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آضىبیی بب ريش َبی جستجً ي 
 عملگرَبی جستجً
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   مقدمه

  اغلة دارد، ٍجَد ايٌترًت رٍی زيادی ًسثتا اطالػات اگرچِ
  . هی رسذ ًظر تِ دضَار کاری هرتثط اطالػات يافتي

 آى از تار اٍليي زهاًيکِ ايٌترًت جذيذ کارتراى از تسياری
   .ضذُ اًذ ًااهيذ تسيار ًوَدًذ، استفادُ

  دارد؛ ٍجَد اطالػات حاٍی ٍب صفحة تيليَى يک از تيص 
  کار هرتثط اطالػات يافتي کِ است طثيؼی تٌاترايي
  دارد ٍجَد تکٌيک ّايی خَضثختاًِ .آيذ تحساب دضَاری

 فصل، ايي در .هی سازد آساى را اطالػات ايي يافتي کِ
  را استراتصی ّايی ٍ هختلف جستجَی اتسارّای رٍش ّا،

  دًثال تِ کارتر يک احتواال کِ هی دّين قرار تررسی هَرد
 .هی گردد آى ّا
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 ابسارَای جستجً در ایىتروت

يارد کردن آدرس یک صفحة مطخص(URL) 
ًمًتًرَبی جستج 
ًراَىمبَبی جستج 
 کتببخبوٍ الکتريیک ي پبیگبٌ َبی اطالعبتی 
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 (URL)يارد کردن آدرس یک صفحة مشخص
 

 

آدرض کردى تايپ ايٌترًت، رٍی اطالػات يافتي رٍش کاراتريي  
ِ طَر آى URL يا ٍب   .است web browser در هستقين ت

  يک تثليغ کِ دارد ايي تِ تستگی ٍب آدرض يک داًستي
  در را آى آدرض ٍب تاضيذ؛ ضٌيذُ هختلفی افراد از را ٍب سايت
  درصَرتيکِ .تسًيذ حذض آًرا يا تاضيذ ديذُ ضرکت ّا تثليغات
URL هاًٌذ ضرکت يک IBM ًظر ٍاضح است هوکي ِ  ت
  طَالًی تر اساهی تا ضرکت يک ترای ،(com.ibm.www)ترسذ

 .است کوتر ،اهکاى ايي
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:موتورهای جستجو  

ٍمىابع جستجً بٍ ياشٌ کلید از استفادٌ با کٍ افساری ورم بروام 
 آن حايی مدارک از فُرستی ي پرداختٍ ایىتروت اطالعاتی

 .میدَد ارائٍ را ياشٌ کلید
 
صفحات کٍ َستىد ريباتُایی یا مًتًرَا جستجً مًتًرَای 

 پیدا را جدید صفحات ي پیمایىد می را (Web pages) يب
 یا تمام ي خًاوىد می را يب صفحات ريباتُا ایه .کىىد می

 شما کٍ فُرستی یا اطالعاتی باوك یك در را مته از قسمتی
  َیچكدام دَىد می قرار باشید داشتٍ را آن بٍ دستیابی امكان

 آوُا از بعضی يلی دَىد ومی پًشش را شبكٍ تمام آوُا از
   .َستىد بسرگ ياقعاً
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 :ومًوٍ مًتًرَای جستجً

Google: http://www.google.com/ 

Alta Vista: http://altavista.digital.com/ 

Yahoo!: http://www.yahoo.com/ 

Teoma: http://www.teoma.com/ 

Magellan: http://www.mckinley.com/ 

HotBot: http://www.hotbot.com/ 

Excite: http://www.excite.com/ 

Open Text: http://index.opentext.net/ 

Lycos: http://www.lycos.com/ 

Infoseek: http://infoseek.com 

/ 
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 (Directory)راَىمای مًضًعی  

 
 
هجوَػِ ای از ليٌکْا تِ هٌاتغ ايٌترًتی ّستٌذ. 
ردُ تٌذی هَضَػی دارًذ. 
ساختِ دست تطرًذ. 
 ارائِ هيذٌّذجستجَ اغلة ًتايجی تْتر از هَتَرّای. 
تيطتر راٌّواّای هَضَػی قاتليت کاٍش دارًذ. 
ترای يافتي اطالػات در يک حَزُ خاظ هَضَػی خَتٌذ. 
 ضرٍع خَتی ترای زهاًيست کِ ػثارت سرچ ضوا ًاهفَْم

