تاصیاتی اطالػات اص طشیق سشٍیس خستدَی ًشم افضاس آرسسا

ًشم افضاس کتاتخاًِ تِ هٌظَس تاصیاتی ّش چِ تْتش اًَاع اطالػات ،سٍضْای هختلفی سا تشای خستدَ دس اختیاس کاستش گزاضتِ است .
خستدَی هٌاتغ کتاتخاًِ دیدیتال ،دس صفحِ اصلی سایت اص طشیق گضیٌِ «خستدَی هذاسک» اًدام هی گیشدّ .وچٌیي اهکاى خستدَی
هدضای هٌاتغ «توام هتي» ٍ «دیدیتال» ٍخَد داسد.

 .1خستدَی هذاسک
دس تخص خستدَی هذاسک5 ،سٍش هختلف تشای خستدَی هٌاتغ کتاتخاًِ ٍخَد داسد:

 خستدَی سادُ
 پیطشفتِ
هشٍس

 z3950 سادُ
 z3950 پیطشفتِ
 هشٍسz3950

.1خستدَی سادُ :دس صفحِ اصلی ،تا اًتخاب گضیٌِ "خستدَی هذاسک" ،تِ تخص خستدَ ّذایت هی ضَیذ کِ گضیٌِ پیص فشض آى،
خستدَی سادُ است .اتتذا اص طشیق گضیٌِ «خستدَ دس»  ،هذخل خستدَ ضاهل پذیذآٍسًذُ فاسسی ،ػٌَاىً ،اضش ٍ ...یا گضیٌِ ّوِ
هَاسد سا اًتخاب ًواییذ.

دس خؼثِ خستدَ ،ػثاس ت خستدَی هَسد ًظش سا ٍاسد کٌیذ .دس فیلذ ساختاس خستدَ (ٍاطُ ّا یا خستدَی دقیق) هی تَاًیذ خستدَ سا
هحذٍد یا گستشدُ کٌیذ .دس خستدَ تِ صَست «ٍاطُ ای» تواهی کلوِ ّای هَسد خستدَ تذٍى حفظ تشتیة ٍ اص فیلذّای هختلف
تاصیاتی هی ضَد .دس خستدَ تِ صَست «دقیق» تواهی کلوِ ّای هَسد خستدَ تا حفظ تشتیة دس یک فیلذ تاصیاتی هی ضَد.

تا استفادُ اص پاساهتشّای صیش دس تخص « هحذٍد تِ »...هی تَاًیذ خستدَ سا تِ صَست هحذٍدتش اًدام دّیذًَ. ع هادًَُ :ع هادُ کتاتخاًِ ای ٍ آسضیَی
 هحل ًگْذاسی :هخضى ًگْذاسی ًسخِ فیضیکی هادُ کتاتخاًِ ای ٍ آسضیَی
هٌاتغ دیدیتالیٍ :خَد ًسخِ ّای دیدیتال(فایل) هَاد کتاتخاًِ ای ٍ آسضیَی
هَخَدیٍ :خَد ًسخِ فیضیکی هَاد کتاتخاًِ ای ٍ آسضیَی

ّوچٌیي اهکاى اًتخاب یک یا چٌذ هشکض اص تیي لیست هشاکض اسائِ ضذُ ٍخَد داسد .دس پایاى دکوِ خستدَ سا کلیک کٌیذ.
.2خستدَی پیطشفتِ :خستدَی پیطشفتِ اص طشیق صیش اهکاى پزیش است
صفحِ اصلی←خستدَی هذاسک← خستدَی پیطشفتِ
خستدَی پیطشفتِ ًیض ّواى ضشایط خستدَی سادُ سا داسد ،تا ایي تفاٍت کِ دس قسوت «اضافِ» هی تَاًیذ تا استفادُ اص ػولگشّایی
چَى «ٍ»« ،یا»« ،تدض» فیلذّای تیطتشی سا اًتخاب کٌیذ.

ّوچٌیي دس قسوت «هحذٍد تِ ، »...اهکاى هحذٍد کشدى خستدَ اص طشیق هَاسد تیطتشی تِ ضشح صیش اهکاى پزیش است :هحذٍدُ صهاًی
سال ًطش :اًتخاب هحذٍدُ صهاًی تشای هذاسک ًام ػام هَاد :اضاسُ تِ هاّیت فیضیکی هٌثغ هَسد ًظش صتاى :هحذٍد کشدى صتاى
هٌثغ(هثل فاسسی ،اًگلیسی ،ػشتی ( ضٌاسِ تاصیاتی :هطخص کشدى ًَع ضٌاسِ تاصیاتی ًَع سکَسد ،سدًَُ ،ع تقَین.

