HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG WEB HINARI
BÀI 2
Giao diện trang web, tạp chí, nguồn tài liệu nhà xuất bản
thành viên và các nguồn tài liệu toàn văn khác
1. Tìm trang web HINARI
¾ Trang web HINARI có thể tìm được tại www.healthinternetwork.org
Trang chủ HINARI sẽ mở ra.

Bên trái trang web có một tùy chọn để lựa chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng. Chỉ
cần nhấp vào liên kết thích hợp để thay đổi ngôn ngữ trên những trang web này.
Bên trái trang, ở phần dưới có những liên kết đến thông tin Về HINARI, Thành viên
và Mẫu đăng ký.
2. Đăng ký truy cập các nguồn tài liệu toàn văn điện tử
Để có thể truy cập các nguồn tài liệu toàn văn, cơ quan của bạn phải được đăng ký
với HINARI.
¾ Nhấp vào liên kết "Registration forms".
¾ Mẫu đăng ký sẽ mở ra.
Mỗi cơ quan chỉ cần đăng ký một lần, bạn có thể kiểm tra sự hợp lệ của bạn hoặc
biết cơ quan bạn đã đăng ký hay chưa bằng cách theo các liên kết trên biểu mẫu.
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¾ Để đăng ký - điền vào mẫu trực tuyến.
¾ Gửi mẫu đăng ký đã điền về HINARI bằng cách chọn nút "Send
Registration".
Khi cơ quan bạn đã đăng ký, thư viện viên của bạn sẽ nhận một tên cơ quan và mật
khẩu. Tất cả các thành viên của cơ quan bạn được quyền sử dụng tên cơ quan và
mật mã này.
3. Đăng nhập vào trang web HINARI
Bạn sẽ cần có những chi tiết đăng nhập vào HINARI để thực hiện việc này. Bạn có
thể đăng nhập từ trang chủ HINARI hoặc từ trang đăng ký.
¾ Chọn liên kết “HINARI LOG IN”.
¾ Bạn sẽ vào trang đăng nhập HINARI.
¾ Khi trang đăng nhập mở ra, gõ tên người dùng HINARI cá nhân và mật
khẩu vào hộp đăng nhập và sau đó chọn nút "Sign On" để truy cập trang
HINARI.
Vùng Scientific Publications của trang web HINARI sẽ mở ra.
Từ trang này, có một số cách để truy cập nguồn tài liệu toàn văn.
4. Tìm tạp chí
4.1. Bằng tên
Tạp chí có thể được truy cập theo tên từ danh sách chữ cái.
Vào phần "Find journals by title", nhấp vào chữ cái chứa tên tạp chí bạn quan tâm.
Một cửa sổ với thanh cuộn xuất hiện trên trang. Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các tên
tạp chí sẵn có theo chữ cái này.
Để chọn tạp chí, tô sáng chữ cái trong danh sách bằng cách nhấp vào nó và một
cửa sổ khác sẽ mở vào trang web nhà xuất bản này.
Lúc ấy bạn có thể định vị bài báo bạn quan tâm và tải nó xuống.
Bài tập 1
Từ trang scientific publications, vào "Find journals by title"
Tìm The Lancet bằng cách nhấp vào L.
Chọn nó từ danh sách bằng cách tô sáng tên nó.
The Lancet sẽ mở ra trên trang web nhà xuất bản.
Chọn một bài báo từ quyển tạp chí mới nhất có sẵn cho bạn và mở toàn
văn.
¾ Khi đã hoàn tất, bạn có thể đóng cửa sổ The Lancet và sau đó chọn liên
kết More Choices.
¾
¾
¾
¾
¾

