
Yeni Ebrary Arayüzü

Kullan lavuzu



KAPSAM

E-kitap say : 48406

Kapsad koleksiyon say : 16 koleksiyon (Antropoloji
ve Sosyoloji, letme ve Ekonomi, Bilgisayar ve Bilgi
Teknolojileri, E itim, Mühendislik ve Teknoloji, Tarih ve
Politik Bilimler, Be eri Bilimler, Dil, Edebiyat ve Dilbilim,
Hukuk, Uluslararas li kiler ve Kamu Politikas , Ya am
Bilimleri, Tip, Hem irelik ve Yard mc Sa k Bilimleri,
Do a Bilimleri, Psikoloji, Din, Felsefe)



çindekiler

Arayüze Genel Bak
Okuyucu Seçimi
Search – Arama Seçenekleri

Simple Search – Basit Arama
Focus Search – Konulara Göre Arama
Advance Search – Geli mi Arama
Recent Search - Oturumunuzda yapt z taramalar n
kaydedildi i tarama tarihçesi bölümüdür.
Chapter ranking - Sonuçlar , sadece en ilgili kitaplara göre de il
en ilgili bölümlere göre de s ralamay sa layan bir özelliktir.
çindekiler

QuickView - H zl Görüntüleme Özelli i
Ebrary Reader – Ebrary Okuyucusu
Geli tirilmi Kitapl k Seçenekleri (bookshelf)



Genel Bak

Search

Arama

Kutucu u

QuickView; sekmesini kullanarak ebrary reader

program bilgisayara yüklenmeden de kitaplar n içeri ini

görmek, not almak, kitap içerisinde i aretleme yapmak

ve ç kt almak mümkündür.

Bookshelf (Kitapl k)
Bookshelf özelli ini kullanarak favori E-kitaplar

(bookmark) toplayabilece iniz ve kaydedilen

notlar saklayabilece iniz, s rs z say da

depolama kapasitesine sahip geli tirilmi kitapl k

seçeneklerine eri ebilirsiniz.



Ki isel Hesap Olu turma

•Bookshelf’e giri için ilk önce Sign In

butonunu kullanarak bir hesap olu turulmas

gerekmektedir.

Ki isel hesap

olu turduktan

sonra Bookshelf

özelliklerini

kullanmaya

ba layabilirsiniz.



Görüntüleme Yöntemi Seçimi

My Settings

My Settings kullan larak, kitap linkine t kland nda kitab n

içeri inin görüntülendi i format de tirilebilmektedir. Bu

sekmeden QuickView yada Ebrary Reader opsiyonlar ndan

birini seçebilirsiniz.



Basit arama

•Simple Search
(Basit Arama)

•Yeni Ebrary arayüzünün her sayfas nda Simple Search

yap labilmektedir.

• Ekranda görülmekte olan örnekte ’business plan’ terimi

için basit arama yap lmakta.

•Sorts results by (S fland rarak
Görüntüleme)

•Arama Sonuçlar arama konusuna uygunlu a göre

oldu u gibi kitap ad , yazar, yay nc ve yay n tarihlerine

göre de s fland labilmektedir.



Konulara göre arama (Focus search)

Bu önerilerden birini i aretleyip arama
yapt z zaman Focus Search
gerçekle tirilecektir.

Focus Search özelli ini kullanarak aramalar konulara
göre daraltarak belirli konularda yo unla rabilirsiniz.
Yap lan araman n sonucunda sayfan n üst k sm nda ç kan
Focus k sm nda taraman daraltarak belirli konularda
yo unla lmas na olanak veren konu önerileri
sunulmaktad r.



Geli mi Arama (Advanced Search)

Geli mi Arama (Advanced Search)
•Ek arama alanlar eklemek için art ya, arama alan kartmak için eksiye

klayarak gereken düzenlemeleri yapabilirsiniz.

•Yeni Ebrary arayüzüne yeni arama parametreleri eklenmi tir.

•Eski arayüzde bulunan; Kitap Ad , Yazar, Konu ve Yay nevi arama

parametrelerine Dewey, LC, ISBN numaralar na göre arama yapma, Yay n

, Döküman Tipi ve Dillerine göre arama yapma seçenekleri de

eklenmi tir.



Güncel Arama Tarihçesi (Recent
Searches)

Recent Search - Oturumunuzda yapt z taramalar n kaydedildi i “Recent”

olarak adland lan tarama tarihçesi bölümü

• Kaydedilmi aramalara dönmek için ekranda beliren linklere t klamak yeterli

olmaktad r.



