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طرح شـد           ) Lowys Elsevier(، زماني آه لوئيس الزوير١۵٨٠در سال  Elsevierنام شرآت آرد م شجويان  .شروع به فروختن آتاب بـه دان
Elsevier                            مي پرداختـه اسـت مي و شـرح وقـايع عل آه بـا           . يكي از اولين ناشراني است آه به چاپ مجـالت عل سندگاني  Elsevierنوي

و دآارت) Erasmus(، اراسموس   )  Galileo(، گاليلئو     )Scaliger(همكاري داشته اند از نامداران روزگار خود بوده اند آه مي توان از اسكاليجر                     
)Descartes (شعبه اصلي .نام بردElsevier Science در آمستردام هلند مي باشد. 

Elsevier                                          شر مـي آنـد .يك ناشر چند رسانه اي پيشرو مي باشد آه محصوالت و خدمات علمي، فني و پزشكي را در سراسر دنيـا منت
Elsevier     هاي ٢٠٠٠٠٠بيش از خدمات الكترونيكـي، پايگاه صوالت و  شامل مجـالت، آتابهـا، مح آه  محصول و خدمات ارائـه مـي دهـد 

 . منتشر مي نمايد  آتاب را ١٢٠٠نشريه و  ١۶٠٠بيش از   اطالعاتي مي باشد و هر سال

Brand   هــاي اصــليElsevier Science   ناشــرينAcademic Press،  Butterworth-Heinemann، Cell Press، Churchill-Livingstone،
MDL، Engineering  Information، Excerpta Medica، The Lancet، MD consult، Mosby، North-Holland، Pergamon، ScienceDirect

 .مي باشد WB Saundersو

ScienceDirect:               مجله علمي، فني، پزشكي بـه ١٧٠٠يك سرويس اطالعاتي الكترونيكي پيشرو مي باشد آه به وسيله آن به بيش از
با مقاالت بيش. ميليون چكيده مقاالت علمي دسترسي پيدا مي آنيد              ۵٩به بيش از     . دسترسي پيدا مي آنيد      )fulltext(صورت تمام متن   

 . به بعد مي باشد ١٩٩٩دسترسي به مقاالت آن طبق اشتراك دانشگاه تهران از سال .برقرار مي آنيد  ناشر ديگر ارتباط ١٢٠از 

Academic Press:  شگاه را ۶٠در حدود سال است آه اطالعات مورد نياز دانشمندان، محققان، مهندسان و متخصصـان در صــنعت و دان
 . نشريه مي باشد ٢۵٠مقاله از حدود  ١۶٧٠٠٠ارائه مي نمايد و شامل بيش از 

ها و       -آشاورزي و علوم زيستي       : پوشش موضوعي آن عبارتند از        لوم انسـاني      هنر لي                    -  ع سي مولكو شيمي، ژنتيـك وزيسـت شنا -بيو
اقتصـاد،  -زمين و علوم سياره اي  -) Decision Sciences(علوم تصميم گيري -شيمي  -مهندسي شيمي   -تجارت، مديريت و حسابداري 

پزشــكي و -رياضــيات  -علــوم مــواد   -ايمــني شناســي و ميكروبيولــوژي       -محيــط زيســت   -مهندســي    -انــرژي  -اقتصــاد ســنجي و مــالي    
لوم -روانشناسـي     -سـتاره شناسـي       فيزيـك و   -فارماآولوژي، سم شناسي و علوم دارويي          - پرستاري -علوم اعصاب     -دندانپزشكي   ع

  دامپزشكي و علوم دامي -اجتماعي 

  

به وارد آــردن               IP Addressبـر اسـاس     ScienceDirectبا توجه بـه اينكـه دسترسـي بـه        و user nameهـا تنظيـم شـده اسـت و احتيـاجي 
password ندارد ولي با عضويت)Register ( درScienceDirect   و ايجاد يك پروفايل شخصي)My Profile( خيره آـردن از امكاناتي ماننـد ذ

مورد عالقـه         و Search Alerts، Journal Issue Alertsو ) My Favorite Journals and Book Series(جستجو ها، ايجاد ليسـتي از نشـريات 
Citation Alerts  و ايجاد تاريخچه جستجوsearch history و ترآيب آردن جستجوها با هم استفاده آنيد.  

