
 

BOOLE´i LOOGIKAOPERAATORID 

 
AND – piirab otsingut, päringus ühendatud sõnad peavad kõik leitavas dokumentides esinema 

• Nt. television AND violence 

OR – laiendab otsingut, leitavates dokumentides peab esinema kas üks või teine (vähemalt üks) 

päringus operaatoriga OR ühendatud sõnadest. 

• Nt. violence OR agression 

Operaatoriga OR on otstarbekas ühendada: 

• sünonüüme – Nt. student OR pupil 

• erineva kirjaviisiga sõnu – Nt. organization OR organisation 

• sarnase tähendusega seotud sõnu ja fraase – nt. antisocial OR criminal 

NOT – kitsendab otsingut, esimene sõna peab esinema, teine ei tohi esineda 

• Nt. antisocial NOT criminal 

AND NOT 

• Nt. saturn AND cinema AND NOT planet 

Märgid pluss ja miinus 

• Saab kasutada mõnedes otsisüsteemides AND (+) ja NOT või AND NOT (-) asemel 

 

OPERAATORID 
Lähedusoperaatorid – võimaldab otsida sõnu, mis asuvad üksteise läheduses NEAR (N) ja WITH 

(W) 

• Nt. media N3 violence – leitakse sõnad, mis on teineteisest 3 sõna kaugusel, olenemata 

nende esinemise asukohast 

• Nt. media W3 violence – leitakse sõnad, mis on teineteisest 3 sõna kaugusel ja esinevad 

samas järjekorras 

Fraasiotsing – päringu esitamiseks tuleb otsitav fraas panna jutumärkidesse 

• Nt. „media violence“ – kindla fraasi otsimiseks 

Kärpimine – võimaldab otsida samatüvelisi erinevate lõppudega sõnu 

• Nt. question*, leitakse ka questions, questioning 

• Nt child*, leitakse ka children, childhood 

Maskimine – erinevate kirjaviisidega sõnade otsimine 

• Nt. organi?ation, otsib nii organization kui organisation 

• Nt. wom?n, leitakse nii woman kui women 

Sulgude kasutamine – erinevate operaatorite kasutamiseks 

• Nt. (agressioon OR violence) AND (tv OR televisioon) AND (adolescen* OR teenager*) 

 

OTSINGUTEGEMISE NÄITEID 

• Cross border crime AND (terrorism NOT terror) 

• Cross border crime AND organi?ed crime 

• Cross border crime AND (human trafficking OR trafficking in human* OR trafficking in 

human beings OR human smuggling) 

• Cross border crime AND (illegal migration OR illegal immigrants OR illegal*) 

• Cross border crime AND (terrorism NOT terror) AND organi?ed crime AND (human 

trafficking OR trafficking in human OR trafficking in human beings OR human smuggling) 

AND (illegal migration OR illegal immigrants OR illegal*) 

INFOOTSINGU MEELESPEA 


