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  بسمه تعالی

  

  

  

  بانك اطالعاتي تز هاي دكتري و پايان نامه هاي فوق ليسانس

  

  proquest معرفي

را به صورت چکيده، تمام متن به همراه ...  پایان نامه ها، سخنرانيها، گزارشها و مقاالت نشریات علمی،

ی و سرعت در انتقال روزآمد. بيش از نيمی از مقاالت به صورت تمام متن می باشد. تصویر ارائه ميدهد

ترجمه چکيده مقاله ها از انگليسی به زبانهای چينی و فرانسه .اطالعات از ویژگيهای این سرویس است

  .موجود است ...و

 proquest موضوعي پوشش

، مراجع عمومی، پایان نامه ها، حسابداری، مالی، اموربانکی، تجارت آسيا، روزنامه ها: بازرگانی و مدیریت

  .بخانه ای تحقيقات کتا

  .اجتماعی و آموزشی، آموزش فنی، عمومی، مذهبی و علوم اجتماعی: علوم انسانی

  .، بهداشت دارو سازی، برق و مخابرات، پزشکی بهداشتی، بهداشتتکنولوژی و علوم کامپيوتر

  )Basic(جستجوي مقدماتي
  .را از باالي صفحه انتخاب آنيد Basic گزينه

 واژه يا آليد واژه هاي جستجو را در آادر جستجو وارد آنيد و همچنين در روش جستجوي مقدماتي آليد

   . نيز براي ترآيب آليد واژه ها استفاده آنيدعملگرهامي توانيد از 

خودتان را پيدا آنيد و با آليك آردن آليد واژه مورد نظر  Topics  Browse لينك مي توانيد با آليك آردن

  توضيحات )Browse Topics( مرورآن را به آادر جستجو بيفزاييد آه در قسمت  Add to Search دآمه

   .ملتري در ارتباط با آن داده شده استآا
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مي توانيد پايگاه اطالعاتي مورد نظر خود را انتخاب آنيد و يا با آليك آردن بر  Database از منوي آشويي

 اشتراك مازندرانليست آليه بانكهاي اطالعاتي آه دانشگاه   Multiple databases   selecte روي لينك

   .غييرات مورد نظر خود را انجام دهيدآن را دارد مالحظه نماييد و ت

 Full text documents ( اين امكان نيز وجود دارد آه جستجوي خود را فقط محدود به مقاالت تمام متن

only (نماييد و همچنين محدود به نشريات علمي )Scholarly journals (نماييد.   

آه از ساير امكانات جستجو مي توانيد استفاده آنيد،  More Search Options با آليك آردن بر روي لينك

  . يل توضيح داده مي شوددرباره اين امكانات در ذ

مي توانيد عنوان نشريه را مستقيما وارد آنيد يا اينكه ) title Publication( در آادر جستجوي عنوان نشريه

ليست آامل نشريات را مرور آرده و يا اينكه از امكان  Publications look up با آليك آردن بر روي لينك

آن را  Add to Search و سپس با آليك آردن دآمه فاده آنيداست look up Publications جستجويي آه در

  .در آادر جستجوي صفحه جستجوي مقدماتي اضافه نماييد

مي توانيد مشخص آنيد آه نتيجه جستجوي شما به آداميك از دو  Look for terms in از منوي آشويي

عات آتابشناختي و متن و يا اطال )and abstract Citation( صورت اطالعات آتابشناختي و چكيده

   .بازيابي شود) and documents text  Citation(مقاله

مي توانيد نوع مقاله را مشخص آنيد آه نامه، سخنراني، شعر،  documents type از منوي آشويي

   .گزارش، آمار و غيره باشد

نشريات مي توانيد نوع نشريات را مشخص آنيد آه شامل  type  Publication ز منوي آشوييا

روزنامه ، )Trade publications(نشريات صنعتي، )Magazines(مجالت، )Scholarly journals(علمي

   .باشد مي) Reference/Reports(ها گزارش و مراجع و) Newspapers(ها

تيجه جستجوي شما بر اساس جديدترين نمي توانيد مشخص آنيد آه  Sort results by آشويي منوي از

 )Most relevant documents first( يا بر اساس مرتبط ترين مقاله) Most recent documents first(مقاله

   .مرتب شود

  



 proquest                                                                                                       کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه مازندران 

http://clib.umz.ac.ir/ ٣

  
  

  (Advanced) جستجوي پيشرفته
 مي توانيد جستجوي خود را  و امكانات ديگر آنعملگرهابا استفاده از ) Advanced (در جستجوي پيشرفته

