Ebrary Kullanıcı Kılavuzu

ebrary’ ye hoş geldiniz
ebrary dünyanın önde gelen yayınevlerine ait binlerce tam metin kitap, rapor ve haritadan
oluşan eşi benzeri olmayan bir araştırma platformu sunmaktadır. Amacımız sizin daha bilgili
ve verimli olmanızı sağlamaktır. Bunun için de sizin araştırmanızı daha hızlı, kolay ve etkin
bir şekilde yapmanızı sağlamaktayız.
Ebrary, Internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan sınırsız sayıda kullanıcıya aynı
anda kullanım imkanı vermektedir.
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I.

Başlangıç

Sistem Gereksinimleri
Windows
•
•
•
•
•

Microsoft Windows 95/98, NT 4.0 Workstation, 2000 Professional, Me, veya XP
En az 64 MB RAM; 128 MB RAM tavsiye edilmektedir
Netscape Communicator 4.77 veya 7.x veya Microsoft Internet Tarayıcısı 5.x ve üstü
En az 5 MB boş kullanım alanı
Internet bağlantısı

Not: Netscape 6 desteklenmemektedir. Opera, Mozilla ve diğerleri şu an için
desteklenememektedir.
Macintosh
•
•
•
•
•

Mac OS 9.1 veya daha üstü
En az 64 MB RAM; 128 MB veya daha üstü tavsiye edilmektedir
Netscape Communicator 4.77 veya 7.x, Microsoft Internet Tarayıcısı 5.x ve üstü veya
Safari 1.1 ve üstü
En az 5 MB boş kullanım alanı
Internet bağlantısı

Not: Şu an için Linux/Unix platformaları desteklenememektedir. Mac OSX için de aynı
durum geçerlidir. Netscape 6 desteklenmemektedir. Opera, Mozilla ve diğerleri şu an için
desteklenememektedir.

Linux / Unix Kullanıcıları
•

Şu an için Linux/Unix platformaları desteklenememektedir. Linux için çözüm
üzerinde çalışılmaktadır.

Ebrary Reader
Ebrary’yi kullanmak için öncelikle patenti bize ait olan ve yüklemesi sadece birkaç saniye
süren ebrary Reader adlı bir yazılımı yüklemeniz gerekmektedir. Ebrary Reader araştırmanızı
hızlı, kolay ve etkili yapmanız için gerekli fonksiyonlara sahip eşsiz bir yazılımdır.
Ebrary Reader’ın fonksiyonları arasında sayfaları bir seferde tek tek görebilme özelliği vardır.
Bu özellik ile bütün metni yüklemek yerine istediğiniz sayfayı yükleyerek zamandan
kazanmış olursunuz. Ebrary Reader aynı zamanda InfoTools ve diğer güçlü dolaşım ve
araştırma özelliklerini sağlamaktadır.

Ebrary Reader’i yüklemek için, “Get ebrary Reader” (ebrary Reader’i yükleyin) düğmesine
tıklayın. Yüklemeyi yaptıktan sonra bilgisayarınızı açıp kapmanız gerekmemektedir, ancak
internet tarayıcınızı tekrar açıp kapamanız gerekmektedir.
Ebrary Reader’ın tam olarak çalışması için pop-up pencerelerinin çıkmasını engelleyen
ayarları değiştirmeli ve cookielerin bloke olmadığından emin olmalısınız.

Ebrary Arayüzü ve Araç Çubuğu

İçindekiler bölümünü göster / sakla;
Not al; İşaretlemeleri Göster

InfoTools Menüsü

Ebrary Reader araç
çubuğu (aşağıda detayları
mevcuttur)

Anasayfaya dönün; Hesabınıza giriş
yapın; online yardımı görün
Mevcut veritabanlarını
araştırma; Metin
bilgilerini görüntüleme;
işaretlemeler ve hesap
bilgilerini görüntüleme

Dil değişimi

İçindekiler bölümü
Ebrary Reader araç çubuğu:
a.
InfoTools menüsü
b.
Otomatik Künye ile birlikte metin
kopyalama
c.
Otomatik Künye ile birlikte
metnin çıktısını alma
d.
Bir önceki / sonraki sayfaya geç
e.
Arama sonuçlarını içeren bir
önceki / sonraki sayfaya geç
f.
Görüntülenen ya da sayfa sayısı
verilen sayfaya geç
g.
Sayfaların görüntüsünü büyüt,
ölçeğini değiştir veya göster
h.
İşaretlemeleri değiştir/ ekle
i.
İşaretlemenin rengini seç ve işlem
yap

