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 12فرهنگ اصطالحات

جستجو

معرفی:
شرکت  Elsevierدر سال  1570شروع به کار کرد .می توان گفت که  Elsevierیک ناشر چند رسانه ای پیشرو می باشد که محصوالت و
خدمات علمی ،فنی و پزشکی را در سراسر دنیا منتشر می کند و  Science Directیک سرویس اطالعاتی الکترونیکی می باشد که بیش از
 2500مجلة علمی مربوط به elsevierو ناشران وابسته را پوشش می دهد .البته فقط دسترسي به حدود  1264عنوان از مجالت این مجموعه
و فقط مقاالت محدودة سالی  1999تا  ،2007براي اين دانشگاه ميسر است .پوشش موضوعي اين مجموعه شامل تمامي رشتههاي علوم
پایه ،علوم کشاورزی و فني ـ مهندسي ،پزشکی و علوم اجتماعی است.
قابل ذکر است که دسترسی دانشگاه به  Science Directبر اساس IP Addressها می باشد و نیازی به وارد کردن  user nameو
 Passwordندارید مگر اینکه مقالة مورد نظر شما در محدودة ذکر شده نباشد که در آن صورت امکان دسترسی وجود نخواهد داشت.
توجه داشته باشید که با انتخاب گزینة  Registerو عضویت در  Scienct Directمی توانید یک پروفایل شخصی ایجاد کنید و از امکاناتی
مانند ذخیره کردن جستجوها ،ایجاد لیستی از نشریات مورد عالقه ،سیستم آگاهی رسانی ( )Alertsو ایجاد تاریخچه جستجو استفاده کنید.
(به کاربران توصیه می شود که حتما در این قسمت ثبت نام کنید)

توجه :عضویت در این قسمت ،امکان استفاده از مقاالتی که نیاز به نام کاربری و رمز عبور دارند را فراهم نمی کند.
جستجو:
براي دسترسي به اين پايگاه ،در وب سايت كتابخانه مركزي( ،)lib.iut.ac.irگزینه  E-Resourcesو سپس
 E-Journals & Full Textsرا انتخاب کنید .لينك  Science Directشما را به صفحه اصلی این سایت می برد.
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جستجو بر اساس كليدواژه

Info

براي دستيابي به مقاالت مورد نظر در اين سايت دو روش وجود دارد:
الف) جستجو بر اساس كليدواژه
ب) مرور در ليست مجالت

الف) جستجو بر اساس كليدواژه

جستجو بر اساس كليد واژه به سه روش صورت ميپذيردQuick Search, Basic Search, Advanced Search :
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 : Quick Searchپس از ورود به سايت  ،Science Directدر صفحة اول گزينة  Quick Searchمشاهده ميشود ،در اين
قسمت کلمه یا عبارت جستجوی خود را وارد كنيد .توجه داشته باشيد كه در اينجا ،امكان محدود كردن جستجو در فيلدهاي مختلف وجود
ندارد .البته چنانچه بخواهيد كليد واژهها حتما دركنار هم جستجو شوند ،بايد آنها را در گیومه قرار دهيد .براي مثال چنانچه دو كلمةvehicle
و  depthرا بدون قرار دادن در گیومه جستجو كنيد ،ركوردهاي زيادي را براي شما بازيابي ميكند و اگر همان را به صورت "vehicle
 "depthوارد كنيد جستجوي شما به ركوردهايي كه اين دو كلمه را در كنار هم دارند محدود ميشود.
 : Basic Searchبا انتخاب گزينة  Searchدر صفحة اول این وب سایت ،بطور پیش فرض وارد صفحة  Basic Searchميشويد.
در این صفحه می توانید جستجوي خود را در فيلدهاي مختلف از قبیل  ,Authors, Journal Name Title, Abstractو غيره محدود
كنيد .همچنين ميتوانيد در قسمت  ،Subjectزمينة موضوعي و در قسمت  ،Dateمحدودة سالي را مشخص كنيد.
(برای انتخاب بیش از یک زمینة موضوعی از  ctrl+clickاستفاده نمایید)
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 : Recall Searchقبل از استفاده از این گزینه باید جستجویی انجام داده و آن را ذخیره کنید ( .ذخیرة جستجو در قسمتهای بعدی
توضیح داده می شود) .با انتخاب  Recall Searchدر صفحة جستجو ،لیست جستجو های ذخیره شده را مشاهده می کنید.
 : Advanced Searchدر جستجوی پیشرفته ،با استفاده از عملگرهای منطقی ( )and,or,notمی توانید جستجوی دقیقتری را
انجام دهید.
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مشاهدة نتایج

