
کارگاه جستجوی منابع الکترونیکی

دکتر فاطمه رجعتی

مدیر اطالع رسانی پزشکی و منابع علمی

عضو هیات  علمی  



انواع سایتهای جستجوی اطالعات در وب

ود دسته بندی های مختلفی برای ابزارهای یافتن اطالعات در وب وج
سیم دارد اما در یک دسته بندی کلی می توان آنها را به پنج دسته تق

: نمود
 فهرستهای عمومی وبGeneral Web Directories

 ابرسایتهافهرستهای تخصصی و(Resource Guides, Research 

Guides, and Metasites)

جستجو موتورهایSearch Engines

 پایگاه های داده

 ابزارهایPassive Search



GENERAL Web directoriesفهرستهای عمومی وب 

کههستندسایتهاییوبعمومیفهرستهای
ارشدهبندیطبقهسایتهایازبزرگیمجموعه

فراداتوسطفهرستنهااینمعموال.کنندمیارائه
.شوندمیتکمیلوساخته

:دارندخصوصیتدوکلیطوربهفهرستها

Selectiveستفهردرگرفتنقراربرایسایتها
.باشندداشتهراگزینششرایطبایستی

Categorizedمرتبهاییگروهدرسایتها
.اندشده

• Open Directory http://dmoz.org

http://zeef.com

• Labrarians’ Internet Index )http://lii.org(

http://dir.iran.ir

• http://link.ir

• http://www.irindex.ir





نقش فهرستهای عمومی در فرآیند جستجو

ی داریم به به طور کلی زمانی از این فهرستها استفاده می کنیم که یک سوال عموم
، یا زمانی که (museums in Paris)طور مثال فهرست موزه های پاریس 

ای شما در خصوص یک موضوع جامع اطالعات واضحی ندارید و می خواهید بر مبن
.طبقه بندی سایتها را مرور کنید تا مقداری راهنمایی بگیرید

 در این موارد استفاده از دانشنامه ها نظیرWikipedia.org هم بسیار مفید 
.خواهد بود



ابرسایتهافهرستهای تخصصی و 
(resource guides, research guides, and metasites

وضوعمیکبرایخاصطوربهکههستندلینکهاازایمجموعهتخصصیفهرستهای•
دریااشدبهنریاپزشکیمانندعامموضوعیکتواندمیموضوعاین.اندشدهگردآوری
بدهداطالعاتبیومکانیکنظیرخاصیموضوع

:مثالطوربه

https://doaj.org/

http://blogcatalog.com/

https://artdeadline.com/

https://www.middleeastdirectory.com/

https://doaj.org/
http://blogcatalog.com/
https://artdeadline.com/
https://www.middleeastdirectory.com/


فهرستهای تخصصی و ابرسایتها
(RESOURCE GUIDES, RESEARCH GUIDES, AND METASITES



نقش فهرستهای تخصصی در فرآیند جستجو

خواهیدمیشماکهکنیممیاستفادهزمانیفهرستهااینازکلیطوربه

خاصموضوعیکخصوصدراینترنتدرموجودهاینوشتهاززیادیحجم
.کنیدپیدادسترسی

.استبیشتربسیارعمومیفهرستسایتهایازموجودمطالبحجم



موتورهای جستجو

http://google.com

http://bing.com

http://Yandex.ru

http://exalead.com/search

http://yooz.ir

http://parsijoo.ir

راماشهایواژهکلیهکههستندسایتهاییجستجوموتورهای
طالعاتانمایندمیجستجوشدهایندکسصفحاتازبانکیدر

وآوریجمعابزارهایتوسطاطالعاتیبانکهایایندرموجود
Crawlers)سایتهاایندکس and Spiders)گردآوری

.استشده

موتورهایازاستفادههنگامبهفهرستسایتهایبرخالف
شمانظرموردعبارتکهلینکهاازایمجموعهبهشماجستجو

:مثالورطبه.داشتخواهیددسترسیکردهپیداتطبیقآنهابا

http://google.com/


META SEARCH ENGINESفراجستجوگرها 

http://dogpile.com

http://yippy.com

http://ixquick.com

http://metacrawler.com

http://salam.ir

http://bejoor.ir

ازتیاطالعابانکخودعمالکههستندسایتهاییفراجستجوگرها
رسایازشمامدنظرعبارتجستجویبرایوندارندوبصفحات

مزمانهراجستجوگرچندنتایجومینماینداستفادهجستجوگرها
شمابه(ودخالگوریتممبنایبرمتفاوتترتیبیوترکیبباولی)

