THƯ VIỆN ĐẠI HỌC DUY TÂN

HƯỚNG DẪN TRA CỨU CSDL SPRINGER LINK

1. GIỚI THIỆU CHUNG
 Là CSDL cung cấp truy cập tới nguồn dữ liệu khoa học - công nghệ - y học.
 Bao gồm thông tin của hơn 2.743 tạp chí, hơn 170 tài liệu tham khảo điện tử,
45.000 sách điện tử,… tổng cộng với hơn 5 triệu dữ liệu đóng góp.
 Nội dung thông tin được tập hợp độc quyền của nhà xuất bản Springer và các cá
nhân đạt giải khoa học (180 nhà khoa học đạt giải Nobel, 51 nhà khoa học đạt giải
Field).
 Là CSDL có độ bao quát rộng, các chủ đề được tập hợp thành 12 bộ sưu tập gồm:
1. Khoa học hành vi
2. Sinh học & Y sinh học
3. Kinh doanh & Kinh tế
4. Hóa học & Khoa học vật liệu
5. Khoa học máy tính
6. Trái đất & Khoa học Môi trường
7. Kỹ thuật
8. Khoa học Xã hội Nhân văn & Luật
9. Toán & Thống kê
10. Y học
11. Vật lý & Nghiên cứu vũ trụ
12. Chuyên ngành và Ứng dụng CNTT
 Thông tin trong CSDL này luôn được cập nhật thường xuyên.
 Giao diện tìm kiếm được tích hợp với nhiều tính năng khác nhau, hỗ trợ tối đa cho
mọi nhu cầu về tra cứu thông tin của người sử dụng.
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2. ĐĂNG NHẬP CSDL
Truy cập vào trang chủ của Thư viện Trường Đại học Duy Tân:
http://elib.dtu.edu.vn
 Chọn CSDL Springer link

 Đăng nhập và CSDL

3. HƯỚNG DẪN TRA CỨU
3.1. Tìm nhanh
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2
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Các bước thực hiện:
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Bước 1: Nhập thuật ngữ tìm kiếm (kết quả tìm kiếm sẽ chính xác hơn khi từ
khóa được đặt trong dấu ngoặc kép)
Bước 2: Nhấn nút hoặc phím “Enter”
Bước 3: Sắp xếp và lựa chọn kết quả tìm
Lưu ý: Tài liệu có biểu tượng
văn.

nằm bên trên:Không được download toàn

3.2. Tìm kiếm theo chủ đề
Tìm kiếm theo chủ đề nằm ở ngay giao diện trang chủ, giúp người sử dụng dễ
dàng tìm kiếm các tài liệu có trong CSDL SpringerLink theo từng chủ để cụ thể
bao gồm: 24 chủ đề, 5 loại hình và 4 loại bài viết (bài trong tạp chí, chương
sách…)

Bước 1: Chọn
chủ đề
Bước 2: Giới hạn
tìm kiếm: Loại
hình, chủ đề, nơi
xuất bản,…

3.3. Tìm kiếm nâng cao
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Tìm kiếm nâng cao đưa ra một số tiêu chí giúp người sử dụng có thể tìm theo từ
khóa chính xác, loại bỏ những từ khóa không cần thiết cho tài liệu,…bằng các sử
dụng các toàn tử Bool như: AND, OR, NOT.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn “Advanced search
Bước 2: Nhập thuật ngữ và ô tương ứng để giới hạn hoặc/và mở rộng phạm vi nội
dung tìm kiếm
Bước 3: Giới hạn thời gian xuất bản tài liệu
Bước 4: Giới hạn toàn văn tài liệu (Bỏ check để liệt kê các tài liệu có thể
download toàn văn)
Bước 5: Nhấn nút “Search”
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Tìm tất cả các từ (tương ứng với toán tử AND)
Tìm chính xác vị trí các từ
Tìm một trong các từ (tương ứng với toán tử OR)
Không có các từ (tương ứng với toán tử NOT)
Tìm với thuật ngữ tìm nằm ở nhan đề tài liệu
Tác giả của tài liệu
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3.4. Kết quả tra cứu
5

Sắp xếp kết
4
quả tìm

2
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Thông tin mô
tả tài liệu

Xem toàn văn
và tải tài liệu

Trích xuất
tài liệu

Chia sẻ
bài viết
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Chúc các bạn thành công!

