راهنمای کاربری سامانه دسترسی به مقاالت علمی (سمنتا)

ابتدا با وارد نمودن آدرس  WWW.SEMANTAK.IRبه سامانه دسترسی مقاالت علمی وارد شوید .همانطور که اطالع دارید
هر مرکز در بهره برداری از این سامانه باید دارای یک نام کاربری و کلمه عبور باشد که آنرا از مدیریت کتابخانه دریافت و در صفحه
ورود به پایگاه ،نام کاربری و کلمه عبور را وارد نمایید تا بتوانید از امکانات سمنتا بهره برداری نمایید.

پس از ورود نام کاربری و کلمه عبور کلید "ورود" را فشار دهید همکنون وارد صفحه کاری سمنتا می شوید .تنها گزینه ای که شما
باید در بهره برداری از سمنتا به خاطر داشته باشید اینست که سمنتا بر اساس  DOIبه بازیابی اصل مقاالت می پردازد و پس از
جستجو آن را در کسری از زمان در اختیار کاربر قرار میدهد.

 DOIچیست؟ ((DOI = Digital Object Identifier
 DOIیک استاندارد بین المللی است که توسط سازمان بین المللی استاندارد سازی ( International Organization for
 )Standardizationیا همان  ISOجهت شناسایی اسناد الکترونیکی ساخته شده است.
پیش نویس نهایی این استاندارد ( )ISO/DIS 26324در  15نوامبر سال  2010با کسب  %100آراء به تصویب رسید و در 23
آوریل سال  2012منتشر شد .شناسه  DOIاز دو بخشِ کد ناشر و کد سند تشکیل شده و به وسیله عالمت ” “/از یکدیگر جدا می

شوند .پیشوند ،نقش شناساندن و معرفی ثبت کننده اسم را بر عهده دارد و پسوند ،که توسط شرکت ثبت کننده انتخاب می شود،
شیِ بخصوصِ مرتبط با آن  DOIرا مشخص می کند .در این رشته ها اکثر حروف  UNICODEقابل استفاده هستند و بزرگ یا
کوچک بودن آنها باعث تمایز در نام می شود.

در واقع  DOIیک رشته عدد است که بطور انحصاری به هر نوشته آنالین تعلق میگیرد .این کد به یک لینک دایم اینترنتی بطور
ابدی و فناناپذیر متصل میباشد .قریب به اتفاق ناشران معتبر آکادمیک که در نشر مقاالت و کتب علمی فعالیت می کنند ،از این
شناسه به عنوان یک کد منحصر به فرد برای مقاالت و کتب منتشر شده خود در اینترنت استفاده می کنند .برای مثال ،چند نمونه
 DOIاز مجالت مختلف در ادامه نشان داده شده است :


ar050199q/10.1021 .



adma.200600527/10.1002 .



ng.130/10.1038 .



PhysRevLett.98.013901/10.1103 .
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مختصر و مفید در مورد : DOI


این کد به یک لینک دایم اینترنتی بطور ابدی و فناناپذیر متصل می باشد.



این کد همانند بارکد برای شناسایی محصوالت آنالین بکار برده می شود.



عالوه بر مقاالت به کتب و کتابچه خالصه مقاالت نیز ارایه می گردد



در حقیقت اثر انگشت مقاله یا نوشته آنالین شماست.



می تواند بعنوان یک لینک ثابت ،کلیه ارجاعات و بازدیدهای مربوط به یک مقاله را به کنترل خود درآورده و از هدر رفتن
ارجاعات جلوگیری نماید.

برای آنکه بتوانید به مقاالت علمی از طریق سامانه "سمنتا" دسترسی یابید ،باید در بخش کاربری خود در سایت سمنتاDOI ،
مقاله مورد نظر خود را وارد نمایید تا مقاله جستجو و در حساب کاربری شما آماده تحویل گردد.

صفحه اصلی بازیابی مقاالت از طریق DOI

پس از درج نام کاربری و کلمه عبور صفحه ذیل نمایان می گردد .در اینجا کافیست با درج  DOIمقاله سفارش مقاله خود را آغاز
نمایید الزم به ذکر است اگر  DOIیک مقاله را نداشتید کافیست واژه  DOIو عنوان مقاله را در گوگل جستجو تا  DOIآن را برای
شما نمایش دهد سپس  DOIرا در صفحه ذیل ورود تا عملیات واکشی مقاله شما آغاز گردد.

سپس  DOIیک مقاله را در باکس سفارش مقاله وارد کرده و سپس بر روی گزینه "نمایش مشخصات مقاله" کلیک نمایید.

سیستم به سرعت اطالعات شناسنامه ای مقاله مورد نظر را برای شما بازیابی می نماید که از صحت مقاله مورد نیاز مطمین گردید.
در پایین صفحه متادیتای مقاله بازیابی شده نمایش داده می شود .حال که از اطالعات شناسنامه ای مقاله اطمینان حاصل کردید با
کلیک بر روی گزینه "سفارش مقاله" سمنتا به بررسی سفارش ثبت شده و آماده سازی جهت دانلود می پردازد .پس از کلیک بر
روی گزینه "سفارش مقاله" می توانید جستجوهای دیگری نیز انجام و همه موارد مورد نیاز خود را ثبت سفارش نمایید .پس از انجام
ثبت سفارش به منوی "سفارشات" وارد شوید تا از آخرین وضعیت سفارش های ثبت شده خود مطلع گردید.

در منوی "سفارشات" آخرین وضعیت هر مقاله ثبت سفارش شده مشخص می گردد و به محض آماده بودن برای دانلود وضعیت آن
از "در حال بررسی" به "آماده دانلود" تغییر می یابد که از این لحظه مقاله آماده دریافت می باشد.