با انتخـابوارد آنيد و در صورتيكه عضو نمي باشيد  Register or Loginخود را در آادر    passwordو  user name اگر شما عضو هستيد
ضويت         Registerلينك نام خـانوادگي، آدرس                   ) Registration(و پر آردن فرم ع خاب passwordو وارد آـردن     e-mailبـا وارد آـردن نـام،  و انت

مي login nowدر اختيار شما قرار مي دهد و با آليـك دآمـه    user nameسيستم   doneموضوعات مورد عالقه خود و آليك آردن دآمه 
  .توانيد از اين امكانات استفاده آنيد

)Results(نگاهي به صفحه نتيجه جستجو  ScienceDirectمعرفي  
نگاهي به متن مقاله  ScienceDirectعضويت در 
Quick(جستجوي سريع   )Browse(مرور 
)Basic(جستجوي مقدماتي  )ALERT(گاهي رسانيآ 
عملگرها  )Advanced(جستجوي پيشرفته  

)Search History(تاريخچه جستجو

ScienceDirect معرفي::  

بازگشت به باالي صفحهScienceDirectعضويت در ::
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صات) password(آه امكان تغيير رمز عبور. را از باال انتخاب آنيد) My Profile( براي استفاده ازپروفايل شخصي خود دآمه يير مشخ و تغ
ساني   آه در قسمت ) Add/Remove Alerts(شخصي و حذف و اضافه آگاهي رساني ست       )ALERT(آگاهي ر و ايجـادتوضـيح داده شــده ا
  .ليستي از نشريات مورد عالقه وجود دارد

خاب لينـك     خود را Remove Favorite Journals and Book Seriesبـا انت مورد عالقـه  ليسـت نشـريات و همچنيـن ليسـت نشـريات 
گري نـيز بـراي اضــافه خواهيد ديد آه امكان حذف و اضافه آردن هر آدام از نشرياتي را آه اشتراك داشته باشيد وجود دارد البته روش دي

  .توضيح داده شده است )Browse(مرور آردن يك نشريه به ليست نشريات مورد عالقه خود وجود دارد آه در قسمت

  

مام فيلـدهاي عنـوان                             يده     )Title(در روش جستجوي سريع آلمه يا عبارت جستجو را در آادر جستجو وارد آنيد، جستجو شما در ت (، چك
Abstract(آليد واژه ها ،)keywords (و نويسندگان)authors (انجام خواهد شد.  

  

  .را انتخاب آنيد Searchابتدا دآمه
  .را براي انتخاب منابع جستجو انتخاب آنيد All Sourcesسر برگ 
  .را از سمت راست انتخاب آنيد Basicسر برگ 

ظر يك عبـارت در ن نوان  در هر يك از آادر هاي جستجو، آلمه جستجو را وارد آنيد و اگر در هر آادر جستجو دو آلمه وارد آنيد آن را بـه ع
  :فيلد مورد نظر خود را انتخاب آنيد آه عبارتند از)  Within(از منوي آشويي فيلد جستجو در جستجوي مقدماتي . مي گيرد

  )authors(نويسندگان
  )Journal Name(نام نشريه 

  )Title(عنوان
  )keywords(آليد واژه ها

  )Abstract(چكيده 
  )Reference(مرجع
  ISSNيا ) ISBN(شابك

 ) Affiliation(موسسه يا سازماني آه نويسنده به آن وابسته است 
  .مي باشد) Full Text(تمام متن 

ضيح دادهعملگرهـا استفاده نماييد آـه در قسـمت     AND NOTو  AND، ORدر روش جستجوي مقدماتي شما مي توانيد از عملگرهاي   تو
  .شده است

