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  مقدمه

افزار براي توليد، مديريت و نگهداري   يك نرمReference managerافزار  نرم

اسـت كـه كـاربر را در حفـظ سـوابق و خالصـه               ) Database(هاي اطالعاتي    پايگاه

 Reference managerتـر    بـه بيـان سـاده   .نمايد برداري منابع مورد نظر ياري مي

توان منابع مورد استفاده  ميدر آن هاي اطالعاتي  افزاري است كه با ايجاد پايگاه  نرم

رد اسـتفاده و    هـا را ذخيـره و در صـورت نيـاز مـو             ها و كتاب    نامه  در مقاالت، پايان  

 آمـاده بـراي ذخيـره اطالعـاتي چـون           هاي افزار فرمت   در اين نرم  . بازيابي  قرار داد   

هـاي ديگـر      نامـه و بـسياري از مجموعـه         مجالت علمي، كتاب، بخشي از كتاب، پايان      

  . وجود دارد

  :پذير است افزار به دو طريق امكان ورود مراجع و منابع در اين نرم

ات مراجـع ماننـد   در اين روش كليه اطالعـ : Internet searchبه صورت  -1

 از طريق پايگـاه اطالعـاتي مـادر مثـل            غيره  واژه، نام مجله و    هايكليدنام نويسنده،   

Medline، ISI web of science، Ovid     بازيـابي ودر پايگـاه اطالعـاتي ذخيـره

 .گردد مي

وارد پايگـاه   اطالعـات مزبـور توسـط شـخص كـاربر           : صورت دستي ه  ب -2

  .گردد مي) Database(اتي اطالع

) Import(هـاي وارد كـردن       تـوان بـا اسـتفاده از قابليـت          گـاهي نيـز مـي     : نكته

  .وارد پايگاه نمود) CD-ROM(  لوح فشردهاطالعات را از روي

پــس از ورود اطالعــات مراجــع، در هنگــام مقالــه نويــسي بــا اســتفاده از ايــن 

هـاي    و منـابع را در انتهـاي نوشـته        توان به طور خودكار ليست مراجع         افزار مي   نرم
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توان به سادگي به نام  الي متن مقاالت نيز مي در ضمن در البه. هاي مختلف و مورد قبول اكثر مجالت خارجي قرار داد علمي به سبك

  .پردازيم فزار ميا  در ادامه به توضيح بيشتر اين نرم.گردد اشاره نمود نويسندگاني كه از ايشان نقل قول شده يا به ايشان ارجاع مي

 Reference manager جديد شخصي در ) Database(ايجاد پايگاه اطالعاتي 

  new reference manager database پنجـره  .  كليـك كنيـد  new database بـر روي   fileبراي اين كار ابتدا از منوي  -1

  .)1شكل (نمايش مي يابد

  .نماييد وارد database نام دلخواهي براي File nameدر محل  -2

 

   نحوه ايجاد يك پايگاه اطالعاتي جديد-1شكل 

كه به منظور مشخص كردن تعاريف در بانك اطالعاتي مـورد اسـتفاده      وجود داردAdvancedاي بنام   در اين پنجره دكمه -3

  ).2شكل(يابد   پنجره زير نمايش مي دكمهناي با كليك بر روي .گيرد قرار مي

  :بارتند ازعموجود در اين پنجره تعاريف 

 Referenceهـاي پـشتيباني شـده در     هـاي اطالعـاتي و يـا فهرسـت     تواند از پايگـاه  هاي مترادف كه مي انتخاب فهرست واژه -

manager شيمي و انساني ،علوم پزشكيهاي مترادف در  به عنوان نمونه فهرست واژه (شود انتخاب(. 

   (Sort by)  ترتيب مرتب سازي مشخص نمودن-

   (Database subject)  موضوع پايگاه اطالعاتيودنمشخص نم  -
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  )Database Author ( مشخص نمودن نويسنده پايگاه اطالعاتي-

 

  تعيين تعاريف در پايگاه اطالعاتي : 2شكل 

  .            گردد  بانك اطالعاتي جديد با نام انتخابي شما  ظاهر ميnew سپس با كليك برروي -4

   گاه اطالعاتي در پايوارد نمودن مراجع

  : به صورت دستي-الف

 . را انتخاب نماييد new  گزينهReference انتخابي از منوي database جديد در منابع   نمودندبراي وار -1

  .يابد نمايش مي 3 مطابق شكل اي پنجره

فـصل كتـاب     ، )journal(مجلـه  ( هـاي موجـود    نوع مرجع يا منبع مورد نظرتان را از ميـان گزينـه  Ref Typeدر قسمت   -2

)book chapter( تمام كتاب ،)book whole ( انتخاب كنيد) و غيره . 

