
                 
انواع روش هاي جستجو 

در اینترنت و پایگاههاي اطالعاتی



 :Boolean Searching)( جستجوي بولی -1

NOTو AND ،ORاستفاده از عملگرهاي   

Water    Treatment                                                                              

Water OR Treatment                                                 

Water AND Treatment  (Water  + Treatment ) 

Water NOT Treatment (Water - Treatment ) 
BUTیا 





:)Proximity Searching( جستجوي مجاورتی -2 
الت در این ح. مجاورتی شامل کلیدواژ هاي می شود که کاربر می خواهد نزدیک یکدیگر بیایندجستجوي 

ال  براي مث. کاربر کلیدواژه هاي مهم را تشخیص می دهد و آنها رابه فاصله نزدیک یکدیگر قرار می دهد
نظام   کاربري می خواهد یادگیري زبان خارجی توسط کودکان را مورد پژوهش قرار دهد در این رابطه کاربر به

ا در یک جمله ی "کودکان"را نزدیک کلیدواژه  "یادگیري زبان خارجی"این دستور را می دهد که عبارت 
ر بعضی از د. به این ترتیب می توان انتظار داشت تا مدارك مربوط تري بازیابی شود. پاراگراف بازیابی کند

ستجوي  این عمل ج.  نظام هاي پیشرفته بازیابی اطالعات می توان فاصله بین کلمات را نیز تعیین نمود
. مجاورت نامیده می شود

با حداکثر فاصله پنج کلمه میان این دو واژه  نشان می دهد   lungو   kidneyتصویر زیر جستجوي  دو واژه 
.داردوجود lungو  kidneyمی کنید یک کلمه میان دو واژه مالحظه همان طور که در تصویر . 

lung NEAR/5 kidney 



:)Phrase Searching(جستجوي عبارتی -3 
“ “ :مدارکی با عین عبارت جستجو یافتن -     

“be or not to be”



:)Truncation(کوتاه سازي -4 

          $، * :عمل اضافه کردن عالمتی به ابتدا یا انتهاي ریشه کلمات  -    

Manag*                                                                        

Management , Managing , Managed  , …                                         



 
:)Field Searching( جستجوي میدانی -5 

  …,Title, Keyword, Author, Abstract : خاص توانایی محدود کردن به فیلدي -    

Keyword: Management



:)Wildcard(ریشه سازي -6 

 *؟:  دکه در یک یا دو حرف با هم فرق دارن کلماتیبازیابی  - 

                                                     organi?ation
 

                          organization      organisation  

Colo*r                                                          

Color      Colour                                                    



 
): Link Searching(جستجوي فرا پیوندي -7
.یافتن سایت هایی که آدرس سایت مورد نظر و یا صفحاتی از آن را در خود به صورت فرامتن قرار داده اند -

مه یا و سپس کل: درگوگل و برخی موتورهاي جستجوي دیگر، نوع جستجو را با حروف کوچک سپس عالمت : نکته
. عبارت مورد نظر بدون فاصله وارد شود

:مانند
www.tums.ac.irLink: 



):Domain Searching( جستجو در دامنه سایت ها -8

edu, gov, org, net, com,…    ir, uk, fr, jp,…     i

site:ir    (google)                                                                                                               

water site:edu



):Words in URL(جستجوي کلیدواژه ها در آدرس صفحات وب  -9 

URL:   ,   url:      ,    inurl:     ,    allinurl:                                                                           

مه یا و سپس کل: درگوگل و برخی موتورهاي جستجوي دیگر، نوع جستجو را با حروف کوچک سپس عالمت : نکته 
. عبارت مورد نظر بدون فاصله وارد شود

inurl:Management                                                                      



) :Words in Title(جستجوي کلمات درعنوان صفحات وب  -10

inttitle:               allintitle:                                                                                   

intitle: management                                                                                                   

allintitle: management education staff                                                                   



):Host Search(جستجو درمحتواي سایت میزبان  -11

                                                                         www.who.inthost:     

                                                                                                  www.who.intsite:  

)       intergovernmental(int:www.who.intwaste    site:   



):file type(جستجوي قالب خاصی از مدارك  -12 
براي بازیابی انواع فایل هاي خاص :filetypeاستفاده از 

 filetype:doc                                                                                 بازیابی فایل هاي وورد
filetype:pdf                                                                                بازیابی فایلهاي پی دي اف
filetype:ppt                                                                                بازیابی فایل هاي پاورپوینت

:مانند
 filetype:doc water



  کلمات از دهاستفا بر مبتنی علمی مقاالت یافتن براي خود تخصصی جستجوي موتور گوگل 2004 سال در
Google( اسکوالر گوگل  نام با را کلیدي Scholar)از یکی به کم کم آن از بعد و نمود راه اندازي  

شد تبدیل دانشجویان و محققان براي منابع جستجوي و دریافت منابع بزرگ ترین

گوگل موتور جستجوی تخصصی خود  2004در سال •
ات کلیدی برای یافتن مقاالت علمی مبتنی بر استفاده از کلم

راه اندازی  (Google Scholar(را با نام گوگل  اسکوالر 
ریافت نمود و بعد از آن کم کم بھ یکی از بزرگ ترین منابع د
دو جستجوی منابع برای محققان و دانشجویان تبدیل ش



:گوگل اسکوالر 

لمی در گوگل اسکالر شامل مقاالت پژوهشگران دیگر، پایان نامه ها، کتاب ها، خالصه مطالب اختراع و سایر مطبوعات ع
یک و انجمن با استفاده از گوگل اسکالر می توانید به تعداد زیادي از کارهاي ناشران آکادم. هر زمینه تحقیقاتی می شود

.هاي تخصصی و همینطور مقاالت علمی موجود در وب دست یابید

ایجاد پروفایل در 
گوگل اسکوالر به طور  :گوگل اسکوالر 

پیش فرض در حالت 
قرار دارد  جستجوي مقاالت 

ولی گزینه اي به اسم 
پرونده هاي حقوقی    

(Case  Law)  نیز براي
وکال و دانشجویان حقوق 

می تواند کاربردي باشد  
هرچند که تنها مربوط به 

  پرونده هاي قضایی دادگاه هاي
آمریکا است



:گوگل اسکوالر





:ایجاد پروفایل در گوگل اسکوالر











:گوگل اسکوالر



:گوگل اسکوالر



:گوگل اسکوالر



:گوگل اسکوالر



:گوگل اسکوالر -13



:گوگل اسکوالر



سرچ درعنوان  



:گوگل اسکوالر
جستجوي مؤلف

ه کسی اگر بدانید مؤلف مقاله شما چ. جستجوي مؤلف یکی از مؤثرترین روش ها در پیدا کردن مقاله اي خاص می باشد
.است، به راحتی می توانید نام خانوادگی او را به واژه هاي جستجوي خود اضافه کنید

براي افزایش تعداد نتایج، به جاي نام کامل ”d knuth“: براي این کار کافیست نام مؤلف را در عالمت گیومه وارد کنید
ین مؤلف براي پیدا کردن یک مقاله خاص از یک نویسنده باید ابتدا نام خانوادگی اول. از حروف اول نام استفاده کنید

مثال. تایپ کنید) “”(در  phraseمقاله را تایپ کنید و سپس چندکلمه از عنوان مقاله را نیز به صورت یک 

author:fouladi "power plant"



:مترجم گوگل

https://translate.google.com 



SIDپایگاه 
www.sid.ir





سایت قدیمسایت 












