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Milyen új fejlemények vannak a röntgen alkalmazásában a kutyák 

fogszabályozása területén? 
Google Tudós (Google Scholar - http://scholar.google.com/) 

 
A Google Tudós olyan lektorált tudományos dolgozatok, cikkek, 
disszertációk, könyvek stb. keresését biztosítja, amelyeket tudományos 
kiadók, egyetemek, szakmai szervezetek adnak ki, illetve – az ún. 
láthatatlan vagy mélywebbe belekeresve – különbözı szakterületi 
adatbázisok tartalmaznak.  
 
A keresés a Google-ban megszokott módon történik: a szóköz jelentése 
AND használható az OR, de számos – a szakirodalmi adatbázisokéhoz 
hasonló – keresı funkciót találunk az Advanced Scholar Search (Speciális 
keresés) őrlapján: 
 

 
 
Az „orthodontia” és kifejezésként az „X ray”, valamint vagylagosan a „dog 
OR dogs OR canine” szavakra keresve és az 1998–2008-as kiadási 
intervallumot megadva, valamint a szakterületek közül az orvosi-
állatorvosit választva 92 találatot kapunk. Ezt tovább szőkíthetjük pl. a 
szakterület vezetı folyóiratában, a The European Journal of Orthodontics 
hasábjain megjelent, vagy valamelyik szerzı tollából származó cikkekre. 

Természetesen itt is mőködnek a Google keresés szabályai, így – a haladó 
keresést elhagyva – tovább bıvíthetjük találataink számát, ha kérdésünket 
(szükség szerint az idıbeli korlátozás, a forrásfolyóirat és a szakterület 
megtartásával) kiegészítjük szinonim kifejezésekkel, pl. így:   
orthodontia OR orthodontics dog OR dogs OR canine X ray OR radiology OR radiography 
 
A találati listában egy-egy tanulmány többféle internetes elıfordulása is 
megjelenhet, s ezek között lehetnek teljes szöveggel elérhetık. Ezt a 
találati élén megjelenı [PDF] jel is mutathatja. A könyveket hasonlóképpen 
a [BOOK], a csak hivatkozások között talált mőveket pedig a [CITATION] jel 
vezeti be. 
 

 
 
Milyen információt kapunk egy-egy tételrıl? Kiemelten – kattinthatóan – a 
dolgozat címét látjuk. Ez elıtt állhatnának az elıbb említett jelzések. A 
jelen példában a teljes szöveghez a jobb oldalon zöld nyíl mellett 
megjelenı link vezet. Általában a szerzık és a forrás (folyóirat, kiadó stb.) 
is láthatók a cím alatt. A találat alsó sorában láthatjuk, hogy a Google 
Tudós hány hivatkozást tart számon (Cited by), amelyet erre a cikkre 
tettek, s ezeket ellenırizhetjük is. Kérhetjük hasonló tartalmú cikkek 
keresését (Related articles), a témához kapcsolódó keresést az inerneten 
(Web Search), megrendelhetjük a cikk másolatát a British Library-tól (BL 

Direct), vagy megtekinthetjük a cikk változatait (All … versions). Ez 
utóbbi lehetıség sokszor elvezet teljes szöveghez, amely pl. a dolgozat 
elızetes vagy konferencián elıadott változata. 
 
A Google Tudós (http://scholar.google.hu) magyar nyelven is elérhetı. 
Sajnos itt a speciális keresésben jelenleg nem tudunk szakterületre 
szőkíteni, ami szerzıi kereséskor nagyon megnehezíti a válogatást. 
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