


یآموزش سرچ ساده و پیشرفته در پایگاه های اطالعاتعملیکارگاه 

موسی بامیر: مدرس



مقدمه
هبپژوهشگرانراحتدسترسیبرایداشته،آنبرراهادانشگاهاطالعاتعصر

انجامهاجستجوترینمرتبطتانمایند،استفادهنوینیابزارهایازاطالعات
اینمهمترینازیکیباشد،داشتهعلمیومالیزمانی،صرفهتاشود،

.استاطالعاتیهایابزارها،پایگاه

رددرالکترونیکیمنابعنقشاهمیتبراندیشمندانهمهامروزهکهحالیدر
.کنندمیتاکیدجدیدعلمتولیدوشدهتولیدعلمروزآمدترینبهدستیابی

اما

اطالعبیمنابعاینوجودازاساتیدودانشجویان،پژوهشگرانازبرخیمتاسفانه
انهاازسیاریبدلیلهمینبه.کننداستفادهمنابعاینازچگونهدانندنمییابوده
ترسیدسبرایکهسایتهایبهمعتبراطالعاتیهایپایگاهازاستفادهجایبه

ادمیکآکتحقیقاتتضعیفموجبامراینوکنندمیهستند،مراجعهآزادعموم
.شودمی



اندکی تامل؟
هیدانشگامحققهرکارالزمهعلمی،اطالعاتجستجویدرمهارت•

.است

ازستفادهابارکوردمیلیونهابازیابیتواناییکاربران،همهتقریبا•
.دارندراکاوشابزارهای

مالكتنهاییبهاطالعات،ازانبوهیحجمبازیابیدانیم،می•
.نیستموفقیت

مفیدزمانبامعکوسیرابطهشده،بازیابیاطالعاتحجم•
.داردپژوهشگران

ترینمفیدوترینمرتبطیافتناطالعات،بازیابیهنگامدرهدف•
.استممکنزمانکمترینباصرفنتایج



پایگاه اطالعاتی چیست؟

:اطالعاتیبانک
مجموعهازهریککهخاصموضوعچندیایکدراطالعاتمجموعهازاستعبارت
اینبینوشوندمیبازیابیونگهداریذخیره،ایپروندهدرمجزاصورتبهها

.نداردوجودارتباطیهیچفایلهااطالعاتهایمجموعه

حاال
مهازمجزافایلهایمجموعهبینافزاری،نرمهایبرنامهازاستفادهبااگر

بهبتوانندیینهاکنندگاناستفادهوکاربرانکهصورتیبهشودبرقرارارتباط
میاتیاطاعپایگاهراآنکنند،استفادهفایلهااینتماماطالعاتازآسانی
.نامند



سرچ پیشرقته یا حرفه ای؟ مانعیت یا جامعیت یا هر دو

اتیاطالعهایپایگاهدرکلیدیسرچانواعازیکیحرفهایسرچ➢
تریبیشقابلیتهایتامیدهدراامکاناینکاربرانبهکهاست
.بگیردنظردرخودجستجویبرای

راهشددادهنشاننتایجمیتوانیدحرفهایسرچازاستفادهبا➢
.کردمحدودخودنیازبامرتبط

نبالدبهوداریدنیازکهچیزیهربهراحتیتاکندکمکشمابه➢
.کنیدپیداراهستیدآن

شمااختیاررددقیقترنتایجیومیکندفیلترراشماجستجوینتایج➢
.میدهدقرار

هایندترفودستورهاواپراتورهاازبایدپیشرفتهجستجویبرای➢
مابهراجینتایچهکهبفهمانیمپایگاهبهتاکرداستفادهمختلفی
.بدهدنشان

بهابیدستیجهتمفاهیمترکیب=پیشرفتهسرچخالصهطوربه➢
جامعیتومانعیت



استراتژی سرچ چیست؟

مندهوشکامپیوترکنید،درکاستالزمپایگاهیهردرجستجوازقبل
الزمییجستجوموتوریاوپایگاههردرجستجوبرایبنابرایننیست،
.بدانیدراجستجوزباناست،

جوجستساختاریودرستاصولاساسبرجستجو،یکانجاممرحلهبه
درتجوجساستراتژیواقعدر.گویندمیجستجواستراتژیکاربر،توسط

یجستجویهردر.استاطالعاتبازیابیدرکاربردیمراحلبرگیرنده
عاتیاطالپایگاههمانکهجستجونظامیکیهستندموثرعاملدوحداقل
.میشوددادهپایگاهبهکاربرتوسطکهپرسشیدیگریواست



