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 کتابخانه دیجیتال حنان ویورراهنماي 
 

نرم افزار کتابخانه دیجیتال حنان در راستاي پاسخ گویی به نیاز کاربران اقدام به طراحی ابزاري قدرتمند براي خواندن تمامی 
 دهد .نیز در اختیار کاربران قرار می امکانات منحصر به فردي را)نموده است که PDFفایل هاي متنی (

 کلیدي ویور کتابخانه دیجیتال حنان : قابلیت هاي

 ماژول زبانیار (دستیار مترجم آنالین ) •

 نظرسنجی  •

 امتیازدهی  •

 جستجوي درون محتوا •

 حاشیه نویسی  •

 نشانه گذار •

 فهرست مندرجات تصویري •

  1قلم عالمت گذار •

 و...

 

مشاهده و  را به صورت پیش نمایشتواند فایل پیوست مربوطه کاربر پس از انجام جستجو و انتخاب رکورد مورد نظر، می
 دانلود نماید. 
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 ماژول زبانیار یا دستیار مترجم آنالین (انگلیسی به فارسی)
 تواند از ماژول زبانیار به صورت آنالین استفادهي مورد نظر در متن میکاربر در صورت نیاز به ترجمه، با انتخاب عبارت یا واژه

 نماید.
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 دیدگاه کاربر در قسمتی از متن فایل دیجیتالاضافه کردن نظر یا 
 .نمایند هفایل متنی نظر خود را نوشته و ذخیر هايبین خطوط و پاراگرافتوانند در صورت نیاز در کاربران می

 

 امتیاز دهی
تواند به فایل دیجیتالی که مطالعه کرده است امتیاز بدهد از برآورد و کاربر کتابخانه دیجیتال حنان عالوه بر آنکه می

 گردد.میمیانگین امتیاز دیگر کاربران نیز مطلع 
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 جستجوي درون متن
ت جستجو را در کل متن به صور با جستجوي درون متن در پیش نمایش کتابخانه دیجیتال حنان، کاربر میتواند واژه مورد

 تري در متن داشته باشد. جستجوي دقیق 2"عین عبارت"یت مشاهده نماید. عالوه بر این، کاربر میتواند با انتخاب گزینه هایال

 

 دکمه جستجو -1
 مدخل جستجو -2
 گزینه انتخاب هایالیت عبارت مورد جستجو -3
 3گزینه جستجوي عین عبارت -4
 در کل متنآمار تعداد عبارت جستجو شده  -5
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 حاشیه نویسی
 کاربر در صورت لزوم میتواند متنی را بهکتابخانه دیجیتال، امکان حاشیه نویسی براي کاربر وجود دارد. در پیش نمایش 

 صورت یادداشت به حاشیه متن فایل دیجیتال اضافه کند و عنوانی را براي یادداشت خود برگزیند. 

 
 

 4حاشیه نویسی ایجاد برگه جدید براي دکمه -1
 برگه حاشیه نویسی -2
 هاي انجام شده توسط کاربرکلیه حاشیه نویسی نمایشدکمه  -3
 هاي کاربرلیست حاشیه نویسی -4
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 نشانه گذاري متن
 بازگردد.استفاده نماید تا در زمان بعد به ادامه مطالعه فایل دیجیتال  5کاربر در صورت نیاز میتواند از گزینه نشانه گذاري

 
 

 ایجاد نشانه گذاري جدید دکمه -1
 هاي ایجاد شده توسط کاربردکمه نمایش لیست نشانه گذاري -2
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 نمایش فهرست مندرجات تصویري
استفاده نماید و تنها صفحه  6تواند از گزینه فهرست مندرجات تصویريبراي سهولت در مطالعه و در صورت نیاز کاربر می

 مورد نظر را انتخاب و مطالعه نماید.

 
 دکمه نمایش فایل بر اساس صفحات آن -1
 فهرست مندرجات تصویري فایل  -2
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 7قلم عالمت گذار

 اي را فایل متنی هایالیت نمایند.توانند عبارت یا واژهبا استفاده از این گزینه میکاربران 
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