 .يا چٌذ هفَْهی است
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 نمونه راهنماهای موضوعی
تحقيقاتی -راٌّواّای هَضَػی داًطگاّی(Academic/research:) 

 Bubl link 
 Infomine 
 Internet public library 
 Librarians index to the internet 
 Scout report 

 راٌّواّای هَضَػی ػوَهی(Popular/Commercial:) 
 About.com 
 LookSmart 
 SearchBeat 
 Top9.com 

 Yahoo!/Yahooligans  
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: 
 پایگاه های اطالعاتی

ُهی اطالػات از ًظاهٌذ ای هجوَػِ اطالػاتی ّای پايگا  
  هَضَع از گرٍّی يا خاظ هَضَع يک هؼوَال کِ تاضذ
  تِ دستياتی ترای هؼوَال ٍ .گيرد هی تر در را ٍاتستِ ّای
  خصَصی ٍ تجاری ّای سازهاى تَسط اگر خصَظ تِ آى

 .ضَد هی پرداخت هثلغی تاضذ ضذُ تْيِ
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 مراحل صحيح اوجام یک جستجًی مىاسب

(1

(2MedlineISI
Scopus

(3

(4Fulltext

(5

(6
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 عملگرها و روش های جستجو

 عملگرَای بًليه(OR,AND,NOT) 
 کًتاٌ سازی(Truncation )(؟  ) 
 ریشٍ سازی(Wildcard( )*،؟،$،!،+) 
 جستجًی عبارتی(“”  ) 
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(عملگرَای بًليه)  

1-AND 

Ahmadi 
DNA 

 

      Find documents on DNA that were authored by Dr. 

Ahmadi in 2005.  

 

            dna [T] AND Ahmadi [au] AND 2005 [dp]       
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(عملگرَا)  

2-OR 

  

   stress   hardworking  

Find articles that deal with the effects of stress or 

hardworking on myocardial infarction(MI) 

(stress OR hardworking) AND myocardial infarction 
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(عملگرها)  

3-NOT 

 stress 
 anxiety 

Documents that have 

stress but NOT anxiety 
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Boolean Logics 

Shaded areas 

indicate retrieval 
Search Statement 

Types of records 

retrieved 

                 stress AND anxiety 
Documents that have 

both stress AND anxiety 

                 stress OR anxiety 

 

Documents that have 

either stress OR anxiety 

 

                 stress NOT anxiety 
Documents that have 

stress but NOT anxiety 
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 (Wildcard)ریشٍ سازی 

ٌتب دَذ می اجبزٌ کبربر بٍ (؟)اپراتًر ایه از استفبد  
 بب حرف دي یب یک در فقط کٍ کىذ ببزیببی را کلمبتی
 از کبربر کٍ زمبوی َمچىیه .داروذ فرق یکذیگر

  کىذ می يارد کٍ َبی ياشٌ کلیذ صحیح امالی
 .دارد کبربرد اپراتًر ایه ویس ویست مطمئه
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 (:Phrase Searching)جستجًی عبارتی 

تايذ کِ است ّايی ٍاشُ کليذ ضاهل ػثارتی جستجَی 
  هی استفادُ ٌّگاهی اپراتَر ايي از .تيايٌذ يکذيگر کٌار
  کٌار در حتواً کارتر ًظر هَرد ّای ٍاشُ کليذ کِ ضَد

  سر پطت , کٌذ هی ٍارد کِ ًظوی تِ ّوچٌيي ٍ يکذيگر
 کليذٍاشُ تايذ هؼوَل صَرت تِ آى اًجام ترای .تيايٌذ ّن
  قرار , گيَهِ دٍ تيي در خَاّين هی کِ ًظوی در را ّا

 .دّين
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 (Truncation)کًتاٌ سازی 

 ی ریطٍ اوتُبی یب ابتذا بٍ عالمتی کردن اضبفٍ عمل
 .است کلمٍ آن مختلف حبالت ببزیببی برای کلمٍ، یک

 می استفبدٌ مختلفی َبی عالمت از سبزی کًتبٌ برای
 .+،!،$،؟،*:از عببرتىذ َب عالمت تریه معمًل .ضًد

  ي جمع َبی صًرت وظر مذ برای ريش ایه از اصًالً
 متفبيت پبیبوی بخص در کٍ َبیی ياشٌ یب َب ياشٌ مفرد

 .ضًد می استفبدٌ َستىذ
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کتببخبوٍ داوطکذٌ داريسبزی پردیس بیه 
 الملل


