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مقدمه
 Ovidيكي از اولين پايگاه هاي تجاري دنيا در امر گسترش سريع تكنولوژي اطالعات ( )ITاست .از همان روزهاي ابتدايي،
 Ovidبه سرعت رشد پيدا كرد و به عنوان يك شركت برجسته در دنيا در امر دستيابي به اطالعات و محصوالت الكترونيكي،
مهارتهاي تحقيقاتي و خدمات پشتيباني براي كاربران سراسر دنيا ،ظهور كرد .در سال  Ovid ،1002با شركت Silver
 Platterادغام شد و موجب يكي شدن منابع دو نام برجسته دنيا در زمينه پزشكي و تحقيقات علمي شد .امروز ،ميليونها
محقق ،دانشپژوه و متخصص كلينيكي در سراسر دنيا به قابليتهاي تحقيقات پزشكي  onlineكه شركت  Ovidارائه ميدهد
دسترسي دارند.
 Ovidو فناوري آن ،يك پيشرو شناخته شده در حل نيازهاي اطالعاتي الكترونيكي در زمينههاي علوم زيستي ،بهداشت و
پزشكي است Ovid .با ارائه محتوا ،ابزار و خدمات ويژه ،نيازهاي گوناگون تحقيقاتي بيش از  21ميليون كاربر در سراسر دنيا را در
امور علمي ،پزشكي و تخصصي برآورده ميكند و جوابهاي درست و دقيقي براي سؤاالت مهم و اساسي در اختيار دارد كه به
تقويت اكتشاف و كاوش در موضوعات كمك ميكند Ovid .با استفاده از موتور جستجوي قوي خود ،جستجو ،تحقيق و دسترسي
به محتواي  2100ژورنال و بيش از  4500كتاب را از  254بانك اطالعاتي امكان پذير ساخته است.
از سال  2811كه  Ovidشروع به كار كرده در دنيا مورد استفاده كتابداران ،محققان ،متخصصان كلينيكي ،و دانشپژوهان
دانشگاههاي برجسته دنيا ،مدارس پزشكي ،كتابخانه هاي پژوهشي ،بيمارستانها و سيستمهاي بهداشت و سالمت ،داروسازي و
شركتهاي بيمه ( )HMOقرار گرفته است .تنها در امريكاي شمالي Ovid ،توسط %81از كتابخانههاي پزشكي %89 ،از
بيمارستانهاي آموزشي ،و  %19از بيمارستانهاي  100تختخوابي آمريكا و همچنين توسط  10شركت برجسته داروسازي مورد
استفاده قرار ميگيرد.
در اين راهنما سعي شده قابليتها و نكات مهم محيط جستجوي  Ovidبه گونهاي بيان شود كه با مطالعه آن ،خواننده بتواند به
كاربرد ابزارها ،انجام جستجو و فعاليت هاي مختلف و نيز مديريت فضاي شخصي خود آشنا و مسلط شود .به همين منظور مفاهيم
بصورت كاربردي و گام به گام همراه با مثال و تصوير بيان شده است .همچنين جهت افزايش بهرهوري محتوا در  6فصل كلي ارائه
شده است تا خواننده عالوه بر مطالعه زنجيره وار از ابتدا تا انتها ،قادر باشد مطلب مورد نظر را در فصل مربوطه و يا با استفاده از
فهرست بيابد و اطالعات الزم را در آن خصوص كسب كند.
در پايان با آرزوي موفقيت و پيشرفت روز افزون براي تمامي پژوهشگران ،اعالم ميدارد تيم آموزشي مؤسسه نسيم ايمان همواره
مشتاق و پذيراي نظرات و پيشنهادات عزيزان خواهد بود.

با تشكر
مؤسسه نسيم ايمان
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ورود به محيط جستجوي Ovid
 http://ovidsp.ovid.com/autologin.cgi/ .2را در قسمت  Address Barمرورگر وارد كنيد .به اين
ترتيب شما مستقيماً وارد محيط جستجوي  Ovidخواهيد شد.
 .1اگر در سايت كتابخانه مركزي دانشگاه لينك  Ovidقرار داده شده است ،روي آن كليك كنيد.

انتخاب پايگاههاي اطالعاتي  Ovidجهت جستجو
پس از ورود به محيط ( OvidSpمحيط جستجوي  ،(Ovidصفحه اصلي آن كه در تصوير  2-2مشاهده ميكنيد نمايان ميشود.
در اين صفحه شما ميتوانيد با تيك زدن در چك باكس هر يك از پايگاههاي فهرست شده ،يك يا چند پايگاه مورد نظر خود را
جهت جستجو انتخاب كنيد و براي ورود به محيط اصلي جستجو ،روي گزينه ) Select Resource(sكه در تصوير با دايره
سبز مشخص شده است كليك كنيد.
توضيحات مربوط به محتواي هر يك از پايگاه هاي موجود در  Ovidرا در  FactSheetهاي مربوط به آن كه توسط مؤسسه
نسيمايمان تهيه شده ،مطالعه كنيد .همچنين ميتوانيد با كليك بر روي عالمت

كه در كنار عنوان هر پايگاه قرار دارد ،اطالعات

مشروحي درباره آن پايگاه به دست آوريد.
پس از انتخاب پايگاه مورد نظر خود وارد محيط اصلي جستجو خواهيد شد .رابط كاربري و همچنين امكانات و قابليتهاي
جستجوي اين محيط در مورد كليه پايگاهها (به استثناء  )Primal Picturesيكسان است و تنها در برخي موارد جزئي مانند
محدود كنندهها ،تفاوتهايي وجود دارد .در اين راهنما پايگاه  Medlineبه دليل پوشش موضوعي وسيعتر آن و دارا بودن كليه
قابليتها انتخاب شده است و تالش شده طي آن ،تمامي نكات مهم و كارآمد ذكر شود.
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تصوير2-2

نكته:
مجموعه  Primal Picturesبصورت منوي جداگانه اي در نوار آبي باالي صفحه قرار گرفته است .در صورتيكه قصد استفاده از
اين مجموعه را داريد مي توانيد مطابق تصوير ،در همين صفحه و يا صفحات داخلي هر يك از پايگاهها ،روي منوي آن كليك كنيد
و وارد شويد .براي آشنايي با  Primal Picturesو نحوه استفاده از آن به راهنماي آن مراجعه كنيد.
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فصل دوم

انواع مدلهاي جستجو

8
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انواع مدلهاي جستجو
پس از ورود به صفحه اصلي جستجو در نوار آبي باالي صفحه  5گزينه مشاهده ميكنيد كه در اين راهنما تك تك آنها معرفي
خواهند شد (تصوير .)2-1اولين گزينه " "searchاست و شامل انواع مدلهاي جستجو در  Ovidاست .در ادامه مطلب هر 6
مدل جستجو به تفصيل توضيح داده شده است.

تصوير2-1

Basic search

اولين و سادهترين بخش جستجو در  Ovidاست .استفاده از اين مدل جستجو به شما كمك ميكند در كوتاهترين زمان
ممكن بيشترين نتايج را بازيابي كنيد .شامل يك باكس جستجو و تعدادي محدود كننده است كه با استفاده از آنها ميتوان
جستجو را به موارد خاصي محدود كرد .مطابق تصوير  1-1روي گزينه  Limitsكليك كنيد ،فهرستي از محدود كنندهها را
در اختيار خواهيد داشت .براي مشاهده محدود كنندههاي بيشتر ،روي گزينه  Edit Limitsكه در تصوير  1-1با رنگ سبز
مشخص شده است كليك كنيد .بر حسب نياز خود چكباكس يك يا چند محدود كننده را تيك زده و سپس روي گزينه
 searchكليك كنيد.

|
)ovidsp.ovid.com/autologin – OVID (Medical Collection

9

تصوير1-1

نكته :با انتخاب گزينه " "Include Related Termsكه با دايره قرمز در تصوير 1مشخص شده است؛ عالوه بر كليدواژه
وارد شده ،واژههاي مرتبط با آن نيز جستجو خواهند شد.

در استفاده از مدل  Basic searchبراي انجام جستجو گامهاي زير را دنبال كنيد:
 .2كليدواژه يا كليدواژههاي مورد نظر خود را در باكس جستجو وارد كنيد و يا مطلب خود را به زبان ساده و به صورت يك
يا چند سوال بيان كنيد  .در اين مدل ،موتور جستجو بطور پيش فرض عملگر  ANDرا بين كليدواژهها قرار ميدهد .پس اگر
مايليد كليدواژه هاي شما بصورت يك عبارت و در كنار هم جستجو شوند ،آنها را درون گيومه قرار دهيد .حتي ميتوانيد
عنوان دقيق و كامل يك مدرك را بطور كامل و در داخل گيومه در باكس جستجو وارد كنيد تا دقيقاً همان مدرك بازيابي
شود .در اين مدل امكان استفاده از عملگرهاي بولين ) (AND, OR, NOTدر تركيب كليدواژهها وجود ندارد.
 .1يك يا چند محدود كننده مورد نظر خود را انتخاب كنيد (اختياري).
 .1روي گزينه  searchكليك كنيد.
اطالعات بيشتر:

 براي اطالع از نحوه بهبود ،مديريت و استفاده از نتايج بازيابي شده به فصل چهارم مراجعه كنيد.

|
)ovidsp.ovid.com/autologin – OVID (Medical Collection

01

Find Citation
دومين مدل جستجو در  Ovidاست .چنانچه اطالعات ناقصي در مورد يك منبع اطالعاتي خاص داشته باشيد با كمك اين
بخش مي توانيد به مطلب مورد نظر دست يابيد .براي مثال ممكن است شما تنها يك كلمه از عنوان يك مقاله و يك ژورنال را
به ياد داشته باشد .و يا تنها بخشي از نام نويسنده را به خاطر بياوريد .حتي ممكن است هيچكدام از اينها را ندانيد و تنها
 2DOIيا  Unique Identifierمدرك مورد نظر را در اختيار داشته باشيد ،در چنين شرايطي با استفاده از اين مدل
جستجو ميتوانيد مطلب مورد نظر را جستجو كنيد.
در تصوير  1-1يك نمونه از اين جستجو بر اساس بخشي از نام ژورنال و سال انتشار آن و نيز بخشي از عنوان مقاله مورد نظر،
نشان داده شده است .پس از وارد كردن اين اطالعات در فيلدهاي مربوطه و كليك روي گزينه  Searchيك يا چند نتيجه
بازيابي مي شود .هرچه اطالعات كاملتر باشد تعداد نتايج بازيابي شده كمتر و دقيقتر خواهد بود .در مورد اين مثال تنها يك
نتيجه بازيابي شد كه دقيقاً همان مقاله مورد نظر نگارنده بود( .تصوير )5-1

تصوير1-1

نكته :در مورد عنوان ژورنال و نيز نام نويسنده ،امكان استفاده از فرمان كوتاهسازي 1وجود دارد .تنها كافي است چكباكس
 Truncate Nameرا در مقابل آنها تيك بزنيد.

Digital Object Identifier
Truncation
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تصوير  . 5-1نتيجه بازيابي شده براي مدل جستجوي Find Citation

Search Tools

استفاده از اين مدل جستجو به شما امكان ميدهد كه اطالعات بيشتري درباره كليدواژههاي مورد استفاده خود به دست
آوريد و با موضوعات و مفاهيم بيشتري آشنا شويد .بعالوه ميتوانيد به اطالعاتي در مورد ارتباط ميان واژهها و موضوعات
مختلف موجود در محتواي پايگاه دست يابيد .اين بخش بر اساس سرعنوانهاي پزشكي مش 1تنظيم شده است و به شما اين
امكان را مي دهد كه جستجوي خود را به صورت موضوعي ،و مطابق با سرعنوانهاي پزشكي مصطلح و واژگان كنترل شده
انجام دهيد.
با انتخاب گزينه  ،Search Toolsمطابق تصوير شماره  4-1يك باكس جستجو و يك منوي كشويي حاوي تعدادي گزينه
ظاهر ميشود .براي مشاهده سرعنوانهاي پزشكي مرتبط با كليدواژه خود ،گامهاي زير را دنبال كنيد:
 .2واژه يا عبارت مورد نظر خود را وارد كنيد.
 .1با توجه به نياز خود يك گزينه را از فهرست موجود انتخاب كنيد (در تصوير با دايره قرمز مشخص شده است).
 .1روي گزينه  Searchكليك كنيد.

MESH: Medical Subject Heading
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تصوير4-1

هر يك از گزينههاي موجود در منوي كشويي سمت چپ امكان جستجوي ويژهاي را براي شما فراهم ميآورد كه در ادامه هر
يك به تفكيك توضيح داده ميشود .اين گزينهها عبارتند از:
Permuted Index

Tree

Map Term

SubHeadings

Explode

Scope Note

 :Map Termكليدواژه شما را با اصطالحات كنترل شده پايگاه مطابقت ميدهد .در صورتيكه كليدواژه مورد نظر شما يك
سرعنوان موضوعي پذيرفته شده باشد ،پس از انجام جستجو كليد واژه شما به صورت لينك ظاهر ميشود .براي مثال واژه
" "Feverرا بر اساس  Map Termمورد جستجو قرار ميدهيم .نتيجه نشان ميدهد كه " "Feverيك اصطالح كنترل شده
است و به عنوان يك سرعنوان موضوعي در مش پذيرفته شده است .زيرا مطابق تصوير  6-1پس از انجام جستجو اين واژه به
صورت لينك ظاهر شده است كه در نوار آبي قابل مشاهده است .در اين قسمت عالوه بر واژه مورد نظر ،سرعنوانهاي ديگري
كه در ارتباط با اين واژه هستند نيز فهرست ميشوند .به اين ترتيب شما ميتوانيد با واژههاي مرتبط بيشتري آشنا شده و در
صورت نياز آنها را نيز مورد جستجو قرار دهيد.
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تصوير 6-1

چنانچه كليد واژه شما به صورت يك سرعنوان پذيرفته شده ايندكس نشده باشد ،شما به جاي مشاهده كليد واژه خود،
سرعنوان موضوعي پذيرفته شده را بهصورت لينك خواهيد ديد .براي مثال اگر عبارت " "Heart Attackرا بر اساس Map
 Termمورد جستجو قرار دهيد ،خواهيد ديد كه عبارت " "Myocardial Infarctionبه جاي عبارت ""Heart Attack
به عنوان يك سرعنوان موضوعي پذيرفته شده است (به تصوير  9-1نگاه كنيد).
نكته :با كليك بر روي هر يك از واژه هاي كنترل شده مي توانيد جايگاه آن واژه را در ساختار سلسله مراتبي (درختي)
اصطالحنامه مش مشاهده كنيد .به اين ترتيب شما قادر خواهيد بود واژههاي عامتر و خاصتر را نيز شناسايي كنيد .براي
كسب اطالعات بيشتر در اين مورد به بخش بعدي (مدل  )Treeمراجعه كنيد.
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تصوير9-1

