EBRARY
Kitapları içerir.
Yardım: EBrary’nin nasıl çalıştığı, arama, hızlı görünüm, kitaplık gibi unsurların özellikleri
ve işlevleri hakkında bilgi verir.
Ayrıca, “Getting Started” başlığı altında kullanıcının veritabanını daha verimli kullanması ve
aramalarını daha etkili yapabilmesini sağlayacak açıklamalı kılavuz ve videolar yer
almaktadır.
Arama Arayüzleri: Basit ve gelişmiş arama arayüzleri bulunmaktadır.
Gelişmiş Arama: Arama kutusuna arama terimi yazıldıktan sonra hangi alanda arama
yapılacağı seçilir. Arama yapılabilen alanlar: “Metin-anahtar sözcükler”, metin, yazar, yıl,
yayıncı, ISBN, LC yer no’su, doküman türü, dil vb’dir. Arama kutusu yanındaki + ve –
işaretli kutucuklar birleşik arama yapmak için yeni arama kutusu açma/kaldırma işlevini
görür. Operatör kullanma seçeneği sunmamaktadır.
Gözden Geçirme: Genel konu listesinde konu kategorileri link olarak verilmiştir. Bu linkler
aracılığı ile alt konu bölümlerine ulaşılır. Her alt konu başlığı yine link olarak verilmiştir ve
başlık yanında kaç kayıt içerdiği bilgisi de sunulmuştur. Böylelikle seçilen konudaki
kayıtlarda gezinilebilir.
Sonuç Listesi: Kaç kayıt getirdiği belirtilmekte ve kayıtlar ilgililiğe göre sıralanmaktadır.
Ancak başlık, yazar, yayıncı ve yıla göre de sıralama yapma seçenekleri sunulmaktadır. Bir
sayfada 20 kayıt görüntülemektedir. Sayfa-sayfa ilerleme olanağı sunmaktadır.
Bibliyografik Kimlikler: Kitap kapağı görüntüsü ve bibliyografik kayıt birlikte
sunulmaktadır. Bibliyografik kimlikler başlık(link), yazar(link), yayıncı(link), yayın yılı konu
başlıkları (link) şeklinde verilmektedir. Kinlikleri uzun, orta ve kısa biçimleriyle
görüntülemek mümkündür. Kimliklerin altında içindekiler sayfası, benzerlerini bul ve
kitaplığa ekle gibi seçenekler sunulmaktadır. Kitaplıkta, eklenen kaynak üzerinde altı çizilmiş
cümleleri ve alınmış notları toplu olarak görmek mümkündür.
Kitap kapağı tıklandığında gelen ikiye bölünmüş ekran görüntüsünde metni ve içindekiler
sayfasını görmek mümkündür. İçindekiler sayfasında doğrudan kitabın bölümlerine ulaşmak
ve kitaba bölüm bölüm göz atmak mümkündür. Ayrıca bölüm başlığı yanında verilen yeşil
renkli büyüteç imgesi, arama teriminin geçtiği ilk sayfayı görüntülemektedir. Öte yandan
kitabın metin kısmının görüntülendiği kısımda sayfalar arasında ileri-geri hareket olanağı
sunulmakta, font ayarı yapılabilmekte ve metin üzerinde istenilen renkte işaretleme yapmayı
sağlayan renkli kalem gibi araçlar sunulmaktadır. En kapsamlı araç ise InfoTools’dur. Bu araç
sayesinde kopyalama, not alma, metin işaretleme yapılabilmektedir. Metin/kaynakça
içerisinde verilen bir URL adresine bağlantı yapılabilmekte, bir kişinin biyografik bilgileri
Wikipedia’da aranabilmekte, bir bilgi parçasını aramak için arama motorlarına gidilebilmekte,
haber kaynaklarına bağlantı yapılabilmekte (BBC ve CCN gibi) ilgili görseller Bing ve
Google’da aranabilmektedir.
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UADMK - Açık Lisans Bilgisi
Bu ders malzemesi öğrenme ve öğretme yapanlar tarafından açık lisans kapsamında ücretsiz olarak
kullanılabilir. Açık lisans bilgisi bölümü yani bu bölümdeki, bilgilerde değiştirme ve silme yapılmadan
kullanım ve geliştirme gerçekleştirilmelidir. İçerikte geliştirme değiştirme yapıldığı takdirde katkılar
bölümüne sadece ekleme yapılabilir. Açık lisans kapsamındaki malzemeler doğrudan ya da türevleri
kullanılarak gelir getirici faaliyetlerde bulunulamaz. Belirtilen kapsam dışındaki kullanım açık lisans
tanımına aykırı olduğundan kullanım yasadışı olarak kabul edilir, ilgili açık lisans sahiplerinin ve
kamunun tazminat hakkı doğması söz konusudur.
Katkılar:
Doç. Dr. Tülay Fenerci, AÜ, 17/6/2011, Metnin hazırlanması
Rıza Burak Göksoy, AÜ, 26/6/2011, Metnin düzenlenmesi
###################################################################
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