  .مي توانيد منابع جستجوي خود را به مجالت، آتابها و پايگاههاي چكيده محدود نماييد
به عنـوان مثـال               ) subject(مي توانيد موضوع  يد  شخص آن خاب آنيـد      "Medicine and Dentistry"جستجوي خـود را م  و اگـر تمايـلرا انت
  .انتخاب آنيد crtl+clickموضوع جستجوي شما انجام شود با استفاده از  داشتيد آه در چند

  .تا به حال باشد ٢٠٠٣مي توانيد جستجوي خود را از لحاظ زماني محدود آنيد آه به عنوان مثال از سال 
  .آليك آنيد Searchسپس روي دآمه 

  

بازگشت به باالي صفحه)Quick(جستجوي سريع::

بازگشت به باالي صفحه)Basic(جستجوي مقدماتي::
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  .مي توانيد جستجوي خود را دقيقتر آنيد  عملگرهابا استفاده از ) Advanced( در جستجوي پيشرفته
  .را انتخاب آنيد Searchابتدا دآمه
  .را براي انتخاب منابع جستجو انتخاب آنيد All Sourcesسر برگ 
  .را از سمت راست انتخاب آنيد Advancedسر برگ 

  .در آادر جستجو وارد آنيد عملگرها آلمه هاي مورد نظر خود را با استفاده از 
  .مي توانيد منابع جستجوي خود را به مجالت، آتابها و پايگاههاي چكيده محدود نماييد

به عنـوان مثـال               ) subject(مي توانيد موضوع  يد  شخص آن خاب آنيـد      "Medicine and Dentistry"جستجوي خـود را م  و اگـر تمايـلرا انت
  .انتخاب آنيد crtl+clickموضوع جستجوي شما انجام شود با استفاده از  داشتيد آه در چند

  .تا به حال باشد ٢٠٠٣مي توانيد جستجوي خود را از لحاظ زماني محدود آنيد آه به عنوان مثال از سال 
  .آليك آنيد Searchسپس روي دآمه 

  

  

ستراتژي جسـتجو را نمـايش مـي  هر  و تعداد مقاالت بازيابي شده          تاريخچه جستجو جدولي است آه ليست استراتژي هاي جستجو              ا
  .دهد

آـه در زيـر صـفحه Turn Onآنيد و سپس روي لينك   loginخود به سيستم  passwordو  user name براي استفاده از اين امكان بايد با 
  .جستجو قرار دارد آليك نماييد
  . وجود داردجستجو) delete(و حذف) edit(ايجاد تغييرو )  re-run(امكان اجراي مجدد جستجو

  .وجود دارد Combine with ORو  Combine with ANDامكان ترآيب آردن استراتژي هاي جستجو با استفاده از
  .آليك آنيد Save History As...روز در جدول تاريخچه جستجو باقي مي ماند براي ذخيره آردن آن بر روي لينك  ٧هر جستجو به مدت 

   

  
   

  

  .مقاالت بازيابي شده را خواهيد ديد) Citations(در صفحه نتيجه جستجو ليستي از اطالعات آتابشناختي
يد و search within resultsبراي اينكه آلمه هاي ديگري را به جستجوي اوليه خود اضافه آنيد در آادر  آلمه هاي مورد نظـر را وارد آن

  .جستجو آنيد
شويي نوي آ نه هـاي         View: براي ديدن قسمتي يا تمام چكيده مقاله از م كي از گزي Fullو  Citations، Partial Abstracts + Citationsي

Abstracts + Citations را انتخاب آنيد.  
  . مرتب شده اندجديدترين مقالهبه صورت پيش فرض اطالعات آتابشناختي مقاالت بر اساس 

شويي               ) Date(و يا جديدترين مقاله      ) Relevance(مي توانيد نتايج جستجو را بر اساس ميزان ارتباط             آه از منـوي آ يابي آنيـد،  Sort:باز

بازگشت به باالي صفحه)Advanced(جستجوي پيشرفته::

