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Hướng dẫn sử dụng

ScienceDirect là cơ sở dữ liệu điện tử học thuật toàn
văn hàng đầu thế giới

gồm gần 35,000 đầu sách và hơn 3,800 tạp chí. Bên
cạnh các công cụ tìm kiếm và truy xuất thông tin,
ScienceDirect còn cung cấp nội dung tích hợp từ nhiều
nguồn dữ liệu bên ngoài khác dưới định dạng audio,
video và bộ dữ liệu…
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Tìm kiếm
Với ScienceDirect, người dùng có thể bắt đầu tìm kiếm tại thanh Search ở đầu trang, hoặc sử dụng
tính năng Tìm kiếm nâng cao – “Advanced Search” để thực hiện các cú pháp tìm cụ thể hơn.
1 Tìm kiếm nhanh
Điền từ khóa tìm kiếm vào các trường thông tin thích hợp và chọn Search
2 Tìm kiếm nâng cao
Sử dụng tính năng Tìm kiếm nâng
cao để tìm các tài liệu chuyên sâu
hơn, hoặc truy cập vào lịch sử tìm
kiếm (yêu cầu đăng nhập tài khoản
cá nhân)
3 Tìm kiếm liên thông tất cả các dạng
tài liệu, hoặc chỉ tìm theo dạng
sách
4 Điền từ khóa tìm kiếm vào ô trống,
chọn trường dữ liệu muốn tìm (tên
sách, tên chương sách…) và sử
dụng các toán từ Boolean để kết
hợp các thuật ngữ tìm kiếm
5 Lọc danh mục kết quả tìm kiếm theo
dạng sách, tạp chí, bài tạp chí open
access, chủ đề, năm xuất bản
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Truy cập danh mục kết quả tìm kiếm
1 Thông tin về kết quả tìm kiếm
Hiển thị số lượng kết quả tìm.
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2 Thiết lập chế độ thông báo
5
tìm kiếm nhắc nhở người
dùng thông qua email (Save
search alert) hoặc RSS
(RSS Feed) khi có bài nội
dung mới phù hợp với tiêu
chí tìm kiếm đã lưu (yêu cầu
đăng nhập tài khoản cá 5
Tinh chỉnh chế
nhân)
độ lọc thông tin
giới hạn kết quả
3 Chế độ sắp xếp danh mục
theo năm xuất
kết quả tìm kiếm
bản, tên tài liệu,
Danh mục kết quả tìm kiếm
chủ đề hoặc loại
được sắp xếp mặc định theo
tài liệu.
mức độ phù hợp (có thể thay
đổi trật tự sắp xếp theo thời
gian).
6 Tải file PDF toàn
4 Trích xuất Dữ liệu trích dẫn
văn của các tài
Trích xuất thông tin trích dẫn
liệu đã chọn cùng
của những bài tạp chí được
1 lúc và tự động
6
lựa chọn trực tiếp tới phần
đặt tên file theo
mềm Mendeley / Refworks/
những quy định
các định dạng phù hợp.
cụ thể
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7 Quyền truy cập
Xem các kết
quả tìm kiếm
thuộc phạm vi
truy cập của
đơn vị ở dạng
toàn văn: đã đặt
mua
/ Open
Access /Open
Archive
)
hoặc chỉ nội
dung tóm tắt.
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Hiển thị nội
dung dữ liệu
Chọn nhan đề
sách để mở nội
dung bài (dạng
HTML toàn văn
hoặc tóm tắt)
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Thông tin
bổ sung
Truy cập đến
các bộ dữ liệu
bên dưới và dữ
liệu video do tác
giả cung cấp.