اكنون ميتوانيد بر اساس سرعنوانهاي موضوعي بازيابي شده در اين قسمت ،به جستجو در پايگاه  Ovidبپردازيد .توضيحات
مربوط به چگونگي انجام اين كار را در صفحه  28و تحت عنوان "چگونه جستجوي خود را بر اساس واژگان كنترل شده انجام
دهيم؟" مطالعه كنيد.
 :Treeاين ابزار به شما امكان مي دهد كه سرعنوان مورد نظر خود را در ساختار سلسله مراتبي (درختواره) مش مشاهده
كنيد .به اين ترتيب شما ميتوانيد سرعنوانهاي عامتر و خاصتر مرتبط را نيز در اختيار داشته باشيد .بعالوه ميتوانيد تعداد
مدارك موجود در پايگاه  Ovidرا بر اساس هر سرعنوان موضوعي ،در مقابل آن مشاهده كنيد .براي درك بهتر اين مسئله به
تصوير شماره  1-1توجه كنيد .در اين مثال سرعنوان موضوعي  Neoplasmsبر اساس  Treeمورد جستجو قرار گرفته است.
توجه داشته باشيد كه براي انجام جستجو بر اساس  Treeدر باكس جستجو حتماً و حتماً بايد يك سرعنوان موضوعي وارد
شود نه هر كليدواژهاي.
همانطور كه در تصوير  1-1مشاهده ميكنيد سرعنوان  Neoplasmsدر يك نوار آبي نمايش داده شده است .در حاليكه كليه
سرعنوانهاي عامتر و خاص تر نيز قابل مشاهده هستند .با توجه به ترتيب عام به خاص مش ،سرعنوانهايي كه قبل از
 Neoplasmsقرار دارند عامتر و سرعنوانهايي كه در زير آن قرار گرفتهاند خاصتر محسوب ميشوند.
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تصوير1-1

اكنون ميتوانيد بر اساس سرعنوانهاي موضوعي بازيابي شده در اين قسمت ،به جستجو در پايگاه  Ovidبپردازيد .توضيحات
مربوط به چگونگي انجام اين كار را در صفحه  28و تحت عنوان "چگونه جستجوي خود را بر اساس واژگان كنترل شده انجام
دهيم؟" مطالعه كنيد.
 :Permuted Indexبه شما امكان ميدهد كه تكواژه جستجوي خود را در محتوايي از واژههاي مشابه ،مرتبط و مقلوب
مشاهده كنيد .بعالوه مي توانيد تعداد مدارك موجود در پايگاه  Ovidرا بر اساس هر سرعنوان موضوعي ،در مقابل آن
مشاهده كنيد .براي درك بهتر شما از مطالب اين بخش الزم است توضيحات كوتاهي درباره نحوه تنظيم سرعنوانها در مش
به اين شرح ذكر شود:
 .2در تنظيم سرعنوانهاي مش گاهي براي نظم بهتر و سهولت بازيابي مطالب ،عبارتهاي دو يا چند واژهاي مقلوب
ميشوند .براي مثال عبارت " "Ventricular Tachycardiaبراي اينكه زير موضوع  Tachycardiaقابل
بازيابي باشد به صورت " "Tachycardia, Ventricularنمايه 5ميشود.

 .1واژههاي غير مصطلح در جاي خود الفبايي ميشوند اما از آنها به سرعنوان پذيرفته شده ارجاع داده ميشود .اين
ارجاع با واژه ( Seeنگاه كنيد به) مشخص ميشود و كاربر را از واژه غير مصطلح به سرعنوان پذيرفته شده هدايت
ميكند.

Index
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حال بر اساس آنچه گفته شد ،و با توجه به تصوير شماره  8-1مي توانيد سودمندي  Permuted Indexرا بهتر
درك كنيد .در اين حالت شما بايد يك تك واژه را در باكس جستجو وارد كنيد .پس از زدن گزينه  Searchشما فهرستي
الفبايي از كليه واژگا ن و عباراتي را خواهيد داشت كه كلمه مورد جستجوي شما بخشي از آنهاست .ممكن است اين عبارتها
خود ،يك سرعنوان موضوعي باشند كه به صورت لينك ظاهر مي شوند و يا يكي از همان عبارات غير مصطلح باشد كه در اين
صورت با فونت تيره و بدون هايپرلينك نمايان ميشوند و در زير ه ر كدام ،سرعنوان پذيرفته شده مربوطه با استفاده از ارجاع
" "Seeو بهصورت هايپرلينك ذكر ميشود .براي مثال عبارت " "Tachycardiaبر اساس  Permuted Indexمورد
جستجو قرار گرفته است و نتايج در تصوير  8-1قابل مشاهده است.

تصوير8-1

همانطور كه مالحظه ميكنيد كليه عبارتهاي غير مصطلح و مصطلحي كه " "Tachycardiaبخشي از آنهاست به ترتيب
الفبايي فهرست شدهاند .عبارتهاي غير مصطلح با ارجاع  Seeبه عبارتهاي كنترل شده و مصطلح لينك شدهاند .مثال
واژگان قلب شده نيز در تصوير 8-1قابل مشاهده است .يعني از " "Ventricular Tachycardiaبه سرعنوان پذيرفته
شده " "Tachycardia, Ventricularارجاع داده شده است.
بنا بر آنچه ذكر شد با استفاده از  Permuted Indexميتوان به محتوايي از واژگان مصطلح و غير مصطلح مرتبط با
كليدواژه مورد نظر دست يافت .چنانچه سرعنوانهاي مرتبطي با سرعنوان مورد نظر نيز موجود باشد مانند تصوير شماره -1
 20با ارجاع  See relatedو امكان لينك به آنها نمايش داده ميشود .تك واژه مورد جستجو در تصوير Diabetes ،20-1
بوده است.
نكته :در استفاده از  Permuted Indexتوجه داشته باشيد كه در باكس جستجو تنها يك تك واژه را به عنوان كليدواژه
وارد كنيد .در غير اينصورت سيستم  Errorداده و قادر به جستجو نخواهد بود.
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تصوير20-1

اكنون ميتوانيد بر اساس سرعنوانهاي موضوعي بازيابي شده در اين قسمت ،به جستجو در پايگاه  Ovidبپردازيد .توضيحات
مربوط به چگونگي انجام اين كار را در صفحه  28و تحت عنوان "چگونه جستجوي خود را بر اساس واژگان كنترل شده انجام
دهيم؟" مطالعه كنيد.
 :Scope Noteاطالعاتي درباره واژه ايندكس شده ارائه ميكند و در پيدا كردن ساير موضوعات به شما كمك ميكند.
براي استفاده از اين گزينه بايد در باكس جستجو يك سرعنوان موضوعي مصطلح وارد كنيد و از منوي سمت چپ گزينه
 Scope Noteرا انتخاب كنيد .به اين ترتيب به يادداشتها و اطالعات مفيدي درباره آن سرعنوان دسترسي خواهيد داشت.
نكته :دسترسي به  Scope Noteاز طريق  Tree ،Map Termو  Permuted Indexنيز امكان پذير است .تنها كافي
است روي گزينه  Scope Noteيا  Scopeكه با عالمت

در مقابل هر سرعنوان قرار دارد كليك كنيد .براي درك بهتر

به تصوير  22-1توجه كنيد.
 :Explodeنتايج جستجوي واژه را با درنظر گرفتن موضوعات خاص مرتبط ،گسترش ميدهد .براي استفاده از اين گزينه

بايد در باكس جستجو يك سرعنوان موضوعي مصطلح وارد كنيد و از منوي سمت چپ گزينه  Explodeرا انتخاب كنيد .به
اين ترتيب عالوه بر سرعنوان مورد نظر ،كليه زير عنوانها و زير موضوعات آن سرعنوان نيز مورد جستجو قرار خواهند گرفت.
نكته :انجام جستجو به اين شيوه از طريق  Tree ،Map Termو  Permuted Indexنيز امكان پذير است .تنها كافي
است در باكس  Explodeكه در مقابل هر سرعنوان قرار دارد تيك زده و سپس جستجو را انجام دهيد .براي درك بهتر به
تصوير  22-1توجه كنيد.
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تصوير22-1

 :Subheadingفهرست زمينههاي موضوعي موجود در مش را نمايش ميدهد .براي استفاده از اين گزينه بايد در باكس
جستجو يك سرعنوان موضوعي مصطلح را وارد كنيد و از منوي سمت چپ گزينه  Subheadingرا انتخاب كنيد .با زدن
كليد  Searchفهرست زمينههاي موضوعي موجود در مش نمايش داده ميشود .سپس يك يا چند زمينه موضوعي مورد نظر
خود را از اين فهرست انتخاب كرده و روي گزينه  Continueكليك كنيد .در اين قسمت ميتوانيد دو يا چند زمينه
موضوعي را با استفاده از عملگرهاي  ANDو  ORتركيب كنيد .براي درك بهتر به تصوير  21-1توجه كنيد.

تصوير21-1

نكته :دسترسي به  Subheadingاز طريق  Tree ،Map Termو  Permuted Indexنيز امكان پذير است .توضيحات
مرتبط را در موارد  5و  4مطلب بعدي مطالعه كنيد.
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چگونه جستجوي خود را بر اساس واژگان كنترل شده انجام دهيم؟
براي انجام جستجو بر اساس واژگان كنترل شده تفاوت چنداني ميان مدلهاي مختلف " "Tree" ،"Map Termو "Permuted
" ، Indexوجود ندارد .بنا بر اين توضيحات الزم همراه با تصوير بر روي مدل  Treeارائه ميشود .بر اساس همين الگو شما مي
توانيد در مدلهاي مختلف ،بر اساس واژگان كنترل شده به جستجو بپردازيد.
تصوير  22-1نشان ميدهد كه عبارت " "Heart Attackبر اساس  Map termمورد جستجو قرار گرفته است و طبق توضيحات
قبل ،سرعنوان پذيرفته شده " "Myocardial Infarctionبه همراه ساير سرعنوانهاي مرتبط فهرست شدهاند .حال براي انجام
جستجو بر اساس واژگان مصطلح به دست آمده مراحل زير را انجام دهيد:
 .2يك يا چند سرعنوان را با تيك زدن در چك باكس آنها انتخاب كنيد .در صورت تمايل ميتوانيد سرعنوان پذيرفته شده
را به همراه كليدواژه اصلي خود (در صورتي كه مانند نمونه در تصوير  22-1فهرست شده باشد) انتخاب كنيد.

نكته :چنانچه مايل به دريافت اطالعات بيشتري در مورد سرعنوانها هستيد ،در ستون  Scope Noteروي عالمت

كه در

مقابل هر سرعنوان قرار گرفته است كليك كنيد .اين بخش همچنين ميتواند به شما در يافتن ديگر موضوعات براي جستجو كمك كند.

 .1با توجه به توضيحات زير يكي از دو گزينه  Explodeيا  Focusرا كه در مقابل هر سرعنوان قرار گرفته است انتخاب
كنيد.

 : Explodبا انتخاب اين گزينه عالوه بر سرعنوان مورد نظر ،كليه زير عنوانها و زير موضوعات آن سرعنوان نيز مورد جستجو قرار
خواهد گرفت.
 :Focusبا انتخاب اين گزينه مداركي بازيابي ميشوند كه سرعنوان مورد نظر موضوع اصلي آنهاست.

 .1چنانچه دو يا بيش از دو سرعنوان انتخاب كرده ايد ،به كمك منوي كشويي موجود در باالي صفحه كه در تصوير 22-1با
رنگ سبز نشان داده شده است ،يكي از عملگرهاي  ANDيا  ORرا انتخاب كنيد.

 .5چنانچه ميخواهيد سرعنوان مورد نظر شما در كليه زمينههاي موضوعي تعيين شده در اصطالحنامه مش مورد جستجو
قرار گيرد در چكباكس گزينه " "Include All Subheadingsكه در تصوير با رنگ زرد مشخص شده است تيك
بزنيد .در غير اينصورت گام بعدي را دنبال كنيد.
 .4روي گزينه  Continueكليك كنيد .در صورتيكه گزينه " "Include all Subheadingsرا در مرحله قبل تيك نزده
باشيد ،در اين مرحله مطابق تصوير شماره  21-1فهرست زمينههاي موضوعي موجود در مش نمايش داده ميشود كه
بايد يك يا چند زمينه موضوعي مورد نظر خود را از اين فهرست انتخاب كرده و مجدداً روي گزينه  Continueكليك
كنيد .در اين قسمت هم ميتوانيد دو يا چند زمينه را با استفاده از عملگرهاي  ANDو  ORتركيب كنيد.
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نكته :فهرست زمينههاي موضوعي مش تنها در صورتي ظاهر ميشود كه شما تنها يك سرعنوان را براي
جستجو مشخص كرده باشيد .بنا بر اين اگر دو يا چند سرعنوان را براي جستجو تركيب كنيد ،در همان صفحه اول پس
از كليك روي گزينه  ،Continueجستجو انجام شده و نتايج بازيابي ميشوند.

Search Fields
با استفاده از اين بخش شما ميتوانيد كليه مقولهها يا زمينههاي ايندكس شده در پايگاه  Ovidرا مشاهده كنيد و كليدواژه
خود را به صورت اختصاصي در هر زمينه يا مقوله جستجو كنيد .براي انجام جستجو در اين بخش گامهاي زير را دنبال كنيد:
 .2زمينه يا مقوله مورد نظر خود را با تيك زدن در چكباكس آن انتخاب كنيد.
 .1كليدواژه خود را در باكس جستجو وارد كنيد.
 .1روي گزينه  Searchكليك كنيد.
به اين ترتيب كليه مداركي كه با كليدواژه و مقوله تعيين شده شما مطابقت دارند بازيابي ميشوند .براي مثال مطابق تصوير
 21-1از بين فيلدهاي موجود Institution ،را انتخاب كنيد .سپس در باكس جستجو عبارت "Tehran University
" of Medical Sciencesرا وارد كنيد و روي گزينه  Searchكليك كنيد .به اين ترتيب كليه مداركي كه توسط اين
دانشگاه توليد شده و در پايگاه  Ovidموجود هستند بازيابي ميشوند .براي مثال يكي از نتايج اين جستجو كه در تصوير
 25-1مشاهده ميكنيد ،مقالهاي است از ژورنال " "Clinical Microbiology & Infectionكه توسط فردي به نام
" "Hadadi, Aو ديگران نوشته شده است و عبارت " "Tehran University of Medical Sciencesدر بخش
وابستگيهاي سازماني اين مقاله درج شده است.
جهت مشاهده كليه واژگان ايندكس شده در هر مقوله و اطمينان از امالي صحيح كليدواژه مورد نظر خود گامهاي زير را
دنبال كنيد:
 .2زمينه يا مقوله مورد نظر خود را با تيك زدن در باكس آن انتخاب كنيد.
 .1روي گزينه  Display Indexesكه در تصوير  21-1با رنگ سبز مشخص شده است ،كليك كنيد.

