آشنايي با پايگاه اطالعاتي

تاریخچه:
ضشکت  Elsevierدس سال  1570ضشٍع تِ کاس کشد .هی تَاى گفت کِ  Elsevierیک ًاضش چٌذ سساًِ ای خیطشٍ هی
تاضذ کِ هحصَالت ٍ خذهات ػلوی ،فٌی ٍ خضضکی سا دس سشاسش دًیا هٌتطش هی کٌذ ٍ  Science Directیک
سشٍیس اطالػاتی الکتشًٍیکی هی تاضذ کِ تیص اص  2500هجلِ ػلوی هشتَط تِ ً ٍ Elsevierاضشاى ٍاتستِ سا خَضص
هی دّذ .خَضص هَضَػی ایي هجوَػِ ضاهل تواهی سضتِ ّای ػلَم خایِ ،ػلَم کطاٍسصی ٍ فٌی هٌْذسی ،خضضکی ٍ
ػلَم اجتواػی است.

قاتل رکش است کِ دستشسی داًطگاُ تِ  Science Directتش اساس ّ IP Addressا هی تاضذ ٍ ًیاصی تِ ٍاسد کشدى
 user nameو ً Passwordذاسد.

آدسس خایگاُۺ www.sciencedirect.com.

شیوه های جست و جو در Science Direct
 .1جستوجوی سریع Quick Search
جستجَی سشیغ سا دس توام صفحات سایت هیتَاى دیذ .دس ایي سٍش سِ فیلذ جستجَی ) All fieldsکلیذٍاطُ)ً( Authors،ام
ًَیسٌذُ)( Journal/book title،ػٌَاى ًطشیِ یا کتاب) ٍجَد داسدً ٍ .یض هیتَاى جستَجَ سا تِ ( Volumeجلذ)( Issue،ضواسُ) ٍ
(Pageصفحِ) ًیضهحذٍد کٌیذ.

 .2جستجوی پیشرفته Advanced Search

تَجِ تِ ًکات صیش دس ایي ًَع جستجَ الضاهی هی تاضذ.
 تطَس هؼوَل صفحِ جستجَ تش سٍی گضیٌِ  All sourcesتٌظین ضذُ است .قثل اص تایح ،ػٌَاى  Journalیا Book

سا دس ًَاس تاال اًتخاب کٌیذ.
 دس کادسّای جستجَ  ،کلوات کلیذی خَد سا ٍاسد کٌیذ ٍ تا اًتخاب ّش کذام اص فیلذّای ( ػٌَاىًَ ،یسٌذُ ،چکیذُ
ٍ) ...جستجَی خَد سا جستجَی خَد سا اًجام دّیذ .دس ایي جستجَ هی تَاًیذ تا استفادُ اص ػولگشّایٍ AND

 AND NOTدقیق تش کٌیذ.
 تشای جست ٍ جَی ًام هجالت ٍ اًتطاسات کِ اص هخفف استفادُ هیکٌٌذ ،تیي حشٍف فاصلِ تگزاسیذ.
هثالۺ تشای تاصیاتی هجلِ

 JBRکه مخفف  Journal of Biomedical Informaticsاست J B R ،را وارد کنید.

 هی تَاًیذ جستجَی خَد سا دس توام هٌاتغ یا فقط هٌاتغ ( Subscribeهٌاتؼی کِ داًطگاُ آى سا تصَست Full text

هطتشک هی تاضذ) یا دسهٌاتغ هَسد اًتخاب ضوا هحذٍد ًوائیذ.
ّ وچٌیي تا ػالهت گزاسی دس هقاتل گضیٌِ  Articles in pressهقاالتی کِ ٌَّص چاج ًگشدیذُ اًذ سا هی تَاى
هطاّذُ کشد.
 تا اًتخاب گشٍُ هَضَػات ػلوی ( )Subjectجستجَی خَد سا هحذٍد ًواییذ .اگش توایل تِ جستجَ دس تیص اص
یک هَضَع داسیذ تا استفادُ اص کلیذ ّای  Ctrl +clickچٌذ هَضَع سا تاّن اًتخاب ًوائیذ.
دس ًْایت اهکاى هحذٍد ًوَدى جستجَ اص لحاظ دٍسُ صهاًی هیسش هیثاضذ .
دس حالت هؼوَل تاسیخ جستجَ اص سال  ۱۹۸۸تا کٌَى تٌظین ضذُ است کِ هیتَاى ایي تاسیخ سا تِ دلخَاُ تغییش داد .
ػالٍُ تش آى هی تَاًیذ هطخصات جلذ ٍ ضواسُ ٍ صفحِ یک هجلِ سا ًیض هطخص ًوائیذ .
 .3جستوجوی تخصصی Expert Search