بازگشت به باالي صفحه)Search History(تاريخچه جستجو::

نگاهي به صفحه نتيجه جستجو:: بازگشت به باالي صفحه
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By آنها را انتخاب آنيد.  
ستجو     ستفاده از            ) Citations(تعـدادي از اطالعــات آتابشـناختي        مي توانيد از صفحه نتيجه ج خاب آنيـد و بـا ا Display Checkedرا انت

Docs اطالعات آتابشناختي هايي را آه انتخاب آرده ايد ببينيد فقط.  
  .را آليك آنيد Edit Searchبراي ايجاد تغيير در جستجوي اوليه خود 

كان بايـد بـا                   را آليك آنيد Save Searchبراي ذخيره آردن جستجوي خود  ين ام آه بـراي اسـتفاده از ا ست  و user name الزم به ذآر ا
password  خود به سيستمlogin         آنيـد و سـپس روي لينـكTurn On                   تا يك نماييـد  قرار دارد آل صفحه جسـتجو   اسـتراتژيآـه در زيـر 

 . در باره آن توضيح داده شده استتاريخچه جستجوآه در قسمت  شود  ذخيره )Search History(جستجوي شما در تاريخچه جستجو
با              به منظور اينكه به صورت اتوماتيك و متناوب هر روز، هر هفته و يا هر ماه                -e  جستجوي شما اجرا شود و در صورت يافتن رآورد جديدي 

mail  به شما اطالع بدهدSave as Search Alert  آگاهي رسانيآه در را آليك آنيد)ALERT(    الزم .در باره آن توضيح داده شـده اسـت
 . آنيد  loginخود به سيستم  passwordو  user name به ذآر است آه براي استفاده از اين امكان بايد با 

ستجو              جه ج صفحه نتي شناختي            مي توانيــد از  يد    ) Citations(تعـدادي از اطالعـات آتاب ستفاده از          را انتخـاب آن با ا E-mail Articlesو 
  .آنيد e-mailاطالعات آتابشناختي هايي را آه انتخاب آرده ايد همراه با لينك دسترسي به متن آامل مقاله  

ستجو           جه ج عات آتابشـناختي          مي توانيد از صـفحه نتي عدادي از اطال يد      ) Citations(ت خاب آن Export Citations و بـا اسـتفاده از     را انت
  .نماييد download اسكي)ASCII(و يا  RISاطالعات آتابشناختي هايي را آه انتخاب آرده ايد را به فرمت 

   

  
   

  

   
  .در دسترس شما قرار مي گيرد Browseمتن مقاله از دو روش جستجو و مرور

  :در دسترس شما قرار مي گيرد  فرمتهاي مختلف  متن مقاله به

.1Abstract  اين فرمت شامل چكيده مقاله مي باشد.  

.2Abstract + References اين فرمت شامل چكيده مقاله و مرجع هاي اين مقاله)references (مي باشد.  

.3SummaryPlus   اين فرمت شامل 
  )abstract(چكيده مقاله

  )outline article(رئوس مطالب مقاله
  تصاوير و اشكال و جداول به صورت آوچك شده

  .مي باشد) references(مرجع هاي اين مقاله
.4PDF format متن آامل مقاله آن گونه آه در مجله چاپ شده در اختيار شما قرار مي گيرد.  
.5Full-text + Links  اين فرمت شامل 

  )abstract(چكيده مقاله
  )outline article(رئوس مطالب مقاله

  متن مقاله
  تصاوير و اشكال و جداول به صورت آوچك شده

  .مي باشد) references(مرجع هاي اين مقاله

ئوس مطالب مقالهردر قسمت  (outline article) امكان دسترسي به قسمتهاي خاصي از مقاله تهيه شده است. 
همراه با لينك دسترسي به متن آامل مقاله  اطالعات آتابشناختي مقاله را شما مي توانيد E-mail Article با استفاده از  e-mail آنيد.
يد      Export Citation بـا اسـتفاده از     يده آن را               شـما مـي توان شناختي مقالـه و چك به فرمـت        اطالعـات آتاب  RIS  و يـا (ASCII)سكي ا
download نماييد. 

