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  بسمه تعالي 

  
  

  
    

  Springer معرفي
 

Springer-Verlag ريات اين شركت شامل مي باشد، محدوده نش يكي ازمشهورترين شركتهاي انتشارات علمي دنيا

محيط زيست، زمين شناسي، حقوق، علوم زيستي، رياضيات،  علوم شيمي، علوم كامپيوتر، اقتصاد، مهندسي،مطالبي همچون 

  . شناسي مي باشدپزشكي و فيزيك و ستاره

 كارشناسان بسيار مجربي هستند كه اكثر آنها برندگان جوايز نوبل مي باشند كه هر ساله به تعداد آنها Springerنويسندگان 

  .افزوده مي شود

، )Ferdinand Sauerbruch( ، فرديناند ساوربروخ)Robert Koch( دانشمندان، پزشكان و مهندساني همچون رابرت كخ

آثارشان را ) Otto Hahn( اتو هان و )Werner von Siemens( ، ورنر فون زيمنس)Albert Einstein(ين آلبرت انيشت

 يك ناشر پيشرو در آلمان مي باشد و همچنين يكي از بزرگترين Springer-Verlag.  منتشر كرده اندSpringerدر 

  . ناشرين دنيا به حساب مي آيد

ه صورت الكترونيكي  نشريه كه تمامي آنها ب260 كتاب جديد و 1600بيش از  در برلين Springer-Verlagشعبه مركزي 

 60. بازارهاي عمده شركت، كشورهاي آلماني زبان، اياالت متحده و آسيا مي باشند.منتشر مي كندرا باشند قابل دسترس مي 

. هنگ هنگ و هند داردشركت همچنين شعباتي در پاريس، ميالن، .درصد انتشارات شركت به زبان انگليسي مي باشد

  . داراي شركتهاي انتشاراتي و فني در آلمان، اتريش و سوئيس مي باشدSpringer-Verlagهمچنين 

SpringerLink يكي از برجسته ترين سرويس هاي اطالعاتي online كتابها و نشريه هاي علمي، فني و پزشكي در دنيا 

محققين در انجمن ها و موسسات علمي و ساير مراكز علوم پايه مي  يك منبع اطالعاتي برگزيده SpringerLink. مي باشد

  .باشد

SpringerLink نوشتارهاي چاپي و الكترونيكي Springer-Verlag حال رشدي از ناشران مانند  و همچنين فهرست در

Urban and Vogel ،Steinkopff و Birkhäuser را به صورت تمام متن )fulltext (ارائه مي نمايد.  
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SpringerLink نشريه كامالً ويرايش شده و يك فهرست در حال رشد از مجموعه كتابها، كه 500 دسترسي به بيش از 

  . فراهم مي نمايدonline كتاب مي باشد را بصورت 2000شامل بيش از 

 Springer عضويت در

 user nameجي به وارد كردن ها تنظيم شده است و احتياIP Addressبر اساس  Springerبا توجه به اينكه دسترسي به 

 از امكاناتي مانند  مي توانيدو و ايجاد يك پروفايل شخصي Springerدر ) Register( ندارد ولي با عضويت passwordو 

   .استفاده كنيد ايجاد ليستي از نشريات مورد عالقه

مي توانيد از اين امكانات ) Registration( و پر كردن فرم عضويت Home در صفحه Registerبا كليك كردن دكمه 

 .استفاده كنيد

 Springerدر  جستجو

  . وارد كنيد عبارت جستجو را در كادر جستجوكلمه يا

 



 راهنمای جستجو درSpringer                                                                                     گردآوری و تنظيم از: حسين نريمانی

 ٣

 1شكل 

  ) شكل زير.(  گزينه هاي جستجوي بيشتري نمايش داده مي شودmore optionsبا انتخاب 

  

  
  2شكل  

  .  تمام متن انجام مي گيردجستجو در) All text(با وارد كردن عبارت جستجو در كادر اول

  . عنوان مقاله انجام مي شوددركليد واژه هاي شما جستجو )  Title(  در كادردومعبارت جستجوبا وارد كردن 

  . جستجو در چكيده انجام مي شود)summary(با وارد كردن عبارت جستجو در كادر سوم 

مقاله جستجو  كليد واژه هاي شما در ويرايشگر editorانتخاب و با  كليد واژه هاي شما در نام نويسنده Authorsبا انتخاب 

  . مي شود

  . به مدرك مورد نظر مي رسيد)ISSN ISBN (با وارد كردن شماره استاندارد بين المللي كتاب يا نشريه

  .  مقاله يا مدرك به مدرك مورد نظرتان مي رسيد( DIO )با وارد كردن شماره الكترونيكي

  . مشخص كنيدDATAي را با انتخاب گزينه سال يا محدوده زمان

  .  جستجوي شما محدوديت زماني نخواهد داشتDates  Publication Entire Range of با انتخاب گزينه 
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ي توانيد جستجوي خود را از لحاظ زماني محدود  مPublication Dates Between (month/day/year (با انتخاب گزينه

  . كنيد

  

نتيجه جستجوي شما بر اساس جديدترين مقاله و با انتخاب گزينه   Oder byاز كادر publication date با انتخاب گزينه

Relevancyنتيجه جستجوي شما بر اساس مرتبط ترين مقاله مرتب مي شود .   

