HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
NGUỒN TÀI LIỆU NHÀ XUẤT BẢN
BÀI 3
Di chuyển và sử dụng nguồn tài liệu sẵn có
thông qua nhà xuất bản thành viên HINARI
1. Tìm trang web HINARI
¾ Trang web HINARI có thể tìm thấy tại www.healthinternetwork.org
Trang chủ HINARI sẽ mở ra.

Bên trái trang web có một tùy chọn để chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng. Chỉ cần
nhấp vào liên kết thích hợp để thay đổi ngôn ngữ những trang web này.
¾ Chọn liên kết HINARI LOG IN, bạn sẽ vào trang đăng nhập HINARI.
¾ Khi trang đăng nhập mở ra, nhập tên người dùng HINARI và mật khẩu vào
các hộp đăng nhập và sau đó chọn nút sign on để truy cập trang HINARI.
¾ Đăng nhập vào HINARI sẽ cấp bạn quyền khi xem một nguồn tài liệu nhà
xuất bản.
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2. Dịch vụ nhà xuất bản thành viên

Phía bên trái, ở nửa trên của trang web có những liên kết đến Partner publisher
services.

Có một thanh kéo xuống bên cạnh hộp văn bản, nhấp vào mũi tên sẽ hiển thị danh
sách các nhà xuất bản. Nếu bạn nhấp vào tên nhà xuất bản, bạn sẽ vào trang web
của họ.
Bài tập 1
¾ Vào “Partner publisher services” và từ danh sách kéo xuống chọn
Blackwell Publishing bằng cách nhấp vào nó.
¾ Một cửa sổ mới sẽ mở ra và bạn sẽ được cấp quyền tại trang nhà xuất
bản Blackwell.
Bạn bây giờ có được trang chủ Blackwell Synergy mở ra.
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3. Trang web Blackwell Synergy
3.1. Trang chủ

Bạn có thể truy cập một vài chức năng từ trang chủ Blackwell Synergy. Bạn có thể
xác định vị trí của các bài báo hoặc các tên tạp chí, đăng ký cá nhân và đặt hàng với
dịch vụ mục lục.
3.2. Định vị một tạp chí
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Để đăng ký một tạp chí từ sưu tập Blackwell, vào phần Quicklink trên trang chủ, tô
sáng tên từ danh sách kéo xuống và sau đó nhấp vào "Go".
Bạn sẽ vào trang chủ tạp chí trong trang web Blackwell.

Bài tập 2
¾ Bây giờ hãy thử với tạp chí Tropical Medicine and International Health.
3.3 Trang chủ tạp chí

Trên trang chủ tạp chí có một danh sách các số báo sẵn có. Nó được sắp xếp
theo thứ tự thời gian. Để truy cập số báo bạn muốn, nhấp vào liên kết của số
báo.

Bài tập 3
¾ Trong tạp chí Tropical Medicine and International Health.
¾ Chọn một số báo trong năm nay bằng cách nhấp vào liên kết đó.
¾ Trang mục lục các số tạp chí sẽ mở ra.
3.4 Trang mục lục
Đầu trang mục lục bạn có thể xem các trang mục lục khác bằng cách di chuyển
sang các số báo trước, số báo sau hoặc tất cả các số báo bằng cách sử dụng
các liên kết. Bạn cũng có thể đăng ký để nhận mục lục miễn phí tại địa chỉ email
của bạn.
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Phía dưới trang mục lục có một danh sách các bài báo xuất bản trong số báo đó.
Cạnh tên bài báo có những liên kết di chuyển giúp bạn xem giới thiệu, tóm tắt, tài
liệu tham khảo và toàn văn.
Có tùy chọn để xem toàn văn bài báo theo dạng HTML hoặc Adobe PDF. Dạng
HTML xuất hiện như một trang web, có phần liên kết đến tài liệu tham khảo và
các bảng biểu.
Dạng PDF cho phép bạn xem bài báo giống như khi chúng được in ra.
Chọn dạng PDF sẽ mở ra một cửa sổ mới chứa bài báo. Bạn có thể chọn in nó
ra; sau đó khi hoàn tất, đóng cửa sổ mới này.
3.5 Tìm tạp chí
Chức năng “QuickSearch” giúp bạn tìm theo từ khóa trong tạp chí này hoặc
trong tất cả các tạp chí.
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Bài tập 4
¾ Vào trang mục lục tạp chí Tropical Medicine and International Health.
¾ Nhập từ Malaria vào hộp tìm kiếm QuickSearch và chọn tìm This
journal.
¾ Nhấp vào Search.
¾ Bạn sẽ có hơn 400 kết quả.
Kết quả tìm kiếm được hiển thị cho thấy số lượng tìm thấy và tiêu chuẩn tìm kiếm
của bạn. Có thể đặt hàng các kết quả bằng cách liên hệ và hẹn.
Bạn có thể giới hạn tìm kiếm hơn nữa với một từ khác, trong số kết quả bạn đã tìm
thấy, sử dụng hộp tìm kiếm với "Narrow your search". Nó giúp bạn tìm một từ trong
số những kết quả đã tìm được.