 .3هشٍس :اص اطالػات هَخَد دس ًشم افضاس ،تاًک ٍاطگاًی تا ًام هشٍس تْیِ هیطَد ،کِ خستدَ دس آى فقط تش اساس ضشٍع کلوِ اهکاى
پزیش است .ساختاس خستدَ کوی هتفاٍت اص خستدَی سادُ است .دسقسوت «ضشٍع ػثاست» ػثاست هَسد خستدَ سا ٍاسد کشدٍُ ،
سپس هذخل خستدَ(ػٌَاى ،هَضَع ٍ )...سا تؼییي کٌیذ .دکوِ «هشٍس» سا کِ تضًیذ ،هذاسک تاصیاتی ضذُ ضاهل ٍاطُ ّا ٍ ػثاساتی
است کِ تا هَسد خستدَی ٍاسد ضذُ ضشٍع هی گشدد.

Z3950.4سادُ :خستدَی  z3950اهکاى خستدَی دسگاّْای دیگشکتاتخاًِ ّا سا اص طشیق یک هحیط کاستش ٍاحذ ،تذٍى ًیاص هشاخؼِ تِ
صفحِ آى کتاتخاًِ ّا فشاّن هی ًوایذ .ایي خستدَ تِ سِ ضکل سادُ ،پیطشفتِ ٍ هشٍس اًدام هی گیشد .دس ًَع سادُ ،ػثاست خستدَ
سا دس یکی اص فیلذّای ػٌَاى ،پذیذآٍس ،ضاتک ٍ ًیض فیلذ آصاد ٍاسد کٌیذ .تا استفادُ اص ػولگشّای تَلی «ٍ»« ،یا»« ،تدض» هی تَاًیذ
خستدَ سا هطلَب تش اًدام دّیذ .سپس اص تیي لیست سشٍسّا ،سشٍس هَسد ًظش سا اًتخاب ٍ کلیذ خستدَ سا فطاس دّیذ.

Z3950.5پیطشفتِ :ساختاس خستدَی  z3950پیطشفتِ تقشیثا ضثیِ  z3950سادُ است .دس خستدَی پیطشفتِ ،تا استفادُ اص گضیٌِ
«اضافِ»  ،هی تَاًیذ فیلذّای تیطتشی سا اضافِ کٌیذ ٍ ًیض ساختاس فیلذ ٍ هذخل هَسد خستدَ سا دس ّش فیلذ هطخص کٌیذ .خستدَی
پیطشفتِ ،تا تشکیة هٌطقی فیلذّا اًدام هی گیشد.

 Z3950.6هشٍس :دس خستدَی  z3950هشٍسّ ،واًٌذ تخص هشٍس ،خستدَ تش اساس کلوِ اٍل ػثاست خستدَ اًدام هی پزیشدً .تایح
خستدَ ،هذاسکی ّستٌذ کِ تا ػثاست خستدَ ضشٍع هی ضًَذ.

هطاّذُ ًتایح خستدَ :پس اص اًدام خستدَ ،دس ّش صفحِ 02سکَسد ًطاى هی دّذٍ ،لی قاتل تٌظین ّست ٍ هیتَاى تؼذاد سکَسدّای
تیطتشی دس ّش صفحِ هطاّذُ کشدً .تایح خستدَ سا هی تَاى اص طشیق گضیٌِ «هشتة ساصی تش اساس» ،تش حسة فیلذّایی چَى ستثِ،
ػٌَاى ،پذیذآٍسً ،اضش ٍ ...هشتة کشدً .تایح تِ صَست پیص فشض تش اساس ستثِ هشتة ضذُ اًذ.

دس صفحِ ًوایص ًتایح خستدَ ،تشای ّش یک اص سکَسدّا ،اطال ػات هختصشی ضاهل ػٌَاى ،پذیذآٍس ،تاسیخ ًطشً ،اضش ٍ ًَع هادُ ّوشاُ
تا) thumbnailتصَیش کَچک( ّش هذسک ًوایص دادُ هی ضَدّ .وچٌیي تا کلیک سٍی گضیٌِ هَخَدی تشای ّش هذسک ،اطالػات
هَخَدی ضاهل هحل ًگْذاسی ،ضواسُ ثثت ٍ ٍضؼیت ّش هذسک قاتل هطاّذُ است.