  .دقيق تر آنيد

   .را از باالي صفحه انتخاب آنيد Advanced Search گزينه

 آليك آردن  آليد واژه مورد نظر خودتان را پيدا آنيد و با Browse Topics مي توانيد با آليك آردن لينك

توضيحات  )Browse Topics(مرورآن را به آادر جستجو بيفزاييد آه در قسمت  Add to Search دآمه

   .آاملتري در ارتباط با آن داده شده است

و  PRE/1و  ٣ AND ،OR ،AND NOT ،WITHIN آليد واژه هاي مورد نظر خود را با استفاده از عملگرهاي

  :  در آادر جستجو وارد آنيد و فيلد جستجوي مورد نظر خود را انتخاب آنيد آه عبارتند ازعملگرها ساير

   )Citation and abstract(  اطالعات آتابشناختي و چكيده

   )Citation and document text(  و متن مقالهاطالعات آتابشناختي 

   )Abstract (چكيده

   )document text (مدرک متن

   )document title (مدرک عنوان
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   )Author (نويسنده

  ) Product name (محصول نام

  company/org سازمان یا کمپانی نام
 Document language مدرک زبان

   .مي باشد...موضوع و 

 Remove a row مي توانيد يك آادر جستجوي جديد اضافه آنيد و Add a row ر روي لينكبا آليك آردن ب
   .آنيد حذف جستجو را آادر توانيدمي 

مي توانيد پايگاه اطالعاتي مورد نظر خود را انتخاب آنيد و يا با آليك آردن بر  Database از منوي آشويي

 اشتراك آن مازندرانبانكهاي اطالعاتي آه دانشگاه ليست آليه  selecte Multiple databases روي لينك

   .را دارد مالحظه نماييد و تغييرات مورد نظر خود را انجام دهيد

 Full text Document ( اين امكان نيز وجود دارد آه جستجوي خود را فقط محدود به مقاالت تمام متن

only (نماييد و همچنين محدود به نشريات علمي )Scholarly journals (نماييد.   

آه ز ساير امكانات جستجو مي توانيد استفاده آنيد، ا More Search Options با آليك آردن بر روي لينك

  : درباره اين امكانات در ذيل توضيح داده مي شود

مي توانيد عنوان نشريه را مستقيما وارد آنيد يا اينكه ) Publication title( در آادر جستجوي عنوان نشريه

 مرور آرده و يا اينكه از امكان آامل نشريات را ليستPublications lookup آردن بر روي لينك با آليك

آن  Add to Search و سپس با آليك آردن دآمه آنيد استفاده Publications  lookup  در جستجويي آه

  .در آادر جستجوي صفحه جستجوي پيشرفته اضافه نماييد را

ك آردن بر روي موضوع را مستقيما وارد آنيد يا اينكه با آلي توانيد مي) Subject (موضوع جستجوي آادر در

  Subject ليست آامل موضوعات را مرور آرده و يا اينكه از امكان جستجويي آه در lookup Subject لينك
lookup آنيد و با انتخاب عملگر مناسب ستفادها AND, OR  وAND NOT و با آليك آردن دآمه Add to 

Search دآن را در آادر جستجوي صفحه جستجوي پيشرفته اضافه نمايي   
مي توانيد نام شرآت را مستقيما وارد آنيد يا اينكه با آليك ) Company( در آادر جستجوي نام شرآت

آامل نام شرآتها را مرور آرده و يا اينكه از امكان  يست لCompanies lookup  لينك آردن بر روي

و  AND NOTو  AND, OR و با انتخاب عملگر مناسب آنيد استفاده lookup Companies جستجويي آه در

  .آن را در آادر جستجوي صفحه جستجوي پيشرفته اضافه نماييد Add to Search دآمه آردن آليك با

 مثل مراحل قبلی ومي توانيد نام شخص را مستقيما وارد آنيد ) Person (شخص جستجوي نام در آادر

  .ادامه دهيد
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 مثل مراحل قبلی ورا مستقيما وارد آنيد مي توانيد نام مكان ) Location (در آادر جستجوي نام مكان

  .ادامه دهيد

 ومي توانيد آد رده بندي را مستقيما وارد آنيد ) Classification code (در آادر جستجوي آد رده بندي

  .مثل مراحل قبلی ادامه دهيد

ارد مي توانيد آد را مستقيما و) NAICS (در آادر جستجوي آد سيستم رده بندي صنعت آمريكاي شمالي

  ....و الی  آنيد
مي توانيد نوع مقاله را مشخص آنيد آه نامه، سخنراني، شعر،  type Document از منوي آشويي

   .گزارش، آمار و غيره باشد

 مي توانيد نوع نشريات را مشخص آنيد آه شامل نشريات علمي type Publication  از منوي آشويي
)Scholarly journals( ،مجالت )Magazines(، صنعتي نشريات )Trade publications( ،ها روزنامه 

)Newspapers (مراجع و گزارش ها و )Reference/Reports (باشد مي.   