Kopyalama,arama,işaretleme vs
için metin seçimi

İçerik
görüntü
alanı

Kendi kitap rafınızı oluşturma
Ebrary ile çalışmaya başlamadan önce size kendi kitap rafınızı oluşturmanızı tavsiye ederiz.
Oluşturacağınız kitap rafınız, sizin ileride dönüp tekrar bakacağınız dinamik bir arşiv görevi
görecektir. Kitap rafınızda istediğiniz metne ait işaretlemeler yapabilir, notlar alabilir ve
bunları istediğiniz şekilde kaydedebilirsiniz. Bu konu hakkında daha ayrıntılı bilgiyi 17.
sayfadaki kitap rafı özellikleri içinde bulabilirsiniz.
İşaretleme yapmak için kitap rafı kulakçığına tıklayın ve talimatları izleyin.
Kendi kitap rafınıza Internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayarla evinizden, ofisinizden
veya kütüphaneden bağlanabilirsiniz.
Kitap rafı kulakçığı

Hesap bilgisi

Başlık
İşaretlenmiş metin
Kişisel Notlar

II. Keşfedin
Ebrary sizlere ebrary Reader ile değişik arama seçenekleri sunmaktadır. Bu seçenekler ile
aradığınız bilgiye daha hızlı, kolay ve etkin şekilde ulaşmanız mümkün olmaktadır. Sizlere
ebrary’nin içeriğinde, diğer veritabanlarında veya web’teki kaynaklarda kesintisiz olarak arama
imkanı sağlamaktayız.
Ebrary, Boolean (bağlaçla arama) ve proximity (yakınlık derecesi kullanarak arama)
operatörlerinin yanısıra , online olarak içerik aramanın en etkin metodu olan tam metin arama
imkanı sunmaktadır.

Basit Arama
Bu aramada kelime veya tanımlamaları kullanarak tam metin, başlık veya konu alanlarında
arama yapabilirsiniz.

Basit arama düğmesi
Kelime veya tanımlamalarla arama

Arama konusunda ipuçları alın

Gelişmiş Arama
Bu arama seçeneğiyle değişik arama parametreleri ile arama yapabilirsiniz.
Gelişmiş arama düğmesi
Kelime arama
İstenilen kritere göre arama yapma
Arama sonuçlarını
iyileştirme

Aramanızı değiştirmek,genişletmek
veya yenileme
Bütün belgeler,
kitaplar,dergiler,haritalar,raporlar veya
müzik konuları içinde arama
İngilizce, İspanyolca, Portekizce
Fransızca dillerinden biriyle
arama yapabilirsiniz

Gözat
Ebrary konulara göre başlıklara gözatmanıza olanak sağlar. İlgili başlıkların listesini
görmek için konu listesine tıklamanız yeterlidir.

Gözat düğmesi
Konu listesi

Arama sonuç sayfası
Arama sonuç sayfasından direkt olarak aramanızı sınırlayabilirsiniz. Aramanızı konuya,
yayınevine ya da yazara göre daraltmak için her dokümandaki ilgili bölüme tıklayınız.
Arama sonuçları başlık, yazar, tarih ya da arama sonuçlarına uygunluk derecesine göre
düzenlenir.
Uygunluk derecesi,başlık,yazar ya da yayınevine göre
listeleme

Arama sonuçlarını yazar,yayınevi
veya konuya göre daraltma

InfoTools Araması
Ebrary’nin InfoTools yazılımı ebrary veritabanında, kütüphanedeki diğer dijital kaynaklarda
veya Web’de değişik arama seçenekleri sunmaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi 11. sayfada
yer almaktadır.

Boolean Araması (Bağlaçla Arama)
Tam metin aramanın yanısıra, ebrary Boolean ve proximity operatörlerini de
desteklemektedir. Boolean aramasını başlatmak için, aşağıdaki örneklere bakınız. Boolean
operatörlerinin “büyük harf” ile yazılmasına dikkat ediniz.
•
•
•
•
•
•
•

“mark twain” AND river: “mark twain” ve “river” kelimelerinin ikisini de kapsayan
sonuçları gösterir
nixon WITHIN-30 McNamara: “nixon” (30 kelime içinde) ve “McNamara”
kelimelerini içeren sonuçlar verir
“paper airplanes” OR “paper airplane”: tekil yada çoğul olarak bu kelimeleri
içeren sonuçlar verir
twain AND NOT “mark twain” AND scanner: “twain” anlamı içeren belgeler
üzerinde yoğunlaşır
java AND SUN AND NOT coffee: “Java” kelimesinin gerçek anlamını bulur
(“business strategies” OR “corporate strategies”): Aramanızı geliştirmek için
parantez kullanabilirsiniz
(business OR corporate) WITHIN-1 strategies: Bir öncekine benzer bir aramadır
ancak “strategies business” ı da bulur

