
Chỉ dẫn

Phần này là minh họa PowerPoint nhằm hướng dẫn sử dụng nguồn 
tài liệu nhà xuất bản.

Phần này không cần kết nối internet và nhằm làm nguồn thông tin 
tham khảo. 

Phần này nên được xem qua trước khi sử dụng phần hướng dẫn 
thực hành về các trang web HINARI & nhà xuất bản và không cần đến 
mật mã HINARI.

BÀI 3 Nguồn tài liệu nhà xuất bản



Logging on to HINARI 1

Trước khi đăng nhập vào nguồn tài liệu nhà 
xuất bản, ta có thể đăng nhập vào trang web 
HINARI tại http://www.healthinternetwork.org



Logging on to HINARI 2

Bạn sẽ nhập tên người dùng và mật mã HINARI 
vào hộp đăng nhập và nhấp vào biểu tượng 
“Sign On”



Logging on to HINARI 3

Đăng nhập vào HINARI sẽ cấp quyền cho bạn 
khi xem nguồn tài liệu nhà xuất bản.



Choosing a partner publishing service 1

Chọn một nguồn tài liệu nhà xuất bản thành 
viên từ danh sách kéo xuống trên trang chủ 
HINARI.



Choosing a partner publishing service 2
Một cửa sổ mới sẽ mở ra nguồn tài liệu nhà 
xuất bản. Bạn hiện được quyền tại trang mới 
này.



Blackwell Synergy Home page

Chào mừng đến trang chủ Blackwell 
Synergy. Từ đây bạn có thể định vị bài báo 
hoặc tên tạp chí, đăng ký cá nhân, và đặt 
hàng dịch vụ mục lục.



Select a journal from the Blackwell collection 1

Để chọn một tạp chí 
từ Blackwell, tô sáng 
một tên trong danh 
sách kéo xuống.



Select a journal from the Blackwell collection 2

Sau khi đã chọn, nhấp vào 
“Go”.



Synergy – journal homepage

Bạn bây giờ vào trang 
chủ tạp chí trong trang 
web Blackwell. Từ đây 
sẽ thấy danh sách các 
số báo bạn có thể truy 
cập theo ngày tháng.



Synergy – issue level features

Từ trong một số báo, 
bạn có thể xem giới 
thiệu, tóm tắt, tham khảo 
và toàn văn. Bạn có thể 
xem toàn văn dạng 
HTML hoặc dạng Adobe 
PDF.

Từ mục lục bạn có thể 
xem các trang mục lục 
khác và/hoặc đăng ký 
nhận mục lục qua email.



Synergy – HTML and PDF

Toàn văn dạng HTML sẽ 
giống như trang web với 
các liên kết nhúng trong 
các bảng và các tài liệu 
tham khảo.

Bạn cũng sẽ được chọn 
xem/in dạng PDF.



Synergy – PDF articles

Đây là một bài báo dạng PDF. Khi bạn chọn dạng 
này, một cửa sổ mới có bài báo sẽ mở ra. Khi bạn 
in xong bài báo, hãy đóng cửa sổ mở thêm này.



Synergy – Quick search

Từ trong trang chủ tạp 
chí, bạn có thể tìm từ 
khóa trong tạp chí này 
hoặc trong tất cả các tạp 
chí. Trong thí dụ này, ta 
sẽ tìm “Malaria” trong 
Tropical Medicine and 
International Health.



Synergy – search results

Các kết quả tìm kiếm được hiển 
thị, cho thấy số các mẩu tin và 
tiêu chuẩn tìm kiếm.

Các kết quả có thể được sắp xếp 
theo mức độ liên quan hoặc theo 
ngày tháng.



Synergy – search within results

Trong thí dụ này, ta đã tìm từ 
“Bednets” trong các kết quả 
Malaria. Nó đã thu hẹp số lượng 
bài báo phù hợp tiêu chuẩn tìm 
kiếm..

