CSDL SPRINGERLINK
I.GIỚI THIỆU CHUNG
SpringerLink cơ sở dữ liệu lớn của nhà xuất bản STM, cung cấp các tạp chí, sách chất
lượng hàng đầu thế giới thông qua các dịch vụ trực tuyến nổi tiếng của mình. Những chủ
đề SpingerLink hiện có : Kiến trúc và Thiết kế; Khoa học y sinh và cuộc sống; Kinh
doanh và Kinh tế; Hóa học và Khoa học Vật liệu; Khoa học Máy tính; Khoa học trái đất
và môi trường; Kỹ thuật; Khoa học Xã hôi Nhân văn và Luật, Khoa học hành vi…
Loại hình tài liệu:
 Tạp chí
 Sách
Tài liệu toàn văn:
 Tạp chí: Từ năm 1997-Nay
 Sách: Từ 2005-Nay
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II. CÁC GIAO DIỆN TÌM KIẾM
1. Tìm kiếm cơ bản
Các bước thực hiện (hình 1):
Bước 1: Nhập từ khóa tìm kiếm
Lưu ý: Kết quả tìm kiếm sẽ chính xác hơn khi từ khóa được đặt trong dấu ngoặc kép.

Bước 2: Nhấn nút “Search”
Bước 3: Sắp xếp và lựa chọn kết quả thích hợp
Lưu ý:

Không được download toàn văn
Được download toàn văn
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Bỏ dấu “”để
kết quả chỉ xuất
hiện những tài
liệu
có
thể
download toàn
văn
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Được download
toàn văn

Không được download
toàn văn

Hình 1: Các bước tìm kiếm cơ bản
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2. Tìm kiếm nâng cao
Các bước tìm kiếm tương tự như tìm kiếm cơ bản. Tuy nhiên, tìm kiếm nâng cao
còn đưa ra một số tiêu chí giúp người sử dụng có thể tìm theo từ khóa chính xác,
loại bỏ những từ khóa không cần thiết trong tài liệu,…. bằng cách sử dụng các
toán tử Bool như: AND, OR, NOT. Ngoài ra, giao diện tìm kiếm nâng cao còn
giúp giới hạn hoặc/và mở rộng phạm vi tìm kiếm như: thời gian xuất bản tài liệu,
tác giả của tài liệu, …
Các bước thực hiện (Hình 2):
Bước 1: Nhấn “Advanced search”
Bước 2: Giới hạn hoặc/và mở rộng phạm vi nội dung tìm kiếm
Bước 3: Giới hạn từ khóa chỉ xuất hiện trong nhan đề tài liệu
Bước 4: Giới hạn tác giả/nhà biên tập (Nếu có)
Bước 5: Giới hạn thời gian xuất bản tài liệu (Nếu có)
Bước 6: Nhấn nút “Search”
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Tìm tất cả các từ. VD: “Library science”
=>Kết quả: “Information AND Science”
Tìm chính xác vị trí các từ
Tìm một trong các từ. VD: “Library
science” => “Information OR Science”
Không có các từ. VD: “Library science”
=> NOT(Information AND Science)
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5
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Hình 2: Các bước tìm kiếm nâng cao
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3. Tìm kiếm theo chủ đề
Giao diện tìm kiếm theo chủ đề giúp người sử dụng tìm kiếm tất cả tài liệu có
trong bộ sưu tập của cơ sở dữ liệu SpringerLink theo từng chủ đề cụ thể.
Các bước thực hiện (Hình 3):
Bước 1: Chọn chủ đề tìm kiếm trong mục “Browse by discipline”
Bước 2: Giới hạn loại hình tài liệu (Nếu có)
Bước 3: Chọn chủ đề nhỏ
Bước 4: Chọn phụ đề (Cho chủ đề ở bước 3)
Bước 5: Chọn nơi xuất bản tài liệu
Bước 6: Chọn ngôn ngữ tài liệu
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Hình 3: Các bước tìm kiếm theo chủ đề
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Bỏ dấu “”để kết
quả chỉ xuất hiện
những tài liệu có
thể
download
toàn văn

Kết quả tìm kiếm

Download kết quả
tìm (1000 item)

Sắp xếp kết quả tìm

Giới hạn thời gian
xuất bản tài liệu
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Click chọn một tài liệu:

Chia sẻ tài liệu

Xuất trích dẫn

Tài liệu có nội dung
liên quan
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