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 -1گالری
گالری يکی از روش های ارائه محتوای منابع ديجیتال به کاربران استتت  .در بخش گالری امکان مشتتتاهده و مرور انوا
گالریهای عکس ،فیلم و صوت وجود دارد .با انتخاب هر گالری ،عالوه بر مشاهده و مرور عناصر يک گالری ،میتوان به
گالریهای مرتبط مراجعه نمود و همچنین يادبودهای مربوط به آن گالری را مشتتتاهده يا يک يادداجتتت

جديد بهعنوان

يادبود پیشنهاد نمود.
گالریهای عکس ،فیلم و صتتوت به مناستتب های مختلف به کاربر نمايش داده میجتتوند و هر يک از اين گالریها برای
مدت معینی در سی ستم فعال جده و پس از آن غیر فعال میگردند .عالوه براين در هر يک از گالریها امکان د ستر سی به
منابع ديجیتال نیز فراهم جده اس .

مشاهده گالری
با انتخاب گزينه گالری ،ابتدا به صورت پیشفرض فهرستی از گالریهای عکس نشان داده می جود .چنانچه تعداد گالریها
بیش از يک صفحه باجد ،با انتخاب صفحه بعدی از محدوده صفحات ،امکان مشاهده ساير گالریها نیز وجود دارد.
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صفحه گالری ،امکان م شاهده گالریهای صوت و فیلم نیز فراهم جده ا س  .جه

م شاهده هر يک از

گالریها( صوت و فیلم) روی نام آن گالری کلیک کنید ،فهر ستی از گالریهای تعريف جده بر ا ساس نو گالری نمايش
داده میجود.

الزم به ذکر اس

که از طريق گزينههای همه عکسها ،همه صوتها و همه فیلمها میتوان به صورت مستقیم(بدون نیاز به

خروج از صفحه گالری و انتخاب گزينه منابع ديجیتالی از صفحه ا صلی) به صفحه ج ستجوی منابع ديجیتال د ستر سی
ياف .

در فهرس

گالریها ،با انتخاب گزينه
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گالری عکس

در فهرست

گالریهای عکس ،با انتخاب گالری مورد نظر ،منابع ديجیتالی مرتبط با گالری انتخابی به همراه مشتتختتتات،

بهصتتورت جدولی نشتتان داده میجتتوند .در نمايش منابع ديجیتال يک گالری به جتتکج جدولی ،عنوان هر يک از منابع
ديجیتال در پايین  Thumbnailآن نشان داده میجود.
چنانچه منابع ديجیتال مرتبط با يک گالری بیش از يک صفحه باجند ،با انتخاب صفحه بعدی از محدوده صفحات میتوان
ساير منابع ديجیتالی را نیز مشاهده نمود.

جه

نمايش منابع مرتبط با گالری به صورت ا ساليدی ،آيکون

عناصر گالری بهصورت اساليد نشان داده میجوند .برای بازگش
کلیک نمايید .با انتخاب جتتکج نمايش
گالری کافی ا س

به فرم قبلی نمايش ،روی آيکون

(نمايش جدولی)

(نمايش استتاليدی) ،اولین منبع ديجیتال مرتبط با گالری در ابعاد بزرگتر و در

و سط صفحه و منبع ديجیتالی بعدی در ابعاد کوچکتر و در سم
روی عن تر سم

(نمايش ا ساليدی) را انتخاب نمايید .در اين حال

را س

را س

کلیک نمايید .در اين حال

ن شان داده می جود .جه

نمايش ساير عنا صر

محتوای جديد جايگزين محتوای قبلی جده و

بدين ترتیب امکان دسترسی به عناصر قبلی و بعدی گالری فراهم میجود.
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مشتتتاهده کامج يکی از منابع ديجیتالی مرتبط با گالری ،روی منبع مورد نظر کلیک کرده و آن را انتخاب نمايید.

