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سادُجستجَي 

 شًد مي اوجام سيز صًرت تٍ سادٌ جستجًي :
 ٌكىيذ يارد را جستجً مًرد ػثارت يا ياص
 ٍوماييذ كليك را جستجً دكم.
 مفًُم ايه تٍ است ” مًارد َمٍ ” جستجً مًرد فيلذ فزض پيش مقذار 
 ػىًان تٍ دارد يجًد جستجًپذيز َاي فيلذ كليٍ در جستجً مًرد چىاوچٍ كٍ

 فيلذ تًاويذ مي ، تز دقيق جستجًي مىظًر تٍ . شًد ظاَز جستجً وتيجٍ
. وماييذ اوتخاب را خًد وظز مًرد جستجًپذيز







 

تَاًيذ هي “... تِ هحذٍد ” تخص در سيز  پارهتزّاي اس استفادُ تا 
 . دّيذ اًجام هحذٍدتز تصَرت را جستجَ

      

 ي وامٍ پايان ، مقالٍ ، شىيذاري –ديذاري ، التيه كتاب ، كتاب :مادٌ وًع...

 شًد مي وگُذاري َا كتاتخاوٍ اس يك كذام در ايىكٍ يؼىي : وگُذاري محل .  
  اي كتاتخاوٍ مًاد (فايل) ديجيتال َاي وسخٍ يجًد : ديجيتال مىاتغ
  اي كتاتخاوٍ مًاد فيشيكي وسخٍ يجًد : مًجًدي
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:فهرست نتایج جستجو

 تا جستجَ  ًتايج فْزست ٍ تعذاد ّوزاُ تِ جستجَ هَرد ،  اطالعات جستجَي تا  
  متاتخاًِ هادُ ّز تزاي “ًطز تاريخ” ٍ “پذيذآٍر” ، “عٌَاى ” مليذي اطالعات درج

  هطخص تزاي (Icon) ًوادي ، اي متاتخاًِ هادُ ّز تزاي . ضَد هي دادُ ًوايص اي
. است ضذُ گزفتِ ًظز در هذرك ًَع ًوَدى

 ًطاى رمَرد 15 صفحِ در فزض پيص صَرت تِ ، ضذُ ًتايج تعذاد تِ تَجِ  تا  
  هحذٍدُ  تخص اس هحذٍد اًتخاب يا ٍ تعذي گشيٌِ رٍي مليل تا ضَد هي دادُ

. ضَد هي فزاّن ًتايج سايز هطاّذُ اهناى ، رمَردّا
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فْزست ًتايج جستجَ





:مرتب سازی

 فزض پيص صَرت تِ جستجَ ًتايج ، اطالعات جستجَي تا 
 هي هزتة ( ًظز هَرد هَضَع تا ارتثاط هيشاى ) رتثِ اساط تز

 تاالتزي رتثِ داراي مِ رمَردّايي صَرت تذيي ، ضَد
 اًتخاب تا ٍ ضذُ دادُ ًطاى فْزست اتتذاي در ، ّستٌذ

 ًحَُ تغييز اهناى ، ساسي هزتة تخص اس ًظز هَرد فيلذ
. گزدد هي فزاّن ساسي هزتة
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:هزتثط اهناًپذيز است تِ دٍ رٍش، دستياتي تِ ًتايج جستجَي

 ًاضزاى ، پذيذآٍرًذگاى ، هَضَعات اس فْزستي ، هزتثط ًتايج تخص در ٍ  
  تعيي تا . ضَد هي دادُ ًطاى جستجَ ًتيجِ رمَردّاي تا هزتثط هذارك

  را ًتايج فْزست تَاى هي ( پااليص يا جذيذ جستجَ ) جستجَ ًَع
. ًوَد هحذٍدتز يا ٍ تز گستزدُ