  . پردازيم گردد كه در اينجا به بررسي موجود در آن مي  ظاهر مي3شكل ) Journal(در صورت انتخاب گزينه مجله 
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 صورت دستينحوه وارد كردن مراجع به : 3                                                  شكل 

 

  از زيـر   reference edit با انتخاب گزينه كه گردد اي درج مي  به صورت شمارهRef IDبراي هر مورد به طور خودكار  -3

 جلـوگيري  Ref IDتـوان از درج اتوماتيـك      مـي assign reference ID و غير فعال كـردن گزينـه    tools در منوي optionsمنوي 

 .نمود

درج نقطـه در انتهـاي   .  نيستenterباشد نياز به   اگر عنوان بيشتر از يك خط .گيرد قرار مياله مق عنوان ، Titleدر قسمت -4

 . را قراردهيد"؟"عنوان نيز ضرورتي ندارد، اما اگر عنوان به صورت سوالي است عالمت سوال

 وسـپس   " ,"امـا    كه ابتـدا نـام فاميـل بـه طـور كامـل سـپس ك                .Lastname,F.Mگردند  نويسندگان با فرمت زير وارد مي      -5

 .گيـرد   نويسنده قـرار مـي  (Middle name)وبعد از آن نخستين حرف نام مياني ) First name(نخستين حرف نام كوچك نويسنده 

حتما به صـورت اختـصار تنهـا حـرف اول وارد شـوند و      )  middle name (دقت شود كه براي نويسندگان نام كوچك و نام مياني

 اولـين حـرف نـام كوچـك نويـسنده بـه             Fدر فرمت باال منظور از    (ف نام به صورت بزرگ تايپ گردد        اولين حرف فاميل و اولين حر     

 ).اولين حرف نام مياني نويسنده به صورت بزرگ مي باشدM صورت بزرگ و 
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 را شود، اگر نويـسنده جـزو ليـست باشـد  آن         كنيد، فهرستي از موارد جديد ظاهر مي              همانطور كه شما جزئيات را وارد مي      

  قراردهيد و نويـسنده دوم       " ;"انتخاب نماييد، براي درج نويسنده دوم كافي است پس از درج نويسنده اول طبق موارد فوق  عالمت                   

كنيـد و اصـول فـوق را     را به ترتيب فوق وارد نماييد، اگر رنگ نوشته به قرمزتغيير رنگ پيدا كرد، يعني اطالعات را اشتبا ه وارد مـي         

هـا، اگـر نويـسنده     درمورد اسناد به چاپ رسـيده توسـط شـركت   . شده است  رنگ نوشته آبي بود درست تايپاگر. كنيد رعايت نمي

  .وسپس نام شركت را قرار دهيد= مت مشخص نباشد كافي است عال

توان فقط  با كليك بر روي شكل كنار عدد سال، مي. گيرد امكان درج ماه و روز قرار ميبا  تاريخ انتشار Pub dateدر قسمت -6

  . توانيد اطالعات ديگري از قبيل فصل انتشار را وارد كنيد  نيز ميOtherسال انتشار را وارد نمود، در قسمت 

 مقالـه از اينترنـت قـرار    pdf يـا  htmlيـا فايـل   ) Full-text(هايي به نسخه كامل مقاله  توانيد لينك ميWeb/URLدر قسمت  -7

يا يك كليپ فيلم كه در مورد محتويات مقاله توسـط خودتـان تهيـه شـده اسـت از               ) ppt(توانيد يك فايل حاوي اساليد         حتي مي  .دهيد

  insert fileبراي اين منظور كافي است روي آيكن سبز رنگ راست كليك نماييد و از آنجـا گزينـه   . داخل كامپيوتر خودتان قراردهيد

  .را انتخاب نماييد

  .توانيد براي هر مرجع يادداشت قرار دهيد مي Notes  در قسمت-8

  . را وارد كنيدي مقالهها توانيد كليد واژه  ميKeywords در قسمت -9

موجود است ) Full text(نسخه كامل مقاله  كه  كنيد مشخصin file،not in fileتوانيد با انتخاب    مي Reprint در قسمت -10

  . تاريخ ارسال درخواست براي دريافت نسخه كامل مقاله را وارد نماييديدتوان  مي  on requset   با انتخاب.يا نه

  .مجله را وارد سازيد توانيد نام كامل يا نام اختصاري   ميJournal name در قسمت -11

  .نماييدوچكيده مقاله را وارد ) Volume ،Issue(توانيد اطالعات ديگري از قبيل شماره مجله   در قسمت بعدي نيز مي-12

عنوان اين  ..توانيد جهت وارد كردن اطالعاتي غير از آنچه در باال ذكر شد اقدام نماييد  ميUser def با استفاده از فيلدهاي  -13

  . تغيير دهيد و عنوان دلخواه را وارد نماييدtools در قسمت field and type editتوانيد از طريق منوي  فيلدها را مي

توانيـد اطالعـات را     مـي  file از منـوي  saveبا انتخاب گزينـه سپس  .ديدنمو وارد  راالعات مرجع مورد نظربدين ترتيب كليه اط

  .    كليك كنيد save and new بر روي آن در صورت تمايل براي وارد كردن اطالعات يك مرجع ديگر و ذخيره .ذخيره نماييد

  )Pubmed ، ISI ،Ovidمانند (  هاي اينترنتي مادر  بازيابي مراجع از بانك-ب

  . يابد نمايش مي 4شكل  مطابق پنجره ؛ را انتخاب نماييد internet search گزينه  toolsاز منوي براي اين منظور  -1
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  هاي اينترنتي مادر  نحوه بازيابي مراجع از بانك:4شكل 

                     وZ39.50 sites ،Pubmedصــورت  هــا بــه  ايــن انتخــاب.  بانــك مــادر را انتخــاب نماييــدselect database در قــسمت  -2

ISI web of scienceباشد به عنوان مثال  ميISI كنيم  را انتخاب مي.  