 جديدترين اساس بر شما تيجه جستجوينمي توانيد مشخص آنيد آه  Sort results by از منوي آشويي
 )relevant Document first Most ( لهيا بر اساس مرتبط ترين مقا) Most recent Document first( مقاله

   .مرتب شود
مي توانيد تعداد رآوردهايي را آه  page Results per با انتخاب عدد مورد نظر از منوي آشويي

   .خواهيد در صفحه نتيجه جستجو نمايش داده شود مشخص آنيد مي
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  (Publication) جستجوي نشريات
  :انتخاب آنيد در اين صورت امكانات زير در اختيار شما قرار مي گيردرا از باالي صفحه  Publication سربرگ

واژه مورد نظر را در آادر جستجو وارد آنيد و  امكان جستجو براي شما وجود دارد شما مي توانيد آليد

را آليك آنيد زماني آه نتيجه جستجو بازيابي شد نام نشريه و اينكه نشريه به چه فرمتي  search دآمه

چه تاريخي قابل بازيابي است را مالحظه خواهيد آرد و با آليك آردن بر روي عنوان نشريه شماره و از 

 .هايي از نشريه آه قابل دسترسي است مشاهده خواهيد آرد

 شماره هاي خاص نشريه را بازيابي آنيد و يا اينكه با آليك نيدمي توا Show all publications با انتخاب

   .آردن بر روي شماره اي خاص ليست مقاالت آن شماره را خواهيد ديد
مي توانيد آليد واژه يا آليد واژه هايي را در آن جستجو  Search Within Publication با انتخاب سربرگ

  . آنيد

اطالعات بيشتري در ارتباط با نشريه در اختيار شما قرار مي  Publication Information تخاب سربرگبا ان

   .گيرد

   .نشريه مورد نظر خود را بيابيد توانيد با استفاده از ليست الفبايي مي
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  نگاهي به صفحه نتيجه جستجو
  .يابي شده را خواهيد ديددر صفحه نتيجه جستجو ليستي از اطالعات آتابشناختي مقاالت باز

 نشريات، )Magazines( مجالت، )Scholarly journals( با انتخاب هر آدام از سربرگ هاي نشريات علمي

) Reference/Reports( و گزارش ها و مراجع) Newspapers( ، روزنامه ها)Trade publications( صنعتي

  .نتايج جستجوي خود را مي توانيد محدود آنيد

  .يابي مي شوندفقط مقاالت تمام متن باز  text Show only full  آردن بر روي لينكبا آليك

 my و با آليك آردن روي لينكاضافه آنيد  list Markedنام  را در ليستي بهآنها با انتخاب مقاالت مورد نظر،

research يانتخاب ليست آه در قسمت .ليست مقاالتي را آه انتخاب آرده ايد مشاهده آنيد)Marked 

list(  در ارتباط با آن داده شده است آاملتري توضيحات.  

تيجه جستجوي شما بر اساس جديدترين نتوانيد مشخص آنيد آه  مي Sort results by آشويي منوي از

  .شود مرتب )Most relevants first( يا بر اساس مرتبط ترين مقاله) Most recent first( مقاله

موضوعات مرتبط به آليد واژه هاي جستجوي شما را ارائه مي نمايد و زماني  Suggested Topics امكان

 Narrow :آه شما بر روي يكي از آن موضوعات آليك نماييد يك جستجوي جديد انجام مي شود و شما

your results by در . و همچنين نتيجه جستجو بر اساس آن موضوع نيز بازيابي مي شودرا خواهيد ديد

موضوعاتي مرتبط با موضوع قبلي ارائه مي نمايد آه با آليك آردن بر  Narrow your results by :قسمت

  . روي هر يك از آنها يك جستجوي جديد انجام مي شود

:Narrow your results by امكان سه داراي Topic ،  Dateو Publication باشد مي نيز.   

