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A quick guide to the site’s features

My Home
Giao diện trang chủ, hỗ trợ các tính năng tìm kiếm,
tổ chức dữ liệu:


Hộp Search box, phần Browse Topics



Personal Folders



System Folders:
o

What’s New: cập nhật nhan đề sách mới,
thông tin về Books24x7

o

Top Titles: nhan đề được xem nhiều nhất

o

Recommended: nhan đề được yêu cầu
nhiều nhất

o

History: Những nhan đề đã truy cập

Browse Tools
Công cụ hỗ trợ người sử dụng.
Click vào

để tham khảo thêm thông tin về những tính năng này

Searching for Content
Điền từ, cụm từ vào ô Search box, lựa chọn giới hạn phép tìm. Kết quả tìm sắp xếp theo mức độ
phù hợp, có kèm theo đường link trực tiếp tới nội dung các chương sách tương ứng. Iterative
Search: thực hiện tìm kiếm lần 2 với các kết quả đưa ra. Sử dụng

để giới hạn

kết quả tìm chỉ mang những đặc điểm cụ thể

Browsing the Content
Tại My Home, chọn chủ đề được liệt kê trong mục Browse Topics, click vào các chủ đề con để xem
danh mục tài liệu. Click vào nhan đề cần để đọc nội dung. Nếu được cấp quyền truy cập vào nhiều bộ
sưu tập chủ đề, người dùng chọn tính năng “View by” để xem lướt danh mục tương ứng

Personal Folders (may not be available within some institutions)
Tạo thư mục quản lý theo nhu cầu cá nhân. Dùng

để thêm sách mới vào thư mục này.

Tạo Bookmarks và Ghi chú (may not be available within some institutions)
Click Bookmark

để đánh dấu nhanh nội dung trang sách. Tên sách cùng phần thông tin bookmark được tự động cập

nhật trong Thư mục cá nhân (Personal Folder). Click vào

để thêm các ghi chú cá nhân, đánh dấu trang…

Thiết lập cài đặt cho My Home (may not be available within some institutions)
Đánh dẫu vào ô

, lựa chọn phần nội dung mặc định hiển thị tại My Home

Accessible from every page
Click “Advanced Search” để hiển thị 4 tính năng hỗ
trợ chính trong tìm kiếm nâng cao, cung cấp thêm
phạm vi tìm kiếm để có được kết quả như yêu cầu.
1. Precision Searching (tìm chính xác):
Gõ thuật ngữ tìm và lựa chọn thuật ngữ xuất hiện
trong fulltext, nhan đề, hay tên tác giả…

 Words in proximity: Tìm các thuật ngữ xuất hiện xếp dựa trên vị trí xuất hiện gần nhau
của các thuật ngữ tìm trên cùng 1 trang HTML.
 Any words (tương tự OR): Kết quả tìm có thể chứa bất kỳ từ nào có trong cú pháp tìm.
 All words (tương tự AND): Kết quả tìm phải chứa tất cả các từ có trong cú pháp tìm.
 Exact phrase (tương tự dấu “ “ ): Tìm chính xác theo cụm thuật ngữ tìm.
 Boolean: cho phép nhận dạng các toán tử Boolean AND, OR, NOT có trong cú pháp tìm

 Kết quả tìm có thể được sắp xếp theo thứ tự phù hợp nhất hoặc theo ngày bản quyền.

2. Search Scoping (phạm vi tìm kiếm):


Search in: giới hạn nguồn tìm kiếm



My Bookshelf: chỉ tìm trong phạm vi các thư
mục cá nhân, có thể tìm toàn bộ các thư
mục, hoặc 1 thư mục cụ thể



Collections: giới hạn phạm vi tìm trong từng
bộ sưu tập chủ đề sẵn có.

Advanced Search
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3. Additional Constraints (cú pháp bổ trợ):
Có thể tạo thêm 3 thiết lập tìm kiếm khác
nhau, tùy theo nhu cầu của người sử dụng


Tìm theo nội dung toàn văn hoặc 1 nhan
đề cụ thể



Chỉ tìm trong 1 nhan đề hay loại bỏ 1
nhan đề cụ thể ra khỏi danh mục kết quả



Tìm theo cụm từ chính xác, tìm gần đúng,
sử dụng toán tử Boolean



Giới hạn kết quả theo ngày cấp bản
quyền

4. Filtering Results (lọc kết quả):
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Cho phép lọc các nhan đề có
nội dung ở dạng CD, PDF, MP3,
theo số trang và theo tình trạng
tài liệu

Tại trang kết quả tìm cũng hỗ
trợ người dùng công cụ lọc để
điều chỉnh lại danh mục kết quả
theo như yêu cầu.
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