  .آن مي باشد را بازيابي نماييد) references(شما مي توانيد مقاالتي را آه اين مقاله مرجع  Cited Byا استفاده از ب
يافتن مقالـه جديـدي                    به منظور اينكه سيستم به صورت اتوماتيك و متناوب هر روز، هر هفته و يا هر مـاه                   صورت  نترل آنـد و در  آـه ايـنآ

با   باشد،  آن) references(مقاله مرجع    mail-e        طالع بدهـد شما ا يك آنيـد        Save as Citation Alertبـه  گاهي رسـاني     آه در     را آل (آ
ALERT( ستفاده از ايـن امكـان بايـد بـا             .در باره آن توضيح داده شده است به passwordو  user name الزم به ذآر است آه بـراي ا خـود 

 . آنيد  log inسيستم 

بازگشت به باالي صفحهنگاهي به متن مقاله::
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  .را انتخاب آنيد Journalsابتدا دآمه

مورد نظـرتمام نشريات يـا    Select All Journals and Book Series, Favorites, or a specific subject:از منوي آشويي  ضوع  مو
را انتخـاب  Subscribed گزينه  Display: را انتخاب آنيد و از منوي آشويي) Title(عنوان Sort By: خود را انتخاب آنيد از منوي آشويي

يد ظه خواه شد را مالح آنيد به اين ترتيب آليه نشرياتي آه دانشگاه تهران در زمينه موضوعي آه شما انتخاب آرده ايد مشـترك مـي با
  .نمود

، موضوع مورد نظر خود راSciencedirectمي توانيد مطابق طبقه بندي موضوعي   Sort By: از منوي آشويي  )subject(با انتخاب موضوع
  .را ببينيدانتخاب آرده و نشرياتي آه در آن طبقه بندي موضوعي جاي دارند 

ليست ناشرين را خواهيد ديد با آليك آردن روي نام ناشر مورد نظـر  مي توانيد Sort By: از منوي آشويي  )Publisher(با انتخاب ناشر
  .خود ليست نشريات آن ناشر را خواهيد ديد

شما مي توانيد قسمتي از نام نشريه مورد نظر خود يا نام آامل آن   Search for a Journal or Book Series Title:  در آادر جستجوي
  .آن نشريه در اختيار شما قرار گيرد homepageرا آليك آنيد تا به راحتي  Goرا وارد آنيد و دآمه 

به منظور اينكه سيستمو همچنين     نشريات شما مي توانيد هر شماره از نشريه را انتخاب آنيد و محتويات آن را مرور آنيد                 homepageدر 
نه            e-mail  بـا در دسترس قرار گيرد،  onlineبه صورت   به محض اينكه شماره جديد نشريه Alert me whenبه شـما اطـالع بدهـد گزي
Journal Issues are available new   و دآمه  را فعال آنيدsubmit   آگاهي رسانيآه در را آليك نماييد)ALERT( ضيح باره آن تو در

 . آنيد  log inخود به سيستم  passwordو  user name الزم به ذآر است آه براي استفاده از اين امكان بايد با  .داده شده است
عال  Add this journal to My Favorite Journalsبراي اينكه نشريه اي را به ليست نشريات مورد عالقه خود اضافه آنيد گزينـه   را ف

خود به سيستم passwordو  user name  الزم به ذآر است آه براي استفاده از اين امكان بايد با را آليك نماييد   submitنماييد و دآمه 
log in  آنيد . 