ياد شده در آنها منتشر شده در اختيار شما قرار مي نشرياتي آه موضوع  ليست Publication انتخاب با

   .گيرد و با انتخاب نشريه مورد نظر فقط مقاالتي آه در اين نشريه منتشر شده اند بازيابي مي شوند
بر اساس موضوع ياد شده را خواهيد ديد و با انتخاب تاريخ  شده بازيابي مقاالت انتشار تاريخ Date انتخاب با

  .ي آه در اين تاريخ منتشر شده اند مجددا بازيابي مي شوندمورد نظر مقاالت

مرتبط به آليد واژه هاي جستجوي شما را ارائه مي  نشريات Browse Suggested Publications امكان

و ليست شماره هايي از  مي رود Publication Search نمايد و با آليك آردن بر روي نام نشريه به صفحه

  .ي است مشاهده خواهيد آردنشريه آه قابل دسترس
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  نگاهي به متن مقاله
صفحه نتيجه جستجو با آليك آردن بر روي لينك عنوان مقاله، بهترين فرمت در دسترس مقاله را  در

  .خواهيد ديد

 اطالعات آتابشناختي مقاله ،)Abstract(هاي چكيده مقالهفرمت متن مقاله بهدر صفحه نتيجه جستجو 

)Citation(، به صورتمتن آامل مقاله ) HTML Full Text( ،به صورتمتن آامل مقاله  HTML همراه با 

ه فرمت دلخواه خود را انتخاب قابل بازيابي است آ Page Image - PDF و) Text+Graphics( تصاوير

  . مي آنيد

 آليك آنيد و در مشاهده مي آنيد بر روي آيكن PDF براي ذخيره آردن متن مقاله اگر مقاله را به صورت
را انتخاب آنيد و  Save As مشاهده مي آنيد از منوي فايل گزينه HTML صورتي آه متن مقاله را به صورت

  . آنگاه مسير ذخيره سازي را مشخص آنيد

آليك آنيد و در  مي آنيد بر روي آيكن همشاهد PDF براي چاپ آردن متن مقاله اگر مقاله را به صورت

   .آنيد آليك print دآمه روي بر آنيد مي مشاهده HTML به صورتصورتي آه متن مقاله را 

   .آنيد e-mail مي توانيد متن مقاله را به آدرس الكترونيكي خود

   آنيد اضافه Item Marked در ليستي به ناممقاله مورد نظر خود را  توانيد مي Mark Item با انتخاب
   .االت اين نويسنده نيز بازيابي مي شوندبا آليك آردن بر روي نام نويسنده مقاله، ساير مق
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  (My research Marked Item) جستجوهای من 

  .از رآوردهايي را آه انتخاب آرده ايد مشاهده مي آنيد ليستي My research سر برگبا انتخاب 

   .دارد وجود آنها آردن download  وe-mail و printان ك امCreate your Bibliography انتخاب با

   .اردد وجود آنها آردن e-mail امكان Email market documents انتخاب با

  .استنادهایش را به دست آورید توانيد می End note با استفاده از نرم افزار Export citations انتخابا ب

   . مقاله مي توانيد به اين ليست اضافه آنيد۵٠الزم به ذآر است آه حداآثر 

   .به صفحه نتيجه جستجو باز خواهيد گشت to Results Back با آليك آردن لينك

  (Topic Guide)راهنماي موضوعي
 .  از باالي صفحه انتخاب آنيدرا Topic Guide سربرگ

 و Suggest topics (enter keywords (آليد واژه مورد نظر را در آادر جستجو وارد آنيد با انتخاب گزينه

 ProQuest با آليد واژه هاي جستجوي شما را) مفهومي(رتبط موضوعات م Find Term آليك آردن دآمه
   .به شما پيشنهاد مي نمايد

 Mathematics education را وارد آرده باشيد واژه هاي Math به عنوان مثال در صورتي آه شما آليد واژه
   .به شما پيشنهاد مي شوند Mathematics education AND Teaching و

با آليك آردن بر روي . آليه مقاالت مرتبط با آن اصطالح باز يابي مي شوند View  لينكبا آليك آردن بر روي

آليه اصطالحات مرتبط با آن اصطالح باز يابي مي شوند و با انتخاب هر آدام از اين  Narrow لينك

   .اصطالحات آليه مقاالت مرتبط با آن اصطالح باز يابي مي شوند
 ,Look up topics A-Z )enter subject ر جستجو وارد آنيد با انتخاب گزينهآليد واژه مورد نظر را در آاد

company/org, location ,person(و آليك آردن دآمه Find Term  موضوعات مطابق)با آليد واژه ) الفبايي

   .پيشنهاد مي نمايد شما به ProQuestا هاي جستجوي شما ر

 Math Works Inc( را وارد آرده باشيد واژه هاي Math به عنوان مثال در صورتي آه شما آليد واژه

(company/org و Matha, Wan) Muhammad Noor (person به شما پيشنهاد مي شوند.   