 اس هزتثط ًتيجِ يل اًتخاب ٍ جذيذ جستجَي اًتخاب تا : جذيذ جستجًي  
  در جذيذي جستجَي ، هذرك ًَع ٍ ًاضز ، پذيذآٍر ، هَضَع ّاي تخص
  هي دادُ ًطاى جذيذ ًتايج ٍ گيزد هي اًجام متاتخاًِ هذارك تواهي سطح
 . ضَد

 هَضَع ّاي تخص اس هزتثط ًتيجِ اًتخاب ٍ پااليص تعييي تا : پااليش ،  
  ًتيجِ سطح در جذيذي جستجَي ، هذرك ًَع ٍ ًاضز ، پذيذآٍر

  . ضَد هي دادُ ًطاى جذيذ ًتايج ٍ ضذُ اًجام جاري جستجَي
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: صَرت تِ جستجَ هَرد عثارت

 ، ُيل ٍاص
 ، ُعثارت تزميثي اس چٌذ ٍاص
  جستجَي تطاتق دقيق( ”)عثارت داخل عالهت ،
  عثارت تزميثي تا استفادُ اس عولگزّاي هٌطقيNOT   ،OR ،AND 

.ٍارد ضَد
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: جستجَي پيطزفتِ 

ضَد هي اًجام سيز صَرت تِ پيطزفتِ جستجَي :

 وماييذ اوتخاب جستجًپذيز ( فيلذَاي) اقالم تيه اس را جستجً مًرد فيلذ.
 ٌوماييذ يارد را جستجً مًرد ػثارت يا ياس .
 مشخص ( “تجش ” ي “يا” ، “ي” تيه اس) را ديم ي ايل فيلذ تزكية ػملگز 

. وماييذ
 تصًرت را جستجً تًاويذ مي “... تٍ محذيد” تخش پارمتزَاي اس استفادٌ تا 

  . دَيذ اوجام محذيدتز
 ٍوماييذ كليك را جستجً دكم .
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BROWSE):) جستجَ اس طزيق هزٍر

 استفادُ تا سيستن اطالعات در ضذُ ثثت ّاي ٍا ضُ تا هٌطثق ٍ تز دقيق جستجَي هٌظَر تِ
.است جستجَ ٍ اًتخاب قاتل ًظز هَرد ّاي ُ ٍاص ، هزٍر اس

 : ضَد هي اًجام سيز تصَرت اطالعات هزٍر
 كىيذ يارد را جستجً مًرد ػثارت اس تخشي .
 ٍكىيذ كليك را “مزير” دكم .
 شزيع شذٌ يارد جستجًي مًرد تا كٍ ػثاراتي ي َا ياصٌ شامل مزير وتايج 

  . شًد مي دادٌ ومايش ، گزدد مي
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  ِهَرد ًوايص دادُ هي ضَد ، ٍاصُ ّا ٍ عثارت هَرد  10اس تيي ًتايج در ّز صفح
.را مليل مٌيذ ” تعذي ”جْت هزٍر سايز ًتايج ، دموِ . ًظز را اًتخاب مٌيذ 

 

 تخص ، جستجَ در “يا” اًتخاب تا . ًواييذ اًتخاب را (ٍ / يا) جستجَ تزمية ًَع  
 يل ّز چٌاًچِ مِ هفَْم تذيي . ضًَذ هي OR ّن تا جستجَ هَرد هختلف ّاي

  هي دادُ ًطاى جستجَ ًتيجِ عٌَاى تِ ضَد يافت ًتايج در عثارات يا ّا ٍاصُ اس
  AND ّن تا جستجَ هَرد هختلف ّاي تخص ، جستجَ در “ٍ” اًتخاب تا . ضَد

  تِ ، ضَد يافت اًتخاتي عثارات يا ّا ٍاصُ ّوِ چٌاًچِ مِ هفَْم تذيي . ضَد هي
. ضَد هي دادُ ًطاى جستجَ ًتيجِ عٌَاى

 ِمٌيذ مليل را “جستجَ ” دمو .
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