ScienceDirect
درباره ساینس دایرکت
نام شركت Elsevierدر سال  ،1580زماني كه لوئيس الزوير( )Lowys Elsevierشروع به فروختن كتاب به دانشجويان كرد مطرح شد.
 Elsevierيكي از اولين ناشراني است كه به چاپ مجالت علمي و شرح وقايع علمي پرداخته است .نويسندگاني كه با  Elsevierهمكاري
داشته اند از نامداران روزگار خود بوده اند كه مي توان از اسكاليجر( ،)Scaligerگاليلئو ( ، )Galileoاراسموس ( )Erasmusو دكارت
( )Descartesنام برد.شعبه اصلي  Elsevier Scienceدر آمستردام هلند مي باشد.
ٍ Elsevierيك ناشر چند رسانه اي پيشرو مي باشد كه محصوالت و خدمات علمي ،فني و پزشكي را در سراسر دنيا منتشر مي
كند Elsevier.بيش از  200000محصول و خدمات ارائه مي دهد كه شامل مجالت ،كتابها ،محصوالت و خدمات الكترونيكي ،پايگاههاي
اطالعاتي مي باشد و هر سال بيش از  1600نشريه و  1200كتاب را منتشر مي نمايد.
 : ScienceDirectيك سرويس اطالعاتي الكترونيكي پيشرو مي باشد كه به وسيله آن به بيش از  1700مجله علمي ،فني ،پزشكي به
صورت تمام متن ( )fulltextدسترسي پيدا مي كنيد .به بيش از  59ميليون چكيده مقاالت علمي دسترسي پيدا مي كنيد .با مقاالت بيش از
 120ناشر ديگر ارتباط برقرار مي كنيد.دسترسي به مقاالت آن طبق اشتراك دانشگاه تهران از سال  1999به بعد مي باشد.
اين پايگاه شامل منابعي در زمينههاي تقريباً تمامي موضوعات بخصوص علوم پايه  ،علوم محض ،كشاورزي  ،فني و مهندسي ،علوم پزشكي ،
اقتصاد و علوم انساني و علوم اجتماعي ميباشد.
عضویت در ساینس دایرکت
عضويت در پايگاه اطالعاتي ساينس دايركت به دو صورت انجام ميشود كه شامل عضويت عادي و عضويت سفارشي ميباشد .براي عضويت
در سايت ساينس دايركت بايد به صفحه اصلي پايگاه وارد شويد و گزينه  registerرا انتخاب كنيد .با انتخاب اين مورد كادري براي شما باز
ميشود كه با تكميل آن مي توانيد به عنوان عضو پايگاه از امكاناتي كه براي يك كاربر قرار داده شد ،استفاده كنيد .اطالعات درخواستي شامل
اطالعات شخصي البته نه به صورت كامالً دقيق ميباشد .توجه داشته باشيد كه وارد كردن ايميل براي بهرهمندي از برخي قسمتهاي پايگاه
الزامي ميباشيد .پس در وارد كردن ايميل خود دقت كنيد.
بعد از عضويت در پايگاه شما امكان شخصي سازي محيط پايگاه را خواهيد داشت و ميتوانيد براي خود عالقمندي و كلي امكانات ديگر را
اتنتخاب كنيد .همچنين امكانات حساب كاربري خود را در مراحل بعدي و در هر زمان كه بخواهيد ،ميتوانيد تغيير بدهيد.
براي ورود به پايگاه در قسمت  username , password ،log inخود را وارد كنيد تا بتوانيد به عنوان كاربر عضو پايگاه شناخته بشويد
و از امكانات آن استفاده كنيد.
گشتن یا مرور
مرور يا گشتن كه در پايگاه اطالعاتي ساينس دايركت با عنوان  Browsشناخته شده است و از قابليتهاي مهم اين پايگاه ميباشد .در اين
قسمت امكان مرور كردن تمام منابع موجود در پايگاه وجود دارد .تفاوتي كه اين قسمت با جستجو دارد اين است كه ما در اينجا فقط ميتوانيم

ببينيم يعني ما كل منابع را در ابتدا مي بينيم .براي كاربر عادي كه بخواهد تمام منابع حوزه موضوعي خاص را منابعي كه به شكل كتاب يا مقاله
منتشر شدند را ببيند ،بسيار مفيد و كارآمد ميباشد .با انتخاب دكمه  browsسه گزينه زير مشاهده ميشود:
·