 Locations وAll Topics ،Subjects ،Companies/Orgs ،People اساس بر آنها) filtering (امكان جداسازي

   .نيز وجود دارد

با آليك آردن بر روي . آليه مقاالت مرتبط با آن اصطالح باز يابي مي شوند View نكبا آليك آردن بر روي لي

با انتخاب هر آدام از اين با آن اصطالح باز يابي مي شوند و آليه اصطالحات مرتبط  Narrow لينك

   .اصطالحات آليه مقاالت مرتبط با آن اصطالح باز يابي مي شوند
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   (Browse Topics)مرور
 نيد ليست اصطالحات را مرو آنيد و آليد واژه مورد نظر خودتان را بيابيد و يا جستجو آنيد بدينشما مي توا

را در صفحه جستجوي پشرفته يا مقدماتي آليك  Browse Topics منظور به روش زير عمل آنيد لينك

  .آنيد

 Term و آليك آردن دآمه topics Suggest آليد واژه مورد نظر را در آادر جستجو وارد آنيد با انتخاب گزينه
Find را با آليد واژه هاي جستجوي شما) مفهومي(وضوعات مرتبط م ProQuest  به شما پيشنهاد مي

آن را در آادر  Add to Search آليك آردن دآمه و با AND NOTو  AND, OR نمايد و با انتخاب عملگر مناسب

  . دجستجوي صفحه جستجوي مقدماتي يا پيشرفته اضافه نمايي

 Mathematics education را وارد آرده باشيد واژه هاي Math به عنوان مثال در صورتي آه شما آليد واژه
   .به شما پيشنهاد مي شوند Mathematics education AND Teaching و

 مهو آليك آردن دآ topics A-Z Look up آليد واژه مورد نظر را در آادر جستجو وارد آنيد با انتخاب گزينه
Term Find  با آليد واژه هاي جستجوي شما را) الفبايي(موضوعات مطابق ProQuest  به شما پيشنهاد

ر آن د Add to Search آليك آردن دآمه و با AND NOTو  AND, OR مي نمايد و با انتخاب عملگر مناسب

   .آادر جستجوي صفحه جستجوي مقدماتي يا پيشرفته اضافه نماييد
 Math Works Inc( را وارد آرده باشيد واژه هاي Math ر صورتي آه شما آليد واژهبه عنوان مثال د

(company/org و Matha, Wan) Muhammad Noor (person به شما پيشنهاد مي شوند.   

آليك  آليه اصطالحات مرتبط با آن اصطالح باز يابي مي شوند و با Narrow با آليك آردن بر روي لينك

   .آن را در آادر جستجوي صفحه جستجوي مقدماتي يا پيشرفته اضافه نماييد Add to Search آردن دآمه
 و All Topics ، Subjects ، Companies/Orgs ، People آنها بر اساس) filtering (امكان جداسازي

Locations نيز وجود دارد.   

 در باالي صفحه مي توانيد از  اThesaurus با آليك آردن لينكنيز وجود دارد  Thesaurus امكان استفاده از

   .در باره آن توضيح داده شده است )نامه اصطالح( Thesaurus قسمتر مكان استفاده آنيد آه داين 
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  )Thesaurus (اصطالح نامه
حات استاندارد، گزيده شده و نظام يافته اى است آه بين آنها مجموعه اصطال، )Thesaurus(  نامهاصطالح

روابط معنايى و رده اي، يا سلسله مراتبى بر قرار است و توانايى آن را دارد آه موضوع آن رشته را با تمام 

جنبه هاى اصلي، فرعى و وابسته به شكل نظام يافته و به قصد ذخيره و بازيابى اطالعات و مدارك و 

بى ديگر عرضه آند، و از نظر ساختاري، گنجينه واژگان آنترل شده و سازمان يافته در يك زمينه مقاصد جن

 اصطالحات با) Thesaurus( اصطالح نامهدر . خاص مي باشد و حامل حداآثر اطالعات با اقل ضايعات است

  :زير مواجه مي شويم

Broader term  تر از آنچه مورد بحث است داللت  وم آليآه به يك مفه» تر اصطالح اعم يا آلي«به معناي

  .آند مي

Narrower term  آند تر داللت مي آه به يك مفهوم جزئي» تر اصطالح اخص يا جزئي«به معناي.  
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Related term  هايي آه از نظر مفهوم به هم نزديكند ولي  واژه »مرتبطاصطالح وابسته يا «به معناي

  .رابطه آلي و جزئي با هم ندارند

 ليست الفبايي از واژه هاي تزاروسي Topics Browseصفحه باالي در Thesaurus يك آردن لينكبا آل
)Thesaurus (را خواهيد ديد.   