به اين ترتيب فهرست الفبايي كليه واژگان ايندكس شده ذيل مقوله يا زمينه تعيين شده را در اختيار خواهيد داشت .ميتوانيد
با رجوع به جايگاه الفبايي كليدواژه مورد نظر خود از چگونگي امالء آن كليدواژه در پايگاه  Ovidمطلع شويد .براي نمونه
فيلد  Journal nameرا از بين مقوله هاي موجود انتخاب كرده و روي گزينه  Display Indexesكليك كنيد .به اين
ترتيب عنوان تمام ژورنالهاي ايندكس شده در پايگاه  Ovidبه ترتيب الفباي انگليسي فهرست ميشوند .حال با انتخاب
حرف مورد نظر از نوار الفباي موجود ،جايگاه الفبايي عنوان ژورنال مورد نظر را پيدا كنيد .به اين ترتيب ميتوانيد از وجود آن
عنوان در ا يندكس و شكل صحيح امالء آن اطمينان حاصل كنيد .براي مثال فرض كنيد ژورنال  Natureمد نظر شماست.
پس مطابق تصوير  ،24-1حرف  Nرا از فهرست الفبايي موجود انتخاب كنيد و يا در باكس جستجوي الفبايي كه در تصوير
 24-1با رنگ نارنجي مشخص شده است ،واژه  Natureرا تايپ كنيد .حتي ميتوانيد با استفاده از گزينههاي "Back in
|
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" indexو " "forward in indexصفحات ايندكس را تورق كنيد .به اين ترتيب ميتوانيد با مرور واژهها بر
اساس نظم الفبايي ،عنوان مورد نظر خود را بيابيد .همانطور كه در تصوير مشاهده ميكنيد ،واژه  Natureدر پايگاه Ovid
ايندكس شده است .حال ميتوانيد با تيك زدن در چكباكس  Natureو كليك بر روي گزينه Search for selected
( Itemsدر تصوير  24-1با رنگ زرد مشخص شده است) جستجوي خود را دنبال كنيد.
نكته :2در صورتيكه كلمه مورد نظر شما در فهرست موجود نباشد نشان دهنده اين است كه در پايگاه  Ovidايندكس نشده
است .با اين حال ميتوانيد در همان صفحه جستجوي  ،Search Fieldكلمه مورد نظر خود را در باكس جستجو تايپ
كنيد و شانس خود را در بازيابي نتايجي كه شامل آن كليدواژه در زمينه تعيين شده است امتحان كنيد! مثال باال در مورد
" "Tehran University of Medical Sciencesاز همين نمونه است .چنانچه از گزينه Display Indexes
استفاده كنيد عين اين عبارت در فيلد  Institutionايندكس نشده است .با اين حال نگارنده در باكس جستجو اين عبارت
را وارد كرده و با زدن گزينه  Searchمدارك مرتبط را بازيابي كرده است.

تصوير21-1
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25-1تصوير

24-1تصوير
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نكته :1توجه داشته باشيد كه حتماً كليدواژه شما با جنس فيلدي كه تعيين كردهايد همخواني داشته باشد .براي مثال
زماني كه فيلد  ISSNرا انتخاب ميكنيد كليدواژه شما بايد عددي مطابق با  ISSNيك ژورنال باشد ،و يا زماني كه فيلد
 Institutionرا انتخاب ميكنيد حتماً بايد نام يك مؤسسه ،پژوهشگاه و يا دانشگاه را به عنوان كليدواژه وارد كنيد.
نكته :0در صفحه  Search Fieldsهنگامي كه موس روي هر يك از فيلدها قرار ميگيرد دو عالمت ظاهر ميشود كه در تصوير
شماره  26-1مشاهده ميكنيد .عالمت

همان كار گزينه  Display Indexesرا انجام ميدهد و با كليك بر روي آن به

فهرست كليه واژههاي ايندكس شده تحت هر مقوله ،دست خواهيد يافت .عالمت

اين امكان را به شما ميدهد كه يك يا چند

زمينه مورد نظر خود را از بين زمينه هاي موجود انتخاب كرده و به بخش  My Fieldsكه در تصوير  26-1با دايره قرمز مشخص
شده است انتقال دهيد .براي اين كار فقط كافي است روي عالمت

مقوله دلخواهتان كليك كنيد .به اين ترتيب مقوله مورد

نظر به بخش  My Fieldsمنتقل ميشود .براي مثال در تصوير  29-1هفت زمينه دلخواه كه توسط نگارنده تعيين شده اند را
مشاهده ميكنيد .همچنين در صورت تمايل ميتوانيد زمينههاي منتقل شده به اين بخش را حذف كنيد .براي اين كار روي
عالمت

زمينه مورد نظر كليك كنيد .از فهرست  My Fieldsحذف خواهد شد (تصوير .)29-1

توجه داشته باشيد كه زمينه هاي ارسال شده به بخش  ،My Fieldsبا هر بار  logoutشدن از بين رفته و در مراجعه بعدي به
پايگاه  Ovidبايد مجداداً زمينههاي مورد نظر خود را به آن انتقال دهيد.

تصوير26-1
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تصوير29-1

اطالعات بيشتر:
 نحوه بهبود ،مديريت و استفاده از نتايج بازيابي شده بر اساس مدل  Search Fieldsمانند ساير مدلهاست .براي
آگاهي از اين اطالعات به فصل چهارم مراجعه كنيد.

Advanced Search
در اين مدل جستجو امكان جستجوي واژه در  5زمينه عمومي و معمول وجود دارد و شما ميتوانيد با كليك بر روي
گزينه دلخواهتان يكي از زمينه ها را جهت انجام جستجو انتخاب كنيد .اين  5زمينه عبارتند از:
 : Keyword با انتخاب اين گزينه واژه مورد نظر شما در تمامي قسمتهاي يك مقاله مانند عنوان ،چكيده،
موضوعات و متن مقاله جستجو ميشود .كليدواژه شما ميتواند يك كلمه ،موضوع و يا يك عبارت باشد .در
صورتيكه كليدواژه شما يك عبارت است آن را داخل گيومه (") قرار دهيد تا عيناً همان كليدواژه جستجو شود.
در اين بخش همچنين ميتوانيد از عملگرهاي بولين ) (AND, OR, NOTدر تركيب كليدواژههاي خود
استفاده كنيد .براي اين كار بايد عملگر مورد نظر خود را با حروف بزرگ و رعايت يك فاصله ،در بين
كليدواژهها تايپ كنيد .مانند. Treatment OR Therapy :
نكته :با انتخاب  Keywordبه عنوان زمينه مورد جستجو ،گزينه Map Term to Subject Heading
در زير باكس جستجو ظاهر ميشود كه در تصوير 21-1با رنگ سبزمشخص شده است .با انتخاب اين گزينه
كليدواژه شما مانند آنچه در بخش  Map Termتوضيح داده شد با واژگان كنترل شده مش تطبيق داده
ميشود .به اين ترتيب ميتوانيد همزمان ،كليدواژه خود را با اصطالحنامه مش مطابقت دهيد .توضيحات
مربوط به نحوه استفاده از  Map Termرا در صفحه  21از همين فصل مطالعه كنيد.
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تصوير21-1

 :Author كليد واژه شما را در بين نام پديدآورندگان هر مدرك جستجو ميكند .با استفاده از اين آيتم
مي توانيد مداركي كه توسط يك نويسنده خاص نوشته شده را بازيابي كنيد .براي اين كار ابتدا نام فاميل
نويسنده مورد نظر خود را در باكس جستجو وارد كنيد ،سپس يك فاصله ايجاد كرده و حرف اول نام كوچك
وي را وارد كنيد .با زدن گزينه  ،Searchنمايه اسامي نويسندگان ظاهر ميشود .در اين مرحله ميتوانيد با
تيك زدن در چكباكس نويسنده مورد نظر و كليك بر روي گزينه  ( Search for selected Itemsكه در
تصوير  10-1با رنگ زرد مشخص شده است) جستجوي خود را دنبال كنيد .در تصوير  28-1و  10-1واژه
 Ahmadi ARبر اساس توضيحات باال جستجو شده است .براي درك بهتر مطالب به اين تصاوير رجوع كنيد.
نكته :2اين بخش نسبت به كوچك و بزرگ بودن حروف حساس نيست و در تايپ ،ملزم به استفاده از حروف
بزرگ در اول نام نويسنده نيستيد.
4

نكته :1چنانچه نام كوچك نويسنده و يا حرف اول آن را نميدانيد ميتوانيد از فرمان كوتاهسازي استفاده
كنيد .براي اين كار نام فاميل نويسنده را وارد كنيد .يك فاصله ايجاد كرده و عالمت ) ($.au.را مطابق تصوير
 12-1تايپ كنيد .در مورد اين مثال ،نام فاميل  Ahmadiاستفاده شده است .با اجراي اين فرمان ،مدارك
تمام نويسندگاني كه با اين نام فاميل در پايگاه ثبت شدهاند بازيابي ميشود .نمونههايي از اسامي بازيابي شده
عبارتند از Ahmadi ZH. ،Ahmadi F. ،Ahmadi H. :و غيره.

تصوير28-1

Truncation
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تصوير10-1

تصوير12-1

 :Title كليد واژه شما را در عنوان مقاالت جستجو ميكند .در مواردي كه عنوان خاصي را جستجو ميكنيد
كمك شاياني به شما ميكند .مثالً اگر عنوان كامل يك مقاله را ميدانيد آن را عيناً وارد كرده و سپس روي
گزينه  Searchكليك كنيد .يا چنانچه فقط يك يا چند كلمه از عنوان را به خاطر داريد آن را تايپ كرده و
جستجوي خود را انجام دهيد .با مرور عناوين بازيابي شده ،مقاله مورد نظر خود را خواهيد يافت .در اين مورد
نيز مانند آيتم  ،Keywordدر صورت تمايل ميتوانيد با قرار دادن كليدواژههاي خود در داخل گيومه (")
جستجوي عبارتي انجام دهيد .همچنين ميتوانيد از عملگرهاي بولين ) (AND, OR, NOTدر تركيب
كل يدواژه هاي خود استفاده كنيد .براي اين كار بايد عملگر مورد نظر خود را با حروف بزرگ و رعايت يك
فاصله ،در بين كليدواژهها تايپ كنيد .مانندPsychology AND Cardiology :
 :Journal كليدواژه شما را در بين عنوان ژورنالهاي موجود در  Ovidجستجو ميكند .در استفاده از اين
بخش نياز نيست نام كامل ژورنال را بدانيد و اطالع از يك يا چند كلمه اول عنوان كافي است .زيرا با وارد
كردن كلمات و كليك روي گزينه  ،Searchفهرست عناوين ژورنالهاي ايندكس (نمايه) شده در  Ovidظاهر
ميشود .مثالً به دنبال ژورنالي با عنوانNature clinical practice endocrinology & metabolism
هستيد اما تنها چند كلمه اول آن  Nature clinical practiceرا به ياد داريد .بسيار خوب! همين كلمات را
در باكس جستجو وارد كنيد .پس از كليك روي گزينه  Searchمطابق تصوير  11-1فهرست تمام ژورنالهايي
كه با اين كلمات در پايگاه نمايه شده اند را در اختيار خواهيد داشت .مانند آنچه در قسمت Search fields
گفته شد ،مي توانيد از بين آنها ژورنال مورد نظر خود را انتخاب كرده و روي گزينه Search for selected
 Itemsكليك كنيد .به اين ترتيب كليه مقاالتي كه در اين ژورنال به چاپ رسيدهاند بازيابي ميشوند.
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نكته :هنگام جستجو بر اساس هر يك از زمينههاي موجود در مدل  ،Advanced Searchميتوانيد پس از
وارد كردن موضوع ،واژه يا عبارت مورد نظر در باكس جستجو ،به دلخواه خود يك يا چند محدود كننده را از قسمت Limits
انتخاب كنيد .اطالعات مربوط به بخش  Limitsقبالً در  Basic Searchتوضيح داده شده است .براي مرور مجدد آن به
صفحه  6از فصل دوم مراجعه كنيد.

تصوير11-1

اطالعات بيشتر:

 براي دريافت اطالعات بيشتر در مورد واژگان و عناوين ايندكس (نمايه) شده در پايگاه  ،Ovidبه مدل جستجوي
 Search Fieldsدر فصل دوم مراجعه كنيد.

 نحوه بهبود ،مديريت و استفاده از نتايج بازيابي شده بر اساس مدل  ،Advanced Searchمانند ساير مدلهاست.
براي آگاهي از اين اطالعات به فصل چهارم مراجعه كنيد.

Multi-Field Search
در اين مدل جستجو به جاي يك باكس ،چندين باكس جستجو براي وارد كردن كليدواژههاي خود در اختيار داريد و
قادر هستيد واژههاي جستجوي چندگانهاي را بكار بريد .به اين معنا كه هم ميتوانيد كليد واژههاي متعددي را با
استفاده از عملگرهاي بولين ) (AND, OR, NOTتعبيه شده در اين مدل تركيب كنيد ،و هم ميتوانيد در مورد هر
كليد واژه زمينه مورد نظر خود را از بين زمينههاي پيشنهاد شده انتخاب كنيد (براي درك بهتر به تصوير  11-1نگاه
كنيد) .در اين مدل نيز مانند  Basic searchو  Advanced searchمي توانيد از قسمت  Limitsبراي محدود
كردن نتايج جستجو استفاده كنيد .در كل با استفاده از قابليتهاي اين مدل قادريد استراتژي جستجوي خود را به
شكلي دقيق و خاص تعريف كنيد .به اين ترتيب به نتايج كمتر اما مرتبط تري دست خواهيد يافت .براي مثال نگارنده به
|
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دنبال مقاالتي با موضوع  Drug Therapyيا  Farmacotherapyاست .و ميخواهد نتايج حتماً از بين
مقاالت دانشگاه علوم پزشكي تهران بازيابي شود .بنابراين استراتژي جستجوي خود را مطابق آنچه در تصوير 15-1
ميبينيد ميسازد .در صورتي كه مايل هستيد كليدواژههاي بيشتري را با استراتژي موجود تركيب كنيد كافيست روي
گزينه  Add New Rowكه در تصوير  15-1با دايره قرمز مشخص شده است ،كليك كنيد تا رديفهاي بيشتري
براي اضافه كردن كليدواژههاي جديد در اختيارتان قرار بگيرد .در افزودن تعداد رديفهاي جديد هيچ محدوديتي وجود
ندارد.

تصوير11-1

تصوير15-1

اطالعات بيشتر:
 نحوه بهبود ،مديريت و استفاده از نتايج بازيابي شده بر اساس مدل  Multi-Field Searchمانند ساير مدل-
هاست .براي آگاهي از اين اطالعات به فصل چهارم مراجعه كنيد.
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در فصل دوم انواع مدلهاي جستجو در  Ovidو نحوه استفاده و كاربرد هر كدام شرح داده شد .در اين فصل به شيوه-
ها و امكاناتي كه جهت مرور منابع در  Ovidوجود دارد اشاره ميشود.