 صفحِ ایي جستجَ ضثیِ تِ  Advanced Searchاست تا ایي تفاٍت کِ دس قسوت کادس هشتَط تِ ٍسٍد کلیذ ٍاطُ هیتَاى
یك عبارت سا تِ کاس تثشیذ.

 چٌاًچِ تؼذاد ًتایج جستجَ صیاد تَد ٍ ضوا هایل تِ تغییش یا هحذٍد ًوَدى جستجَی خَد تاضیذ هی تَاًیذ تا کلیک تش
سٍی گضیٌِ  Edit Searchتِ صفحِ جستجَ هشاجؼِ ٍ تذٍى ایي کِ جستجَی خَد سا اص اتتذا آغاص کٌیذ ،آى سا تغییش
دّیذ.

عملگرهای جستجو در Science Direct

 ANDۺ تشای تشکیة دٍ هفَْم است ٍ دس صَستی کِ تیي دٍ کلیذ ٍاطُ دس ػثاست جستجَ قشاس گیشد ،سکَسدّایی سا
تاصیاتی هی کٌذ کِ ّش دٍ کلیذ ٍاطُ سا تا ّن داضتِ تاضذ.
 : ORجْت تشکیة کلیذ ٍاطُ ّای هطاتِ تِ کاس هی سٍد ٍ سکَسدّایی سا تاصیاتی هی کٌذ کِ یک یا ّش دٍ کلیذ
ٍاطُ سا دس خَد داضتِ تاضذ.
 AND NOTۺ تشای جذا کشدى ٍ کٌاس گزضتي یک کلیذ ٍاطُ تِ کاس هی سٍد ٍ ّش گاُ تیي دٍ کلیذ ٍاطُ تِ کاس سٍد،
سکَسدّایی سا تاصیاتی هی ًوایذ کِ کلیذ ٍاطُ اٍل سا ضاهل ٍ کلیذ ٍاطُ دٍم سا ًذاضتِ تاضذ.

*

ۺ ایي کاساکتش دس کلیذ ٍاطُ هَسد جستجَ ،جایگضیي یک یا چٌذ حشف هی ضَد ٍ کلیذ ٍاطُ سا تا اهالی گًَاگَى

آًْا تاصیاتی هی کٌذ .تِ ػٌَاى هثال  M*nکلوات  Mean ٍ Manسا تاصیاتی هیکٌذ.

؟

ۺ ایي کاساکتش دس کلیذ ٍاطُ هَسد جستجَ،فقط جایگضیي یک حشف هیطَد.

!

ۺ تا اضافِ کشدى ایي کاساکتش تِ خایاى کلیذ ٍاطُ یا کلیذ ٍاطُ ّا ،کلیِ کلواتی کِ اص لحاظ اهالیی سیطِ یکساًی تا کلیذ

ٍاطُ هشتَطِ داسًذ تاصیاتی هی ضًَذ .هثالۺ ! Behaveکلوات ً Behaviour, behaviouralیض تاصیاتی هی ضًَذ.

(

) ۺ دس هَاسدی کِ اص چٌذ ػولگش ّوضهاى تشای جستجَ استفادُ هی ضَد ٍ یا هقذم ٍ هَخش تَدى ایي ػولگشّا تشای

ًتیجِ جستجَیتاى اّویت داضتِ تاضذ استفادُ هیطَد.

"

" ۺ صهاًی کِ تخَاّیذ یک ػثاست دقیقاً جستجَ ضَد اص ایي ػولگش استفادُ هیٌوائیذ .هثالۺ ""Heart Attack

{

} ۺ تواهی حشٍف تی هؼٌی ٍ ػالئن ٍ ًطاًِ ّا ًظیش خط فاصلِ،هـثثت ،هٌفی ٍ  ...دس ًظش گشفتِ ًوی ضًَذ هگش ایٌکِ دس

تشاکت { } قشاس گیشًذ .هثال { {high-risk
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