را آليك آنيد در اين  Term Find و سپس دآمه آليد واژه مورد نظر خود را در آادر جستجوي وارد آنيد

 Relatedو  term Narrower  وBroader terms آليد واژه شما در آليه اصطالحات آنترل شده صورت

terms  و يا قسمتي از آن جستجو مي شود و نتيجه جستجو را به صورت ليست مرتب شده الفبايي

 Add to Search آليك آردن دآمه و با AND NOTو  AND, OR مناسب عملگر  و با انتخاببازيابي مي نمايد
   .ضافه نماييدرفته ا صفحه جستجوي مقدماتي يا پيشآن را در آادر جستجوي

  
    

  عملگرها
َAND :  می آيد و هر وقت بين دو کليد واژه در عبارت جستجو قرار گيرد، رکوردهايی برای ترکيب دو مفهوم

  .را بازيابی می کند که هر دو کليد واژه را با هم داشته باشد

 OR : رکوردهايی را بازيابی می کند که که يک يا هر دو  ر می رود وبرای ترکيب کليدواژه های مشابه به کا

  .کليد واژه را در خود داشته باشد
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 AND NOT :  ببرای جدا کردن و کنار گذاشتن يک کليد واژه به کار می رود و هر وقت بين دو کليد واژه به

 ولی کليد واژه دوم را نداشته درا بازيابی می کند که کليد واژه اول را داشته باش کار رود، رکوردهايی

  .دباش

 W/n :تعيين مي آنيد از هم ه تعداد کلماتی که جستجو به فاصل اگر بخواهيد دو يا چند کليد واژه مورد 

 به nقرار گرفته و بازيابی شوند از اين عملگر استفاده می شود به ترتيبی که با جايگزين کردن عدد جای 

   computer W/3 careers:مثال .اين نتيجه خواهيد رسيد

PRE/n : ،اين عملگر را پس از اگر بخواهيد از دو کليد واژه مورد جستجو ، يکی مقدم بر ديگری باشد

و با جايگزين کردن .واژه بعدی را پس از اين عملگر بنويسيد  کليدواژه ايی که بايد اول بيايد قرار داده و کليد

  .، کليدواژه ها به فاصله تعداد عدد قرار داده شده از هم بازيابی خواهند شدnجای  عدد

   world pre/3 web:مثال

W/DOC : د واژه جستجو در متن مقاله باشند از اين عملگر استفاده آنيداگر بخواهيد هر دو آلي .  

NOT W/n  :تعيين مي کنيد از جستجو به فاصله تعداد کلماتی که واژه مورد  اگر بخواهيد دو يا چند کليد

هم قرار نگرفته و بازيابی شوند از اين عملگر استفاده می شود به ترتيبی که با جايگزين کردن عدد به 

  . ه اين نتيجه خواهيد رسيد بnجای 

با اضافه کردن اين کاراکتر به پايان کليد واژه يا کليد واژه ها ، کليه کلمه هايی که از لحاظ اماليی ريشه  : *

   .يکسانی با کليد واژه مربوطه دارند بازيابی می شوند

  غيره بازيابي ميو economical و economics ،economy کلمات econom *با جستجوی کليد واژه: مثال 

   .شوند

واژه مورد جستجو، جايگزين يک يا چند حرف می شود و کليدواژه ها را با امالی  اين کاراکتر در کليد: ?

  . را بازيابی می کند  woman , women کلمات wom?n: مثال. گوناگون آنها بازيابی می کند

 می شود و يا مقدم و موخر بودن اين در مواردی که از چند عملگر همزمان برای جستجو استفاده: ()

   .عملگرها برای نتيجه جستجويتان اهميت داشته باشد استفاده می شود
 .  زماني آه بخواهيد يك عبارت دقيقا جستجو شود از اين عملگر استفاده مي آنيد" ":
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