Довідка для розширеного пошуку EBSCOhost 2.0
Поля керованого режиму
Створення розширеного пошуку
1. У вікні розширеного пошуку у першому полі Пошук введіть пошукову фразу.

2. Виберіть поле пошуку в додатковому розкривному списку Виберіть поле (наприклад,
шукати лише в полі цитати Автор).
3. Повторіть кроки 1 і 2 для другого набору полів Пошук.
4. Виберіть оператор логічного пошуку (AND, OR, NOT), щоб об’єднати два записи
в полях Пошук.
5. У третьому наборі полів можна ввести ще один оператор логічного пошуку, ключове
слово або поле пошуку.
6. Якщо потрібні додаткові рядки, натисніть посилання Додати рядок. Можна
відобразити до 12 рядків. Для видалення рядка натисніть посилання Видалити рядок.
7. Виберіть доступні параметри пошуку:
Режими пошуку – Можна використовувати певні режими пошуку, наприклад
«Шукати всі слова» або «Інтелектуальний пошук», або скористатися параметрами
пошуку, які розширюють область пошуку, наприклад, «Шукати пов’язані слова».
Обмежити результати – наприклад, виконати пошук по всьому тексту або за
типом публікації.
Спеціальні умови – Застосування обмежуючих умов до бази даних. При виборі
спеціальної умови вона застосовується до бази даних, під якою вона
відображається.
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8. Натисніть кнопку Пошук. Відобразиться список результатів.

Перегляд результатів пошуку
Вікно з результатами пошуку містить три стовпці – «Сортувати результати», «Всі результати»
та «Обмежити результати». Щоб приховати або відобразити різні області, натисніть
відповідну стрілку керування, розташовану над результатами пошуку.
Всі результати – Знайдені статті відображаються в центрі вікна
з результатами пошуку.
 Посилання з назвою статті дає змогу перейти до певної цитати і/або
повного тексту. Наведіть курсор на піктограму Попередній перегляд
, щоб переглянути уривок.
 Посилання Повний текст HTML дає змогу перейти безпосередньо до
повного тексту статті.
 Посилання Повний текст PDF дає змогу перейти до PDF-файлу з
повним текстом статті. PDF-файл відкривається у вікні програми
Adobe® Reader®.
 Індикатор Релевантність
дає змогу побачити, наскільки
стаття пов’язана з пошуковою фразою.
Сортувати результати – Результати можна сортувати за типом джерела,
темою, журналом, автором тощо.
Обмежити результати – Застосування обмежуючих умов безпосередньо до
списку результатів. Виберіть будь-яку з обмежуючих умов і натисніть кнопку
Оновити. Після цього відображається оновлений список результатів.
Папка – Щоб зберегти статтю до папки, натисніть посилання Додати до папки
ліворуч від індикатора «Релевантність» під результатами. Для перегляду
вмісту папки натисніть посилання Перейти до папки.
Пов’язана інформація – У разі наявності додаткових джерел, наприклад,
зображень, блогів і веб-новин, вони відображатимуться в цій області.
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Друк/Надсилання електронною поштою/Збереження результатів пошуку

Натисніть піктограму Друк, Ел. пошта або Зберегти. Щоб роздрукувати, переслати
електронною поштою або зберегти отримані результати, виконуйте вказівки, які
відображаються на екрані. Щоб роздрукувати, переслати електронною поштою або
зберегти кілька результатів одночасно, збережіть їх до Папки, після чого їх можна
одночасно надрукувати, переслати електронною поштою або зберегти.
Натисніть піктограму Цитата, щоб форматувати результати в популярних форматах
цитат, наприклад, MLA і APA.
Щоб зберегти результати для подальшого використання, потрібно увійти до свого
облікового запису (Мій EBSCOhost). Після входу до облікового запису результати
зберігаються до Папки, звідки їх завжди можна витягти.

-3-