Bài tập 5
¾ Tiếp tục tìm trong bài tập 4, bằng cách nhập từ bednets vào hộp tìm kiếm
"Narrow your search”.
¾ Bạn sẽ tìm được khoảng 80 kết quả và bây giờ tiếp tục tìm kiếm malaria
AND bednets.
3.6 Tìm trong trang web Blackwell Publishing
Có thể tìm trong trang web của nhà xuất bản khi trang web này là một cơ sở dữ
liệu các bài báo. Bạn có thể thực hiện từ trang chủ nhà xuất bản. Để thực hiện,
bạn nhập các từ của bạn vào hộp tìm kiếm "Search" và nó sẽ tự động tìm trong
All journals. Nếu bạn muốn thu hẹp trong những kết quả đã tìm thấy, sử dụng
hộp tìm kiếm "Narrow your search".
Bạn có thể xem các bài báo tìm được theo dạng HTML hoặc dạng PDF.
Khi bạn tìm trong các bài báo đã tìm được, nếu bạn chọn xem HTML, từ khóa
tìm kiếm của bạn sẽ được tô sáng màu vàng.

Bài tập 6
¾ Vào trang chủ Blackwell Synergy bằng cách nhấp vào liên kết Home.
¾ Nhập từ khóa tìm kiếm “Schistosomiasis” vào hộp tìm kiếm và nhấp
Search.
¾ Tìm trong số những kết quả bằng cách đặt từ epidemiology vào hộp
“Narrow your search” rồi nhấp vào Search.
¾ Bạn sẽ có khoảng 163 bài báo.
¾ Nhấp vào abstract của bài báo đầu tiên và tìm theo từ khóa tìm kiếm.
3.7 Phân loại chủ đề
Cũng có thể tìm các bài báo theo phân loại chủ đề từ trang chủ Blackwell
Synergy. Theo những liên kết đến chủ đề quan tâm. Những tạp chí dành cho
người dùng đăng ký HINARI có vòng xanh lá cây bên cạnh tên tạp chí.
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3.8 Dịch vụ cá nhân
Các dịch vụ cá nhân dành cho người dùng đã đăng ký vào trang chủ Blackwell.
Để đăng ký, chọn nút Register ở thanh trên đầu. Mẫu đăng ký sẽ mở ra cho bạn
điền vào. Khi đã điền xong, nhấp vào Register và mẫu sẽ được gửi đến nhà xuất
bản Blackwell. Dịch vụ này không thu tiền và bao gồm thông báo email, mục lục,
tìm kiếm đã lưu và một trang chủ đã cá nhân hóa.
Sau khi đăng ký, người dùng có thể chọn My Synergy và đăng nhập vào trang
web này. Từ account My Synergy của bạn, bạn có thể truy cập những tìm kiếm
của bạn đã lưu và đăng ký dịch vụ mục lục. Bạn cũng có thể sửa đổi những chi
tiết đăng ký và truy cập các dịch vụ khác.
4

Các trang web nhà xuất bản khác

Mỗi trang web nhà xuất bản có một bề ngoài khác nhau, tuy nhiên tất cả chúng đều
cung cấp những dịch vụ giống nhau.
Trên trang web Elsevier ScienceDirect, bạn có thể truy cập một danh sách tạp chí
ABC, tìm cơ sở dữ liệu và cài đặt thông báo. ScienceDirect cũng cho người dùng tìm
khắp các tạp chí trong bộ sưu tập Elsevier. Từ khóa tìm kiếm được tô sáng trong mỗi
kết quả tìm thấy và tìm kiếm có thể được giới hạn bằng cách thêm từ khóa bổ sung.
Trang web Wiley Interscience cũng có một danh sách các tạp chí, một công cụ tìm
kiếm và một đăng nhập người dùng đã đăng ký. Bạn có thể duyệt các tạp chí Wiley
theo chủ đề hoặc sử dụng danh sách ABC.
5

Kế tiếp

Đến đây kết thúc bài này, nếu bạn muốn luyện tập truy tìm các nguồn tài liệu nhà
xuất bản, hãy vào các bài tập ở phụ lục.
Khi đã sẵn sàng, bạn có thể nghiên cứu bài kế tiếp.
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PHỤ LỤC
Bài tập 1
"Đăng nhập vào HINARI và mở Blackwell Synergy"
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Mở trình duyệt web của bạn.
Vào trang web HINARI http://www.healthinternetwork.org
Nhấp vào liên kết HINARI LOG IN
Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn.
Từ danh sách Partner Publisher Services, chọn “Blackwell Publishing”
Một cửa số mới với trang web Blackwell sẽ mở ra.