.دهندمینمایش

:مثالطوربه



نقش موتورهای جستجو در فرآیند جستجو

جودمواینترنتدرآنخصوصدراطالعاتکمیمقداریاباشدخاصبسیارشماموضوعاگر
.بودواهدخفهرستیکبهنسبتبهتریبسیارشروعنقطهخوبجستجویموتوریکباشد

بهنماییدفادهاستجستجوموتورهایازنیزاستبیشتریاکلمهسهشاملشماجستجویعنواناگر
,”Iranian“مثال “Poem”, “Hafez”



موتورهای جستجوی تخصصی

http://tnews.ir

http://dayere.ir

http://behkav.com

http://tineye.com

http://pipl.com

http://whostalkin.com

http://pdfgeni.me

درزمتمرکخزشگرباجستجوگرهاییتخصصیجستجویموتورهای
اویرتصیااخبارجستجوگرمثالهستندوبازخاصیمحدودهوموضوع

...و

:مثالطوربه

http://tnews.ir/


پایگاه های داده

ایندراصلیمنبعجستجوموتورهایخالفبر
نیستوبازشدهخزشاطالعاتسایتهاگونه

جمعیاوشدهتولیدهادادهپایگاهدراطالعات
انپایومقاالتدادهپایگاهمانندگردندمیآوری
هانامه

:به طور مثال

http://irandoc.ac.ir

http://sid.ir

http://noormags.com

http://forvo.com

http://en.bookfi.org

http://vajehyab.com

http://sid.ir/


سایتهای پرسش و پاسخ

http://quora.com

http://stackoverflow.com

http://answers.com

http://answers.yahoo.com

http://chacha.com

ی باشد تمرکز در اینگونه سایتها روی پاسخ سواالت م
اد که توسط کاربران مطرح شده و عموما توسط افر

.دیگر به آنها پاسخ داده شده است

:به طور مثال



عملگرهای جستجو

AND

: ه طور مثالاکثر جستجوگرها به طور پیش فرض از این عملگر استفاده می کنند ب

Iran AND travel= Iran travel

کلمهANDعنوانبهمعموالگرنهوشودثبتبزرگحروفبابایستیحتما
stop wordشود،میحذفجستجوازوشودمیگرفتهنظردر

نیستآننوشتنبهنیازیعادیحالتدر.

http://google.com

http://yahoo.com

http://bing.com

http://yandex.com

http://ask.com

http://exalead.com/search

http://yooz.ir

http://parsijoo.ir



عملگرهای جستجو

OR

موردواژگانازیکیکهشودمیاستفادههنگامی
.باشدنظرمدجستجو

:مثال

Iran OR Pars

وگرنهشودثبتبزرگحروفبابایستیحتماORکلمه
stopعنوانبهمعموال wordمیشودگرفتهنظردر

.شودمیحذفجستجوازو

http://google.com

http://yahoo.com

http://bing.com

http://yandex.com

http://ask.com

http://exalead.com/search

http://yooz.ir

http://parsijoo.ir



عملگرهای جستجو

NOT

عملگراینازجستجودرخاصیکلمهحذفبرای
.فرماییداستفاده

:مثال

Infertility NOT men

کلمهNOTشودثبتبزرگحروفبابایستیحتما
stopعنوانبهمعموالوگرنه wordنظردر
.شودمیحذفجستجوازومیشودگرفته

http://google.com

http://yahoo.com

http://bing.com

http://yandex.com

http://ask.com

http://exalead.com/search

http://yooz.ir

http://parsijoo.ir



عملگرهای جستجو

“”

لقونقلعالمتازعبارتیکدقیقجستجویبرای
.شودمیاستفاده

عالمتاینازهمکلمهیکوجودرویتاکیدبرای
:المثربطیااضافهحروفنظیرشودمیاستفاده

“Iran hotels”

http://google.com

http://bing.com

http://yahoo.com

http://yandex.com

http://ask.com

http://exalead.com/search

http://yooz.ir

http://parsijoo.ir



عملگرهای جستجو

Site:

یکبهجستجونتایجکردنمحدودبرایعملگرایناز
.شودمیاستفادهخاصسایتیادامنه

:مثال

Iran site: irandoc.ac.ir

لمهکوهستندپژوهشگاهسایتدرکهصفحاتی
Iranاستموجودآنهادر.

Iran site: kums.ac.ir

رمانشاهکپزشکیعلومدانشگاهدرسایتکهصفحاتی
.استموجودآنهادرIranکلمهوهستند

http://google.com

http://yahoo.com

http://bing.com

http://yandex.com

http://ask.com

http://exalead.com/search

http://yooz.ir

http://parsijoo.ir



عملگرهای جستجو

Intitle:

.دکلمه مورد نظر را در عنوان صفحات جستجو می کن

:مثال

Intitle: coronavirus

کلمهصفحهعنواندرiranباشد.