   

  
   

  

  .مي توانيد استفاده آنيد Alertآنيد از   log inخود به سيستم  passwordو  user name زماني آه شما با 
  .را انتخاب آنيد Alertsابتدا دآمه

بازگشت به باالي صفحه)Browse(مرور::

بازگشت به باالي صفحه)ALERT(گاهي رسانيآ::
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  .در اختيار شما قرار مي گيرد Citation Alerts و Search Alerts، Volume/Issue Alertsسه امكان
   

.1Search Alerts:صورت   به منظور اينكه به صورت اتوماتيك و متناوب هر روز، هر هفته و يا هر ماه جستجوي شما اجرا شـود و در 
را آليك آنيد الزم به ذآر است آه بـراي اسـتفاده از Save as Search Alertبه شما اطالع بدهد  e-mail   يافتن رآورد جديدي با

  .را آليك آنيد Save as Search Alertاين امكان ابتدا بايد جستجوي خود را اجرا آنيد و در صفحه نتايج جستجو 
  .نيز وجود دارد) Add Search Alert(جديد  Alertو اضافه آردن ) Delete(و حذف) Modify(امكان ايجاد تغيير

.2Volume/Issue Alerts:  به دو طريق مي توانيدVolume/Issue Alerts را ايجاد نماييد:  

ظر،         Journals از طريق انتخاب دآمه     نشريات homepageبا مراجعه    :الف ستم               و انتخــاب نشـريه مـورد ن كه سي به منظـور اين به 
طالع بدهـد گزينـه           e-mail   بادر دسترس قرار گيرد،  onlineبه صورت    محض اينكه شماره جديد نشريه Alert me whenبه شـما ا

new Journal Issues are available   و دآمه  را فعال آنيدsubmit را آليك نماييد.  

مي گـيرد آـه مـي Add/Remove Volume/Issue Alertsبا آليك آردن :ب شريات در دسـترس شـما قـرار  ليست اسامي ن
  .توانيد آن را انتخاب نماييد

  .نيز وجود دارد  )Delete(امكان حذف
.3Citation Alerts: له مـورد نظـر خـود را انتخــاب آنيـد و سـپس ابتدا بايد جستجوي خود را اجرا آنيد از صفحه نتيجه جستجو مقا

ماه          را آليك آنيد به اين ترتيب  Save as Citation Alert  لينك هر هفتـه و يـا هـر   سيستم به صورت اتوماتيك و متناوب هر روز، 
  .به شما اطالع مي دهد e-mail   باباشد،  آن) references(آه اين مقاله مرجعآنترل مي آند و در صورت يافتن مقاله جديدي 

  .نيز وجود دارد) Add Citation Alert(جديد  Alertو اضافه آردن ) Delete(و حذف) Modify(امكان ايجاد تغيير

  

AND : هر دو می کنـد کـه  برای ترکيب دو مفهوم می آيد و هر وقت بين دو کليد واژه در عبارت جستجو قرار گيرد، رکوردهايی را بازيابی 
 .کليد واژه را با هم داشته باشد

OR:          هر دو کليـد واژه را در خـود داشـته  برای ترکيب کليد واژه های مشابه به کار می رود و رکوردهايی را بازيابی می کند که که يک يا 
 .باشد

AND NOT:                 به کـار رود، رکوردهـايی بی برای جدا کردن و کنار گذاشتن يک کليد واژه به کار می رود و هر وقت بيـن دو کليـد واژه  را بازيا
  .د ولی کليد واژه دوم را نداشته باشدمی کند که کليد واژه اول را داشته باش

PRE/nn : يد يد اول بيا که با يی  پس از کليـدواژه ا اگر بخواهيد از دو کليد واژه مورد جستجو ، يکی مقدم بر ديگری باشد، اين عملگر را 
، کليدواژه ها به فاصله تعـداد  nnبه جای   ٢۵۵تا   ١و با جايگزين کردن عدد از رقم      .قرار داده و کليدواژه بعدی را پس از اين عملگر بنويسيد
 .عدد قرار داداه شده از هم فاصله بازيابی خواهند شد

يدواژه قـرار گرفتـه ٣، عباراتی را بازيابی می کنند که تا behavioral PRE/3 disturbances: مثال  ين ايـن دو کل کلمه يا کمتر از آن کلمـه ب
 .باشد