استراتژی سرچ

.باشیمهداشتسرچاستراتژیبایدشود،رعایتمانعیتوجامعیتاینکهبرای➢
:دیگریعبارتبهیااند،شدهبازیابیواقعاًکهمربوطیاسنادنسبت:جامعیت➢

موفقیتنرخ=جامعیت
یا.مرتبطغیراسنادوکاذبریزشازجلوگیریوجستجودردقت:مانعیت➢

نامرتبطمداركبازیابیازپیشگیری
درنهاآازاستفادهبرایبرنامهایتعیینوکلیدیِکلماتآنالیزوجستجو➢

.میگویندسرچاستراتژیرااطالعاتیهایپایگاهمحتواهای
:گرفتنظردرسرچبرایرااستراتژیسهبایدکلیطوربه
،جستجوصحیحروشهای.1
(استانداردکلیدواژه)پاسخقابلسوالطرحنحوه.2
مناسباطالعاتیپایگاههای3



مراحلانجامیکجستجوحرفهایبهصورتخالصه

تعیینموضوعموردجستجو-1
انتخابپایگاهاطالعاتی-2
اصلیهایتعیینکلیدواژه-3
مترادفهایتعیینکلیدواژه-4
کنترلشدههایانتخابکلیدواژه-5
وطراحیاستراتژیجستجومفاهیمترکیب-6
موردنیازهایوفیلترهاتعیینمحدودیت-7
انجامجستجو-8
ارزیابینتایجودرصورتنیازبازبینیوتکرارجستجو-9

استخراجاطالعات-10



قوانینپایهجستجوحرفهای

جستجویبولی-
جستجویمجاورتی-
جستجویکوتاهسازی-
جستجویتودرتو-
جستجویعبارتی-

جستجویمبتنیبرفیلدیامیدانی-



بولیعملگرهای

NOT،ANDوORبولی،عملگرهایعملکردنحوهبابایدجستجویبرای

ستعبارتودارندکاربردپایگاههااکثردربولیعملگرهای.باشیدآشنا

:از

رگبزحروفباراعملگرهاحتمابولیعملگرهایازاستفادهبرای:نکته

.کنیدتایپ



عملگرهایبولی

OR
میاستفادهرکوردهاتعدادتوسعهبرای)مجموعهدواجتماع:یعنی

ازهمشابامالءباکلماتومعنیهمکلماتجستجویبرای،(شود
ORشودمیاستفاده.

AND
ردقیقتجستجویوکردنمحدودبرای)مجموعهدواشتراک:یعنی

(شودمیاستفاده
NOT

رهورودمیکاربهواژهکلیدیکگذاشتنکناروکردنجدابرای
کندمیبازیابیرارکوردهاییرود،کاربهواژهکلیددوبینوقت
هنداشترادومواژهکلیدولیباشدداشتهرااولواژهکلیدکه

.باشد



جستجومجاورتی

Proximity Searching جستجویمجاورتی

یکدیگردرکنارهاکلیدواژهیافتن:یعنی

(PRE , n/NEAR , w)

N/W ,Nearیکردنمحدودیتتعدادکلماتبیندوکلیدواژهدربازیابمشخص
شانعدد،ن.)استوتقدموتاخرکلیدواژههایاصلیدرنظرگرفتهنمیشود

(یاستدهندهحداکثرتعدادکلماتدرنظرگرفتهشدهبینکلیدواژههایاصل
Pain W/5 morphine

N/ PRE لیدتقدمک.مشخصکردنمحدودیتتعدادکلماتبیندوکلیدواژهاست
 newborn PRE/3 screening.شودواژهاولدرنظرگرفتهمی



جستجویکوتاهسازی

Truncation یاWildcard

دواینکاراکتردرکلیدواژهموردجستجو،جایگزینیکیاچندحرفمیشو*
 WOMANکلماتwom*n:مثال.کلیدواژههاراباامالیگوناگوننیزبازیابیمیکند

, WOMEN کندرابازیابیمی.

.جایگزینتنهایککاراکتراست?

