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Kapsam:
Makine Mühendisliği ve mühendislik yönetimi konularında tüm ülkelere ait literatür
özetlerini içermektedir. 280,000 üzerinde kayıt kapsamında teorik bakış açıları yanısıra pratik
uygulamalar da yer almaktadır. Veri tabanında teknolojik yenilik alanlarındaki son gelişmeler
özetlenmiştir. Bu alanlar: mekanik, robotik, enerji ve güç, üretim mühendisliği, ölçme ve kontrol,
araç ulaşımı ve yönetimi. ISMEC, dünyadaki diğer mühendislerin fırsatları nasıl kullandıkları,
problemlerin nasıl üstesinden geldikleri gibi özel konularda da bilgiler içermektedir.
KULLANIM BİLGİLERİ
Search ekranına anahtar sözcük veya sözcüklerinizi giriniz. Bu alanda tarama
stratejisi kurmak gerekmektedir. Tarama terimlerinin aralarına AND, OR, NOT boolean işleçleri
konularak bu terimler birleştirilip bir tarama mantığı oluşturulabilir. ‘’All Fields’’ tuşuna klik
yapılarak özet okunabilir. ‘’Index’’ tuşu kullanılarak veritabanı içinde geçen sözcük kümelerini
görebilir aynı zamanda buradan da ‘’Search’’ yapabilirsiniz. ‘’Limit’’ tuşunu kullanarak yayının
yılından, yayın diline vb. seçeneklerde ‘’Search’’ içinde sınırlama getirebilirsiniz. ‘’Thesaurus’’
seçeneği size veritabanı içinde tarama yapacağınız sözcük veya sözcükler konusunda yardımcı
olabildiği gibi, bu alandan ‘’Search now’’ tuşu kullanılarak sonuçlara ulaşılabilirsiniz.
Tarama sırasında yazdığınız sözcükleri kolay kullanım için:
Örneğin search alanına ‘education’ sözcüğünü girdiniz.Sonuç olarak;
No Records
Search
#1 12548
education
çıktı
ileriki bir alanda education kelimesini kullanmak istediniz bunu tekrar yazmak yerine Search
alanına ( #1 and library ) veya ( #2 #4 #6 ) yazarak search yapabilir, yazdığınız kelimeleri tekrar
yazmadan hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabilirsiniz.
KAYIT İŞLEMİ
Tarama sonuçlarını kayıt etmek veya kağıda basmak isterseniz ilk önce bilgileri kayıt
etmeniz gerekmektedir. Tarama sonucunda çıkan bibliyografik bilgileri tek tek seçerek veya
tamamını kayıt edebilirsiniz. Bibliyografik bilgilerin sol üst köşesindeki şekle klik yaparak tek tek
seçim yapılabilir.
‘’Download’’ tuşuna basınız ve karşınıza gelen pencerede yeni bir dosya ismi veriniz s1.d2. gibi.
Daha sonra drivers seçeneğinden ‘’a:\\ client’’ = A sürücüsü (Disket) ‘’c:\\ client’’ = C sürücüsü
(Hard Disc) den birini seçerek ‘’download’’ tuşuna basarak kayıt edebilirsiniz. Bilgiler text
dosyası olarak kayıt edilir (Örneğin s1.txt). Bu dosyaları notepad veya wordpad de açabilir ve
kağıda basabilirsiniz.
Tarama sırasında lütfen anahtar sözcüklerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.