جستجو در همان مدرك ....) همه مدارك، مجالت، كتاب و(نوع مدرك ) شكل ا(زير باكس جستجو  content typesبا انتخاب 

  و جستجو از ميان موضوعات ارائه شده موضوع مورد نظر را انتخابsubject collectionsو با انتخاب كادر . انجام مي شود

  . كنيد

  . جستجوي شما در تمام نشريات انجام مي شودAll Publicationsبا انتخاب گزينه 

  
  3شكل 
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  : نمونه جستجو

 چه مداركي را در موضوع علوم گياهي در فاصله سالهاي Benyonمي خواهيم ببينيم نويسنده اي با نام 

در . مي خواهيم نتيجه اين نمايش بر اساس ميزان ربط يا موضوع باشد.  منتشر كرده است2007تا2000

  .عمل مي كنيم ) 4شكل(اين صورت مطابق شكل زير

  
  4شكل

يسي به زبانهاي آلماني، چيني و رابط آن عالوه بر زبان انگل  اين است كه محيطSpringerاز ويژگيهاي 

  . ژاپني نيز قابل دسترس مي باشد
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  نمايش نتايج 
 Expand به دلخواه انتخاب كرد در گزينه condensed view و expand viewمي توان نحوه نمايش نتايج را با دو گزينه 

را ... ، شماره جلد ژورنال، مولف، موضوع و اطالعات بيشتري از مدارك بازيابي شده شامل شماره الكترونيكي مقاله، نام ژورنال

  .در اختيار كاربر قرار ميدهد

 كليد واژه هاي مورد within this results براي اينكه كليد واژه هاي ديگري را به جستجوي اوليه خود اضافه كنيد در كادر

   .نظر را وارد كنيد و جستجو كنيد

   .فقط مقاالت انتخاب شده خود را مالحظه خواهيد نمود Add marked Itemsقاالت مورد نظرم كردن Addباَ

  

 

 
  5شكل
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  مقاله نگاهي به متن
   .در صفحه نتيجه جستجو با كليك كردن بر روي لينك عنوان مقاله، اطالعات بيشتري در ارتباط با مقاله را خواهيد ديد

  اگر نصف مربع . آن را دارد كامل اشتراكدرانمازندر كنار مقاله يا نشريه به منزله اين است كه دانشگاه   وجود تصوير

  . به منزله عدم دسترسي مي باشد رنگي باشد به معناي دسترسي به برخي از مطالب ، و مربع سفيد

  
  6شكل

   .قابل بازيابي استو يا هر دو  HTML و يا PDFهايفرمت مقاله بهكامل متن 

  .  مشاهده خواهيد نمودPDFمتن كامل مقاله را به فرمت  PDFبا كليك كردن دكمه 

   .و به صورت صفحه به صفحه مشاهده خواهيد نمود PDFمتن مقاله را به فرمت  One page at a timeبا كليك كردن دكمه 

  مشاهده خواهيد نمود HTMLمتن كامل مقاله را به فرمت  HTMLبا كليك كردن دكمه 
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 كليك كنيد و در صورتي كه متن   مشاهده مي كنيد بر روي آيكنPDFبراي ذخيره كردن متن مقاله اگر مقاله را به صورت 

اه مسير ذخيره سازي را آنگو  را انتخاب كنيد As  Save  مشاهده مي كنيد از منوي فايل گزينهHTMLمقاله را به صورت 

  . مشخص كنيد

 كليك كنيد و در صورتي كه متن   مشاهده مي كنيد بر روي آيكنPDFاگر مقاله را به صورت  براي چاپ كردن متن مقاله

   .كليك كنيد printبر روي دكمه  مشاهده مي كنيد HTMLاله را به صورت مق

  .كنيد e-mailمي توانيد متن مقاله را به آدرس الكترونيكي خود 

 ليست نشريات را خواهيد ديد، با انتخاب نشريه مورد نظر خود شماره و جلدهاي Publicationsبا كليك كردن بر روي لينك 

 اين است كه فرمت الكترونيكي نشريه در دسترس مي Online Firstظه مي نماييد منظور از منتشر شده نشريه را مالح

   .باشد ولي به صورت چاپي منتشر نشده است

، جستجوي شما محدود به اين نشريه اژه مورد نظر خود در كادر جستجوامكان جستجو نيز وجود دارد با وارد كردن كليد و

   .خواهد شد

وجود دارد كه با كليك كردن دكمه  اضافه كنيد) Favorites( يه را به ليست نشريات مورد عالقه خودامكان اينكه اين نشر

Add ليست اضافه مي شود و با انتخاب  به آنEdit  امكان ايجاد تغيير در آن ليست وجود دارد با انتخاب دكمهFavorites 

 user به ذكر است كه براي استفاده از اين امكان بايد با الزم. كه انتخاب كرده ايد مالحظه مي نماييدرا ليست نشرياتي 

name  وpasswordخود به سيستم log in كنيد .  