Hướng dẫn sử dụng
Sẽ rất hữu ích khi biết được hệ thống tìm kiếm của ScienceDirect vận hành ra sao:
n Thuật

ngữ tìm kiếm có thể viết thường hoặc viết hoa

n Thuật

ngữ tìm là danh từ số ít sẽ vẫn tìm được các kết quả ở dạng danh
từ số nhiều hoặc tính từ sở hữu (với 1 số trường hợp
ngoại lệ)
n Từ

khóa tìm kiếm ở dạng ngôn ngữ Anh-Anh hoặc Anh-Mỹ đều cho kết quả
tìm ở cả 2 dạng ngôn ngữ (trừ 1 số trường hợp ngoại
lệ)
n Cụm nhiều từ cách nhau khoảng trắng sẽ tìm được tài liệu và hình ảnh theo
cả cụm
n Người dùng có thể sử dụng cả ngoặc đơn và ngoặc kép để tìm kiếm chính
xác theo cụm từ, nhưng kết quả có thể khác nhau:
• Từ khóa đặt trong dấu ngoặc kép (VD: “heart-attack”): hệ thống sẽ tìm cả
danh từ số nhiều, số ít, cách viết Anh-Anh, Anh-Mỹ,
bỏ qua các biểu tượng, dấu chấm câu và cho phép các ký tự đại diện.

• Tìm kiếm trong ngoặc nhọn (ví dụ {heart-attack})
sẽ cho kết quả tìm kiếm chính xác. Hệ thống sẽ
tìm kiếm chính xác cả cụm từ
trên, gồm cả biểu tượng và dấu chấm câu
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Hướng dẫn sử dụng
Sẽ rất hữu ích khi biết được hệ thống tìm kiếm của ScienceDirect vận hành ra sao:
Ký tự đại diện

Ký tự * có thể thay thế bất cứ số lượng ký tự nào. VD: toxi* sẽ tìm kiếm
các từ khóa toxin, toxic, toxicity và toxicology
n Kí tự ? thay thế chỉ 1 ký tự. VD: toxi? sẽ chỉ tìm kiếm toxin hoặc toxic, chứ
không tìm toxicity hay toxicology
n

Sử dụng các toán tử logic và toán tử gần đúng
n AND
n OR

tìm kiếm nội dung bài có chứa tất cả các từ

tìm kiếm nội dung bài có chứa một hoặc tất cả các từ

n NOT

tìm kiếm nội dung bài không chứa từ khóa theo sau

W/n hạn chế tìm kiếm một lượng tối đa (n) từ nằm giữa hai từ.
Trật tự từ không được thiết lập. VD: Pain w/5 morphine sẽ tìm tài
liệu có chứa cụm từ trong đó có 5 từnằm giữa từ pain và từ
morphine, từ pain có thể xuất hiện trước hoặc sau từ morphine

n

giới hạn tìm kiếm tối đa 1 số lượng từ nằm giữa 2 từ theo
đúng trật tự từ trong cú pháp. VD: Cú pháp tìm Newborn PRE/3
screening sẽ tìm tài liệu trong đó từ Newborn xuất hiện trước 3 từ
(hoặc ít hơn) và theo sau là từ screening.
Người dùng có thể kết hợp nhiều toán tử
cùng lúc, lưu ý sử dụng dấu ngoặc đơn
để tách biệt với toán tử logic. VD: (heart w/2 attack) OR coronary.
n PRE/n

Tìm kiếm xuất bản phẩm
Sử dụng trang xuất bản phẩm để tìm kiếm cuốn sách cụ thể
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1

Mở danh mục xuất
bản phẩm bằng cách
lựa chọn dạng tài liệu
là Books trên thanh
điều hướng
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5 Lọc danh mục theo:
Chủ đề 2
Thứ tự bảng chữ cái 3
Nguồn 4
Cách truy cập 5
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Hiển thị trang tạp chí và sách
Chọn nhan đề tài liệu để mở
trang sách hoặc tạp chí

