Søketeknikker og søketips
I Oria kan du søke på flere ord og uttrykk samtidig. Ved hjelp av søketeknikker kan
du gjøre søkingen bedre og mer effektiv.

Det er lett å søke og finne en bok du vet
tittelen på. Men hvordan skal du søke når du
ikke vet hva som finnes om temaet?

Bruk søketeknikker når du skal skaffe en oversikt
over eksisterende kunnskap.

Oria er en felles
database med fag- og
forskningslitteratur fra
hele Norge. Søk i UiS
sin samling eller i alle
norske fagbibliotek.

Søk i hele Norge

Oria er felles database for alle norske universitetog høyskolebibliotek. Søk i "Norske fagbibliotek"
for å finne litteratur utover det vi har på UiS.
Nb. Bøker som ikke er på UiS kan du også bestille
og låne, logg inn og bestill.

Synonymer er smart

ELLER
Skrives med store
bokstaver. Søketreffene
her vil inkludere det ene
eller det andre ordet.

Vi kan ikke alltid vite
hvilke ord forfatterne
kan ha brukt. Derfor er
det lurt å bruke
synonymer.

Søkeresultatene
her vil inneholde
enten ordet mobil
eller ordet
smarttelefon, eller
begge ordene.

ungdom
ung
unge voksne
tenåring

Det finnes mange ord som
betyr omtrent det samme

ELLER + PARENTES
Når du søker etter flere
begreper må du sette
synonymene i parentes
for at søket skal bli riktig

Dette søket vil gi
søkeresultater som
inneholder minst ett
ord fra hver parentes

OG spisser søket
OG
Du får kun søkeresultater der ALLE
ordene er med. Jo flere ord du
legger til, jo færre treff.

Disse to søkene gir nøyaktig likt
søkeresultat. Det er ikke
nødvendig å skrive
kommandoen OG i Oria. "OG"
settes automatisk inn, selv om
du ikke kan se det.

Søk på alle varianter av et ord

Trunkering
brukes for å få treff på alle
varianter av et ord. Når du
trunkerer kutter du ordet
med et symbol. I Oria
brukes en stjerne.

kaffe*
Søker du på ordet kaffe
og trunkerer, får du
treff på alle ord i Oria
som begynner med
kaffe.

kaffe*
Kaffebønner
kaffetrakter
Kaffekopp
Kaffefilter
kaffetilberedning
kaffepause
kaffekonsum
kaffested
kaffehistorie
kaffedrikk
.. osv

Ord som hører sammen
Frasesøk
Ønsker du å få treff på begrep som består
av flere ord, må du sette dem
i anførselstegn «».

Søker du uten anførselstegn kan du få alle
ordene spredt og i vilkårlig rekkefølge.

OG brukes mellom
ord som har
forskjellig
betydning.

Kort oppsummert

Vi kan ikke alltid vite hvilke ord
forfatteren har brukt.
Søker du på synonymer må du
skrive ELLER imellom ordene.

Velg mellom biblioteket på UiS
eller alle Norske fagbibliotek

Oria setter OG
automatisk mellom
søkeordene selv
om du ikke kan se
det.

Du kan bruke flere boolske
operatorer (OG,ELLER, IKKE)
samtidig i et søk, men da må
du bruke ( )

Ønsker du å få
treff på begrep
som består av
flere ord, må du
sette dem
sammen med «»

* brukes for å få treff på
alle varianter av et ord

Boolske operatorer:

OG du vil få treff på dokumenter som inneholder alle ordene

ELLER du vil få treff på dokumenter som inneholder minst ett av ordene

IKKE brukes ikke så ofte. Du får treff på dokumenter som utelater et ord.