4.2. Theo chủ đề
Các tạp chí có thể tìm thấy trong phân loại chủ đề rộng bằng cách di chuyển
xuống dưới trang scientific publications đến phần "Find journals by subject".
Nhấp vào liên kết để chọn các tạp chí theo phân loại chủ đề rộng.
Nó sẽ định dạng lại trang HINARI để hiển thị thanh kéo xuống bên cạnh
"SELECT A SUBJECT" trong hộp văn bản. Nhấp vào mũi tên và danh sách các
chủ đề, khi thanh cuốn xuất hiện. Chọn vùng chủ đề quan tâm và danh sách các
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tạp chí trong chủ đề này xuất hiện, cùng với những liên kết đến trang web tạp chí
này. Chọn tên tạp chí sẽ mở ra trang chủ tạp chí trong một cửa sổ trình duyệt
mới.
Bài tập 2
¾ Từ trang scientific publications vào “Find journals by subject”.
¾ Tìm Parasitology and Parasitic Diseases bằng cách nhấp vào thanh
kéo xuống.
¾ Chọn Trends in Parasitology trong danh sách bằng cách theo tên tạp
chí liên kết này.
¾ Trends in Parasitology sẽ mở ra trên trang web nhà xuất bản.
¾ Chọn một bài báo từ số báo mới nhất sẵn có cho bạn và mở toàn văn.
¾ Khi bạn đã hoàn tất, bạn có thể đóng cửa sổ nhà xuất bản này và nhấp
vào liên kết More Choices.
4.3. Theo ngôn ngữ
Các tạp chí có thể được tìm thấy theo ngôn ngữ xuất bản bằng cách vào phần
“Find journals by language” trong trang scientific publications.
Nhấp vào liên kết để chọn các tạp chí theo ngôn ngữ xuất bản.
Nó sẽ định dạng lại trang HINARI để hiển thị một thanh kéo xuống bên cạnh
“SELECT A LANGUAGE” trong hộp văn bản. Nhấp vào mũi tên và danh sách
các ngôn ngữ xuất hiện. Chọn ngôn ngữ bạn muốn và danh sách chữ cái các tạp
chí bằng ngôn ngữ này xuất hiện cùng với liên kết đến các trang web tạp chí.
Bài tập 3
Từ trang scientific publications, vào “Find journals by language”.
Chọn French bằng cách nhấp vào thanh kéo xuống.
Danh sách chữ cái các tên tạp chí mở ra.
Chọn Annales de Genetique trong danh sách này bằng cách theo tên
tạp chí liên kết.
¾ Annales de Genetique sẽ mở ra trong trang web nhà xuất bản.
¾ Chọn một bài báo trong số báo mới nhất sẵn có cho bạn và mở toàn văn.
¾ Khi bạn đã hoàn tất, bạn có thể đóng cửa sổ nhà xuất bản này và nhấp
vào liên kết trong HINARI Menu.

¾
¾
¾
¾

5. Tìm bài báo
Các bài báo có thể được tìm thấy bằng cách vào phần Find articles và liên kết
“Searching for articles through PubMed” trong trang scientific publications. Tìm
bài báo thông qua PubMed sẽ được trình bày chi tiết hơn trong Bài 4.
6. Dịch vụ nhà xuất bản thành viên
Trang web nhà xuất bản cung cấp truy cập các tạp chí toàn văn và các dịch vụ cho
chuyên gia. Bạn có thể truy cập nguồn tài liệu toàn văn từ phần các trang web nhà
xuất bản trong trang HINARI scientific publications. Nhấp vào thanh kéo xuống
bên cạnh hộp văn bản “SELECT ONE” và danh sách các nhà xuất bản thành viên
xuất hiện. Để vào trang web nhà xuất bản, tô sáng tên và nhấp vào nó. Một cửa sổ
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mới mở trên trang web nhà xuất bản và bạn có thể truy cập những nguồn tài liệu có
sẵn cho bạn.
7. Các nguồn tài liệu toàn văn khác
Nếu bạn vào phần “Reference sources full-text” trên trang scientific publications,
bạn sẽ thấy một số nguồn như sách, tự điển và tự điển bách khoa. Để chọn một
nguồn, nhấp vào tên liên kết và bạn sẽ được đưa đến trang web nguồn này.
Bài tập 4
¾ Từ trang scientific publications vào “Reference sources full-text”
¾ Chọn GastroHep bằng cách nhấp vào liên kết này.
¾ Trang web của nguồn tài liệu này mở ra. Trong trường hợp này, đó là một
cánh cửa chủ đề mở ra cho tất cả các cơ quan đã đăng ký HINARI.
8. Các sưu tập miễn phí khác
Vào phần “Other free collections” trên trang scientific publications của trang web
HINARI. Có một danh sách các trang web cung cấp truy cập đến các sưu tập y sinh
học khác nhau, miễn phí cho tất cả người dùng Internet và không đòi hỏi đăng ký
HINARI. Nhấp vào tên liên kết sẽ mang bạn đến trang web của nhà xuất bản.
9. Tập luyện khiến cho hoàn hảo!
Bây giờ bạn đã qua tất cả các phần trong Bài này.
Nếu bạn muốn tập luyện sử dụng đặc điểm của các nguồn tài liệu, bạn có thể thử
làm các bài tập bổ sung ở phần Phụ lục.
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PHỤ LỤC
Bài tập dựa trên giao diện trang web HINARI.
Bài tập 1
Đăng nhập vào HINARI
¾
¾
¾
¾

Mở trình duyệt web của bạn.
Vào trang web HINARI http://www.healthinternetwork.org.
Nhấp liên kết HINARI LOG IN.
Gõ Tên người dùng và Mật khẩu.