Bài tập 2
"Tìm tạp chí Child: Care, Health and Development sử dụng liên kết nhanh"
¾ Từ trang chủ Blackwell Synergy, mở rộng danh sách kéo xuống từ hộp
liên kết nhanh ở bên phải trang web.
¾ Kéo xuống danh sách và chọn Child: Care, Health and Development.
¾ Nhấp nút "Go".
¾ Truy cập mục lục để tìm số báo mới nhất.
¾ Nhấp vào nút "Home" trên trang web Blackwell.
Bài tập 3
“Tìm tạp chí Child: Care, Health and Development sử dụng danh sách
chủ đề”
¾ Từ trang chủ Blackwell Synergy nhấp vào liên kết chủ đề “Health
Sciences”.
¾ Từ danh sách mở rộng, nhấp vào liên kết chủ đề “Health and Social
Care”.
¾ Từ danh sách mở rộng, nhấp vào Child: Care, Health and
Development.
¾ Những số báo cũ đến năm nào và số báo nào có sẵn cho người dùng
HINARI?
¾ Truy cập số báo mới nhất.
¾ Chọn một bài báo và nhấp vào “full text”.
¾ Từ bài báo toàn văn, nhấp vào “View/print PDF article”.
¾ Nhấp vào nút “Home” trên trang web Blackwell.
Bài tập 4
“Tìm trong tạp chí Tropical Medicine and International Health”
¾ Từ trang chủ Blackwell Synergy, tìm tạp chí Tropical Medicine and
International Health bằng cách liên kết nhanh hoặc các danh sách chủ
đề.
¾ Nhập từ “Schistosomiasis” vào hộp tìm kiếm nhanh.
¾ Kiểm tra nút radio, tìm kiếm tạp chí này và nhấp vào nút “search”.
¾ Có phải có HƠN 120 tài liệu tham khảo về Schistosomiasis?
¾ Thu hẹp lại trong hộp “Narrow your search”, nhập vào một từ khóa tìm
kiếm khác “diagnosis”.
¾ Chọn một bài báo trong số kết quả và truy cập toàn văn.
¾ Nhấp vào nút “Home” trên trang web Blackwell.
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Bài tập 5
“Tìm trong tất cả các tạp chí”
¾ Từ trang chủ Synergy nhập từ “Malaria” vào hộp tìm kiếm và nhấp vào
nút “Search”.
¾ Có phải bạn sẽ có kết quả HƠN 2.300 bài báo?
¾ Giới hạn tìm kiếm bằng cách nhập “prevention and control” vào hộp
"Narrow your search", nhấp vào “Search”.
¾ Giới hạn tìm kiếm bằng cách nhập “antimalarials” vào hộp “Narrow your
search”, nhấp vào “Search”.
¾ Chọn một bài báo từ danh sách kết quả và in ra một bản PDF. Đóng cửa
sổ PDF.
¾ Nhấp vào nút “Home” trên trang web Blackwell.
Bài tập 6
“Đăng ký cá nhân”
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Nhấp vào nút “Register” ở thanh trên của trang web Blackwell Synergy.
Điền vào tất cả các hộp trên mẫu đăng ký.
Nhấp vào nút “Register” ở phía dưới mẫu.
Nhấp vào nút “Home” trên trang web Blackwell.
Đăng nhập vào trang web Blackwell Synergy bằng hộp tên người dùng
và mật khẩu.
Vào My Synergy bằng cách nhấp vào nút “My Synergy”.
Nhấp vào email alerts tab.
Chọn Tropical Medicine and International Health làm tên khi bạn muốn
mục lục được email đến bạn.
Nhấp nút submit.
Đóng trình duyệt.

Bài tập 7
“Đăng nhập vào HINARI và mở Elsevier Science - Science Direct”
Mở trình duyệt web của bạn.
Vào trang web HINARI http://www.healthinternetwork.org.
Nhấp vào liên kết HINARI LOG IN.
Nhập Tên người dùng và Mật khẩu.
Từ danh sách Partner Publisher Services, chọn “Elsevier Science Science Direct”.
¾ Một cửa sổ mới với trang web Elsevier Science - Science Direct sẽ mở
ra.
¾
¾
¾
¾
¾

Bài tập 8
“Tìm tạp chí The Lancet”
¾ Từ trang chủ Science Direct nhấp vào nút “Journals”. Tùy chọn ABC sẽ
được hiển thị.
¾ Nhấp vào liên kết “L”.
¾ Từ danh sách các tạp chí bắt đầu bằng mẫu tự L, chọn The Lancet.
¾ Truy cập số báo mới nhất.
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¾ Từ hộp Quick Search nhập từ “Tuberculosis” và chọn trong tạp chí này
từ danh sách kéo xuống.
¾ Bạn sẽ có hơn 3.000 bài báo Lancet với Tuberculosis trong kết quả.
¾ Nhấp vào nút “Home” trên trang web Science Direct.
Bài tập 9
“Tìm trong Science Direct”
¾ Nhấp vào nút “Journals”.
¾ Nhập từ “plasmodium falciparum” vào hộp “Quick Search” và tìm trong
tất cả các tạp chí, nhấp “Go”.
¾ Sẽ có HƠN 3.800 kết quả.
¾ Nhập “vaccine” vào hộp Search within Results và nhấp vào nút
“Search within Results”.
¾ Sẽ có HƠN 1.200 bài báo.
¾ Nhập “TDR” vào hộp Search within Results và nhấp vào nút “Search
within Results”.
¾ Sẽ có HƠN 90 bài báo, chọn một bài báo trong kết quả và chọn toàn văn
với liên kết định dạng.
¾ Đóng trình duyệt.
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