چند پیشنهاد برای انجام یک جستجوی دقیق تر:
 .1کلیدواژه های نمایش دهنده موضوع اصلی را مشخص کرده و برای
جستجو وارد کنید.
مثال treatment of gall bladder neoplasms in Iranian women
.2حروف بازدارنده ( )stop wordsرا وارد نکنید( .مثل :از ،با ،در و....
مگر اینکه این حروف اهمیت خاصی داشته باشند) در مثال باال حروف  ofو
 inوارد جستجو نمی شود.
 .3جستجو را از خاص ترین حالت ممکن آغاز کنید در صورتی که به نتیجه
نرسیدید جستجو را گسترده تر کنید .در مثال باال ابتدا با تمام کلیدواژه های
تعیین شده جستجو را شروع می کنیم در صورتی که به نتیجه دلخواه
نرسیدیم کلیدواژه های خاص مثل  Iranian womenرا حذف می کنیم در
صورت عدم کسب نتیجه مورد نظر می توان  gall bladderرا حذف کرد و
تنها با کلیدواژه های  treatment, neoplasmsجستجو را انجام داد.
.4استفاده از عملگرها به شما کمک می کند نتیجه بهتری از جستجو بگیرید.
انواع عملگرهای پرکاربرد:
.1عملگر :ANDاین عملگر اشتراک دو یا چند کلیدواژه را می رساندX ،
 AND Yبه این معناست که مدارکی بازیابی شود که هم کلیدواژه  Xو هم
کلیدواژه  Yرا داشته باشد(.نتایج جستجو را محدود کرده و دقت جستجو را
افزایش می دهد ،این کلید واژه در موتور جستجوی گوگل به صورت پیش
فرض اعمال شده و نیازی به نوشتن آن در جستجو نیست ولی در پایگاه
پابمد به کار می رود)
.2عملگر  :ORاین عملگر اجتماع دو یا چند کلیدواژه را می رساندX OR Y ،
به این معناست که مدارکی بازیابی شود که کلیدواژه  Xو یا کلیدواژه  Yو یا

کلیدواژه های Xو  Yرا باهم داشته باشند(.نتایج جستجو را گسترده تر کرده
و دقت جستجو را کاهش می دهد).
.3عملگر :NOTاین عملگرتفریق دو یا چند کلیدواژه را می رساند X-Y ،به
این معناست که مدارکی بازیابی شود که کلیدواژه  Xرا دارند به جز مدارک
حاوی کلیدواژه  Xکه کلیدواژه  Yهم در آنها یافت می شود( .ما به اطالعاتی
نیاز داریم که درر رابطه با کلیدواژه  Xباشند نه در ارتباط با کلیدواژه .Y
جستجو را محدودتر و خاص تر می کند این عملگر در پابمد بکار می رود
ولی در گوگل کاربرد ندارد ،در گوگل از عالمت – برای حذف کلیدواژه خاصی
استفاده می شود مثال)X –Y :
 :Cotation .4جستجوی عبارتی ،عین عبارتی که در  cotationقرار
بگیرد جستجو می شود "malignant cancer" ،این عبارت با همین ترتیب
وارد شده جستجو می شود(.برای مواردی که عنوان مقاله ای را در اختیار
داریم ولی پایگاه ارائه دهنده مشخص نیست در گوگل عمومی عنوان مقاله را
در  cotationنوشته و جستجو می کنیم)
 .5عالمت پرانتز :تقدم و تأخر را نشان می دهد (X OR Y) AND Z .ابتدا
دستور داخل پرانتز اجرا شده سپس نتیجه پرانتز با دستور بعدی اعمال می
شود(.این دستور در گوگل اعمال نشده ولی در پایگاه پابمد بکار می رود).
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