Bài tập 2
Truy cập các tạp chí theo tên
Mở trình duyệt web của bạn.
Vào trang web HINARI http://www.healthinternetwork.org.
Nhấp liên kết HINARI LOG IN.
Gõ Tên người dùng và Mật khẩu.
Tìm tạp chí Tropical Medicine & International Health bằng cách chọn
mẫu tự T từ trong danh sách ABC.
¾ Từ danh sách kéo xuống, chọn tạp chí “Tropical Medicine &
International Health”.
¾ Chọn số báo mới nhất và chọn một bài báo để mở toàn văn.
¾ Đóng cửa sổ Tropical Medicine & International Health và trở về trang
web HINARI.

¾
¾
¾
¾
¾

Bài tập 3
Truy cập các tạp chí theo tên
¾ Vào trang Scientific Publications.
¾ Tìm “Acta Tropica” bằng cách chọn mẫu tự A trong danh sách ABC Find
Journals by Title.
¾ Từ danh sách kéo xuống, chọn tạp chí “Acta Tropica”
¾ Chọn số báo mới nhất và chọn một bài báo để mở toàn văn.
¾ Đóng cửa sổ Acta Tropica và trở về trang web HINARI.
¾ Làm lại bài tập với một tên tạp chí của chính bạn, chọn tên này từ danh
sách kéo xuống.
Bài tập 4
Truy cập các tạp chí theo chủ đề - Tropical Medicine
¾ Vào trang Scientific Publications.
¾ Vào liên kết Find Journals by subject và nhấp Selecting journals by
broad subject category.
¾ Chọn Tropical Medicine từ danh sách kéo xuống.
¾ Chọn tên American Journal of Tropical Medicine and Hygiene từ danh
sách tên theo phân loại chủ đề.
¾ Chọn số báo mới nhất và chọn một bài báo để mở toàn văn.
¾ Đóng cửa sổ American Journal of Tropical Medicine and Hygiene và
trở về trang web HINARI.
¾ Làm lại bài tập với một phân loại chủ đề do chính bạn chọn.
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Bài tập 5
Truy cập các tạp chí theo chủ đề - Entomology
¾ Vào trang Scientific Publications.
¾ Vào liên kết Find Journals by subject và nhấp vào Selecting journals
by broad subject category.
¾ Chọn Entomology từ danh sách kéo xuống.
¾ Chọn tên Review of Entomology từ danh sách tên trong phân loại chủ
đề.
¾ Chọn số báo mới nhất và chọn một bài báo để mở toàn văn.
¾ Đóng cửa sổ Review of Entomology và trở về trang web HINARI.
¾ Lập lại bài tập với một chọn lựa của chính bạn.
Bài tập 6
Truy cập các tạp chí theo ngôn ngữ xuất bản - tiếng Pháp
¾ Vào trang Scientific Publications.
¾ Vào Find Journals by Language và nhấp “selecting journals by
language of publication”
¾ Chọn French từ danh sách kéo xuống
¾ Chọn Biochimie từ danh sách các tạp chí tiếng Pháp
¾ Chọn số báo mới nhất và chọn một bài báo để mở toàn văn.
¾ Đóng cửa sổ Biochimie và trở về trang web HINARI.
Bài tập 7
Truy cập các tạp chí theo ngôn ngữ xuất bản - tiếng Tây Ban Nha
¾ Vào trang Scientific Publications.
¾ Vào Find Journals by Language và nhấp “selecting journals by
language of publication”
¾ Chọn Spanish từ danh sách kéo xuống
¾ Chọn Parasitología Latinoamericana từ danh sách các tạp chí tiếng Tây
Ban Nha.
¾ Chọn số báo mới nhất và chọn một bài báo để mở toàn văn.
¾ Đóng cửa sổ Parasitología Latinoamericana và trở về trang web
HINARI.
¾ Nhấp vào liên kết thanh trên cùng vào HINARI để mở trang scientific
publications.
Bài tập 8
Chọn Dịch vụ Nhà xuất bản Thành viên - Elsevier Science – Science
Direct
Vào trang Scientific Publications.
Vào danh sách kéo xuống Partner Publisher services
Chọn Elsevier Science – Science Direct từ danh sách kéo xuống.
Tìm Acta Tropica trên trang web Science Direct và mở trang có danh
sách các số báo.
¾ Đóng cửa sổ Science Direct và trở về trang webHINARI.
¾ Chọn Blackwell Publishing từ danh sách kéo xuống.
¾
¾
¾
¾
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¾ Tìm International Journal of Dermatology trên trang Blackwell và mở
một bài báo toàn văn.
¾ Đóng cửa sổ Blackwell Publishing và trở về trang web HINARI.
Bài tập 9
Chọn nguồn toàn văn khác
¾
¾
¾
¾
¾
¾
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Vào trang Scientific Publications.
Chọn BioMed Central từ danh sách Other free collections.
Từ danh sách ABC, chọn M.
Chọn tạp chí “Malaria Journal”.
Chọn một bài báo truy cập miễn phí từ trang chủ tạp chí và mở toàn văn.
Khi bạn đã hoàn tất, đóng trình duyệt.
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