ازیاهودرtitle:نماییداستفاده.

http://google.com

http://yahoo.com

http://bing.com

http://exalead.com/search



عملگرهای جستجو

Inurl:

الینکهآدرسدرعبارتجستجویکردنمحدودبرای
.شودمیاستفاده

:مثال

Inurl: coronavirus

کلمهآنهالینکآدرسدرکهصفحاتیIranهست .

http://google.com

http://yahoo.com

http://yandex.com

http://bing.com

http://exalead.com/search



عملگرهای جستجو

Inanchor:

هایلینکعنواندرعبارتجستجویکردنمحدودبرای
.شودمیاستفادهصفحهبهشدهارجاع

Name of book

Intext:”raidshare.com/files”

مانندموتورهاازبرخیدرbingعملگرازبایستی
inbody:نماییداستفاده.

http://google.com

http://yahoo.com

http://bing.com

http://exalead.com/search



عملگرهای جستجو

Intext:

.  در متن صفحه دنبال کلمه یا عبارت مورد نظر می گردد
.معموال خیلی کم از آن استفاده میکنیم

Inanchor: coronavirus

آنهاهبارجاعیلینکهاییاولینکعنواندرکهصفحاتی
.داردوجودcoronavirusکلمه



عملگرهای جستجو

Filetype:

نند برای پیدا کردن صفحات با نوع خاصی از فایل ما
.فایلهای پاورپوینت استفاده میشود

:مثال

Coronavirus filetype: ppt

فایلهایpdfکلمهشاملcoronavirus

.کندمیپیدارا

ازرعملگاینجایبهبایستیموتورهاازبرخیدر
.کرداستفاده:extعبارت

http://google.com

http://yahoo.com

http://bing.com



عملگرهای جستجو

Link:

یک فهرست صفحاتی را نمایش می دهد که لینک به
.صفحه در آنها وجود دارد

:مثال

Link: www.irna.ir/135/

بایستییاهومانندموتورهاازبعضیدرhttp://
.بنویسیدلینکاولدررا

http://google.com

http://bing.com

http://yahoo.com

http://exalead.com/search



عملگرهای جستجو

related:

باط فهرست سایتهایی را که به سایت مدنظر شما ارت
. دارند نمایش می دهد

:مثال

related:tnews.ir

http://google.com



عملگرهای جستجو

linkdomain:

یکی فهرست صفحاتی را نمایش می دهد که لینک به
.  از صفحات یک دامنه در آنها وجود دارد

:مثال

Linkdomain:kums.ac.ir

http://bing.com

http://yahoo.com



عملگرهای جستجو

ip:

مشخص هاست IPفهرست سایتهایی را که روی یک 
.شده اند نمایش می دهد

:مثال

Ip:207.46.197.32

http://bing.com



عملگرهای جستجو

*

.  به عنوان عملگر پسوند استفاده می شود

:مثال

hyperten*

...وhypertensionوhypertensiveشامل

ردکهاستاینآنوداردهمدیگریکاربردیاهووگوگلدر
.شدخواهدنامعلومکلمهچندیایکجایگزینجستجو

:مثال

“Benjamin*Roosevelt”

:شدخواهدزیرمواردشامل

Benjamin franklin Roosevelt

Benjamin|Roosevelt,…

http://google.com

http://yahoo.com

http://exalead.com/search



عملگرهای جستجو

soundslike:

اده می برای جستجوی کلمات با فونتیک مشابه استف
.شود

:مثال

Soundslike:site

:نظیرکلماتیدنبالبه

Site

Sight

Cite

.میگردد

http://exalead.com/search



عملگرهای جستجو

spellslike:

اده برای جستجوی کلمات با امالء و هجی مشابه استف
.می شود

:مثال

Spellslike:exlaead

http://exalead.com/search



عملگرهای جستجو

.  برای مشاهده و مطالعه سایر عملگرها و کاربرد آنها در جستجوگرها می توانید از لینکهای زیر استفاده نمایید

http://websearch.about.com/library/cheatsheet/blgooglecheatsheet.htm (google)

http://websearch.about.com/library/cheatsheet/blyahoocheatsheet.htm (yahoo)

http://websearch.about.com/library/cheatsheet/blaskcheatsheet.htm (ask)

http://help.live.com/Help.aspx?market=en-

US&project=WL_Searchv1&querytype=topic&query=WL_SEARCH_REF_Keywords.htm (bing)

http://www.exalead.com/search/web/search-syntax/ (exalead)