Journals/Books Alphabetically

·

Journals/Books by Subject - selected

·

Favorite Journals/Books

با انتخاب هر يك از موارد باال كاربر مي تواند به قسمت مربوطه رفته و به مرور منابع مربوطه بپردازد .فقط توجه داشته باشيم كه مورد سومي
فقط براي كساني قابل استفاده است كه قبالً عضو پايگاه شدند و به انتخاب عالقمنديهاي خود مبادرت ورزيدند.
بعد از انتخاب هر يك از موارد سه گانه امكان محدود كردن نتايج بازيابي شده وجود دارد كه كاربر ميتواند فقط منابع تمام متن ،منابعي فقط
شامل چكيده ،منابع مرجع ،و تعداد شمارهها و جلد خاصي از يك اثر را انتخاب كند.
در شكل زير نمونهاي تورق در عنوان كتابها و يا مجالت را مشاهده ميكنيد و امكان مربوط به محدود كردن موارد بازيابي شده نيز در گوشه
سمت چپ را مشاهده ميكنيد.
در شكل باال اطالعات زيادي براي يك منبع نمايش داده شد .براي مثال كليد سبز پررنگ نشان دهنده اين است كه اين منبع به صورت تمام
متن وجود دارد .منابع در حال چاپ با تيك سبز در زير گزينه  article in pressمشخص شدند .در اين قسمت ميتوانيم منابع خاصي را به
ليست عالقمنديهاي خود اضافه كنيم (  .)favoriteدر زير گزينه  set alertsميتوانيم يك منبع خاص را انتخاب و در زمانهاي بعدي كه
منبعي در اين زمينه به پايگاه اضافه شد ما را از طريف ايميل در جريان بگذارد (خدمات آگاهيرساني جاري).
جستجو
جستجو در پايگاه اطالعاتي ساينس دايركت به دو صورت ساده و پيشرفته صورت ميگيرد و از طريق گزينه  Searchقابل مشاهده است.
تفاوتي كه بين جستجوي ساده و پيشرفته وجود دارد اين است كه در قسمت مربوط به جستجوي پيشرفته امكان پيدا كردن منبع دلخواه كاربر
بيشتر وجود دارد و كاربر مي تواند با انتخاب قسمت مربوطه و به كمك علمگرهاي بولي به منبع دلخواه خود دست پيدا كند .منظور اين است كه
امكان محدود كردن منابع بازيابي شده به نسبت جستجوي ساده خيلي بيشتر و كاربرديتر ميباشد .براي استفاده و ورود به قسمت جستجو دو
راه وجود دارد .جستجوي ساده پايگاه در صفحه اصلي وجود دارد وكاربر به محض ورود به صفحه اصلي ميتواند به جستجوي ساده بپردازد.
همانگونه كه در شكل باال مشاهده ميكنيد كاربر ميتواند در مقاالت يا در تصاوير ،در عنوان كتابها يا مجالت ،شماره نشر ،جلد ،مولف ،و شماره
صفحه به جستو بپردازد و امكان تركيب بيش از يك مورد را ندارد.
جستجوی پیشرفته
با كليك بر روي گزينه searchكه در صفحه اصلي قرار دارد صفحهي زير باز ميشود.
شكل باال نشان مي دهد كه كاربر امكان جستجوي در تمام منابع به صورت يكجا ،جستجو در مجالت و مقاالت آنها ،جستجو در كتابها ،و
جستجو در تصاوير و جداول را دارد.