مرور ژورنالها:
 Ovidبه شما اجازه ميدهد كه ژورنالهاي موجود در  Journals@Ovidرا مرور كنيد و به آرشيو هر ژورنال دسترسي داشته
باشيد .البته تنها متن كامل مقاالت ژورنالهايي را كه مشترك هستيد ميتوانيد دريافت كنيد .براي اينكار در صفحه اصلي
جستجو ،روي گزينه  Journalsكه در نوار آبي باالي صفحه و بعد از گزينه  searchقرار دارد كليك كنيد (تصوير.)2-1

تصوير2-1

سپس فهرست كليه ژورنالهاي  Ovidرا مانند تصوير  1-1به ترتيب الفباي انگليسي در اختيار خواهيد داشت .بخشهاي مختلف
مربوط به مرور ژورنالها در تصوير  1-1نشانهگذاري و توصيف شدهاند .لطفاً مطالعه كنيد.

تصوير1-1
|
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نوار جستجو :كلمه يا كلماتي از ابتداي عنوان ژورنال مورد نظر خود را وارد كنيد .حتي ميتوانيد عنوان كامل
ژورنال را در صورت اطالع وارد كنيد .سپس روي گزينه  searchكليك كنيد .با مرور عناوين بازيابي شده ،ژورنال مورد نظر خود را
خواهيد يافت .اگر به دنبال مقاله مشخصي از يك ژورنال هستيد استفاه از مدل جستجوي  Find Citationكه در تصوير  1-1زير
كادر جستجو قرار دارد ،كمك بيشتري به شما ميكند .براي مرور مجدد اطالعات مربوط به مدل جستجوي  Find Citationبه
فصل دوم مراجعه كنيد.
فيلتر بر اساس دسترسپذيري :در اين بخش دو گزينه اصلي وجود دارد كه در تصوير  2-1با خط قرمز مشخص شدهاند .با
استفاده از آنها تعيين ميكنيد قصد مرور كدام دسته از ژورنالها را داريد .كل ژورنالهاي  Ovidيا ژورنالهايي كه مشترك
هستيد؟ كه به ترتيب با گزينههاي  All Ovid Journalsو  My Subscriptionsقابل دسترس هستند.
فيلتر بر اساس عنوان :بر اساس حرف انتخابي از جدول الفبايي موجود ،ميتوانيد فهرست ژورنالها را بر اساس الفباي عنوان
آنها مشاهده كنيد .با كليك بر روي هر حرف الفبا يك زير فهرست الفبايي نيز در اختيار خواهيد داشت كه به شما در يافتن عناوين
مورد نظر كمك ميكند .به تصوير  1-1توجه كنيد .نگارنده روي حرف  Cكليك كرده است .و اكنون سه زير فهرست ci- ، ca-ch
 cpو  cq-czرا در اختيار دارد .با انتخاب  ،ci-cpعنوان ژورنالهاي اين بازه از فهرست الفبايي ليست ميشوند.

تصوير1-1

فيلتر بر اساس موضوع :با استفاده از اين بخش ميتوانيد فهرست ژورنالها را بر اساس دسته بندي موضوعي موجود فيلتر
كنيد .ذيل هر موضوع تعداد ژورنال هاي موجود در آن موضوع نيز ذكر شده است .در مورد هر موضوع ،با كليك بر روي عالمت ()+
كنار آن ،زيرموضوعات آن را نيز مشاهده خواهيد كرد (تصوير  )5-1و با كليك بر روي خود موضوع ،فهرست تمام ژورنالهاي آن
موضوع خاص را در اختيار خواهيد داشت.
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تصوير5-1

ژورنالهاي دلخواه من :با استفاده از اين بخش ميتوانيد هر تعداد ژورنال را كه مايل هستيد به ليست ژورنالهاي مورد
عالقه خود اضافه كنيد .فقط كافيست روي عالمت

كه در مقابل عنوان هر ژورنال قرار دارد كليك كنيد تا ژورنال مورد نظر به

فهرست ژورنالهاي دلخواهتان افزوده شود (تصوير  .) 4-1با انجام اين كار عالمت

به اين عالمت

تغيير شكل مييابد كه

در صورت لزوم با كليك بر روي آن ميتوانيد ژورنال را از فهرست دلخواهتان حذف كنيد .ايجاد چنين فهرستي به شما كمك
ميكند تا سريعتر و راحت تر مطالب مورد نظر خود را مرور كنيد .استفاده از اين بخش مستلزم ثبت نام در سايت و ايجاد يك نام
كاربري شخصي است .اطالعات مربوط به آن را در فصل پنجم قسمت  My eTocsمطالعه كنيد.
تنظيم نحوه نمايش نتايج :ميتوانيد به دلخواه يكي از دو گزينه  Title Viewيا  Full Viewرا انتخاب كنيد .با انتخاب
 Title Viewاطالعات مربوط به ژورنالها بهصورت فشرده نمايش داده مي شود .شامل عنوان ژورنال ،آيكن

براي افزودن آن

به فهرست ژورنالهاي دلخواه و گزينه  About this journalكه با كليك بر روي آن به اطالعات بيشتري درباره هر ژورنال
دسترسي خواهيد داشت .اطالعاتي مانند :كپيرايت ،كاربرد ،راهنماي نويسندگان ،دستورالعمل نويسندگان و غيره.

تصوير4-1
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با انتخاب گزينه بعدي يعني  Full Viewعالوه بر موارد فوق ،بازه زماني مربوط به انتشار هر ژورنال ISSN ،آن،
تعداد كل شمارههاي موجود و نيز تعدادي آيكن جهت سهولت استفاده ،اضافه ميشود (به تصوير  6-1توجه كنيد).

با كليك روي اين آيكن و اضافه
كردن  feedآن به  readerخود ،فهرست
مقاالت شمارههاي جديد هر ژورنال را به صورت
اتوماتيك دريافت خواهيد كرد .اطالعات بيشتر
را در فصل پنجم مطالعه كنيد.
با استفاده از اين آيكن فهرست
مقاالت شمارههاي جديد ژورنال بصورت
اتوماتيك به ايميل مورد نظرتان ارسال ميشود.
در واقع به فهرست  My eTocsاضافه
ميشود .اطالعات بيشتر را در فصل پنجم
مطالعه كنيد.
با كليك روي اين آيكن،
ژورنال مورد نظر به فهرست ژورنالهاي دلخواه
شما افزوده ميشود.
اين آيكن به شما امكان
ميدهد روي هر ژورنال يادداشتي براي خود
اضافه كنيد .اطالعات مربوط به آن را در صفحه
 59قسمت  Cمطالعه كنيد.
نشانگر دسترسي شما به متن كامل مقاالت
ژورنال است.
نشان ميدهد كه آرشيو اين ژورنال
موجود است.
نشان ميدهد كه نسخه الكترونيكي پيش
از چاپ ژورنال دسترسپذير است.

تصوير 6-1

محدوده نمايش :در اين بخش با انتخاب اعداد موجود در منوي كشويي ميتوانيد تعداد ژورنالهايي را كه در هر صفحه
نمايش داده ميشود تعيين كنيد .انتخاب شما از بين اين اعداد خواهد بود 14 ،20 ،4 :يا . 40
فهرست ژورنالها :در اين قسمت فهرست ژورنالها بر اساس تنظيمات خاص شما -كه چگونگي آن در مراحل قبل ذكر
شد -در اختيارتان قرار ميگيرد.
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چگونگي دسترسي به محتوا و آرشيو هر ژورنال
براي دسترسي به محتوا و آرشيو هر ژورنال كافيست روي عنوان ژورنال مورد نظر كليك كنيد .براي مثال نگارنده از فهرست
الفبايي موجود ،روي عنوان ژورنال  AACN Advanced Critical Careكليك كرده است .نتيجه مطابق تصوير  9-1خواهد
بود .در زير تمام قسمتهاي مربوط به اين صفحه نشانهگذاري و توصيف شده است.

تصوير 9-1

تصوير روي جلد ژورنال ،ISSN ،كپيرايت و اطالعات مربوط به آخرين شماره ژورنال در اين قسمت ارائه ميشود .سه گزينه
به شرح زير نيز وجود دارد:
با كليك روي اين آيكن و اضافه كردن  feedآن به  readerخود ،فهرست مقاالت شمارههاي جديد هر ژورنال را به
صورت اتوماتيك دريافت ميكنيد .براي دريافت اطالعات بيشتر به فصل پنجم مراجعه كنيد.

با استفاده از اين آيكن فهرست مقاالت شمارههاي جديد ژورنال بصورت اتوماتيك به ايميل مورد نظرتان ارسال ميشود.
در واقع به فهرست  My eTocsاضافه ميشود .براي دريافت اطالعات بيشتر به فصل پنجم مراجعه كنيد.
با كليك روي اين آيكن URL ،يا به عبارتي لينك مستقيم اين صفحه (صفحه اختصاصي ژورنال) به آدرس
ايميل مورد نظر شما ارسال ميشود .به اين ترتيب در مراجعه بعدي خود به پايگاه  ،Ovidجهت ورود به اين صفحه نياز به طي
مراحل قبل نيست .تنها كافياست  URLمورد نظر را از ايميل خود كپي و در نوار آدرس بروزر پيست كنيد.
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از اين بخش اطالعات بيشتري درباره ژورنال كسب خواهيد كرد .از قبيل :ناشر ،بازه زماني انتشار ،عنوان و
 ISSNقبلي ژورنال و غيره.
در اين قسمت فهرست مندرجات آخرين شماره ژورنال قرار دارد .تمام مقاالت آخرين شماره ليست شده است.
گزينهها و ابزارهاي مربوط به نحوه استفاده از مقاالت هستند .اطالعات مربوط به اين بخشها در فصل
و
و
چهارم به تفصيل آمده است .لطفاً مطالعه كنيد.
اين بخش در واقع آرشيو هر ژورنال است .همانطور كه در تصوير  1-1مشاهده ميكنيد فهرست تمام سالهايي كه نشريه
منتشر شده است موجود است .از اولين سال انتشار (در مورد اين ژورنال سال  )1006تا آخرين تاريخي كه نشريه منتشر شده است
(در مورد اين ژورنال دسامبر  .) 1020با كليك روي عالمت ( )+موجود در كنار هر سال ،فهرست تمام جلد6ها و شماره9هايي كه از
اين نشريه در آن سال خاص منتشر شده است نمايان مي شود .با كليك روي جلد و شماره مورد نظر خود به تمام مقاالت آن
شماره از نشريه دسترسي خواهيد داشت .به تصوير  1-1توجه كنيد .نگارنده سال  1001را انتخاب كرده و از بين شماره هاي
موجود ،روي ) Volume 19 (3كليك كرده است و اكنون تمام مقاالت اين شماره را در اختيار دارد.

.

تصوير1-1

Volume
Issue
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با استفاده از اين بخش عالوه بر مرور ژورنالها مي توانيد كليدواژه مورد نظر خود را در بين مقاالت يك ژورنال خاص

جستجو كنيد .براي اين كار گامهاي زير را دنبال كنيد (به تصوير 8-1توجه كنيد):
 .2كليدواژه يا كليدواژههاي خود را در خط فرمان وارد كنيد .در صورت لزوم تنها ميتوانيد از عملگرهاي  Andو OR
در تركيب كليدواژهها استفاده كنيد .اما امكان استفاده از عملگر  NOTو نيز امكان جستجوي عبارتي وجود ندارد.
 .1با استفاده از منوي كشويي موجود تعيين كنيد كه قصد داريد كليدواژههاي شما در تمام شمارههاي اين ژورنال
جستجو شود يا تنها در شماره خاصي كه در صفحه آن هستيد .براي اين كار بايد به ترتيب يكي از گزينههاي All
 Issuesيا  This Issueرا انتخاب كنيد.
 .1روي گزينه  Searchكليك كنيد.

تصوير8-1

شما حتي اين امكان را داريد كه درون ژورنال جستجوي پيشرفته انجام دهيد .كافي است روي گزينه  Advanced Searchكه
بعد از گزينه  Searchقرار گرفته است و در تصوير  8-1با رنگ نارنجي مشخص شده است كليك كنيد ،خواهيد ديد كه مطابق
تصوير  20-1گزينههاي بيشتري براي انجام جستجو در اختيارتان قرار ميگيرد .توضيحات الزم روي تصوير آمده است.

تصوير20-1

مرور كتابها:
 Ovidبه شما اجازه ميدهد كتابهاي موجود در  Books@Ovidرا مرور كنيد و حتي درون كتابها به جستجو بپردازيد .براي
مرور كتابها مطابق تصوير  22-1در صفحه اصلي جستجو و در نوار آبي باالي صفحه ،روي گزينه  Booksكه بعد از گزينه
 Journalsقرار دارد كليك كنيد.
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تصوير 22-1

تصوير 21-1
به اين ترتيب مانند آنچه در تصوير  21-1مشاهده ميكنيد فهرست الفبايي كتابهاي تمام متن  Ovidرا در اختيار خواهيد
داشت .قسمت هاي مختلف مربوط به اين بخش روي تصوير نشانه گذاري شده و توضيحات هر كدام در زير آمده است .لطفاً مطالعه
كنيد.
باكس جستجوي فوري (سريع) :با استفاده از اين بخش ميتوانيد كليدواژه يا سوال خود را به زبان ساده وارد كنيد و در
حقيقت به يك جستجوي ساده در محتواي كتابها بپردازيد .نتايج شامل بخش 1يا فصلهايي از كتابها خواهد بود كه
كليدواژههاي شما در آنها بازيابي شده است .توضيحات مربوط به نحوه استفاده از محتواي كتابهاي بازيابي شده در ادامه همين
فصل آمده است.
مرور بر اساس موضوع :همانطور كه در تصوير  21-1مشاهده مي شود ،با استفاده از اين بخش ميتوانيد فهرست ژورنالها را
بر اساس دسته بندي موضوعي موجود مشاهده كنيد .به طوريكه با كليك كردن روي هر موضوع ،فهرست تمام كتابهاي آن
موضوع خاص در اختيارتان قرار ميگيرد.

Chapter
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تصوير21-1

مرور بر اساس عنوان :بر اساس حرف انتخابي از جدول الفبايي موجود در اين قسمت ،ميتوانيد فهرست كتابها را بر اساس
الفباي عنوان آنها مشاهده كنيد .اگر به دنبال كتاب مشخصي هستيد حرف اول عنوان آن را از جدول الفبايي انتخاب و روي آن
كليك كنيد .به اين ترتيب كتاب مورد نظر شما در اختيارتان خواهد بود.
فهرست كتابها :در اين قسمت فهرست كتابها بر اساس تنظيمات خاص شما -كه چگونگي آن در مراحل قبل ذكر شد-
در اختيارتان قرار ميگيرد.

ايميل كردن لينك صفحه :اين قسمت به شما اين امكان را مي دهد كه لينك صفحه اي را كه در آن قرار داريد به خود و يا
دوستان خود ايميل كنيد (شكل .)25-1

تصوير 25-1
|
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در اين بخش توضيح داده شد كه چگونه كتابهاي موجود در  Ovidرا مرور كنيد و چطور درون كتابها جستجوي
كليدواژه اي انجام دهيد .اكنون با توجه به توضيحات باال ،تعدادي كتاب بر اساس عنوان ،موضوع و يا كليدواژه بازيابي كردهايد و
ميخواهيد بدانيد چگونه به محتواي درون اين كتابها دسترسي داشته باشيد .بسيار خوب! پيشنهاد ميكنم بخش بعد را با دقت
مطالعه كنيد .پاسخ سؤاالت خود را خواهيد يافت.

