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Kılavuzu





Basitleştirilmiş Arama



Basit arama ekranında arama terimlerinizi 

girerek bütün seçili OVID veritabanları içinde 

hassas arama yapabilirsiniz. İsterseniz soru 

cümlesi olarak aramanızı yürütebilirsiniz



Aramanızı sınırlandırmak için 

“Limits” linkine tıklayıp açılan 

ekrandan arama sonuçlarınızın 

hangi türde olmasını istediğinizi 

seçebilirsiniz. 



Size sunulan sekmelerden istediğiniz 

arama ekranı seçip aramanızı 

yürütebilirsiniz. 



Tüm arama araçlarınızı tek yerde 

görüp istediğinizi seçip aramanızı 

yürütebilirsiniz. 



Arama alanları (Search Fields) 

sekmesinden

anahtar kelimelerinizin hangi alanlarda 

aranmasını istediğinizi seçebilirsiniz.



Gelişmiş arama fonksiyonu gibi çalışır. Kelime ve 

kelime grupları arayabilir, AND, OR, AND NOT 

operatörlerini kullanabilirsiniz. 



Arama sonuçlarınız “aramanız ile ilgili olma” 
durumuna göre sıralanır ve yıldızlar ile 

ilgililik durumu gösterilir. 



OvidSP Arayüzü Aramada 

Derecelendirmeyi Nasıl Yapar 

Aramaları Derecelendirme Sistemi

 5-Yıldız

– Aranan bütün kavramlar metin parçasında mevcut ise 

 4-Yıldız

– Aranan çoğu kavram metin parçacsında mevcut fakat bazıları yok ise. 

 3-Yıldız

– Bir kavram mevcut parçasında eksik ise. 

 2-Yıldız

– İki kavram metin parçasında eksik ise. 

 1-Yıldız

– Metin parçasında iki kavramdan fazla eksik var ise.

Arama sonuçları en çok kavram bulunan metin parçasından yani 5-

Yıldızdan düşüğe göre sıralanır.



Arama sonuçlarınızı tercihinize göre sıralamak için 
yukarıda gösterilen aşağı doğru açılan menüye tıklayınız.



Sonuçlarınızı Gelişmiş Olarak Görmek İcin 

Gerekli Gereçler



Search Aid kısmından, sonuçlarınızı konuya, yazara, 

dergiye veya tercihinize göre görüntüleyebilirsiniz.



Sol taraftaki View 

Abstract butonuna 

tıklayarak 

sonuçlarınıza ait özet 

bilgiye erişebilirsiniz.



Sarı ikona tıklayarak sonuçlarınız için 
kendinize ait notlar ekleyebilirsiniz.



Bu bölümden notlarınızı
düzenleyebilir ve 
kaydedebilirsiniz.



Kaydedilen notlarınız bu şekilde 
gösterilmektedir ve sonuçlarınızla birlikte 

kaydedilmiş olarak kalmaktadır.



Otomatik uyarı(Alert) 



Yürütülen aramalarınızı  Canlı 
Yer İmi (RSS) şeklinde 

kaydederek yeni eklenen 
içeriği kolaylıkla takip 

edebilirsiniz.



İstediğiniz e-derginin İçindekiler 

sayfasını Canlı Yer İmi(RSS) özelliği 

ile takip edebilirsiniz. 

Tam metin makale



Canlı Yer İmi(RSS)’ne kolaylıkla abone 

olabilirsiniz.
Canlı yer İmi(RSS) üye olduğunuzda 

otomatik olarak “sık 

kullanılanlar”ınıza eklenir.



Gelişmiş Dergi Görünümü 



Derginin sayılarının bulunduğu liste“dergi kapağı ve cilt, sayı 

bilgisi ve sayfa sayısı”nı da kapsamaktadır.

Derginin cilt, sayı bilgisi ve 

sayfa sayısı
Dergi kapağı



Geliştirilmiş İçindekiler 

Sayfası görünümü