“java AND SUN AND NOT
coffee” olarak yapılan arama
sonucu Java kelimesinin
gerçek anlamını bulur

III. Optimize Edin
Ebrary reader, aradığınız belge içindeki bilgiye hızlı, kolay ve etkin şekilde ulaşmanızı
sağlayarak içeriği aramanızı ve görüntülemenizi optimize eder.
Görüntüleme
Ebrary Reader görüntüleme yerinde, tüm dokümanlar bir seferde tek sayfa olarak online
görüntülenir. Bu şekilde bütün dokümanın bilgisayarınıza yüklenmesini beklemek zorunda
kalmazsınız. Aynı zamanda eKitap okuma araçlarına da ihtiyaç duymazsınız.
Internet bağlantı hızına bağlı olmadan, fotoğraf ve grafik ekli en büyük dosyalara bile herkes
ulaşabilir. Ebrary’nin sahip olduğu içeriği görmek için 56 K modem yeterlidir.
Bunun yanısıra, ebrary ile dokümanları online olarak istediğiniz şekilde
görebilirsiniz.reader’ın araç çubuğundan değişik görüntü yakınlaştırma/uzaklaştırma (zoom in
/ zoom out) seçeneklerini seçebilirsiniz. Ayrıca içindekiler bölümünü gizleyerek daha büyük
görüntü elde etme şansınız olur.

“contents” kulakçığına
tıklayarak içindekiler
bölümünü gizleyebilir veya
görüntüleyebilirsiniz

Görüntü yakınlaştırma/uzaklaştırma
mönüsü

Ekranı daraltarak /
genişleterek içindekiler
bölümünü ayarlayabilirsiniz
İçerik görüntüleme
İçeriğin %150 büyüklükte
görüntüsü

İçerik İçinde Dolaşma
Ebrary içerik içinde dolaşmanızı birkaç şekilde kolaylaştırmaktadır:
•
•
•
•

arama kriterine göre dolaşım: arama kriterinizin yer aldığı bir önceki / sonraki bölüme
direkt olarak ebrary aradığınız kelimeyi işaretlemektedir.
İçindekiler bölümü: bir kitabın bölümleri içinde kolayca geçiş yapabilirsiniz
Sayfa atlama: bir önceki / sonraki sayfaya direkt atlama
Belirli bir sayfaya direkt gitme

a. Bir önceki /sonraki sayfaya
geç
b. Arama sonuçlarının olduğu
bir önceki /sonraki sayfaya geç
c. Belli bir sayfaya geç

İçindekiler bölümü
Arama kriterleri metin
içinde işaretlenmiştir

IV. Genişletin
Ebrary’nin InfoTools teknolojisi hızlı, kolay ve etkin bir şekilde armanızı geliştirmenize
yardımcı olur. InfoTools aramanızı webe ya da kütüphanedeki diğer online veritabanlarına
direkt olarak bağlamaktadır.
InfoTools
Bu fonksiyonu çalıştırmak için metni seçmeniz ve sağ tıklayarak Reader araç çubuğundaki
InfoTools menüsünü açmanız yeterlidir. Ayrıca InfoTools’u metin seçimi yaptıktan sonra
direkt çıkarak ayarlamaları yapabilirsiniz.
Not: Bu işlem için pop-up bloke eden ayarlarınızı veya cookieleri engelleyen Internet
güvenlik uygulamalarını kaldırmanız gerekmektedir.
Tanımla: seçilen terimler için sözlük anlamı bulma
Açıkla: seçilen terimler için ansiklopedi anlamı bulma
Yerleştir: seçilen terimler için ilgili haritaları bulma
Çevir: Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Almanca veya Portekizce
den/e çeviri
Kim: seçilen terimler için adres,biografi veya bibliografi bulma
Doküman arama: seçilen terimler için mevcut dokümanda bilgi
arama ve bulma
Bütün dokümanları arama: seçilen terimler için bütün
dokümanlarda bilgi arama ve bulma
Web’de Arama: Üzerine gelip işaretlediğiniz kelimeyi web arama
motorlarında arar.
Kütüphanede arama: seçilen terimler için kütüphanenin OPAC
kataloğu ve abone olunan diğer veritabanları içinde bilgi arama ve
bulma
İşaretleme: İstediğiniz metni daha sonra kullanmak için, renkle
işaretleme ve kendi kitap rafınıza kaydetme
Kitap rafına ekleme: daha sonra kullanmak üzere seçtiğiniz başlığı
kitap rafınıza ekleme
Metin kopyalama: bibliografik künyeleriyle birlikte seçtiğiniz
metni kopyalayıp yapıştırma
İşaretleme kopyalama: Daha sonra kullanmak üzere seçtiğiniz
kitaptan bölümleri link olarak kopyalama
Çıktı alma: Otomatik bibliografik künyeleriyle birlikte seçtiğiniz
metnin çıktısını alma
Otomatik menü: istenilen metni seçtikten sonra InfoTools
mönüsünün pop-up olarak çıkmasını sağlama
Tercihler: görüntüleme, işaretleme,mönü seçenekleri gibi tercihler
yapma

