


 نمـایه 



صفحِ اصلی ًرم افسار ًوایِ کِ دارای  
،  سادُ، پیشرفتِ)چْار آیکَى جستجَ

ٍ دٍ آیکَى  ( فیلذی ٍ درٍى هتٌی 
( ًاشراى ٍ هَضَػات)فْرست  

 هی باشذ  



جستجوی             .1
 ســاده



   

در جستجَ ػبارت کردى ٍارد:اٍل گام  
  ٍ هادُ ًَع تؼییي ٍ "جستجَ هَرد " باکس
  جستجَ هَرد ػبارت ػیي دقیقاً آیا ایٌکِ
  هَرد ػبارت کلوات از یکی یا گیرد قرار

 .جستجَ



در جستجَ کردى هحذٍد : دٍم گام 
 پذیذ یا ٍ ًاشر ، ػٌَاى ، هَضَع
 آٍرًذُ



جستجَ کردى هحذٍد :سَم گام 
 چٌذ یا ٍ خاص شوارُ یک در

 ًوایِ افسار ًرم از شوارُ



جستجَی ًتیجِ:چْارم گام 
 از استفادُ با آهذُ بذست

   .شذُ اػوال ّای هحذٍدیت



 ؟

اطالػات هشاّذُ:پٌجن گام 
   هقاالت سازی ًوایِ



هتي هشاّذُ :ششن گام 
 بر کلیک با هقالِ کاهل
 ػالهت رٍی

کلیک با راست سوت گَشِ در 
 پسًَذ با فایلْایی رٍی بر کردى
Tif ِدسترسی هقالِ صفحِ ب 

  رٍی بر کردى کلیک با ٍ یابیذ
 "ّوِ رخیرُ " یا ٍ "ّوِ چاپ"

 یا ٍ چاپ را هقالِ صفحات توام

   .کٌیذ رخیرُ



جستجوی              .2
 پیشرفته



اًجام جستجَی  :گام اٍل
پیشرفتِ با استفادُ از 

ترکــــــیب ٍاشُ ّا، هاًٌذ 
 ػٌَاى ٍ ًَیسٌذُ



هحذٍد کردى :گام دٍم
داهٌِ جستجَ با استفادُ 

 از    ػولگر ّای بَلی



جستجوی             .3
 فیلدی



هقالِ  )ًَع هادُ پس از تؼییي :گام اٍل
در فیلذّای هَضَع،  ( ، ًقذ ٍ گفتگَ

ػٌَاى، ًاشر ٍ پذیذآٍرًذُ بِ جستجَ  
 .بپردازیذ



جستجوی             .3
 درون متنی

ّواًطَرکِ از ًام ایي جستجَ برهی 
آیذ،  کلیذ ٍاشُ ّای جستجَ در 

هتي هٌابغ بازیابی هی گردًذ، بِ 
ّویي دلیل اهکاى بازیابی ّای 

ًاهرتبط بیشتر بَدُ اها  هتي بازیابی 
بالؼکس دیگر جستجَ ّا بِ  شذُ

 هی باشذ  Textصَرت 



فهرست       .3
 ناشــران

 
 با کلیک کردى بر رٍی حرف ًخست

هجلِ هَرد جستجَ بِ لیست هجالت 
آى حرف ٍارد شذُ ٍ بِ ترتیب الفبا  

 .در آى حرف بِ جستجَ بپردازیذ

 



 

فهرست       .3
 ناشــران

ّواًٌذ جستجَ در فْرست ًاشراى 
در ایي جستجَ ًیس شوا هی تَاًیذ  
بر اساس حرف آغازیي هَضَع  

هَرد جستجَ بِ آى بخش رفتِ ٍ 
 . هطالب هَرد ًظر خَد را بیابیذ