چگونه از محتواي كتابهاي بازيابي شده استفاده كنيم؟
به تصوير  24-1توجه كنيد .ميخواهيم يك بار ديگر يك صفحه از كتابهاي فهرست شده را مرور كنيم .فهرست موجود در تصوير
 24-1بر اساس موضوع  General Interest Nursingكه زير موضوع اصلي  Nursingقرار دارد ،به دست آمده است.
همانطور كه مشاهده ميكنيد عنوان هر كتاب به صورت لينك ظاهر ميشود .براي دسترسي به محتواي درون هر كتاب روي عنوان
يا جلد آن كليك كنيد .براي مثال نگارنده روي عنوان اولين كتاب در تصوير  24-1كليك كرده است.

تصوير24-1

شما ميتوانيد نتيجه را در تصوير  26-1مشاهده كنيد .تمام بخشها و ابزارهايي كه براي استفاده از محتواي كتابها وجود دارد
روي تصوير  26-1نشانه گذاري شده و در زير توصيف شده است .لطفاً مطالعه كنيد.
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تصوير26-1
عنوان كتاب :در اين قسمت عنوان كتاب را با فونت بزرگ مشاهده ميكنيد .در باالي عنوان با كليك روي گزينه
 View Copyright Statementمي توانيد اطالعاتي درمورد كپي رايت اين اثر دريافت كنيد .در پايين عنوان نيز موقعيت
شما در محتواي اثر اعالم ميشود.
تنظيم نمايش صفحه :با گذاشتن يا برداشتن تيك در هر چكباكس تعيين ميكنيد در صفحه پيش روي شما چه
بخش هايي نمايش داده شود .اين تنظيمات درباره نمايش يا عدم نمايش اين سه بخش است :عنوان ،باكس جستجو،
فهرستمندرجات.
باكس جستجو :با استفاده از اين بخش ميتوانيد بر اساس كليدواژههاي خود يك جستجوي ساده در محتواي كتاب انجام
دهيد .شامل چهار بخش به شرح زير است (به تصوير  29-1توجه كنيد):
.2
.1
.1
.5

نوار جستجو :محل وارد كردن كليدواژه است.
 :Current Bookبا كليك روي آن كليدواژه شما فقط در همين كتابي كه پيش رو داريد جستجو ميشود.
 :All Booksبا كليك روي آن كليدواژه شما در كل كتابهايي كه مشترك هستيد جستجو ميشود.
 :Check Spellingبا تيك زدن اين گزينه ،كليدواژه شما از نظر امالئي چك ميشود و چنانچه در تايپ شكل صحيح
كليدواژه دچار خطا شده باشيد ،به شما هشدار ميدهد.
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تصوير29-1

فهرست مندرجات :در اين قسمت تمام محتواي درون كتاب دسته بندي شده و به صورت لينك ارائه ميشود .با استفاده از
فهرست مندرجات ميتوانيد دقيقاً به همان قسمت هايي از كتاب كه مورد نظرتان است دست يابيد .كافيست روي عنوان مورد نظر
خود كليك كنيد .عموماً فهرست مندرجات شامل سه بخش است كه در زير توضيحات آن آمده است.
 :Front of Bookبه تصوير  21-1نگاه كنيد .درست است! در اين بخش قسمتهاي ابتدايي كتاب قرار دارد .مانند اطالعات
مربوط پديدآورندگان ،پيشگفتار ،فهرست اختصارات و غيره.
 :Table of Contentمحتواي بدنه اصلي كتاب در اين بخش دسته بندي ميشود .روي مطلب مورد نظر خود كليك كنيد تا
محتواي آن در اختيارتان قرار گيرد (به تصوير  28-1توجه كنيد).
 :Back of Bookهمانطور كه در تصوير  10-1مشاهده ميكنيد ،بخشهاي انتهايي كتاب تحت اين عنوان دسته بندي ميشوند.
بخشهايي مثل پيوستها ،نمايه ،فهرست منابع و غيره.

تصوير21-1

نكته :عالمت

تصوير28-1

تصوير10-1

كه در كنار بعضي از بخشهاي فهرست مندرجات قرار دارد نشان ميدهد كه آن بخش خاص ،داراي زير

كليك كنيد ميتوانيد عنوان زيربخشها را هم ببينيد (به تصوير  12-1توجه كنيد) و
بخشهايي هم هست .اگر روي عالمت
اگر روي خود عنوان كليك كنيد محتواي كل آن بخش با تمام زيربخشهاي آن نمايش داده ميشود (به تصوير  11-1توجه
در كنار عنوان برخي بخشها نيز نشان ميدهد كه آن بخش ،داراي زيربخشهاي بيشتري نيست.
كنيد) .عالمت
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تصوير12-1

تصوير11-1

ابزارهاي استفاده از متن :اين ابزارها براي استفاده از محتواي تمام متن تعبيه شدهاند .نحوه كاربرد هر كدام در زير آمده
است:
 : Add to My Projectsبا كليك روي اين گزينه ،آن بخش از متن كتاب كه پيش رو داريد و در حال مطالعه آن هستيد به
پوشه شخصي شما منتقل ميشود .اطالعات كامل مربوط به فضاي شخصي در  Ovidرا در فصل پنجم مطالعه كنيد.
 :Saveبه شما امكان مي دهد متني را كه در اختيار داريد روي حافظه اصلي يا جانبي كامپيوتر خود ذخيره كنيد .روي آن كليك
كنيد .صفحه جديدي مانند آنچه در تصوير  11-1ميبينيد باز ميشود .از بين گزينههاي موجود فرمت متني مورد نظر خود را
انتخاب كنيد -به جز مورد  HTMLدر باقي موارد ميتوانيد گزينه  Wrap long linesرا تيك بزنيد -سپس روي گزينه
 Continueكه در تصوير با دايره قرمز مشخص شده است كليك كنيد .در اين مرحله با توجه به نوع بروزرتان در پنجرهاي مجزا،
از شما براي ذخيره كردن فايل سؤال ميشود .براي ذخيره آن بايد گزينه  Saveرا انتخاب كنيد .مثالً در Internet Explorer
پنجرهاي كه در تصوير  15-1مشاهده ميكنيد ،ظاهر مي شود .پس از آن سيستم از شما محل ذخيره سازي فايل را ميپرسد.
مسير را مشخص كرده و فايل خود را ذخيره كنيد.
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تصوير 11-1

تصوير15-1
 :Print Previewبه شما امكان مي دهد فرمت قابل چاپ متن مورد نظرتان را مشاهده كنيد و از آن پرينت بگيريد .با كليك
كردن روي گزينه  Print Previewمطابق تصوير  14-1در پنجره جداگانهاي از شما سايز مورد نظرتان سؤال ميشود .آن را
انتخاب كنيد و گزينه  Continueرا كليك كنيد تا فرمت چاپي متن مورد نظر شما نمايش داده شود .در اين مرحله بطور
اتوماتيك پنجره پرينتر ظاهر ميشود .براي تهيه پرينت كافي است پرينتر را مشخص كنيد و روي گزينه  Printكليك كنيد.
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تصوير14-1

نكته :راه ديگري نيز براي چاپ متن مورد نظرتان وجود دارد .به تصوير  16-1توجه كنيد .همانطور كه مشاهده ميكنيد در
بخشهاي مختلفي از متن ،اين عالمت

ديده مي شود .اگر نشانگر موس را روي آن قرار دهيد بخش كوچكتري از متن كه قابل

چاپ است با رنگ زرد مشخص ميشود (مانند آنچه در تصوير  19-1مشاهده ميكنيد) .حال با كليك روي عالمت

ميتوانيد

فقط از بخشي كه با رنگ زرد مشخص شده است پرينت بگيريد.

تصوير16-1

تصوير19-1
|
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 :Emailمي توانيد متن مورد نظر را به ايميل خود يا دوستانتان ارسال كنيد .براي انجام اين كار روي گزينه Email
كليك كنيد .فرمي مطابق تصوير  11-1نمايان ميشود .آدرس ايميل مورد نظر خود را وارد كنيد و روي گزينه Send Email
كليك كنيد .اكنون اگر ايميل خود را وارد كردهايد لطفاً سري به آن بزنيد! متن مورد نظر شما ارسال شده است.

تصوير11-1

 :Email Jumpstartبا استفاده از اين گزينه ميتوانيد  URLيا به عبارتي لينك مستقيم صفحهاي را كه در آن هستيد به
ايميل خود يا دوستانتان ارسال كنيد .براي انجام اين كار روي گزينه  Email Jumpstartكليك كنيد .فرمي شبيه آنچه در
تصوير  11-1مشاهده ميكنيد ظاهر ميشود .ايميل مورد نظر خو را وارد كنيد و روي گزينه  Send Emailكليك كنيد تا
 URLصفحه ،به آن ايميل ارسال شود .اين امكان به شما كمك ميكند كه در مراجعه بعدي خود به اين پايگاه ،نياز نباشد مراحل
قبلي را براي رسيدن به اين صفحه از متن كتاب طي كنيد .تنها كافي است پس از واد شدن به پايگاه  URL ،ovidرا از ايميل
خود كپي و در نوار آدرس بروزر پيست كنيد تا مستقيماً و بدون صرف وقت زياد به اين صفحه دسترسي داشته باشيد.
نكته :استفاده از بخشهايي كه از طريق جستجوي كليدواژهاي در محتواي كتابها بازيابي شدهاند نيز به همين شكل است .و فقط
طريقه رسيدن به صفحه دروني بخش مورد نظر كمي متفاوت است .ميدانيم كه نتايج جستجوي كليدواژهاي در محتواي كتابها،
بهصورت بخشهايي از كتابها كه كليدواژه مورد نظر در آن وجود دارد بازيابي ميشود .به تصوير  18-1توجه كنيد .نتايج يك
جستجوي كليدواژهاي در محتواي كتابها را نشان ميدهد .قسمتهاي مختلف روي تصوير نشانهگذاري و توصيف شده است.
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تصوير 18-1

بخش بازيابي شده :شامل عنوان بخش8يا فصل بازيابي شده است .به عالوه اطالعاتي به شرح زير نيز ارائه ميكند:
 Editorsيا  :Authorsاسامي نويسندگان يا ويراستاران در اين قسمت ذكر ميشود.
 :Sourceعنوان كتابياست كه فصل بازيابي شده در آن قرار دارد (با ذكر شماره ويرايش آن).
 :Publisherاطالعات مربوط به ناشر و سال نشر كتابياست كه فصل بازيابي شده در آن قرار دارد.
تنظيم نمايش نتايج :با استفاده از گزينههاي موجود در اين قسمت ميتوانيد تنظيمات مربوط به نحوه نمايش نتايج را انجام
دهيد .در قسمت  Viewميتوانيد تعيين كنيد كه فقط عنوان نمايش داده شود ( )Titleو يا اطالعات استنادي مدرك مانند
نويسنده ،عنوان كتاب و ناشر هم ذكر شود ( .)Citationگزينه  Abstarctكاربردي در مورد كتابها ندارد و بيشتر مربوط به
نمايش مقاالت است .همچنين با استفاده از منوي كشويي موجود ميتوانيد تعيين كنيد در هر صفحه چه تعدادي از نتايج نشان
داده شود.
شامل دو گزينه به شرح زير است .فقط توجه داشته باشيد كه براي استفاده از اين دو گزينه ابتدا بايد در پايگاه ثبت نام
كنيد .براي اطالع از نحوه ثبت نام در سايت و دريافت اطالعات كامل مربوط به فضاي شخصي در  ،Ovidفصل پنجم را مطالعه
كنيد.
 :My Projectsبا كليك روي آن ،مدرك مربوطه به پوشه شخصي شما در  Ovidمنتقل ميشود.
 :Annotateاين گزينه به شما امكان مي دهد كه در صورت تمايل يادداشتي روي مدرك بازيابي شده قرار دهيد .اما اين
يادداشت در صورتي قابل مشاهده است كه مدرك مربوطه را بعد از يادداشت گذاري به پوشه شخصي خود ارسال كنيد .به اين
ترتيب زماني كه پوشه شخصي خود را باز كنيد هم مدرك و هم يادداشت مربوط به آن را در اختيار خواهيد داشت .با كليك روي
گزينه  Annotateپنجرهاي مشابه آنچه در تصوير  10-1ميبينيد ظاهر مي شود .يادداشت خود را در محل مربوطه وارد كنيد و
Chapter
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سپس روي گزينه  Save Annotationكليك كنيد .يادداشت شما به مدرك مربوطه الصاق ميشود .حاال مدرك را
با استفاده از گزينه  My Projectsبه پوشه شخصي خود انتقال دهيد .يادداشت نيز همراه آن منتقل خواهد شد .اطالعات كامل
مربوط به فضاي شخصي در  Ovidرا در فصل پنجم مطالعه كنيد.