مشتتاهده ستتاير منابع ديجیتالی مرتبط با گالری ،با انتخاب گزينههای بعدی و قبلی امکانپذير میباجتتد .همچنین در اين
صفحه امکان م شاهده اطالعات کتاب شناختی و محتوايی منبع انتخاب جده با انتخاب سربرگ مربوطه فراهم جده ا س .
عالوه بر اين کاربر میتواند در صورت نیاز ،با انتخاب سربرگ "نقد" پی شنهادات و انتقادات خود را در خ توص عن تر
انتخاب جده بیان نمايد.
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گالری صوت و فیلم

در فهرستتت

گالری های صتتتوت يا فیلم ،با انتخاب گالری مورد نظر ،منابع ديجیتالی مرتبط با گالری انتخابی به همراه

مشختات ،به صورت جدولی نشان داده می جوند .در نمايش منابع ديجیتال يک گالری به جکج جدولی ،عنوان هر يک از
منابع ديجیتال در پايین  Thumbnailآن نشان داده میجود.

چنانچه منابع ديجیتال مرتبط با يک گالری بیش از يک صفحه باجند ،با انتخاب صفحه بعدی از محدوده صفحات میتوان
ساير منابع ديجیتالی را نیز مشاهده نمود.
جه

مشتتاهده کامج يک عنتتتر از گالری ،با انتخاب عنتتتر مورد نظر از فهرس ت

عناصتتر گالری ،امکان مشتتاهده منبع

ديجیتال مورد نظر با استفاده از مکانیزم  streamingفراهم می جود .با انتخاب گزينههای بعدی و قبلی ،امکان مشاهده ساير
عناصر گالری نیز وجود دارد.

جه

مشتتتاهده کامج يکی از منابع ديجیتالی مرتبط با گالری ،روی منبع مورد نظر کلیک کرده و آن را انتخاب نمايید.

مشتتاهده ستتاير منابع ديجیتالی مرتبط با گالری ،با انتخاب گزينههای بعدی و قبلی امکانپذير میباجتتد .همچنین در اين
صفحه امکان م شاهده اطالعات کتاب شناختی و محتوايی منبع انتخاب جده با انتخاب سربرگ مربوطه فراهم جده ا س .
عالوه بر اين کاربر میتواند در صتتورت نیاز ،با انتخاب ستتربرگ "نقد" پیشتتنهادات و انتقادات خود را در ختتتوص منبع
انتخاب جده بیان نمايید.
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گالریهای مرتبط با یک گالری
جه

مشاهده گالریهای مرتبط ،بايد ابتدا با کلیک روی گالری مورد نظر ،آن را انتخاب کرده و سپس گالریهای مرتبط با

آن را مشاهده و گالری مورد نظر را انتخاب نمايید .در اين بخش چنانچه برای گالری انتخابی ،گالری(های) مرتبط تعريف
جده باجد ،عناوين گالریهای مرتبط با مشخص جدن نو گالری نشان داده میجود .چنانچه تعداد گالریهای مرتبط بیش
از  5گالری باجد ،با انتخاب گزينه

جه

(بعدی) میتوان عنوان ساير گالریهای مرتبط را مشاهده نمود.

نمايش محتوای يک گالری(عناصتتتر يک گالری) ،عنوان گالری مورد نظر را از بخش گالری های مرتبط انتخاب

نمايید.

یادبودهای یک گالری
جه

مشتتتاهده يادبودهای مرتبط با يک گالری ،بايد ابتدا با کلیک روی گالری مورد نظر ،آن را انتخاب کرده و ستتتپس

يادبودهای مرتبط با آن را مشاهده نمايید.
عالوه بر م شاهده گالریهای مرتبط ،امکان م شاهده يادبودهای گالری نیز فراهم جده ا س  .چنانچه برای گالری مورد نظر
بیش از  5يادبود ثب

جده باجد ،با انتخاب گزينه (بعدی) امکان مشاهده ساير يادبودها فراهم می جود .با انتخاب يادبود

مورد نظر از بخش يادبودها ،متن کامج يادبود ن شان داده می جود و همچنین امکان د ستیابی به ساير يادبودهای گالری نیز
وجود دارد.
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گالری

در صفحه نمايش فهر س

عنا صر يک گالری با درج متن ياددا ج

گالری مورد نظر فراهم جده ا س  .الزم به ذکر ا س
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در فیلد «متن يادبود» امکان ار سال متن يادبود برای

تا زمانیکه يادبود مورد نظر تو سط م سئول گالری برر سی و تائید

نشود ،در بخش يادبودهای گالری توسط کاربران قابج مشاهده نخواهد بود.
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