W/nn : اگر بخواهيم دو يا چند کليد واژه مورد جستجو به فاصله تعداد کلماتی که ما تعيين کنيم از هم قرار گرفته و بازيابی شوند از ايـن
 . به اين نتيجه خواهيم رسيد nnبه جای  ٢۵۵تا  ١عملگر استفاده می شود به ترتيبی که با جايگزين کردن عدد از رقم 

 .اين است که ترتيب کلمات در عبارت جستجو در بازيابی اعمال نمی گردد PRE/nnو تفاوت اين عملگر با عملگر 
 .بين کليدواژه ها استفاده نماييد W/3, W/4, or W/5: برای قرار گرفتن کليدواژه ها در يک عبارت از : توجه

 .بين کليدواژه ها استفاده نماييد  W/15برای قرار گرفتن کليدواژه ها در يک جمله از 
  .بين کليدواژه ها استفاده نماييد W/50برای قرار گرفتن کليدواژه ها در يک پاراگراف از 

NOT W/nn : اگر بخواهيم دو يا چند کليدواژه مورد جستجو به فاصله تعداد کلماتی که ما تعيين کنيم از هم قرار نگرفته و بازيابی شـوند
  .به اين نتيجه خواهيم رسيد nnبه جای  ٢۵۵تا  ١از اين عملگر استفاده می شود به ترتيبی که با جايگزين کردن عدد از رقم 

W/SEG:  برای بازيابی کليدواژه ايی که در يک فيلد مشخص قرار گرفته اند به کار می روند . 
NOT W/SEG  :برای بازيابی کليدواژه ايی که در يک فيلد مشخص قرارنگرفته اند به کار می روند. 

 . اين کاراکتر در کليدواژه مورد جستجو، جايگزين يک يا چند حرف می شود و کليدواژه ها را با امالی گوناگون آنها بازيابی می کند* : 
 . را بازيابی می کند woman , womenکلمات  wom*n: مثال

يد واژه مربوطــه ! : با کل شه يکسـانی  با اضافه کردن اين کاراکتر به پايان کليدواژه يا کليدواژه ها ، کليه کلمه هايی که از لحاظ اماليی ري
 .دارند بازيابی می شوند 

 .نيز بازيابی می شوند behaviour, behaviouralکلمات  Behav! با جستجوی کليدواژه: مثال
برای نتيجــه جسـتجويتان () : در مواردی که از چند عملگر همزمان برای جستجو استفاده می شود و يا مقدم و موخر بودن اين عملگرها 

 . اهميت داشته باشد استفاده می شود
  ".bondi mass"به عنوان مثالزماني آه بخواهيد يك عبارت دقيقا جستجو شود از اين عملگر استفاده مي آنيد  : " "

 :چند نكته 
 .برای جستجوی حروف يونانی مانند آلفا يا بتا ، تلفظ انگليسی آنها وارد کنيد

 .برای جستجوی کليدواژه ها باال نويس و زير نويس دار آنها را در يک خط يکسان وارد کنيد
  .را وارد کنيد  H2O  ، کلمه H2Oبرای جستجوی : مثال

 .برای جستجوی صورتهای جمع کلمات با قاعده ، وارد نمودن خود کلمه کافی است تا صورتهای جمع آن را نيز جستجو نمايد
 . را نيز بازيابی می کند city, cities, city's, citiesکلمات  city: مثال

با اسـتفاده از ORبرای جستجوی صورتهای جمع کلمات بی قاعده از عملگر             استفاده نماييد ، بدين ترتيب که شکل جمع و مفرد کلمـه را 
OR ترکيب کنيد . 

  

بازگشت به باالي صفحهعملگرها::

بازگشت به باالي صفحهبستن صفحه
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Address: Informatics  Center, University of Tehran   No.286, Keshavarz Blvd.  Tehran, Iran   

Phone: (+9821) 88968573  Fax:  (+9821) 88965781  E-mail: cdt@ut.ac.ir
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