تصوير10-1

اين قسمت نيز شامل دو بخش به شرح زير است:
 :Complete Referenceبا كليك روي اين گزينه اطالعات كتابشناختي كاملتري درباره كتاب بازيابي شده در اختيارتان قرار
ميگيرد.
 : Ovid Full Textبا كليك روي اين گزينه به محتواي تمام متن كتاب دست خواهيد يافت؛ و درست همان فصلي از كتاب را
پيش رو خواهيد داشت كه به عنوان نتيجه ،بازيابي شده است .لطفاً براي درك بهتر دوباره نگاهي به تصوير  18-1بيندازيد .اولين
مدرك بازيابي شده بخشي از يك كتاب است با عنوان  ،ACUTE RHEUMATIC FEVERاز فصلي با عنوان  .Feverحال
اگر روي گزينه  Ovid Full Textمربوط به آن كليك كنيد به محتواي درون كتاب مربوطه دست خواهيد يافت ،اما مطابق
تصوير  12-1در لحظه ورود به محتوا ،دقيقاً همين بخش از كتاب را پيش رو خواهيد داشت .حال اگر مايل باشيد بخشهاي
ديگري از كتاب را نيز مطالعه كنيد مانند آنچه در قسمت هاي قبل گفته شد عمل كنيد .ابزارهاي مفيدي براي اين كار در اختيار
شماست .اگر مايل به مرور آنها هستيد ،مجدداً "چگونه از محتواي كتابهاي بازيابي شده استفاده كنيم؟" را در صفحه  50از
همين فصل مطالعه كنيد.
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تصوير12-1
چنانچه مايل هستيد بطور همزمان از چندين نتيجه بازيابي شده استفاده كنيد اين ابزارها برايتان مناسب هستند .براي اين
كار ابتدا بايد دو يا چند مدرك مورد نظر خود را با تيك زدن در چكباكس آنها انتخاب كنيد (مانند تصوير  )15-1و سپس بر
اساس نياز خود اين ابزارها را بكار بريد .توضيحات هر كدام در زير آمده است .لطفاً مطالعه كنيد:

تصوير11-1

استفاده از اين گزينه به شما امكان ميدهد تا از اطالعات كتابشناختي مدارك انتخابي خود به صورت دسته جمعي
پرينت بگيريد .با كليك روي اين گزينه پنجرهاي مطابق شكل  11-1ظاهر ميشود .با توجه به توضيحات روي تصوير تنظيمات
مورد نظر خود را انجام دهيد و سپس روي گزينه  Print Previewكليك كنيد .براي مثال سه مدرك موجود در تصوير 11-1
و انجام تنظيمات پرينت مطابق تصوير  11-1و زدن گزينه Print Preview
را تيك مي زنيم .با كليك روي گزينه
صفحهاي كه در تصوير  15-1مشاهده ميكنيد نمايش داده خواهد شد .حال ميتوانيد با استفاده از گزينه  printاز منوي File
بروزر ،عمليات پرينت را انجام دهيد.
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تصوير11-1

تصوير 15-1

اطالعات كتابشناختي مدارك انتخابي شما را به آدرس ايميل مورد نظرتان ارسال ميكند .اين اطالعات مشابه همان
است كه در  Print previewتوضيح داده شد .با اين تفاوت كه اين بار اطالعات به جاي چاپ شدن به ايميل شما ارسال
فرمي مشابه آنچه در تصوير  14-1مشاهده ميكنيد ظاهر ميشود .اطالعات الزم را
ميشود .با كليك روي گزينه
وارد كرده و روي گزينه  Send Emailكليك كنيد .با توجه به تنظيمات شما اين اطالعات كتابشناختي به آدرس ايميلي كه ذكر
كردهايد ارسال ميشود .قسمتهاي مختلف فرم روي تصوير توضيح داده شده است.
اين گزينه به شما امكان ميدهد اطالعات كتابشناختي مدارك انتخاب شده را به نرمافزار Citation Manager
(مانند  ) Endnoteنصب شده در كامپيوتر خود منتقل كنيد .براي انجام اين كار ابتدا روي اين گزينه كليك كنيد .پنجرهاي
مطابق تصوير  16-1باز مي شود .با توجه به توضيحات روي تصوير ،تنظيمات الزم را اعمال كنيد و در آخر روي گزينه Export
) Citation(sكليك كنيد.
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14-1تصوير

16-1تصوير

50
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مدارك انتخابي را به پوشه شخصي شما در  Ovidارسال ميكند .براي استفاده از اين گزينه
ابتدا بايد در پايگاه ثبت نام كنيد .براي اطالع از نحوه ثبت نام در سايت و دريافت اطالعات كامل مربوط به فضاي شخصي در
 Ovidفصل پنجم را مطالعه كنيد.
كليك روي اين گزينه موجب ميشود كه فقط مدارك انتخابي شما روي صفحه نمايش داده شود و باقي موارد
كه تيك نزدهايد از فهرست نمايش حذف ميشوند.
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فصل چهارم

بهبود نتايج و مديريت و استفاده از مدارك بازيابي شده
(Results Tools)

53
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در اين فصل با چگونگي بهبود بخشيدن و نظم دادن به نتايج بازيابي شده و ابزارهاي مختلفي كه براي استفاده از اين
نتايج در اختيار داريد ،آشنا خواهيد شد.

اطالعات مربوط به صفحه نتايج
به تصوير  2-5توجه كنيد .نتايج يك جستجو را نشان ميدهد كه در آن كليدواژه  Feverبا استفاده از مدل Basic search
مورد جستجو قرار گرفته است .توجه داشته باشيد كه تفاوتي نميكند شما از كدام مدل جستجو استفاده ميكنيد .در هر صورت
نتايج به يك شكل نمايش داده ميشود كه نمونه آن را در تصوير ( )2-5مشاهده ميكنيد.
در نتايج همواره كليدواژههاي اصلي با رنگ زرد و كليدواژههاي مرتبط به لحاظ مفهومي ،با رنگي متفاوت مشخص ميشوند .مثالً
در اين مورد  Feverكه كليدواژه اصلي است با رنگ زرد و  Hyperthermiaكه هم معني با آن است با رنگ بنفش مشخص
شدهاند .چهار بخش مهم در صفحه نتايج با حروف  c ،b ،aو  dروي تصوير نشانهگذاري شده و در زير توضيح داده شده است.

تصوير2-5
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ليست نتايج كه مطابق با معيارهاي جستجوي شما است .هر ركورد شامل اطالعات كتابشناختي و نيز چكيدهاي
درمورد مدرك بازيابي شده است .با استفاده از گزينههاي مربوط به بخش  Viewكه در تصوير  2-5با رنگ قرمز مشخص شدهاند
مي توانيد مديريت كنيد كه نمايش نتايج به چه صورت باشد .فقط عنوان باشد ( )Titleيا همراه با مختصري اطالعات كتابشناختي
( ،)Citationو يا چكيده نيز نمايش داده شود (.)Abstarct
به شما امكان مي دهد جزئيات بيشتري از جستجوي خود را ببينيد و در صورت تمايل جستجوي خود را بهبود ببخشيد .اين
بخش در ادامه با عنوان "چگونه نتايج جستجو را بهبود ببخشيم" به تفصيل شرح داده شده است.
چنانچه مايل هستيد بطور همزمان از چندين نتيجه بازيابي شده استفاده كنيد اين ابزارها برايتان مناسب هستند .براي اين
كار ابتدا بايد دو يا چند مدرك مورد نظر خود را با تيك زدن در چكباكس آنها انتخاب كنيد و سپس بر اساس نياز خود اين
ابزارها را بكار بريد .توضيحات مربوط به اين ابزارها در بخش قبل ذكر شد .براي مرور مجدد آنها به فصل سوم ،صفحه  11قسمت
مراجعه كنيد.
شامل سه گزينه است:
دسترسي به نسخه  PDFمدرك بازيابي شده در صورت وجود.
انتقال مدرك مورد نظر به فضاي شخصي شما در .Ovid
افزودن يك يادداشت شخصي به مدرك ب ازيابي شده .اين گزينه تنها درصورتي كه در سايت ثبت نام كرده و با
نام كاربري خود وارد شده باشيد ظاهر ميشود .چگونگي يادداشت گذاري را در فصل سوم ،صفحه  59قسمت

مطالعه كنيد.

گزينههايي هستند كه شما را به محتواي مدارك بازيابي شده و اطالعات مرتبط هدايت ميكنند .اين گزينهها عبارتنداز:
 :Ovid Full Textدسترسي به نسخه  HTMLمدرك بازيابي شده و ابزارهايي براي مديريت ركورد بازيابي شده.
 :Abstract Referenceدريافت اطالعات كتابشناختي مختصر درمورد مدرك بازيابي شده.
 :Complete Referenceدريافت اطالعات كتابشناختي كامل درمورد مدرك بازيابي شده.
 :Find Similarدسترسي به ساير مقاالت  Ovidبا موضوعي مشابه با مقاله مورد نظر.
 :Find Citing Articlesدسترسي به مقاالتي از  Ovidكه به اين مقاله استناد كردهاند.
دوگزينه بعدي مربوط هستند به نتايج بازيابي شده در مجموعههاي ( EBMRبراي آشنايي با اين مجموعهها به Factsheetهاي
 Ovidمراجعه كنيد).
 :EBM Article Reviewدريافت  Article Reviewمرتبط با مقاله بازيابي شده.
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 :EBM Topic Reviewدريافت  Topic Reviewمرتبط با مقاله بازيابي شده.

چگونه نتايج جستجو را بهبود ببخشيم؟
همانطور كه ديديد در سمت چپ صفحه نتايج ،بخشي با عنوان  Results Toolsوجود دارد كه خود شامل سه بخش با عناوين
 Filter By ،Search Informationو  My Projectsاست .به تصوير  1-5توجه كنيد .با كليك روي گزينه Options
ميتوانيد نمايش يا عدم نمايش هر يك از اين سه بخش را در صفحه نتايج تعيين كنيد .توضيحات هر كدام را در ادامه بخوانيد.

تصوير1-5

 :Search Informationاطالعات مربوط به استراتژي جستجوي انجام شده و كليدواژههاي بكار رفته در اين بخش منعكس
ميشود .اين اطالعات شامل بخشهاي زير است:


استراتژي جستجو



كليدواژههايي كه كاربر براي جستجو بكار برده است



واژههاي بيشتري كه مورد جستجو قرار گرفته اند و مرتبط با كليدواژه اصلي هستند (در صورتي كه در انجام جستجو
گزينه ” “include Related Termsانتخاب شده باشد)



تعداد مدارك بازيابي شده



منظم كردن نتايج بر اساس گزينههاي متنوع موجود .پيش فرض سيستم ،تنظيم نتايج بر اساس ميزان ربط هر مدرك با
كليدواژههاي مورد جستجو است .از جمله گزينههاي ديگري كه براي تنظيم نتايج در اين بخش ارائه ميشوند عبارتند از:
سال نشر ،نام نويسنده ،عنوان مدرك ،عنوان ژورنال و غيره.



 Customize Displayبخش ديگري از  Search Informationاست كه با كليك روي آن و انتخاب گزينههاي
مورد نظر خود ميتوانيد شكل نمايش نتايج را به دلخواه خود تغيير دهيد .براي درك بهتر به تصوير  1-5توجه كنيد.

|
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تصوير1-5

 :Filter Resultsشامل تعدادي ابزار است و امكان محدود كردن نتايج جستجو را فراهم ميآورد.

تصوير 5-5

 :My Projectsميتوانيد مدارك انتخابي خود را از ميان نتايج با كمك موس برداشته و درون اين قسمت بيندازيد .به اين
ترتيب مدارك شما به پوشههاي شخصي شما منتقل خواهند شد .فرض كنيد قبالً در محيط شخصي خود پوشهاي با عنوان FWS
ايجاد كردهايد .اين فايل در قسمت  My Projectsنمايان ميشود .حال اگر قصد داريد تعدادي از نتايج بازيابي شده را به اين
پوشه منتقل كنيد مانند تصوير  4-5با كمك موس آن را بكشيد و درون پوشه قرار دهيد .براي اطالع از چگونگي ايجاد فضاي
شخصي در  Ovidو مديريت آن به فصل پنجم مراجعه كنيد.
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تصوير 4-5

چه ابزارهايي براي استفاده از محتواي مدارك در اختيار داريم؟
كه
يك بار ديگر در تصوير  2-5به صفحه نتايج توجه كنيد .قبالً اشاره شد كه براي دريافت نسخه  PDFروي گزينه
در پايين هر مدرك قرار گرفته است كليك كنيد و براي دريافت نسخه  HTMLروي گزينه  Ovid Full Textكه در باكس
طوسي رنگ سمت راست هر مدرك قرار دارد كليك كنيد .حال اين كار را در مورد يكي از نتايج بازيابي شده انجام دهيد و وارد
نسخه  HTMLشويد .صفحهاي مانند آنچه در تصوير  6-5مشاهده ميكنيد ظاهر ميشود .فرمت  HTMLبراي استفاده آسانتر
از مدرك ،قابليتهايي دارد كه نسخه  PDFفاقد آن است .قسمتهاي مختلف درون اين صفحه ،با حروف روي تصوير عالمت
گذاري شده و توصيف شده است .لطفاً مطالعه كنيد.
اطالعات مدرك :حاوي اطالعات كتابشناختي مدرك بازيابي شده است.
اطالعات نويسنده :حاوي اطالعاتي درمورد نويسنده يا نويسندگان مدرك است .اين اطالعات معموالً شامل نام نويسنده و
وابستگي سازماني وي است .براي مخفي كردن اين بخش روي آيكون

كليك كنيد.

متن اصلي مدرك :حاوي چكيده و متن كامل مدرك در فرمت  HTMLاست .كليه تصاوير و جداول متن نيز قابل
دسترسي است.
ابزارهاي استفاده از مقاله :اين ابزارها عموماً شامل موارد زير هستند.
نسخه  PDFمدرك را با استفاده از اين گزينه دريافت كنيد.
دريافت اطالعات كتابشناختي كامل درمورد مدرك بازيابي شده.
دريافت اطالعات كتابشناختي مختصر درمورد مدرك بازيابي شده.
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تصوير6-5

به شما امكان مي دهد فرمت قابل چاپ مدرك را مشاهده كنيد و از آن پرينت بگيريد .با كليك كردن
روي گزينه  Print Previewمطابق تصوير  9-5در پنجره جداگانهاي از شما سايز گرافيكي مورد نظرتان سؤال ميشود .آن را
انتخاب كنيد و گزينه  Continueكه در تصوير با رنگ قرمز مشخص شده را كليك كنيد تا فرمت چاپي متن مورد نظر شما
نمايش داده شود .در اين مرحله بطور اتوماتيك پنجره پرينتر ظاهر ميشود .براي تهيه پرينت كافي است روي گزينه  Printكه در
تصوير با رنگ نارنجي مشخص شده است كليك كنيد.
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تصوير9-5

لينك مستقيم يا همان  URLصفحه اي كه در آن قرار داريد را به ايميل مورد نظر شما ارسال ميكند.
ايميل مورد نظر را در محلي كه در تصوير  1-5نشان داده شده است وارد كنيد و سپس روي گزينه  Sendكليك كنيد.

تصوير1-5

متن كامل مدرك را به ايميل مورد نظر شما ارسال ميكند .با كليك روي اين گزينه پنجرهاي
مطابق تصوير  8-5ظاهر ميشود .در قسمت  ،Email Addressايميل مورد نظرتان را تايپ كنيد و سپس روي گزينه Send
 Emailكليك كنيد تا متن مدرك به ايميل مورد نظر ارسال شود.
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محل وارد
كردن آدرس
ايميل

تصوير8-5

به شما امكان مي دهد متني را كه در اختيار داريد روي حافظه اصلي يا جانبي كامپيوتر خود ذخيره
كنيد .نحوه انجام اين كار قبالً در مورد ذخيره متن كتابها گفته شد .براي مرور آن به فصل سوم ،صفحه  ،51قسمت
كنيد.