با انتخاب هر يك از موارد ما ميتوانيم جستجوي خود را محدود به آن قسمت ميكنيم .كه به توضيح لينكهاي موجود ميپردازيم .كادر اولي
مربوط به عبارت مورد جستجو ميباشد كه ما ميتوانيم آن را محدود به چكيده ،مولف ،عنوان ،شابك ،كل متن ،و  ...بكنيم يا اينكه عبارت مورد
جستجو را در كل موارد ذكر شده قرار دهيم و به جستجو در تمام قسمتهاي يك متن بپردازد.
در كادر بعدي عملگرهاي بولي وجود دارند .كه كاربر را قادر ميسازند با استفاده از آنها به منابع دلخواه خود دست پيدا كنند .عملگرهاي بولي
شامل  and, or, notهستند.
 :Andدر رياضي به معناي اشتراك ميباشد و در علمليات جستجو هنگامي به كار ميرود كه كاربر بخواهد دو عبارت به صورت يكجا در
نتيجه جستجوي خود مشاهده شود .به عنوان مثال اگر كاربر به دنبال منبعي با عنوان كتابخانه دانشگاهي ميگردد بايد در كادر اولي كلمه
كتابخانه ،در قسمت عملگرها به انتخاب مورد  andبپردازد و در كادر بعدي جستجو كلمه دانشگاهي را انتخاب كند .نتيجه چنين جستجويي اين
گونه است كه فقط منابعي بازيابي مي شوند كه داراي عنوان كتابخانه دانشگاهي هستند .البته توجه داشته باشيد كه كاربر ميتواند جستجوي خود
را به عنوان منبع ،چكيده منابع ،مولف ،شابم ،كل متن ،و  ...محدود كند.
 :Orدر رياضيات به معناي اجتماع ميباشد (جمع دو چيز) و در عمليات جستجو هنگامي به كار ميرود كه كاربر بخواهد حداقل يكي از دو
عبارت در نتيجه جستجو مشاهده شود .به عنوان مثال اگر كاربر به دنبال منبعي در مورد فهرستنويسي يا سازماندهي ميگردد ،ميتواند به
انتخاب عملگر  orو تايپ دو عبارت فهرستنويسي در باال و پايين عملگر به منبع مورد نظر خود دست يابد .نتيجه چنين جستجويي به اين
صورت است كه يا فهرستنويسي يا سازماندهي و يا هردو باهم در موارد بازيابي شده مشاهده ميشوند .توجه داشته باشيد كه امكان محدود
كردن بيشتر از طريق جستجو در يك قسمت خاص از منبع نيز وجود دارد.
 :Notدر رياضيات به معناي به جزء (منها) ميباشد يعني اين باشد در صورتي كه ديگري نباشد .اگر كاربري به دنبال منابعي باشد كه مربوط به
كتابهاي الكترونيكي باشند اما شامل كتابهاي ديجيتال نباشد ميتواند از عملگر  notاستفاده كند .پس بايد عبارت كتابهاي الكترونيكي را در
كادر اول ،عملگر  notرا در كادر دوم و عبارت كتابهاي ديجيتال را در كادر سوم وارد كند .در اين صورت فقط منابعي بازيابي ميشوند كه در
آنها عبارت كتابهاي الكترونيكي وجود دارند.
از ديگر امكانات براي محدود كردن جستجو اين است كه ما ميتوانيم جستجوي خود را محدود به منابع مورد اشتراك ( subscribed
)sourceيا تمامي منابع موجود در پايگاه ( )all sourceبنماييم .همچنين امكان جستجو در عالقمنديها ( )favoriteنيز وجود دارد .در
كادر بعدي ما امكان محدود كردن جستجوي خود را در يك يا چند حوزه موضوعي داريم .با پايين نگه داشتن كليد كنترل بر روي صفحه كليد
ميتوانيم چند مورد را با هم انتخاب كنيم و در آنها به جستجو بپردازيم .از ديگر امكانات جستجوي پيشرفته اين است كه ميتوانيم جستجوي
خود را محدود به يك بازه زماني خاص كنيم.
آخرين گزينهايي كه در صفحه جستجوي پيشرفته وجود دارد  recall searchميباشد كه با فعال كردن اين مورد امكان ذخيره جستجوي
كاربر وجود دارد و در مرحله بعدي ميتواند آنها را مشاهده كند .همچنين ميتوان تاريخچه جستجوي خود را مشاهده كرد.
همانگونه كه گفتيم ما ميتوانيم جستجوي خود را بر روي كتابها و مجالت و نيز تصاوير قرار دهيم .تنها تفاوتي كه با قمست all source
دارد اين است كه ما در اينجا در يك نوع منبع خاص جستجو ميكنيم در صورتي كه هنگامي كه در  all sourceجستجو ميكنيم تمام منابع
را انتخاب ميكنيم و در آنها به جستجو ميپردازيم .در نحايت با كليك بر روي گزينه  searchميتوانيم نتايج جستجوي خود را مشاهده كنيم.

نکاتی در مورد جستجو
از مهمترين مشكالت كاربران در هنگام استفاده از پايگاههاي اطالعاتي چكونگي استفاده از آنها ميباشد كه پايگاه اطالعاتي ساينس دايركت
براي حل اين مشكل راهنماي خوبي براي كاربران خود تهيه كرده است كه در قسمت  Search tipsقرار دارد .هنگامي كه كاربر صفحه
مربوط به صفحه جستجو را باز ميكند گزينهي  search tipsرا در گوشه سمت راست ميبيند .اين گزينه راهنماي كاربر در امر جستجو از
پايگاه اطالعاتي ساينس دايركت ميباشد.
جستجوی مخصوص متخصصان
پايگاههاي اطالعاتي الكترونيكي داراي كاربران مختلفي هستند .يكي از اين گروهها متخصصان هستند كه استفاده زيادي از منابع دارند .پايگاه
ساينس دايركت امكانات جستجويي مختص اين گروه قرار داده كه با كليك بر روي گزينه  Expert searchقابل مشاهده است .آنگونه كه
از نام آن بر ميآيد اين قسمت را براي متخصصان قرار دادند به اين صورت كه امكان تركيب كردن نتايج جستجو بيش از دو بار وجود دارد .در
اين بخش بع غير از عملگرهاي بولي مي توان از ديگر عملگرها مانند عملگرهاي همجواري استفاده كرد .البته هر كسي توانايي استفاده از اين
قسمت را ندارد.
تنظیمات من
يكي از امكاناتي كه همواره پايگاههاي اطالعاتي براي كاربران خود بر روي وبسايت خود بارگذاري ميكنند تنظيمات مربوط به حساب كاربري
ميباشد كه در پايگاه اطالعاتي ساينس دايركت زير گزينه  My settingقرار دارد .اين بخش براي كساني كه عضو پايگاه هستند خيلي مفيد
و اثربخش ميباشد .امكاناتي كه براي كاربر عضو پايگاه در اين بخش قرار دارد شامل موارد زير ميباشد:
حذف يا اضافه كردن  alertها
تنظيم و اصالح حساب كاربري
تغيير password
مديريت گزارشات مربوط به پايگاه
مديريت كاركردهاي پايگاه

