
Phần 4 – Xem trước/Chỉ mục, Lịch sử, kết hợp các cài đặt tìm kiếm, 
truy cập các bài báo toàn văn và giới hạn các kết quả vào bộ phụ
HINARI các tạp chí. 

Chỉ dẫn

Phần này là minh họa PowerPoint nhằm giới thiệu với bạn giao diện 
PubMed.

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 PubMed và không cần mật mã HINARI.

BÀI 4 Cách sử dụng PubMed



HINARI Log-In 1

Trước khi đăng nhập PubMed ta có thể đăng 
nhập HINARI tại 
http://www.healthinternetwork.org



HINARI Log-In 2

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



Main HINARI webpage

Từ trang HINARI chính, bạn có thể truy cập 
PubMed từ liên kết “Find articles” nằm giữa 
trang web. Nhấp vào Search for articles through 
PubMed (Medline). 



Preview/Index 1

Nhấp vào liên kết Preview/Index (Xem 
trước/Chỉ mục) bên dưới hộp câu hỏi trên 
trang chủ PubMed.



Preview/Index 2

Preview sẽ cho thấy ba lần tìm kiếm và các kết 
quả với số thứ tự được ghi bằng ký hiệu #.



Preview/Index 3

Index cho phép bạn hỏi cơ sở dữ liệu PubMed 
và thấy tất cả các lần xuất hiện của một từ và 
số lượng mẩu tin trong cơ sở dữ liệu.



Preview/Index 4

Trong thí dụ này ta sẽ hỏi chỉ mục của từ 
“Zimbabwe”. Nhấp vào nút “Index”.



Preview/Index 5

Kết quả câu hỏi Index được hiển thị trong hộp. 
Mỗi lần xuất hiện của từ được liệt kê với số 
lượng các mẩu tin trong ngoặc.



Preview/Index 6

Để chọn từ được liệt kê, nhấp vào từ theo yêu 
cầu. Để chọn nhiều từ, giữ phím Ctrl. Theo các 
chọn lựa trong danh sách, nhấp vào nút AND,
OR, NOT để gửi từ vào hộp câu hỏi PubMed 
chính.



Preview/Index 7

Trong thí dụ ta đã chọn
“Zimbabwe/Epidemiology(672)” từ danh sách 
chỉ mục.



Preview/Index 8

Nhấp vào “Go” và ta thấy bây giờ có 672 bài báo với 
“Zimbabwe/epidemiology” trong mẩu tin.



History 1

PubMed cho phép người dùng xem các tìm 
kiếm đã qua nhờ trang “History (Lịch sử)”. Để 
truy cập trang Lịch sử, nhấp vào liên kết History 
trên thanh phía dưới hộp câu hỏi PubMed 
chính.



History 2

Để xây dựng một tìm kiếm sử dụng History, bắt 
đầu bằng cách đặt vào từ tìm kiếm rộng nhất. 
Trong thí dụ này ta sẽ sử dụng “public health” 
như là khái niệm chính.



History 3

Kết quả tìm kiếm public health là 2.814.155
bài báo. Chúng có thể được hiển thị là một 
lần tìm kiếm bằng cách nhấp vào liên kết 
“History”.



History 4

Trên trang History, lần tìm của ta được cho số 
thứ tự sau ký hiệu #, trong thí dụ này nó là #1. 
Bên phải của trang, số các bài báo được hiển 
thị phía dưới cột “Result”.



History 5

Ta hiện giờ có thể tìm kiếm “malaria” như là từ 
tìm kiếm thứ hai trong hộp câu hỏi trên trang 
History.



History 6

Như trong kết quả lần trước, tìm kiếm malaria 
có thể cũng được hiển thị bằng cách trở về 
trang History.



History 7

Tìm kiếm malaria bây giờ được cho số thứ tự 
#2. Số lượng bài báo trong lần tìm này được 
hiển thị bên phải trang.



History 8

Để kết hợp “public health” với “malaria” ta có 
thể sử dụng các số thứ tự. Để kết hợp, ta sử 
dụng “AND”, nhập câu tìm kiếm “#1 AND #2”.