بعد از جستجو ،وارد صفحة نتايج ميشويد كه در آن اطالعات کتابشناختی مقاله یعنی عنوان مقاله ،نويسنده ،منبع آن و لينكهاي Summary،
 Full Text + Linksو  PDFمشاهده ميشود .با انتخاب لينك  Summary Plusچكيده و اطالعات كتابشناختي مقاله ،رئوس مطالب،
تصاویر ،اشکال ،جداول و مرجعهای مقاله را مشاهده ميكنيد .لينك  Full Textمتن كامل مقاله را به صورت  Htmlدر اختيار شما قرار
ميدهد و لينك  PDFمتن كامل مقاله را به صورت  pdfارائه ميدهد.
در همین صفحه (صفحه نتایج) ،امکان محدود کردن جستجوی شما وجود دارد .برای اینکار در کادر  Search Within Resultsکلمه
های مورد نظر خود را وارد کنید و جستجو را ادامه دهید.
کادر  Sort Byاجازة مرتب کردن نتایج بر اساس میزان ارتباط ( )Relevanceو یا تاریخ ( )Dateرا می دهد که البته اگر Dateرا
انتخاب کنید نتایج را بر اساس جدیدترین مقاالت مرتب می کند.
 Article Listلیست مقاالت و اطالعات کتابشناختی نتایج را به شما می دهد .با انتخاب  Full Abstractsچکیدة کامل را همراه با
اطالعات کتابشناختی مقاله مشاهده می نمایید.
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در صفحة نتایج جستجو ،چند گزینه دیگر را نیز مشاهده می کنید که برای آشنایی با آنها به طور مختصر توضیح داده می شود:
 : Edit Searchبا انتخاب این گزینه به صفحة جستجو بر می گردید و می توانید جستجوی خود را اصالح کنید.
 : Save Searchبا انتخاب این گزینه ،می توانید فرمول جستجوی خود را ذخیره کنید.
 : Save as Search Alertمی توانید جستجوی خود را ذخیره کنید و از سیستم آگاهی رسانی جاری یا همان  Alertاستفاده کنید
تا به طور متناوب و به صورت اتوماتیک جستجوی شما اجرا شود و نتیجة آن با پست الکترونیکی به اطالع شما برسد.
(البته در  Quick Searchبه جای این گزینه ها ،گزینة  Search formsرا مشاهده می کنید که شما را به صفحة جستجوی مقدماتی
می برد).
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 : display checked docsچنانچه در صفحة نتایج ،تعدادی از رکوردها را تیک بزنید با انتخاب گزینة display checked docs
همة رکوردهای انتخاب شده را در یک صفحه مشاهده خواهید کرد.
 : e-mail articlesبا انتخاب این گزینه می توانید رکوردهای دلخواه خود را انتخاب و برای دیگران ارسال نمایید.
 : export citationsبا انتخاب این گزینه می توانید اطالعات کتابشناختی مقاالت مورد نظر خود را مدیریت و جستجوی خود را در
محیطی غیر از فضای  Science Directذخیره نمایید .در این صفحه ،سه گزینه برای انتخاب فرمتها وجود دارد :

 :RIS formatبا انتخاب این گزینه می توانید رکوردهای دلخواه خود را در محیطی مثل  wordیا  Notepadذخیره نمایید.
 :Refworks Direct Exportبا انتخاب این گزینه می توانید رکوردهای خود را در فضای  Refworkذخیره کنید .برای اینکار
می توانید از دسترسی یکماهة این سایت استفاده کرده و عضو سایت شوید .در این فضا امکان ویرایش اطالعات وجود دارد.
 :ASCII formatاین فرمت ،یک سند متنی ساده از فایل شما ایجاد می کند.

8

مرور در ليست مجالت
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 : Cited Byچنانچه چکیدة یک مقاله را انتخاب کنید در صفحه ای که باز می شود گزینة  Cited Byرا مشاهده می کنید که با انتخاب
آن می توانید لیست مقاالتی که در این مجموعه به مقالة مورد نظر شما استناد کرده اند را ببینید.

ب) مرور در ليست مجالت

با انتخاب گزينة  ،Browseميتوانيد ليست مجالت تحت پوشش  Science Directرا به تفكيك الفبائي و موضوعي مشاهده كنيد.
توجه داشته باشید که در کنار هر عنوان مجله عالمت وجود دارد .چنانچه این عالمت سبز رنگ باشد نشان دهنده آن است که مجله
مورد نظر قابل دسترس ما می باشد (البته از سال  1999تا  )2007و چنانچه این عالمت سفید رنگ باشد نشان دهنده آن است که مجله مورد
نظر قابل دسترسی نیست.
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نکاتی در ارتباط با جستجو