  .هاي وب مورد نظر را انتخاب كنيد ميزبان توانيد كليك نماييد ميselect hosts اگر برروي دكمه  -3

 selectو از آنجا .  را انتخاب كنيدz39.50 بانك مادر select database هستيد در قسمت  ovidاگر خواهان جستجو در : توجه

hostsتوانيد با زدن كليد  در ليست نمايش داده شده مي.  را انتخاب نماييدOسريعا وارد زير منو Ovid    شويد وآن را با سـاير زيـر 

  .دگردن  بازيابي ميOvidاز بانك ) ها رفرنس(بدين ترتيب مراجع . منوهايش انتخاب كنيد

را انتخـاب نماييـد ايـن قـسمت      OR  يـا  ANDهاي شرطي مانند   عبارت connector در پنجره نمايش داده شده در قسمت -4

  .باشد تر مي براي اتصال خطوط مختلف جستجو و انجام جستجوهاي پيشرفته

  .)title يا topic( موضوع مورد جستجو را انتخاب كنيد   field در قسمت-5

    . نماييدواردرا ) Lasikمثالً ( كلمه مورد جستجو parameter در قسمت  -6

  .توانيد اطالعات ديگري مانند نام نويسنده، نام مجله، سال انتشار را وارد كنيد در صورت تمايل مي

كامل باشند اطالعات  مي  lasikيب منابعي كه حاوي كلمه كليدي   بدين ترت. را بفشاريد F12 يا كليد   start searchسپس دكمه

كه در آن تعداد مقاالت يافت شده را  نمايش يابد 5 اي مانند شكل  ممكن است پنجره.گردند بازيابي مي  ISI web of scienceها از آن

  . كليك نماييد OKتوانيد محدوده را انتخاب وبرروي   مي.دهد نمايش مي

 

 



 54  

سال دوم
-

 شماره 
3-

 تابستان 
1386

  

  انتخاب تعداد مقاالت بازيابي شده: 5شكل  

  .بازيابي اطالعات صورت خواهد گرفت 6 بدين ترتيب مطابق شكل

بازيابي اطالعات:6شكل
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  database آنهـا را در يـك   file ازمنـوي   save asبا انتخابتوانيد  گردد كه مي پس از اتمام، كليه موارد يافت شده فهرست مي

را طبـق مراحـل قبـل     خالي را باز نماييد وسپس بازيابي databaseتوانيد قبل از عمل بازيابي اطالعات ابتدا يك  ذخيره نماييد و يا مي 

مراجـع مـورد نظـر را انتخـاب و بـه      reference  از منـوي  Copy between databases پس از آن با استفاده از گزينه .انجام دهيد

database مورد نظر انتقال دهيد .  

رت با بستن پنجره    هاي گفته شده موارد بازيابي شده را ذخيره نماييد چون در غير اين صو               دقت كنيد كه حتما طبق روش     : نكته

  .مربوطه تمام موارد از بين خواهد رفت

  Reference manager حاوي اطالعات درDatabase) (باز نمودن يك پايگاه اطالعاتي

  ).7شكل(شود   ظاهر مي open databaseپنجره.   كليك كنيدfile از منوي  open database برروي گزينه -1

 در . كليـك نماييـد   openو سپس بـرروي  )  را انتخاب كنيدsampleبه عنوان نمونه فايل  (نام فايل مورد نظر را انتخاب كنيد -2

  اجازه دستكاري اطالعات نمايش داده شده را داريم ولي بـا انتخـاب    share write – readگزينه  با انتخاب   access rightقسمت 

read only share توانيم اطالعات را بخوانيم  فقط مي. 

  

  نحوه باز كردن يك پايگاه اطالعاتي: 7شكل 
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  .يابند  پس از باز شدن بانك اطالعاتي به طور خود كار تمامي مراجعي كه در آن بانك ذخيره شده باشند نمايش مي-3

  .يابد هاي وارد شده نمايش مي فهرست مرجع) نيمه پايين پنجره برنامه ( reference list در قسمت -4

نمـايش  ) نيمه بااليي پنجره برنامـه  (reference edit windowتر آن در قسمت  ها اطالعات كامل نس با انتخاب هر كدام از رفر

  . يابد كه قابليت تغيير نيز در آن وجود دارد مي

  .پردازم افزار مي هاي ديگر اين نرم  بعد به توضيحات بيشتري در مورد قسمتشمارهدر 

  :منابع

1. Thomson ISI research soft.Technical support & services. Available from:url: 

http://www.refman.com/support/rmsupport.asp                
2. Available from  2. Thomson ISI research soft.Guided tour for Reference manager  

: http://www.refman.com/support/docs/ReferenceManager11.pdf  


