Інструкція користувача

East View

Загальна інформація:
Універсальна база даних East View надає користувачам унікальну можливість доступу до
провідних російських та українських видань. Представлено журнали, газети, стрічка новин
від інформагенств, бібліографічні видання з гуманітарних та суспільних наук, медицини,
літератури, кінематографії, бібліотекознавства, статистики, медицини, історії, педагогіки та
освіти, видання з питань оборони та безпеки; колекція East View E-Books містить наукову,
художню та популярну літературу. База даних регулярно поновлюється.
Матеріали представлено російською, українською та англійською мовами.
Доступ до ресурсу - з усіх комп’ютерів університету та бібліотеки, підключених до Інтернет.
за посиланням http://dlib.eastview.com з сайту бібліотеки (див. інформацію про ресурс).

Каталог видань
Вкладка Каталог изданий містить перелік всіх колекцій та видань, доступних в період
тестового доступу. Натиснувши на колекцію, можна переглянути видання, які вона містить.
При виборі кожного видання відкривається його детальний опис та глибина архіву;
натиснувши таким чином на рік видання, можна відкрити кожен з номерів вибраного року і
переглянути всі статті обраного номеру. Також можна здійснювати пошук за ключовими
словами, автором, назвою та ін. в межах вибраної колеції/колекцій, відмітивши необхідне
галочкою.
Можна користуватися простим чи розширеним пошуком.
Пошук можна здійснювати по всім базам даних періодичних видань з використанням
ключових слів та логічних операторів. Можна уточнювати запит, обмежуючи пошук
діапазоном дати публікації, колекцією та використовуючи логічні оператори (И, ИЛИ, НЕ,
точная фраза та ін.)

Простий пошук
Рис.1. Алгоритм простого пошуку
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1. Введіть в пошукове поле ключові слова . Справа від поля пошуку виберіть мову–
російська чи англійська.
2. Використовуйте логічні оператори (НЕ, ИЛИ, И та ін.) для уточнення пошукового
запиту. Використання логічних операторів забезпечить високу точність вибору та
дозволить максимально «звузити» простір пошуку.
3. Зі списку колекцій виберіть одну чи кілька, в яких Ви бажаєте вести пошук. Для цього
відмітьте поле «вибрані» та помітьте потрібні колекції. Для пошуку по всім базам
даних виберіть поле «Всі».
4. Можна задати конкретний період пошуку по датам «с… по» чи скористатися верхнім
полем для пошуку у виданнях поточного дня, за останній тиждень і т.д.
5. Натисніть кнопку «Поиск».
Результати пошуку будуть виведені на екран у вигляді списку статей із виділеними
ключовими словами. Можна перейти на текст кожної зі статей зі списку, натиснувши на
назву статті. Статтю можна завантажити, роздрукувати чи відправити на e-mail. Для
завантаження файла натисніть на позначку
в верхньому правому кутку сторінки. Книги з
колекції East View E-Books доступні для читання в режимі онлайн.
Можна задати вид результатів пошуку, вибравши відповідну закладку – «статті», «цитати»
чи «текст». При виборі закладки «цитати» результати пошуку будуть представлені цитатою
із тексту статті із заданими ключовими словами. При виборі закладки «текст» виводиться
повний текст статті, вибраної в результаті пошуку. (Рис. 2)

Рис. 2 . Результати пошуку
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Розширений пошук
Розширений пошук дозволяє за допомогою додаткових полів уточнювати пошуковий запит.
1. Визначте параматри пошуку в трьох відповідних полях розділу «искать по», вибравши
потрібний варіант (автор, назва статті, вся стаття). Використовуйте варіанти
«и»/»или» для звуження чи розширення пошуку.
2. Зі списку колекцій виберіть одну чи кілька, які могли б задовольнити Ваш пошук.
3. За необхідності виберіть дату видання.
4. Натисніть кнопку «Поиск»
Рис. 3. Розширений пошук
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Пошук можна здійснювати за наступними критеріями:
Рис. 4. Критерії розширеного пошуку

Функції логічних операторів
Використання логічних операторів забезпечить високу точність вибору і дозволить Вам
максимально «звузити» простір пошуку.
[*] – використовується для заміни будь-якої кількості букв в кінці слова (наприклад, якщо

внести в пошукове поле «фізи*» будуть відібрані статті зі словами "фізика", «фізичний»,
«фізик» і т.д.);
[?] - використовується для заміни будь-якої букви у слові (наприклад, при пошуці ключового

слова [р?д] будуть також знайдені статті зі словами "род", "рад", "ряд");
[+] – логічний оператор "И" дозволяє вести пошук за декількома ключовими словами, які

обов’язково повинні міститись в результатах пошуку. Перед кожним словом, яке потрібно
зв’язати оператором, необхідно поставити знак +. При вводі [+дитяча +психологія] будут
відібрані статті, що містять обидва слова;
[пробел] - логічний оператор "ИЛИ", дозволяє вести пошук за декількома ключовими словами,

кожне з яких, чи всі вони можуть бути присутні в результатах пошуку (запит [ дитяча
психологія ] будуть вибрані статті, що містять хоча б одне чи обидва слова);
[-] - логічний оператор "НЕ", дозволяє обмежити пошук тільки потрібними словами,

виключаючи при цьому інші варіанти (при пошуці [дитяча -психологія] отримаємо статті зі
словом "дитяча" і які не містять слово "психологія").