 : Andاستفاده از این عملگر بین دو واژه ،رکوردهایی را بازیابی می کند که هر دو واژه را داشته باشند.
 : ORرکوردهایی را بازیابی می کند که یکی از واژه ها و یا هر دو را داشته باشد .همچنین برای ترکیب واژه های مترادف یا اختصارات
بکار می رود .مثالmri or magnetic resonance imaging :
 : And notبرای حذف کردن یک واژة خاص از جستجو بکار می رود .هر گاه بین دو واژه قرار گیرد رکوردهایی را بازیابی می کند که
کلید واژة اول را داشته باشد ولی کلید واژة دوم را نداشته باشد .مثالtumor and not malignant :
 : w/nnبرای تعیین فاصلة میان واژه های بکار می رود .به جای  nnمی توان از رقم  1تا  255را قرار داد .مثالpain w/15 morphine :
 : Not w/nnاگربخواهیمکلیدواژههایموردجستجویمابافاصلةخاصیکهتعیینمیکنیم،ازهمقرارنگیرندازاینعملگراستفادهمیکنیم.
 : PRE/nnبرای بازیابی دو واژه ای که اولی مقدم بر دومی باشد از این عملگر می توان استفاده کرد.
مثال  behavioural PRE/3 disturbancesمقاالتی را بازیابی می کند که کلمة  behaviouralمقدم بر  disturbancesو با فاصلة
 3یا کمتر آمده باشد.
 : W/SEGچنانچه بخواهید کلید واژه هایی که در یک فیلد مشخص وجود دارند ،بازیابی شوند از این عملگر استفاده کنید.
هنگام جستجو چنانچه کلمة مفردی را وارد کنید شکل جمع و همچنین حالت مالکی کلمه را نیز بازیابی می کند .مثال کلمة  cityبرای شما،
 city, citiesو  city’sرا جستجو می کند .البته سیستم نمی تواند صورت جمع کلمات مفردی که به “ ”usیا “ ”isختم می شوند را پیدا کند.
مثال چنانچه کلمة  bonusرا جستجو کنید  bonusesرا بازیابی نمی کند.
 stop wordsها کلماتی هستند که قابل جستجو نمی باشند و باید از جستجو حذف شوند .از قبیل all, also, am, an, any, the, :
. … ,that, whom, who, would, she, he, ever, e.g., do, does
توجه داشته باشید که کلمات  andو  orجزو  stop wordsها نمی باشند .کلمة notنیز stop wordنیست .اما اگر در گیومه قرار داده
شود قابل جستجو می باشد .مثال برای جستجوی عبارت  not contestedباید “ not” contestedرا بکار ببرید.
کلمات  inو  aکلماتی عمومی هستند ولی  stop wordنمی باشند .برای جستجوی عبارتی که شامل این کلمات باشد دقیقا همان عبارت
را وارد کنید .مثالone in a million :
برای جستجوی ریشة یک کلمه و همة کلماتی که با اضافه کردن حرف یا حروفی به آخر آن کلمه درست می شوند از عالمت ! استفاده
کنید .برای مثال اگر  !behaveرا وارد کنید برای شما  behave, behaviourو  behaviouralبازیابی می شود.
برای جایگزینی یک حرف یا تعدادی از حروف در هر جایی از یک کلمه بجز اول کلمه ،از عالمت * استفاده کنید .برای مثال wom*n
برای شما  womanو  womenرا بازیابی می کند و یا  **transplantبرای شما  transplantو  transplantedو transplanter
را پیدا می کند .اگر می خواهید  transplantionیا  transplantinبرای شما بازیابی شود باید از عالمت ! استفاده کنید.
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Info

برایواردکردنکلماتیکهحروفزیرنویسداروباالنویسدارند،همهرادریکسطرتایپکنید.مثالبرایجستجوی H2OبایدبزیندH2O:
برای جستجوی الفبای یونانی ،کاراکتر انگلیسی آن را وارد کنید .مثال برای βجستجوی وارد کنیدbeta :

: Alertسیستم آگاهی رسانی جاری است که به صورت اتوماتیک و متناوب ،هر روز ،هر هفته و یا هر ماه جستجوی شما اجرا می شود
و در صورت یافتن رکورد جدیدی با  e-mailبه شما اطالع می دهد .یکی از قویترین  Alertها مربوط به  Science Directاست.
سیستم  Alertدر  Science Directشامل چهار قسمت است:

 :Search Alerts )1از طریق آدرس پست الکترونیکی خود ،از مقاالت جدیدی که با موضوع جستجوی شما مرتبط هستند
آگاه خواهید شد.
:Topic
Alerts )2
شما را از مجلة جدیدی که مرتبط با نیاز شما می باشد و به مجموعه اضافه می شودآگاه می نماید.
 :Volume/Issue Alerts )3زمانی که یک شمارة جدید از مجلة خاصی که شما آن را مرور می کنید ،به مجموعه اضافه شود شما از
طریق پست الکترونیکی خود در جریان قرار می گیرید.
 :Citation Alerts )4هر بار کسی در مجموعة  ،Science Directبه مقالة خاصی که شما قبال انتخاب کرده اید ،ارجاع دهد ،شما در
جریان قرار می گیرید.
بازیابی  :Impact Factorبرای دسترسی به شمارة  IFیک مجله در این مجموعه (چنانچه وجود داشته باشد) ،در صفحه ای که لیست
مجالت وجود دارد اسم مجلة مورد نظر خود را انتخاب کنید و روی عکس جلد مجله کلیک کنید .در پایین صفحه ای که باز می شود
می توانید شمارة  Impact Factorمجله را مشاهده کنید.
 : Booksفقط امکان جستجو و دسترسی به چکیدة کتابهای مجموعه را به ما می دهد.
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