فراکاوش یک برنامۀ تحت وب است که بر اساس الگوریتمهای جستجو و بازیابی اطالعات در سایت کتابخانه
کنگره آمریکا طراحی و ارائه شده است .این برنامه عالوه بر استفاده در کتابخانه ،امکان جستجو در خارج از
کتابخانه و اطالع از حساب کاربری شخصی را در اختیار کاربران قرار می دهد.
شما می توانید با اتصال به اینترنت و ورود به سایت کانون اسالمی انصار ،از این مسیر وارد فراکاوش شوید) :امور
کتابخانه ← مخزن کتاب← جستجوی کتاب(
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 -1بدون وارد شدن به سیستم هم امکان جستجو کتاب را دارید .اما توصیه ما به شما ورود به سیستم با نام
کاربری است تا بتوانید از امکانات فردی برنامه ،استفاده کنید .برای ورود به سیستم نام کاربری و رمز
عبور خود که همان شماره عضویت(کدملی) است را وارد کنید.
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 -2پس از ورود با نام کاربری با کلیک بر روی نام و نام خانوادگی می توانید رمز عبور خود را تغییر دهید(به
جهت حفظ اطالعات شخصی نسبت به تغییر کلمه عبور اقدام کنید) و از قسمت پروندۀ اعضا (پنل
عضو) به اطالعات عضویت (تاریخ عضویت ،تاریخ انقضاء) و امانت کتاب (مشخصات کتابهای امانتی،
تاریخ امانت و بازگشت ،مجموع کتابهای امانت گرفته شده و مجموع دیرکردها) و کتابخانه شخصی
خود دست یابید.
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 -3از منوی (مدیریت منابع) ابتدا نوع جستجو خود را بر اساس توضیحات زیر انتخاب و پس از آن پایگاه
کتابخانۀ مورد نظر خود را مشخص کنید.
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جستجوی ساده امکان جستجو همزمان در تمامی فیلدهای اطالعاتی(عنوان ،نویسنده ،ناشر ،محل
نشر )...را بر اساس یک کلیدواژه ،برای شما فراهم می کند.
جستجوی برگهدان امکان جستجو بر اساس عنوان دقیق کتاب یا نام کامل نویسنده یا نام دقیق ناشر
یا موضوع یا  ...را برای شما فراهم می کند .برای جستجو با این روش ابتدا نوع برگهدان را تعیین کرده و
سپس عبارت مورد نظر را در محل ورود اطالعات تایپ نمایید .برای جستجو بر اساس نام پدیدآور(
نویسنده ،مترجم ،شارح و  )...بدین صورت عمل کنید:
ابراهیمی ،نادر
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جستجوی عبارت امکان جستجوی چند کلمۀ متوالی را از یک عبارت (عنوان ،پدیدآور ،موضوع)...
فراهم میکند به عنوان مثال شما می توانید نام مؤلف را به اینصورت جستجو کنید:
نادر ابراهیمی

و برای عنوان کتاب (من پیش از تو) بدون واژۀ نخستین و با عبارت (پیش از تو) جستجو کنید.
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جستجو عبارت ( )2امکان جستجو چند حرف و کلمه را بدون در نظر گرفتن فاصلۀ کلمات در فیلد
عبارت مورد جستجو فراهم میکند .مثال اگر در عنوان کلمۀ خدا را بصورت هوشمند انتخاب کنید همۀ
مدارکی که سه حرف (خ -د -ا) را به صورت پشت سرهم در عنوان خود داشته باشند نمایش داده
میشود .و اگر در عنوان این کلمه را بصورت تطبیقی جستجو کنید فقـط مـدارکی به نمایش در می
آید که در عنوان آن کلمۀ (خدا) به صورت مستقل وجود داشته باشد .در قسمت انتخاب ترکیب نیز با
انتخاب  ANDکلیۀ مدارکی به نمایش در میآید که همه عبارتهای وارد شده در باال با هم در یک
مدرک وجود داشته باشد .و با انتخاب  ORکلیۀ مدارکی به نمایش در می آید که حداقل یکی از شرایط
باال در آن صدق کند.
در این جستجو امکان جستجوی همزمان در چند پایگاه وجود ندارد.
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جستجوی عبارتی ترکیبی ترکیبی از جستجوی عبارتی( )2و پیشرفته و ترکیبی است.
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با انتخاب صورت تطبیقی یا هوشمند ،این قاعده همزمان بر روی سه فیلد این بخش ،اعمال میشود.