Tìm kiếm hiện là (Malaria AND 
bednets) trong tạp chí Tropical
Medicine and International Health



Synergy – a database of articles 1

Tìm kiếm có thể tiến hành trong 
cả trang web nhà xuất bản. Trang 
web cũng là cơ sở dữ liệu các bài 
báo. Trong Synergy có hơn 
400.000 bài báo toàn văn.



Synergy – a database of articles 2

Trong thí dụ này, ta đã tìm từ 
“SCHISTOSOMIASIS” trong tất cả 
các tạp chí.



Synergy – a database of articles 3

Từ kết quả tìm kiếm ban đầu, ta 
bây giờ có thể giới hạn lại bằng 
cách thêm từ “Epidemiology” vào 
hộp Narrow your search.



Synergy – a database of articles 4

Ta bây giờ có 163 bài báo trong tất 
cả các tạp chí với câu hỏi tìm kiếm 
“Schistosomiasis AND Epidemiology”

Toàn văn truy cập có thể ở dạng 
HTML hoặc dạng PDF.



Synergy – HTML article format

Đây là một bài báo dạng HTML. Từ tìm 
kiếm được tô sáng màu vàng.



Synergy – finding journals by subject

Các tạp chí và bài báo có thể tìm 
được theo phân loại chủ đề từ 
trang chủ Synergy.



Synergy – subscribed titles

Các tạp chí trong Synergy dành 
cho người dùng đã đăng ký 
HINARI có vòng màu XANH LÁ 
CÂY bên cạnh tên.



Synergy – personalised services 1

Các dịch vụ cá nhân được dành cho 
người dùng đăng ký trên trang web.



Synergy – personalised services 2

Người dùng đăng ký phải 
điền vào mẫu đăng ký. 
Các dịch vụ miễn phí này 
bao gồm thông báo email, 
mục lục, tìm kiếm đã lưu 
và trang chủ cá nhân hóa.



Synergy – personalised services 3

Khi đã điền đầy đủ, nhấp 
vào “Register”.



Table of contents alerts

Thông báo mục lục sẽ 
chứa liên kết đến các bài 
báo toàn văn. Nhiều báo 
tin được gửi qua email 
trước khi bản in được 
xuất bản.



Synergy – personal log-in 1

Khi người dùng có đăng 
ký đăng nhập vào trang 
web này, nhấp vào My 
Synergy.



Synergy – personal log-in 2

Từ trong My Synergy 
người dùng có thể truy 
cập và đăng ký các dịch 
vụ mục lục.

Chi tiết đăng nhập có thể 
được tu chỉnh và các dịch 
vụ khác truy cập được.



ScienceDirect 1

Mỗi trang nhà xuất bản trông khác nhau 
nhưng đưa ra những dịch vụ giống 
nhau. Đây là trang chủ của Elsevier’s 
ScienceDirect. Từ đây bạn có thể truy 
cập danh sách tạp chí theo ABC, tìm 
kiếm cơ sở dữ liệu và cài đặt thông 
báo.



ScienceDirect 2

ScienceDirect cho phép người 
dùng tìm trong các tạp chí của 
Elsevier.

Trong thí dụ này bạn có thể 
thấy danh sách theo ABC và 
hộp tìm kiếm chứa từ tìm kiếm 
“Tuberculosis”



ScienceDirect 3

Các kết quả được hiển thị với từ tìm 
kiếm tô sáng màu đỏ trong kết quả. 
Tìm kiếm có thể giới hạn thêm bằng 
cách bổ sung các từ tìm kiếm.



Wiley InterScience 1

Đây là trang web Wiley 
Interscience. Trang này chứa 
danh sách các tạp chí, công cụ 
tìm kiếm, và đăng nhập người 
dùng đã đăng ký.



Wiley InterScience 2

Trang Wiley cũng cho phép người dùng 
duyệt tạp chí theo chủ đề hay theo ABC.



This is the end of Module 3

Đây là trang chủ tạp chí 
International Journal of Cancer

Đến đây kết thúc Bài 3

Có một sách thực hành đi kèm phần này. Sách 
sẽ hướng dẫn bạn các chủ đề đã minh họa, cùng 
với các bài tập. 
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