مراجعه

با كليك روي اين گزينه ،مدرك پيش روي شما به پوشه شخصيتان منتقل ميشود .براي استفاده از
اين گزينه الزم است ابتدا در پايگاه ثبت نام كرده و نام كاربري و كلمه عبور ويژه خود را دريافت كنيد .اطالعات كامل مربوط به
فضاي شخصي در  Ovidرا در فصل پنجم مطالعه كنيد.
اين گزينه به شما امكان ميدهد اطالعات كتابشناختي و متن مدرك را به نرمافزار Citation
( Managerمانند  ) Endnoteنصب شده در كامپيوتر خود منتقل كنيد .نحوه انجام اين كار قبالً بيان شده است .براي مرور آن
به فصل سوم ،قسمت

مراجعه كنيد.
مجموعه تصاوير موجود در مدرك را بهصورت يكجا به يك فايل  Power Pointانتقال

ميدهد.
مي توانيد يك يادداشت شخصي به مدرك بازيابي شده اضافه كنيد .اين گزينه تنها درصورتي كه در سايت ثبت
نام كرده و با نام كاربري خود وارد شده باشيد ظاهر ميشود .چگونگي يادداشت گذاري قبالً در فصل سوم ،صفحه  51قسمت
ذكر شده است.
با كليك روي اين گزينه به مقاالتي از  Ovidكه به مقاله پيش روي شما استناد كردهاند دسترسي
خواهيد داشت.
با كليك روي اين گزينه به ساير مقاالت  Ovidبا موضوعي مشابه با مقاله پيش رو دسترسي خواهيد داشت.
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دريافت اطالعات مفيدي درباره ژورنالي كه مقاله پيش روي شما در آن منتشر شده است.
اطالعاتي مانند :كپيرايت ،كاربرد ،راهنماي نويسندگان ،دستورالعمل نويسندگان و غيره.
رئوس مطالب :لينك قسمت هاي مختلف محتواي هر مدرك در اين قسمت قرار دارد .براي دسترسي سريع به مطلب مورد
نظر خود ميتوانيد از اين لينكها استفاده كنيد.
گالري تصاوير :مجموعهاي از تصاوير موجود در متن مدرك را نشان ميدهد .براي ارسال يك يا چند تصوير دلخواه خود به
يك فايل  ،Power Pointچك باكس آنها را تيك كنيد و روي گزينه  Export Selected to Power Pointكليك كنيد.
براي انتخاب همزمان همه تصاوير روي گزينه  Select Allكليك كنيد .اين موارد با دواير رنگي در قسمت Image Gallery
تصوير  6-5مشخص شدهاند .براي درك بهتر ،نگاهي دوباره به آن بيندازيد.
همچنين مي توانيد با كليك كردن روي هر تصوير (مانند آنچه در تصوير  20-5مشاهده ميكنيد) گزينههاي بيشتري براي استفاده
از تصوير در اختيار داشته باشيد .توضيحات الزم روي تصوير ذكر شده است.

تصوير20-5

|
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فصل پنجم

)فايل صوتي-عكس-اطالعات چندرسانهاي(فيلم

63
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در اين فصل به نحوه دسترسي و استفاده از اطالعات چندرسانهاي 20كه در پايگاه  OVIDبراي ما قابل دسترسي
است مي پردازيم .براي ورود به محيط مذكور ،كافي است كه از بين گزينههاي نشان داده شده در تصوير  ،2-4گزينه
 Multimediaرا كه با دايره قرمز مشخص شده انتخاب كنيد.

تصوير 2-4

نحوه دسترسي به اطالعات :Multimedia
با كليك بر روي اين گزينه وارد صفحهاي مانند تصوير  1-4خواهيد شد .در اين جا شما به گزينههاي مختلفي دسترسي خواهيد
داشت كه به توضيح هر يك از آنها مي پردازيم.

تصوير1-4
با استفاده از كادري كه در اين قسمت براي شما پيشبيني شده است ،مي توانيد موضوع مورد نظر خود را در اين قسمت
وارد كنيد تا تمام اطالعاتي كه به صورت فيلم ،عكس و يا فايلهاي صوتي دربارهي كليدواژه شما وجود دارد ،به همراه متن مقاله-
هايي كه در ارتباط با همان فيلم و ...مي باشد براي شما بازيابي شود.
Multimedia
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در قسمت  Browse Byشما گزينههاي مختلفي را مشاهده ميكنيد كه به توضيح هريك مي پردازيم:


 :Subject/Categoryبا كليك بر روي عالمت  +كه در كنار اين گزينه وجود دارد ،شما قادر خواهيد بود كه تمام
موضوعات مختلف پزشكي و پرستاري را به همراه تعداد ركوردهايي كه زيرعنوان هر موضوع وجود دارد مشاهده كنيد .لذا
براي دسترسي به اطالعات مربوط به هر موضوع ،كافي است روي آن كليك كنيد تا تمام اطالعات اعم از فيلم ،عكس و
فايل هاي صوتي به همراه متن مقاالت مربوط به موضوع دلخواه شما فهرست شود( .تصوير)1-4

تصوير1-4


 :Media Typeبا استفاده از اين گزينه قادر خواهيد بود تا نوع اطالعات بازيابي شده را تعيين كنيد .تصوير 5-4

تصوير 5-4
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 :Sourceبا استفاده از اين گزينه تعيين ميكنيد كه اطالعات بازيابي شده براي شما مربوط به اطالعات
كتابها باشد و يا اطالعات ژورنالها.



 :Durationبا انتخاب اين گزينه ميتوانيد مدت زمان فيلمهاي(فيلم هاي جراحي ،سخنراني ،مصاحبه و)...مورد نظر
خود را تعيين كنيد .تصوير4-4

تصوير 4-4


 :Yearsبا استفاده از اين قسمت هم مي توانيد محدوده سالهايي كه اطالعات شما بازيابي مي شود را تعيين كنيد و يا
بازهي خاصي را تعريف كنيد.

تصوير 6-4
قسمتهاي  Print ،Emailو  Exportكه در فصلهاي قبل هركدام توضيح داده شد ،براي ياد آوري مي گوييم كه به
ترتيب با استفاده از اين گزينه ها مي توانيم اطالعات كتابشناختي ركوردهاي موجود در صفحه حاضر را به ايميل خود ارسال ،از
آنها پرينت بگيريم و يا آنها را به يكي از برنامه هاي مديريت منابع منتقل كنيم.
اطالعات بازيابي شده مورد نظر خود را در اين قسمت مي توانيد مشاهده كنيد .عنوان موضوع ،نام نويسندگان ،عنوان ژورنال
و حتي خالصه ركورد موجود را با كليك بر روي گزينه  View Abstractمي توانيد مشاهده كنيد .با استفاده از گزينه
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مي توانيد ويدئو مورد نظر خود را دانلود كنيد .با كليك بر روي گزينه
مي توانيد ويدئو ها و ساير مدياهايي كه مرتبط با همان موضوع است را بدست آوريد .گزينه  My Prpjectهم براي اضافه كردن
همان ركورد به صفحه شخصي شما قرار گرفته شده است .اگر مي خواهيد  Full textركورد مورد نظر خود را مشاهده كنيد
كافي است كه از كادر سمت راست گزينه  Ovid Full Textرا انتخاب كنيد تا به صفحهي مديريت منابع توضيح داده شده در
فصل قبل وارد شويد.
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فصل ششم

فضاي كار شخصي
(My Workspace)

68
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همانطور كه در فصلهاي پيشين ذكر شد همه كاربران  Ovidميتوانند داراي يك فضاي شخصي در  Ovidباشند.
در اين فصل با چگونگي ايجاد ،ويژگيها و مديريت اين فضا آشنا خواهيد شد.

چگونه در  Ovidمحيط كار شخصي ايجاد كنيم؟
براي ايجاد فضاي شخصي در  Ovidاولين قدم اين است كه در سايت ثبت نام كنيد و يك نام كاربري و كلمه عبور مخصوص به
خود را دريافت كنيد .براي انجام اين كار مطابق تصوير  2-4روي گزينه  My Workspaceاز نوار آبي باالي صفحه كليك كنيد.
سپس مطابق تصوير  1-4براي ايجاد نام كاربري و كلمه عبور مخصوص به خود ،روي گزينه Create a new Personal
 Accountكليك كنيد .در اين مرحله پنجرهاي مانند آنچه در تصوير  1-4مشاهده ميكنيد باز ميشود .مطابق توضيحات تصوير،
اطالعات الزم را وارد كنيد و در آخر روي گزينه  Createكليك كنيد .به اين ترتيب وارد فضاي شخصي خود خواهيد شد.
نكته :در صورتيكه در مراجعات قبلي خود به پايگاه ،نام كاربري و كلمه عبور دريافت كردهايد در صفحه مربوطه (تصوير  )1-4به
جاي كليك روي گزينه  ،Create a new Personal Accountنام كاربري و كلمه عبور خود را در باكسهاي موجود وارد
كنيد و روي گزينه  Loginكليك كنيد .براي درك بهتر اين مطلب ،دوباره به تصوير  1-4نگاه كنيد.

تصوير2-4

تصوير1-4
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اطالعات خواسته شده را در باكسهاي مربوطه وارد
كنيد و در آخر روي گزينه  Createكليك كنيد تا
نام كاربري و كلمه عبور شما ثبت شود.
نكته :2اطالعات باكسهاي ستاره دار را حتماً وارد
كنيد در غير اينصورت سيستم خطا اعالم ميكند و
قادر به ثبت نام كاربري و كلمه عبور ويژه شما
نخواهد بود.
نكته :1كلمه عبور شما بايد حداقل  6و حداكثر 1
كاراكتر باشد و ميتواند تركيبي از حروف و اعداد
باشد.

تصوير 1-4

معرفي بخشها و امكانات محيط كار شخصي
با كليك روي گزينه  Createثبت نام شما انجام شده و مستقيماً وارد صفحه اصلي محيط كار شخصي خود ميشويد .اين فضا
امكانات و ابزارهاي مفيدي را در اختيارتان قرا ميدهد كه بر اساس آن ميتوانيد به ذخيره سازي ،پردازش و مديريت اطالعات،
دريافت خدمات اطالع رساني جاري (مانند  RSSو  )Alertو مواردي از اين دست بپردازيد .اين صفحه در تصوير  5-4نشان داده
شده است .در اين قسمت چهار لينك اصلي با عناوين  My eTocs ،My Searches & Alerts ،My Projectsو
 Install Toolbarقرار دارد كه در ادامه هر كدام به صورت مجزا شرح داده شده است .لطفاً مطالعه كنيد.

My Projects

در اين بخش شما ميتوانيد با ايجاد پوشه هاي متعدد ،به امكان ذخيره سازي اطالعات و مديريت آن در فضاي شخصي خود
مجهز شويد .با طبقه بندي اطالعات در پوشههاي مجزا ميتوانيد پروژههاي متعددي را بطور همزمان دنبال كنيد .قسمتهاي
مختلف  My projectsروي تصوير نشانهگذاري شده و در زير توصيف شده است.
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تصوير5-4

با استفاده از اين بخش بر اساس پروژههاي خود پوشههاي دلخواه ايجاد كنيد .براي اين كار كافيست روي گزينه Create
 a New Projectكليك كنيد .پنجرهاي مطابق تصوير  4-4باز ميشود .نام دلخواهتان را وارد كنيد و در صورت تمايل در
قسمت  Descriptionشرحي را اضافه كنيد .سپس روي گزينه  Save Projectكليك كنيد .مطابق تصوير خواهيد ديد كه
يك پوشه با نام دلخواه شما در اين بخش ايجاد ميشود.

تصوير4-4
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فرض مي كنيم اكنون قصد داريد پوشه جديدي براي يك پروژه ديگر ايجاد كنيد .براي اين كار روي گزينه Action
كه در سمت چپ تصوير  4-4با دايره قرمز مشخص شده است كليك كنيد .يك منوي كشويي مطابق تصوير  6-4در اختيار
خواهيد داشت .با توجه به توضيحات روي اين تصوير براي خود ،يك پروژه جديد و يا يك زير پوشه در پروژههاي قبلي ايجاد كنيد.

تصوير6-4

اكنون براي مرور دوباره نحوه اضافه كردن نتايج بدست آمده به پوشههاي شخصي ،فصل پيش را مرور كنيد .به خاطر داريد؟ در هر
قسمت از نتايج با كليك كردن روي گزينه
را به اين پوشهها انتقال دهيد.

و يا

ميتوانيد مدارك مورد نظر خود

محل ذخيره پروژههاي آرشيوي است .براي اطالع از نحوه آرشيو كردن پوشهها به تصوير  20-4و توضيحات آن توجه كنيد.
 Ovidبه شما امكان ميدهد كه تا حجم  40مگابايت فايل متني يا تصويري را از كامپيوتر شخصي خود به پوشههاي
موجود در محيط كار شخصي اضافه كنيد .اين قسمت بصورت بصري ،ميزان حجم استفاده شده در آن زمينه را به شما نمايش
ميدهد.
طبق توضيحاتي كه در تصوير  9-4ذكر شده است ،اين بخش ،محل نگهداري پوشهها و موارد پاك شده است .هنگامي كه
يك پوشه و يا بخشي از مدارك موجود در آن را پاك كنيد ،براي مدت  10روز در اين قسمت نگهداري ميشود تا در صورت تمايل
و نياز بتوانيد دوباره آن را احياء كنيد .موارد پاك شده بعد از  10روز بطور خودكار از اين بخش حذف ميشوند.
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تصوير9-4

اگر تعداد پوشه ها و مقدار محتويات آنها افزيش يافته است و قادر به يافتن مدرك خاصي كه قبالً ذخيره كردهايد نيستيد،
ميتوانيد با استفاده از اين بخش بر اساس كليدواژه ،محتويات كليه پوشهها و يا يك پوشه خاص را جستجو كنيد .براي درك بهتر
به تصوير  1-4توجه كنيد.

تصوير1-4

نكته :بر اساس آنچه تا كنون گفته شد ديديم كه چگونه ميتوان يك محيط كار شخصي ايجاد كرد و چگونه ميتوان پوشههايي در
آن ساخت .همچنين نحوه اضافه كردن مدارك دلخواه را به درون پوشهها مرور كرديم .اكنون به چند نكته مهم ديگر در اين ارتباط
توجه كنيد .نگارنده روي يكي از پوشهها ) (Brain Injuryكليك ميكند .اكنون به تصوير  8-4دقت كنيد .همانطوركه مشاهده
ميكنيد محتويات پوشه با كليك بر روي آن نمايش داده ميشود .ابزارها يي مشابه با آنچه در فصل قبل گفته شد براي استفاده
بهتر از مدارك ذخيره شده وجود دارد .توضيحات الزم روي تصوير آمده است .لطفاً مطالعه كنيد.
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تصوير8-4

 :اگر مايل به حذف پوشه هستيد روي  Deleteكليك كنيد و چنانچه ميخواهيد ويرايشي روي آن انجام
دهيد روي  Editكليك كنيد .با كليك روي گزينه  Editپنجرهاي مانند آنچه در تصوير  20-4مشاهده ميكنيد باز ميشود .به
توضيحات تصوير دقت كنيد.

تصوير20-4
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My Searches & Alerts
اين بخش محل نگهداري جستجوهاي ذخيره شده و Alertهاي تنظيم شده است .پيش از معرفي اين بخش بهتر است ابتدا با
چند مفهوم و سرويس اطالعاتي آشنا شويد.