Trang chủ sách
1
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Thông tin sách
Tại mục About this
Book, người dùng có
thể xem được các
thông tin bổ sung về
cuốn sách như độc
giả, đánh
Mô tả sách
Đọc phần mô tả và
quyết định mức độ
liên quan đến chủ
đề yêu thích của
người đọc
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Mục lục
Duyệt qua các nội
dung chính trong
sách
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Mô tả chương sách
Tóm tắt nội dung
chương sách
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PDF
Tải chương sách ở định dạng
file pdf
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Download PDFs
Tải nhiều chương sách cùng
lúc, người dùng click vào ô
vuông cạnh tên chương sách
để chọn chương cần tải
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Tìm kiếm thông tin
Tìm kiếm tập trung nội
dung cụ thể trong cuốn
sách
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Trích xuất
Trích xuất tất cả các
thông tin trích dẫn liên
quan tới cuốn sách

Trang chủ sách (tiếp)
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Trích xuất trực tiếp
Thông qua các công cụ hỗ trợ trích
dẫn như Mendeley, RefWorks
1

Trích xuất dạng file
File được hỗ trợ trích xuất theo 3
dạng: RIS, BibTeX và Text
2

3

Chọn nội dung trích xuất:
- Chỉ xuất thông tin trích dẫn
- Xuất thông tin trích dẫn và Mô tả
cuốn sách
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Chương Sách
1

Tóm tắt nội dung chương sách

3

Các bài tạp chí trích dẫn

2

Các chương sách có nội dung
liên quan

4

Gợi ý các cuốn sách có nội dung
liên quan
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Tính năng Cá nhân hóa và Các chế độ thông báo
1 6 Đăng nhập
Nếu người dùng có tài
khoản đăng nhập, chọn
Sign in 1 Nếu người
dùng sử dụng máy tính
cá nhân, có thể chọn
Remember me 2 để lưu
lại thông tin đăng nhập.
Nếu người dùng quên
mật khẩu, chọn Forgotten
your
username
and
password? 3 và nhập địa
chỉ email đã dùng để
đăng ký. Sau khi đăng
nhập, người dùng có thể
quản lý các chế độ thông
báo 44 , thay đổi mật
khẩu 55 , và cập nhật
thông tin cá nhân và các
thiết lập 6 nếu cần.
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Chưa đăng ký
Để đăng ký như một
người dùng mới, chọn
Not Registered? Và điền
các thông tin yêu cầu

8 Quản lý chế độ thông
báo, tại trang Manage my
alerts, người dùng có thể
chọn chế độ thông báo
cho tạp chí, chủ đề và cú
pháp tìm kiếm. Người
dùng có thể dễ dàng thay
đổi, lưu và xóa các thiết
lập thông báo mà không
cần rời khỏi trang.

Truy cập mở
1
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Tìm danh sách tạp chí truy cập mở
Người dùng có thể tìm danh sách các tạp chí truy cập
mở từ trang chủ ScienceDirect bằng cách chọn link
“View the Open Access journal directory” hoặc đánh
dấu trang http://www.sciencedirect.com/science/
browse/all/open-access.
Tìm danh sách của tất cả các tạp chí có bài báo
truy cập mở
Ngoài 581 tạp chí truy cập mở, Elsevier cung cấp cho
tác giả các tùy chọn để xuất bản bài tạp chí truy cập
mở tại hơn 2.380 tạp chí của chúng tôi. Tìm danh
sách các tạp chí này bằng cách vào trang chủ
ScienceDirect và nhấp vào “View all publications with
Open Access articles” hoặc đánh dấu trang
http://www.sciencedirect.com/science/browse/allopen-access.

3 6 Tại danh sách xuất bản phẩm, người dùng có thể giới
hạn kết quả tìm kiếm tới các nội dung đặt mua và
được truy cập toàn văn 3 3 , các tạp chí truy cập
mở 4 4 , hoặc các tạp chí có bài báo truy cập mở
5 bằng cách sử dụng bộ lọc 6 và chọn loại hình
truy cập mong muốn.
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Nếu người dùng muốn xem danh sách
các bài tạp chí truy cập mở, hãy sử dụng
tính năng tìm kiếm nâng cao 77 .Điền thuật
ngữ tìm kiếm 8 và chọn Open Access
articles 9 tại mục Refine your search.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập elsevier.com

Copyright ©2014 Elsevier B.V. All rights
reserved.
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