لمههایکهبااضافهکردناینکاراکتربهپایانکلیدواژهیاکلیدواژهها،کلیهک:!
ویباجستج:مثال:ازلحاظامالییریشهیکسانیدارندبازیابیمیشوند

.نیزبازیابیمیشوند BEHAVIOUR ,BEHAVIOURALکلماتBEHAV!کلیدواژه

ایجمعکلمات،واردنمودنخودکلمهکافیاستتاھجستجویصورتبرای
رانیزبازیابی CITIES,کلماتCITYمثال.ایجمعآنرانیزجستجوکندھصورت
.میکند

wildcardبا Truncationتفاوت:نکته نهایتدرپایانیکریشهبکارمیروندوجایگزینبی:
هادرپایانیکریشهیادربینحروفیکریشهبهWildcardکاراکترهستنداما

.کاراکترهستند1کارمیروندوجایگزین



PHRASE SEARCHING جستجویعبارتی

قاواردشدهودقی""گیومهدراینمدلجستجویکعبارتدرداخل
جومیشکلجستبههمانقرارمیگیردگیومهداخلکهدرعبارتی

.شود

موردنظرلبهشکعبارتراعیناکهیکاینمدلبراییافتننتایجی• 
.مادرخوددارنداستفادهمیشود

.دهدنتایججستجوراکاهشمی•

.کندنتایجبسیارمرتبطرابازیابیمی• 



FIELDSEARCHINGمیدانی   جستجوی مبتنی بر فیلد یا 

نظرموردفیلددردرکلیدواژهیکقرارگیریمحلروشایندر
علمی،جستجویموتورهایدرمعمولبطور.شودمیمشخص
ناممجله،نامنویسنده،عنوان،فیلدهایدرتواندمیکلیدواژه
.شوندجستجو...وناشرکلیدواژه،موضوع،سازمان،



NESTINGSEARCHجستجویتودرتو

ختلطمیخواهدجستجوهایپیچیدهوممتبحرکهبرایکاربرانباتجربهو
ادراینقسمتب.رابااستفادهازفیلدهاوترکیباتآنانجامدهند

ازعالئماستفادهازپرانتزوبهکاربردنعملگرهایمنطقیوبااستفاده
.کنیدفیلدهافرمولجستجویخودراوارد

همزمانچندیندھکاربراجازهمیدپیشرفتهکهبهازجستجوینوعی
ستفادهبااترکیبنمودهوهمانفرادیرادریکداخلپرانتزباجستجوی
.انتایجموردنظررابازیابیکندھایبینآنھازعملگر

حفاظتازمحیطزیستبرنامهجهانیفرمولجستجوی:مثال

)global OR international OR multinational OR worldwide)

AND (environment OR ecology)



مفاهیم پایه در جستجو

PICOالگوی.1

.کنیداستفادهPICOTیاPICOالگویازتوانیدمیاصلیکلیدواژههاییافتنبرای

:استزیراجزایوشامل

P،،جمعیتمشکلPopulation/ Problem/ Patientp

IمداخلهIntervention

Comparison Cمقایسهمداخله

Outcom Oمحصولیانتایج

Tزمانیانوعمطالعه:Time/Type of study

فناستامینواستموثرترکودکانتبکاهشدرداروکدام:مثال

ایبوپروفنیا



MESHتزاروس یا اصطالحنامه 

ایاالتکیپزشملیکتابخانهتوسطاستعظیموجامعشدهکنترلواژگانی
تنویسیفهرس،سازینمایهآناصلیکاربردومیشودتهیهآمریکامتحده

تهوابسهایرشتهوپزشکیحوزهدراطالعاتجستجویوتحلیلی
.میشودروزآمدساالنهواستاصطالحهزار21دارایتقریبامش.است

انواع جستجو در پایگاه های اطالعاتی
Search Basic. جستجوی ساده 

Search Advanced. پیشرفتهجستجوی 

tags with Search.جستجو با استفاده از تگها 

database Meshجستجو با استفاده از 

Affliationجستجو وابستگی   search

جستجو با نام مجله

Author searchجستجو نویسنده  



تگ پابمد



.پیشرفتهاستراتژی سرچ 

پابمد

(“Higher education”[Title/Abstract]) OR “High 
education”[Title/Abstract]) OR “education”[Title]) 
OR “Medical education”[Title/Abstract]) AND
Foresight[Title/Abstract]) OR “Master 

plan”[Title/Abstract]) OR “Futures 
study”[Title/Abstract]) OR 
“vision”[Title/Abstract]) OR “Scenario”[Title])



پیشرفتهاستراتژی سرچ 
ISI

TS= ("Higher education" OR " education" OR "Medical 
education" ) AND TS=( foresight OR " Master plan" OR 
"Futures study" OR horizon) OR TI= "vision" OR "Scenario")