History 9

Ta bây giờ có 12.141 bài báo với các khái 
niệm “public health” AND “malaria”, nhấp 
vào liên kết để trở lại “History”.



History 10

Tìm kiếm của ta “#1 AND #2” hiện giờ được xác 
định là #3.



History 11

Ta cũng có thể giới hạn tìm kiếm hơn nữa bằng cách 
kết hợp #3 (public health and malaria) với “Africa”.



History 12

Tìm kiếm đã giới hạn các kết quả hơn nữa đến 
3.944. Nhấp vào liên kết để trở về trang History.



History 13

Số #4 bây giờ là “public health AND malaria AND 
Africa”



History 14

Để xóa Lịch sử, nhấp vào “Clear History”.



Linking to full text 1

Nếu ta nhập tìm kiếm “chloroquine resistance in Africa”



Linking to full text 2

Đây là các kết quả theo dạng mặc định “Summary”



Linking to full text 3

Chuyển hiển thị sang “Abstract” từ thanh kéo xuống.



Linking to full text 4

Liên kết dạng Abstract đến các nhà xuất bản toàn 
văn được hiển thị gần phía trên mỗi mẩu tin.



Linking to full text 5

Khi bạn đến bài báo trên trang nhà xuất bản, bạn sẽ thấy 
hiển thị quyền truy cập trên trang này.



Linking to full text 6

Bạn sẽ thấy các tùy chọn để truy cập toàn văn. Trong thí dụ 
này, nếu bạn chọn liên kết full text bạn sẽ nhận toàn văn 
dạng HTML. Nếu bạn chọn PDF or Portable Document 
Format bạn sẽ nhận bài báo dạng ảnh quét.

Trong thí dụ này ta sẽ chọn PDF.



Full text PDF documents

Đây là một văn bản PDF. Để tải xuống một văn bản 
PDF, bạn sẽ cần một chương trình Adobe Acrobat, có 
thể tải xuống miễn phí từ trang web Adobe 
http://www.adobe.com



HINARI Subset 1

PubMed đã hình thành một subset (bộ phụ) các tạp chí 
cho HINARI. Để truy cập subset này, nhập 
“loprovhinari[sb]” vào hộp câu hỏi và nhấp vào nút “Go”.



HINARI Subset 2

Các kết quả của tìm kiếm subset HINARI truy 
cập từ hơn 1.5 triệu bài báo toàn văn.



HINARI Subset 3

Các bài báo có sẵn qua HINARI sẽ hiển thị biểu 
tượng HINARI bên cạnh liên kết nhà xuất bản.



HINARI Subset 4

Nếu ta nhập tìm kiếm “loprovhinari[sb] AND tuberculosis”, ta 
sẽ truy cập được toàn văn tất cả 6.277 bài báo trong kết quả. 



Free full text Subset 1

PubMed cũng đã hình thành một subset “Free full text[sb]”,
các bài báo này cũng dành cho mọi người truy cập PubMed.



Free full text Subset 2

Khi ta chạy free full text[sb], ta truy 
cập được hơn 670.000 bài báo.



Free full text Subset 3

Trong thí dụ này, ta kết hợp “free full text[sb] AND 
malaria”. Kết quả là hơn 2.500 bài báo toàn văn được 
dành cho mọi người truy cập PubMed.



Combining subsets

Ta có thể kết hợp các tạp chí HINARI với subset “free 
full text”. Để thực hiện, nhập câu hỏi tìm kiếm 
“loprovhinari[sb] OR free full text[sb]”. Kết quả là truy cập 
được hơn 2 triệu bài báo.



Limiting to full text

Sử dụng chức năng History ta có thể kết hợp kết quả 
free full text and HINARI, lần #1 với từ tìm kiếm như là 
malaria. Nhập “#1 AND malaria”.



Full text results

Kết quả người tìm kiếm HINARI hợp lệ đã truy cập 
được hơn 6.225 bài báo về malaria.



This is the end of Module 4 Part 4

Đến đây kết thúc Bài 4 Phần 4.

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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