RSS 
يك سرويس آگاهي رساني اينترنتي براي توصيف اخبار و محتواي وب است .اين اصطالح مخفف عبارت Really Simple
 Syndicationاست .اين سرويس براي توزيع اخبار و اطالعات جديد از طريق يك ناشر آنالين به كاربران وب بكار ميرود .يك
كاربر با استفاده از مرورگر يا نرمافزار خاصي كه قابليت خواندن محتوي توزيع شده به اين شكل را داشته باشد ،ميتواند آن
مطالب را دريافت كند .كاربردهاي اصلي  RSSعموماً شامل دو مورد است .2 :نمايش تازهترين عناوين وبسايتها در يكديگر
(اشتراك مطالب جديد) و  .1دريافت جديدترين اخبار و اطالعات از سايتهاي مورد عالقه ،با استفاده از نرمافزارهاي ويژه .اكنون
نرمافزارهاي بسياري در اين زمينه وجود دارند كه ميتوان با استفاده از آنها  RSSخواند .اما به تازگي مرورگرهاي اينترنتي نيز به
سيستم  RSSخواني الكترونيكي مجهز شدهاند اما معموالً RSS Readerهاي آنالين پاسخگوي بهتري در اين زمينه هستند.
نمونه بارز آن  Google Readerاست كه با استفاده از آن تمام فيدهاي ثبت شده كاربران را يك جا به اشتراك همگان
درميآورد .اين قابليت باعث ميشود كه شما حتي از فيدهاي مورد عالقه ديگران هم استفاده كنيد و با مطالب سايتهاي مختلف
آشنا شويد و همينطور در قسمت عالقهمنديها ،عناوين را براي شما ذخيره ميكند تا اينكه به سايت مراجعه كنيد.

Alert 
كاربردي كامالً مشابه با  RSSدارد با اين تفاوت كه اخبار و اطالعات جديد را به ايميل شما ارسال ميكند و براي خواندن آنها
نياز به استفاده از نزمافزار خاصي نيست.

Saved Searches 
پايگاه  Ovidبه شما اين امكان را مي دهد كه جستجوهاي انجام شده را تا هر زمان كه دلخواهتان باشد ذخيره كنيد .اين امكان
موجب مي شود در مراجعات بعدي خود به پايگاه و دريافت نتايج جديدتر در يك زمينه موضوعي خاص ،نياز نباشد مجدداً فرايند
جستجو (شامل كليدواژهها ،عملگرها ،گسترش دهندهها و محدودكنندهها) را تكرار كنيد؛ بلكه تنها با يك كليك روي فرايند
جستجوي ذخيره شده ،دوباره آن را راه اندازي كرده و نتايج را بر اساس آخرين بروزرساني پايگاه مشاهده كنيد .در زير نحوه انجام
و استفاده از هر يك از موارد فوق بيان شده است.

 نحوه تنظيم :RSS
شما ميتوانيد براي تمام فاكتورهاي اطالعاتي كه فيد  RSSبراي آنها قرار داده شده از اين سرويس استفاده كنيد .اين موارد
مشخص ميشوند .براي مثال به تصوير  22-4توجه كنيد .در صفحه اصلي ژورنالي با عنوان Nature
معموالً با عالمت
هستيم كه در مقابل آن فيد  RSSرا مشاهده ميكنيد .اين بدان معني است كه شما ميتوانيد فيد آن را به  RSS Readerخود
اضافه كنيد و به اين ترتيب بصورت خودكار فهرست مندرجات شمارههاي جديد اين ژورنال را دريافت كنيد.
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تصوير22-4

براي اين كار نگارنده يك روش ساده را به شما پيشنهاد ميكند .كه با استفاده از همين روش ميتوانيد در تمام مواردي كه داراي
فيد  RSSهستند به همين شيوه عمل كنيد .پيشنهاد نگارنده استفاده از يك  RSS Readerآنالين با عنوان Google
 Readerاست .براي يادگيري فرايند اضافه كردن يك فيد به  readerخود گامهاي زير را دنبال كنيد:
 .2روي عالمت

فاكتور اطالعاتي مورد نظر خود كليك كنيد.

نكته :در مورد ژورنال ها ممكن است با دو گزينه به شرح زير مواجه شويد كه با توجه به نياز و عالقمندي خود هر دو يا يكي از آنها
را ميتوانيد انتخاب كنيد.

 :Current TOC Feedدريافت فهرست مندرجات آخرين شماره چاپ شده هر ژورنال.
 :Publish Ahead of Print Feedدريافت فهرست مندرجات آخرين شماره آنالين هرژورنال كه هنوز به چاپ
نرسيده است.
 .1صفحه اي مطابق تصوير  21-4پيش رو خواهيد داشت .آن را باز نگه داريد.

تصوير21-4

 .1در يك پنجره جديد آدرس  reader.google.comرا وارد كنيد و مطابق تصوير  gmail ،21-4و  passwordخود را
در  Googleوارد كنيد و  Sign inشويد .صفحه اصلي  Google Readerمانند تصوير  25-4باز ميشود.
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تصوير21-4

تصوير25-4

 .5اكنون روي گزينه  Add a subscriptionكه در تصوير  25-4با مستطيل قرمز مشخص شده است كليك كنيد .يك
باكس اضافه ميشود .حال  URLصفحه  RSSخود را كه باز نگه داشتهايد و در تصوير  21-4با دايره قرمز مشخص
شده است كپي كنيد و در اين باكس پيست كنيد .به اين ترتيب فيد مورد نظر شما به فهرست فيدهاي مورد عالقه شما
افزوده ميشود .اين فهرست در تصوير  25-4با مستطيل سبز مشخص شده است .با كليك بر روي هر فيد آخرين
اطالعات مربوط به آن را در سمت راست صفحه  Readerمشاهده خواهيد كرد .براي درك بهتر به توضيحات روي
تصوير  25-4توجه كنيد.
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نحوه تنظيم :Alert
شما ميتوانيد براي ژورنالها و يا فرايند جستجوي خود  Alertتنظيم كنيد .با توجه به توضيحات قبل ،با استفاده از اين امكان،
آخرين اخبار و اطالعات مربوطه به ايميل شما ارسال خواهد شد .براي استفاده از اين سرويس بايد  Loginشويد .توضيحات
مربوطه در ابتداي همين فصل ذكر شده است.
 .2تنظيم  Alertبراي ژورنال :توضيحات فصل سوم را به خاطر داريد؟ بر اساس آنچه ذكر شد ،مانند تصوير  24-4در
قرار دارد كه با كليك بر روي آن،
صفحه فهرست ژورنالها ،در مقابل عنوان هر ژورنال آيكن
ژورنال مورد نظر به فهرست ژورنالهاي مورد عالقه شما افزوده ميشود و به اين ترتيب بطور خودكار ،فهرست مندرجات
شمارههاي جديد آن ژورنال به ايميل شما ارسال ميشود .براي ديدن فهرست ژورنالهاي مورد عالقه خود بايد به بخش
 My eTocsمراجعه كنيد .توضيحات مربوطه را ميتوانيد در همين فصل ،صفحه  11قسمت  My eTocsمطالعه
كنيد.

تصوير24-4

 .1تنظيم  Alertبراي جستجو :مطابق تصوير  26-4در قسمت  Search Historyروي گزينه  Moreكه در مقابل هر
جستجو قرار دارد كليك كنيد و سپس گزينه  Auto-alertرا انتخاب كنيد( .اطالعات الزم در مورد Search History
را در پيوست مطالعه كنيد).
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تصوير 26-4

با انتخاب گزينه  Auto-Alertفرمي مطابق تصوير  29-4باز ميشود .با توجه به توضيحات روي تصوير ،اطالعات الزم
را وارد كنيد و در آخر روي گزينه  Saveكليك كنيد .به اين ترتيب جستجوي مورد نظر شما در My Workspace
و در قسمت  My Searches & Alertsبه عنوان  Alertذخيره ميشود و بطور خودكار ،اطالعات مربوط به آخرين
نتايجي كه به آن افزوده ميشود به ايميل شما ارسال خواهد شد.

تصوير 29-4
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نحوه ذخيرهكردن جستجو:
به تصوير  26-4توجه كنيد .اينبار به جاي  Auto-Alertگزينه  Saveرا انتخاب كنيد .صفحهاي مشابه آنچه در تصوير 21-4
مشاهده ميكنيد باز مي شود .اطالعات الزم را طبق توضيحات تصوير وارد كنيد و روي گزينه  Saveكليك كنيد .به اين ترتيب
جستجوي مورد نظر شما در  My Workspaceو در قسمت  My Searches & Alertsذخيره ميشود.

تصوير 21-4

اكنون براي مشاهده  Alertو Searchهاي ذخيره شده روي گزينه  My Searches & Alertsاز قسمت My
 Workspaceكليك كنيد .به اين ترتيب مطابق تصوير  28-4ميتوانيد جستجوهايي را كه ذخيره كردهايد و همچنين  Alertو
RSSهايي كه براي هر جستجو تنظيم كردهايد مشاهده كنيد .برخي قسمتهاي مهم روي تصوير  28-4عالمت گذاري و توضيح
داده شده است .لطفاً مطالعه كنيد.
شامل سه گزينه به شرح زير است:
 :Runبراي راه اندازي مجدد جستجوهاي ذخيره شده مورد استفاده قرار ميگيرد .براي اين كار ابتدا جستجوي مورد نظر خود را با
تيك زدن در چكباكس آن انتخاب كنيد سپس روي اين گزينه كليك كنيد تا بر اساس آخرين بروزرساني پايگاه ،جستجوي شما
با همان استراتژي ذخيره شده مجدداً انجام شود.
 :Deleteموارد ذخيره شدهاي را كه مايل به حذف آنها هستيد با استفاده از اين گزينه پاك كنيد.
 :Copyبا كمك اين گزينه مي توانيد از موارد ذخيره شده يك كپي تهيه كنيد .و در صورت نياز تغييرات و ويرايشي روي كپي آن
انجام دهيد.
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تصوير28-4

حاوي چند گزينه به شرح زير است:
با كمك اين گزينه ميتوانيد نامي را كه براي جستجو انتخاب كردهايد تغيير دهيد.
اين گزينه به شما كمك ميكند كه جستجوي ذخيره شده را در صورت لزوم ويرايش كنيد.
جزئيات جستجوي ذخيره شده را نمايش ميدهد .مانند كليدواژهها و محدودكنندههاي بكار رفته.
باكليك روي اين گزينه ( URLلينك مستقيم) صفحه نتايج جستجوي ذخيره شده ،به ايميل مورد نظر شما
ارسال ميشود.
اين گزينه تاريخ و ساعتي را كه  Alertتنظيم شده است ،نمايش ميدهد.

اگر در  Search Historyو در بخش  Moreروي  RSS Feedكليك كرده و اطالعات الزم را در فرم مربوطه وارد
كنيد ،آنگاه مانند آنچه در تصوير  28-4مشاهده ميكنيد با عالمت

در بخش  Auto Alert Searchesذخيره

ميشود .اكنون براي افزودن فيد آن به  Readerخود ،روي عالمت

كليك كنيد باكسي مانند آنچه در تصوير 10-4
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وجود دارد مشاهده خواهيد كرد .روي  Subscribeكليك كنيد و در صفحه جديدي كه باز خواهد شد (مانند تصوير
 )12-4روي لينك  RSSكليك كنيد .از اين مرحله به بعد مانند آنچه در صفحات قبل در مورد نحوه تنظيم  RSSگفته شد عمل
كنيد.

تصوير 10-4

تصوير 12-4

My eTocs
قسمت ديگري از فضاي شخصي ( )My Workspaceشما در  Ovidاست .ژورنالهاي مورد عالقه شما كه براي آنها Alert
تنظيم كردهايد در اين بخش قرار ميگيرند .اگر در بخش  My Workspaceروي گزينه  My eTocsكليك كنيد ،صفحهاي
مانند تصوير  11-4مشاهده خواهيد كرد .آدرس ايميلي را كه مايليد  Alertها به آن ارسال شوند در باكس مربوطه وارد كنيد و
سپس روي گزينه  Enterكليك كنيد.
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تصوير 11-4

در اين مرحله با توجه به تصوير  11-4از بين فهرست نشريات موجود ،يك يا چند نشريه مورد نظر خود را انتخاب كنيد و به
فهرست عالقمنديهاي خود اضافه كنيد .براي انجام اين كار مراحل زير را به ترتيب دنبال كنيد:

تصوير11-4

 .2يك يا چند ژورنال مورد نظر خود را از فهرست موجود انتخاب كنيد .براي انتخاب بيش از يك ژورنال ،كليد كنترل را نگه
داشته و با كمك موس ژورنالهاي مورد نظر را انتخاب كنيد.
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 .1اگر ميخواهيد متن  Alertهايي كه به ايميل شما ارسال ميشود ساده و بدون لينك باشد روي گزينه
 Add Textو چنانچه مايليد با فرمت  HTMLارسال شود روي گزينه  Add HTMLكليك كنيد و ژورنالهاي
انتخابي خود را به باكس باال منتقل كنيد.
 .1در آخر روي گزينه  Updateكه در تصوير با دايره قرمز مشخص شده است كليك كنيد.

Install Toolbar

آخرين بخش از  My Workspaceاست .در اين قسمت نرمافزاري تعبيه شده است كه با نصب آن ،گزينهاي با عنوان
 Ovid- Add To My Projectsبه نوار ابزار بروزر شما افزوده ميشود (مانند آنچه در تصوير  15-4ميبينيد) .به اين
ترتيب چنانچه در سايت هاي ديگري مشغول جستجو هستيد و مايليد صفحه يا صفحاتي از وب را به پوشههاي موجود در
فضاي شخصي خود در  Ovidاضافه كنيد ،ميتوانيد از اين نوار ابزار كمك بگيريد .براي نصب اين نوار ابزار ،روي گزينه
 Instal Toolbarكليك كنيد .پنجرهاي مطابق تصوير  14-4باز ميشود .حال با توجه به نوع بروزر خود يكي از دو
گزينهاي را كه در تصوير  14-4با مربع قرمز مشخص شده است براي دانلود نرم افزار انتخاب كنيد .به اين ترتيب اين نوار ابزار
روي مرورگر شما نصب خواهد شد.

تصوير15-4

تصوير14-4
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پيوست
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Search History

در صفحه جستجو گزينهاي با عنوان  Search Historyوجود دارد كه با كليك روي آن ميتوانيد تمام جستجوهاي انجام شده
خود را در هر بار مراجعه به پايگاه مشاهده كنيد (به تصوير 2توجه كنيد) .به اين معني كه در هر بار مراجعه شما به پايگاه ،تمام
جستجوهايي كه انجام ميدهيد موقتاً و تا زمان خروج شما از پايگاه ،در اين قسمت ذخيره ميشود .نمونهاي از Search
 Historyرا در تصوير 2مشاهده ميكنيد .چنانچه مطابق تصوير روي قسمت  Moreكليك كنيد ميتوانيد هر جستجويي را كه
مايليد ذخيره كنيد و يا براي آن  RSSو  Alertتنظيم كنيد و يا با استفاده از  Deleteآن را حذف كنيد .اين موارد در فصل
پنجم توضيح داده شد.

تصوير2

اكنون به تصوير  1توجه كنيد .همانطور كه مشاهده ميكنيد ميتوانيد دو يا چند جستجو را با تيك زدن در چكباكس آنها انتخاب
كنيد و سپس با كمك گزينههاي  Andو  Orآنها را با يكديگر تركيب كنيد.

نكته :نتايج يك جستجوي ساده ) (Basic Searchقابل تركيب نيست .يعني فقط جستجوهاي پيشرفته (Advanced
) Searchرا ميتوان با يكديگر تركيب كرد.
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1تصوير

87

|
ovidsp.ovid.com/autologin – OVID (Medical Collection)