دس لیست ًتایح ،تا کلیک سٍی گضیٌِ اًتخاب سکَسد ،هیتَاًیذ چٌذ سکَسد سا اًتخاب ٍ تا کلیک سٍی دکوِ «ًوایص سکَسدّای اًتخاتی» دس
قسوت پاییي صفحِ ،خضئیات ایي سکَسدّا سا تِ تشتیة هطاّذُ کٌیذ .دس پاییي صفحِ دٍ گضیٌِ «افضٍدى تِ کتاتخاًِ ضخصی» ٍ
«تاسیخچِ خستدَ» دس ًظش گشفتِ ضذُ است .افضٍدى تِ کتاتخاًِ ضخصی تِ کاستش ایي اهکاى سا هی دّذ کِ هذسک یافت ضذُ سا تِ
کتاتخاًِ ضخصی خَد اضافِ کٌذ ٍ دس هشاخؼات تؼذی دستشسی سشیغ تِ آى داضتِ تاضذ .اص طشیق گضیٌِ تاسیخچِ خستدَ کاستش هی
تَاًذ خستدَّایی کِ قثال اًدام دادُ ،ضاهل ػثاست خستدَ ٍ ًتایح یافت ضذُ سا هطاّذُ کٌذ ّ.وچٌیي اهکاى رخیشُ ،چاج یا
اسسال ًتایح خستدَ تِ پست الکتشًٍیکی دس ًظش گشفتِ ضذُ است.

تشای ّش هَسد خستدَیی کِ اًدام هی دّیذً ،تایح هشتثط تا آى سا ًیض هی تَاًیذ هطاّذُ کٌیذ .ایي ًتایح تِ سِ تخص هَضَػات
هشتثط ،پذیذآٍساى هشتثط ٍ ًاضشاى هشتثط تقسین تٌذی ضذُ است .تا تؼییي ًَع خستدَ)خستدَی خذیذ یا پاالیص( تِ دٍصَست صیش
هی تَاًیذ فْشست ًتایح سا گستشدُ تش ٍ یا هحذٍدتش کٌیذ

 خستدَی خذیذ :تا اًتخاب ایي گضیٌِ ٍ اًتخاب یک ًتیدِ هشتثط اص تخص ّای هَضَع ،پذیذآٍسً ،اضش ٍ ًَع هذسک ،هی تَاًیذخستدَی خذیذی دس سطح تواهی هذاسک کتاتخاًِ اًدام دّیذ ٍ ًتایح خذیذ سا تثیٌیذ
 پاالیص :اص طشیق گضیٌِ پاال یص ٍ اًتخاب یک ًتیدِ هشتثط اص تخص ّای هَضَع ،پذیذآٍسً ،اضش ٍ ًَع هذسک ،خستدَی خذیذی دسسطح ًتیدِ خستدَی خاسی اًدام ضذُ ٍ ًتایح خذیذ ًطاى دادُ هی ضَد.

تا کلیک سٍی ) thumbnailتصَیش کَچک( ٍ یا ػٌَاى ّش هذسک یافت ضذُ ،اطالػات کاهل هذسک ًوایص دادُ هی ضَد .تا کلیک
سٍی گضیٌِ «سکَسد تؼذی» یا «سکَسد قثلی» هی تَاًیذ تیي سکَسدّا حشکت کٌیذ .تاصگطت تِ صفحِ ًتایح خستدَ ،تا اًتخاب دکوِ
«تاصگطت»اهکاى پزیش است.

دسقسوت پاییي صفحِ ،سِ گضیٌِ ًقذ ،هَخَدی ٍ ًظش سٌدی دسج ضذُ است .تا اًتخاب گضیٌِ «ًقذ» کاستش تا ثثت ًام ٍ آدسس
الکتشًٍیکی هی تَاًذ دس هَسد هذسک هَسد ًظش ًقذ تٌَیسذ .گضیٌِ «هَخَدی» اطالػات هَخَدی سا ًوایص هی دّذ .گضیٌِ
»ًظشسٌدی»اهکاى ثثت ًظش کاستشاى سا فشاّن هی کٌذ.