Tanımla
Seçilen terimler için sözlük anlamı bulma
Not: Sonuçlar yeni bir pencerede açılır

Açıkla
Seçilen terimler için ansiklopedi anlamı bulma
Not: Sonuçlar yeni bir pencerede açılır

Yerleştir
Seçilen terimler için ilgili haritaları bulma
Not: Sonuçlar yeni bir pencerede açılır

Çevir
Birçok dilde çeviri için gerekli Internet sitesine aktarır.
Not: Sonuçlar yeni bir pencerede açılır

Kim
Bibliografik bilgiye ve adreslere yöndendirir.
Not: Sonuçlar yeni bir pencerede açılır

Doküman arama
Seçilen terimler için mevcut dokümanda bilgi arama ve bulma
Not: Sonuçlar yeni bir pencerede açılır

Web’te Arama
Internet’teki arama motorlarının kullanılmasını sağlar.
Not: Sonuçlar yeni bir pencerede açılır

Bütün Dokümanları Arama
Seçilen kelimeleri metin, konu,başlık veya yayınevi bazında arama
Not: Sonuçlar yeni bir pencerede açılır

Kütüphaneyi arama
Seçilen terimler için kütüphanenin OPAC kataloğu ve abone olduğu diğer veritabanları
içinde bilgi arama ve bulma
Not: Sonuçlar yeni bir pencerede açılır
Not: veritabanları arasında entegrasyon için ebrary hesap yönetiminin yardımına ihtiyaç
duyulabilir.

V. Kaydetme ve Yönetme
Ebrary’nin kitap rafı ve otomatik bibliyografik künye özellikleri araştırmalarınızı daha hızlı,
kolay ve etkin şekilde kaydetmenizi ve yönetmenizi sağlar.
Kişisel Kitap Rafları
Ebrary’nin kitap rafı özelliğini kullanıma başlamadan önce oluşturmanızı tavsiye ederiz. Bu
özellik size dinamik bir işaretleme ve not alma arşivi sağlayacaktır. Kitap rafınızdaki bilgi
online olarak sağlanacak veya istediğiniz takdirde fiziksel bir arşivde, çıktısı alınmak suretiyle
saklanabilecektir. Kitap rafı oluşturmak için “Kitap Rafı- Bookshelf” düğmesine basmanız
yeterlidir.
Kişisel kitap rafınız şifre korumalıdır ve Internet bağlantısı olan istediğiniz bilgisayardan
ulaşılabilir. Sakladığınız bilgiler ve maddeler istenildiği zaman silinebilir.
Kitap rafı düğmesi

Hesap bilgileri

Başlık
İşaretlenmiş metin
Kişisel not

İşaretleme
Ebrary istediğiniz metni işaretlemeniz için 3 farklı renk seçeneği sunmaktadır: pembe, mavi
ve sarı. İşaretlediğiniz metinler kitap rafınızda saklanmaktadır.
İşaretleme yapmak için istediğiniz metni seçip InfoTools’tan veya ebrary Reader araç
çubuğundan “highlight” seçeneğini seçiniz. İşaretlemeyi kaldırmak için yine aynı şekilde
“unhighlight” seçin.
Not: İşaretlemeleri kaydetmek için kitap rafınıza giriş yapmış olmanız gerekmektedir. Eğer
giriş yapmamışsanız işaretlemeleriniz kaydedilmez.

İşaretleme yapma

İşaretlemeyi kaldırma

Not Alma
Ebrary ile, not alabilir ve notlarınızı daha sonra incelemek üzere kaydedebilirsiniz.
Not: notlarınızı kaydetmek için hesabınıza giriş yapmış olmanız gerekmektedir.
Notes kulakçığındaki notu görüntüleme

Otomatik künyelerle kopyalama / Yapıştırma ve Çıktı Alma
Ebrary, metni Word veya başka metin uygulamalarına kopyalama/yapıştırma yapmanızı ve
çıktı almanızı sağlar. Bibliyografik künyeler kaydettiğiniz veya çıktı aldığınız sayfalara
otomatik olarak eklenmektedir.

III.

Online Yardım

Ebrary kapsamlı bir online yardım hizmeti vermektedir. Detaylar için yardım düğmesine
basmanız yeterlidir.
Yardım düğmesi