Arama Sonuçlar lgili Bölüme Göre
ralama (Chapter Rank)

CHAPTER RANK
Chapter Rank özelli i; sonuçlar sadece en ilgili kitaplara göre de il en

ilgili bölümlere (chapter) göre de s ralamay sa lamaktad r. Arama

sonuçlar içerisinde konuyla en ilgili 20 bölüm görüntülenmektedir.



çindekiler (Table of Contents)

Table of Contents ( çindekiler) sekmesini

kullanarak kitap içeriklerini görüntüleyebilir ve hangi

bölümlerin arama teriminize daha uygun oldu unu

görebilirsiniz.



zl Görüntüleme (QuickView)

•Web taray üzerinde h zl ve pratik bir biçimde döküman

görüntülenmesini sa layan QuickView özelli i: Bu

özellik sayesinde ebrary reader program bilgisayara

yüklenmeden de kitaplar n içeri ini görmek mümkün

olacakt r. Yeni eklenen kullan m özellikleri ile QuickView

Reader içerisinden ç kt alabilme, kopyalama ve not ekleme

gibi özellikler kullan labilir konuma getirilmi tir.



Döküman içinde arama yapma

QuickView ile görüntüleme

yaparken, kitap içinde anahtar kelime

ile arama yap labilmektedir.

Yandaki örnekte sonuç döküman

içerisinde yeni arama terimi olarak

‘venture capital’ aramas yap lmakta.



Ebrary Okuyucusu (Ebrary Reader)

“Ebrary reader” içinden

görüntüleme elde etmek için Ebrary

Reader butonuna t klay z.

•Ebrary Reader butonuna

klad zda Ebrary Reader yeni

tarama penceresi içerisinde

aç cakt r.



Ebrary Reader: Özelliklere genel bak

Contents; Kitap içeriklerini

görüntüler.

Notes; Not ekleyebilir yada daha

önceden eklenmi notlar

görebilirsiniz.

Highlights; stedi iniz sat rlar

renkler ile i aretleyebilirsiniz.



InfoTools

InfoTools özelli i ile herhangi bir kelimeyi  i areledi inizde bu kelimeyi kütüphane katalo u, di er web sayfalar ve

incelenmekte olan kitab n tamam içinde taratabilirsiniz. Herhangi bir terimi seçip mouse’ n sa tu una bast zda

Info Tools içindeki seçenekler s ralan r. Ekran görüntüsünde ‘venture capitalist’ terimi seçilip mouse’ n sa tu una

kland ktan sonra kütüphane katalo unda arat lmakta.



Haber içinde arama yapma (search
news)

Yandaki ekran

görüntüsünde Info Tools

kullan larak ‘venture

capitalist’ tarama terimi

hakk nda daha fazla bilgi

edinmek için venture

capitalist seçilip, CNN

haber ar ivleri içinde

tarat lmakta.



Kelime Tan mlama (Define)

Herhangi bir
kelimeyi mouse ile

aretleyip
mouse’un sa
tu una
bast zda ve
‘define’ linkine

klad zda...

... seçilen kelimenin anlam
Webster sözlü ünde ve Sesli
Sözlük’te (Türkçe- ngilizce)
arat r.



Kitap çinde aretleme (Highlighting)

Kitapta

istedi iniz

cümleleri

aretleyip, bir

sonraki

kullan z için

saklayabilirsiniz.



Not Alma ve aretleme (Notes and
bookmarks)

Bookmark bölümüne
klayarak kitap

üzerinde ald z
notlar ve

aretledi iniz sat rlar
görüntüleyebilirsiniz...

..ya da yeni notunuzu bu bölüme
yazabilirsiniz.



Notlar n QuickView çinden
Görüntülenmesi

Notlar z bu k mda görünücektir.

Kaydedilen notlar

QuickView’den

görüntülemek için

buraya t klay z.



Kopyalama – Yap rma

Yay nc n izin verdi i ölçüde metni
kopyalarak...

Word dosyas na yap rabilirsiniz.



Kitapl k (Bookshelf)

Kitapl zda bulunan kitaplara, i aretli
yaz lara ve kay tl notlara eri im için
linklere t klaman z yeterli olacakt r.

Favori kitaplar z, notlar z ve
aretlenmi metinleriniz

kitapl zda (bookshelf)
otomatik olarak kaydedilmektedir.

All Documents &
Annotations” seçimini
yaparak Bookshelf
içinde kay tl olan tüm
döküman ve notlar
görüntüleyebilirsiniz.

Kitapl zda bulunan tüm kitap, yaz
ve notlar istedi iniz dosya içine
sürükleyerek ta yabilir ve
kaydedebilirsiniz.