جستجوی پیشرفته و ترکیبی امکان جستجو همزمان سه واژۀ مجزا که از عنوان ،نویسنده یا ...
انتخاب شده است را با استفاده از عملگرهای ( )NOT,OR,ANDبرای شما فراهم می کند.

مثال اگر به دنبال کتاب جاذبه و دافعه علی (ع) از استاد مطهری و از ناشری غیر از انتشارات صدرا
هستید به اینصورت عمل کنید :در فیلد جستجوی اول با انتخاب عنوان کلمه (جاذبه) را وارد کنید
( )ORرا انتخاب کنید و در فیلد جستجوی دوم با انتخاب پدیدآور کلمه (مطهری) را وارد کنید در
نهایت ( )NOTرا انتخاب کنید و در فیلد جستجوی سوم با انتخاب ناشر کلمه (صدرا) را انتخاب کنید.
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جستجوی گوگلی شامل همۀ امکانات انواع جستجوها و امکانات زیر است:
 -1حذف اطالعات با قراردادن واژگانی قبل و بعد از " "-یعنی همۀ مدارکی که شامل واژه قبل از خط
تیره " "-هستند ولی حاوی واژههای بعد از آن نیستند.
 -2جستجوی تطبیقی با قرار دادن عبارت در بین ""
 -3استفاده از * بجای واژه و یا بخشی از عبارتی که فراموش کردهاید.
 -4استفاده از " "..برای جستجوی یک بازۀ عددی؛ مثال 2111..111 :راه حل مسائل
در این جستجو امکان جستجوی همزمان در چند پایگاه وجود ندارد.
نحوۀ نمایش اطالعات و تنظیم محدودۀ جستجو:
پس از انتخاب کردن نوع جستجو در بخش (نحوۀ نمایش اطالعات) امکانات زیر در اختیار شما قرار
میگیرد:
 -1میتوانید تعداد مدارکی که در یک صفحه نمایش داده میشود را تنظیم کنید.
 -2در انواع جستجو باستثنای (گوگلی) ،نحوۀ نمایش اطالعات را بر یکی از چهار حالتی که توضیح داده
خواهد شد انتخاب کنید .
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از بخش تنظیم محدودۀ جستجو میتوانید جستجو را محدود به زبان فارسی یا التین یا  ...و نوع مدرک
خود را محدود به (فایل رایانه ،کتاب یا  )...کنید.
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خالصه
(کدعنوان ،پدیدآور ،عنوان ،مشخصات انتشار ،رده بندی و موضوع)

کامل
(کدعنوان ،پدیدآور ،عنوان ،مشخصات نشر ،نوع مدرک،
مشخصات ظاهری ،موضوع ،انواع رده ،شماره ثبت ،اطالعات امانت)

جدولی
(حالت پیش فرض)

برچسبی
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در زمان مشاهدۀ اطالعات مدارک ،قسمت اشاره شده در تصویر ،امکانات زیر را در اختیار شما قرار میدهد:
عالمت

 :امتیاز دهی به مدارکی که به آن عالقمند هستید.

عالمت

 :افزودن کتابهای مورد نیاز به کتابخانۀ شخصی به منظور جلوگیری از جستجوی مکرر.

عالمت

 :نمایش فایل پیوست.

عالمت

 :نشان دهندۀ وضعیت امانت و شمارۀ ثبت .

عالمت  :جستجوی این مدرک در پایگاه کتابخانۀ ملی ایران .در صورت اتصال به اینترنت از این امکان
میتوانید استفاده کنید.
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انتخاب کتاب جهت امانت
بعد از طی مراحل فوق ،جهت امانت کتاب بایستی برخی از اطالعات کتابشناسی کتاب مورد نظر یعنی شماره
رده بندی دیویی و شماره ثبت کتاب بر روی برگه های سفید تعبیه شده در میز جستجو یادداشت و تحویل
کتابدار بخش مخزن داده شود.
نکته :کتبی که در امانت عضو باشد در قسمت وضعیت امانت تاریخ برگشت کتاب زده شده است و زمانی که در
قسمت وضعیت امانت ،تاریخی درج نشده باشد و در اختیار عضو دیگری نباشد عبارت در امانت نمی باشد
نوشته شده است.
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در آخر پس از اتمام کار از نام کاربری خود خارج شوید.
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