به محض اينكه شماره جديدي از نشريه به فرمت  Enableدكمه   نيز وجود دارد با كليك كردنAlert امكان ايجاد

 حاوي ليست e-mail ارسال خواهد شد و اين e-mailشما الكترونيكي در دسترس قرار گيرد به آدرس پست الكترونيكي 

 در رابطه با آن توضيحات )ALERT( آگاهي رسانينشريه مي باشد كه در قسمت اين مقاالت منتشر شده در شماره جديد 

 خود به سيستم passwordو  user nameفاده از اين امكان بايد با الزم به ذكر است كه براي است.بيشتري داده شده است

log in كنيد .   

را خواهيد ديد و با انتخاب موضوع مورد نظر خود  Springer ليست طبقه بندي موضوعي Subject Collection در زير

ي نام نشريه ليست شماره هاي را ببينيد و با كليك كردن بر رونشرياتي كه در آن طبقه بندي موضوعي جاي دارند ليست 

   .منتشره شده آن نشريه را خواهيد ديد
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امكان جستجو نيز وجود دارد با وارد كردن كليد واژه مورد نظر خود در كادر جستجو، جستجوي شما محدود به اين نشريه 

   .خواهد شد

  
  7شكل

  (ALERT) رساني آگاهي
   .در اختيار شما قرار مي گيرد label management و filter Items دو امكان ايجاد  ALERTبا انتخاب دكمه 

  . كنيد log in خود به سيستم passwordو  user nameالزم به ذكر است كه براي استفاده از اين امكان بايد با 

filter Items : با كليك بر رويshow alertable Items لسيت نسرياتي كه به شما alertشده را مي بينيد .  

label management : با انتخابmanege label  ليستlabel هايي كه ايجاد كرده ايد را مي بينيد كه امكان امكان ايجاد 

تعريف كنيد كه براي رسيدن به اين منظور با وارد  جديد labelآنها نيز وجود دارد و مي توانيد ) Delete(و حذف  )Edit(تغيير 

 به محض اينكه مقاله جديدي در ارتباط با جستجوي  استفاده از ساير امكانات آنجو و كردن كليد واژه هاي خود در كادر جست

 ليست اين حاوي e-mail و اين . ارسال خواهد شدe-mailشما شما در دسترس قرار گيرد به آدرس پست الكترونيكي 

   .مقاالت همراه با اطالعات كتابشناختي آن مي باشد
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 را مالحظه خواهيد كرد و با انتخاب Springerابتدا ليست طبقه بندي موضوعي collections  Subjectsدكمه  با انتخاب

  .مالحظه خواهيد نمود نشرياتي كه در آن طبقه بندي موضوعي جاي دارند موضوع مورد نظر خود ليست 

     

  عملگرها
َAND : ركوردهايي را بازيابي مي كند براي تركيب دو مفهوم مي آيد و هر وقت بين دو كليد واژه در عبارت جستجو قرار گيرد ،

  .كه هر دو كليد واژه را با هم داشته باشد

 OR : واژه هاي مشابه به كار مي رود و ركوردهايي را بازيابي مي كند كه كه يك يا هر دو كليد واژه را در  براي تركيب كليد

  .خود داشته باشد

 AND NOT:   كار مي رود و هر وقت بين دو كليد واژه به كار رود، براي جدا كردن و كنار گذاشتن يك كليد واژه به

  .د ولي كليد واژه دوم را نداشته باشدرا بازيابي مي كند كه كليد واژه اول را داشته باش ركوردهايي

َ NEAR :  براي تركيب دو مفهوم مي آيد و هر وقت بين دو كليد واژه در عبارت جستجو قرار گيرد، ركوردهايي را بازيابي مي

  .و به ترتيب نزديكي اين كليد واژه ها به هم آنها را مرتب مي نمايدد كه هر دو كليد واژه را با هم داشته باشد كن

با اضافه كردن اين كاراكتر به پايان كليد واژه يا كليد واژه ها ، كليه كلمه هايي كه از لحاظ اماليي ريشه يكساني با كليد واژه 

  مربوطه دارند بازيابي مي شوند 

   . و غيره بازيابي مي شوندeconomical و economics ،economy  كلماتeconom*با جستجوي كليد واژه : مثال

  . ، تمام شكل هاي آن كلمه بازيابي مي شوند به پايان كليد واژه يا كليد واژه هاهابا اضافه كردن اين كاراكتر: **

  .  را بازيابي مي كندsunkو sink ،sinking ،sankكلمات  sink**با جستجوي كليد واژه : مثال

در مواردي كه از چند عملگر همزمان براي جستجو استفاده مي شود و يا مقدم و موخر بودن اين عملگرها براي نتيجه (): 

  . جستجويتان اهميت داشته باشد استفاده مي شود

  .كنيدزماني كه بخواهيد يك عبارت دقيقا جستجو شود از اين عملگر استفاده مي : " "

  

  حسين نريماني :گردآوري و تنظيم از

   دانشگاه مازندران اسنادمسئول بخش اطالع رساني كتابخانه مركزي و مركز
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