را انتخاب و روی گزینیه open

قسمت فایل رفته و Open > Open

libraryکلیک کنید.

Libraryرا اجرا کنید ،و در ادامه گام 3

پنجره کتابخانه
وقتی شما یک نمونه کتابخانه را باز
میکنید پنجره کتابخانه که همه منابع را
لیست کرده مشاهده میکنید

را اجرا کنید.
.1گزینه open an existing
EndNote libraryرا انتخاب کنید.
.2در بخش انتخاب فایل ،کتابخانه منبع را

بیمارستان فاطمه الزهرا(س)

انتخاب و آن را باز کنید .برای انجام این
کار بیه ایین ترتییب عمیل
کنید:
3
درایو  Cرا انتخاب و آن را باز کنید

Program Filesرا انتخاب و آن را

باز کنید
پوشه  EndNoteرا انتخاب و باز
کنید
فولدر مثالها ) Examples folder
( shortcutرا انتخاب و باز کنید .فولدر
مثالها در  Shared Documentsیا
Public Documents folderوجود
دارد.

اصول کار با  Endnoteرا نشان میدهد .
مخصوصاٌ شما میتوانید یاد بگیرید که
چگونه:
EndNoteرا شروع و کتابخانه را باز
کنید
لیست منابع را مرتب کنید
منابع درون کتابخانه را انتخاب ،باز ،و
بسته کنید
منابع را در گروههای شخصی ذخیره
کنید
از برنامه  EndNoteخارج شوید

کتابخانه مثال در یک فایل فشردهشده با

شروع کار باEndNote
برای اجرای برنامه  EndNoteو

قیرار دارد .وقتیی ایین فاییل را بیاز کنیید

بازکردن یک نمونه کتابخانه

EndNoteهمییه فایلهییای غیرفشیییرده

.1مسیر Start menu, choose

پنجره کتابخانه شامل چهار بخش کلی

کتابخانییه )

است:

sample_library_X7.enlو

Programs > EndNote
>EndNote Programرا اجرا کنید.

بخشش لیسش منشاب )
Reference List Panel (:لیسیت

( sample_library_X7.dataرا
استخراج و آنها را باز میکند .اگر شما قبال

چندسیتونی از منیابع را نشیان میدهید .در

نمونه کتابخانه فشرده را باز کردهاید،

تنظیمیات

فایل  sample_library_X7.enlرا

تعریفشده ،اولین ستون در لیست منابع

انتخاب و سپس آن را باز کنید.

نام Sample_Library_X7.enlx

آیکون کلیپ متن اصلی مدرک را برای
منابعی که شامل فایل وصلشده در

نکته :اگر شما قبال کتابخانه خود را
طوری تنظیم کردهاید که به صورت
خودکار اجرا شود ،در این زمان به جای
باز
شدن صفحه باال کتابخانه موردتظر شما

شما همچنین میتوانید کتابخانه را از محیط

باز میشود .اگر این اتفاق افتاد ،کتابخانه را

EndNoteباز کنید .از بخش منو ،فایل

ببندید ،و در بخش منوی خود به

نکته :لیست سبک ،سبکهای مورد عالقه

نمیایش ،میتواننید از طرییم EndNote

فیلد  File Attachmentsخود هستند

شما را نمایش میدهد ،شما میتوانید از

Preferencesتغییر دادهشوند.

نشان میدهد .این ستونها ادامه پیدا میکند

اینجا سبک دیگری را از فایلهای

پیشنمایش منابع
شما میتوانید به آسانی جزئیات بیشتری از

با:

نصبشده انتخاب کنید .در نصب معمولی
نرمافزار ،تا  111سبک خروجی معروف
نصب میشود ،اما بییش از0111
سبک خروجی در  EndNotموجود
است.
در زمان واحد ،تنها یک منبع در قسمت
زبانه پیشنمایش نشان داده میشود .اگر
چند منبع انتخاب شیود ،فقیط منبیع
فعالشده) که اطراف آن با نقطهچین
مشخص شده (نشان داده میشود.
قالب منبع در زبانه پیشنمایش میتواند در
هر زمان ،با انتخاب سبکهای خروجی
متفاوت تغییر کند.
7مرتبکردن منابع
میتوان به راحتی ،با کلیک بر روی عنوان
هر ستون مانند عنوان ،سال ،نویسنده،
منابع را مرتب نمود.
برای تغییر در ترتیب منابع:
.1روی سرستون نویسندگان ) Author
( columnکلیک کنید تیا نویسیندگان
از بیاال تیا پیایین و ییا بیاالعکس
مرتب شوند.
3نکته :این مثال منبعی را نشان میدهدکه
شامل حیروف ژاپنیی اسیت . EndNote
بیرای حیروف خیا  Unicodeرا
استفاده میکند ،بگونهای که دادهها به
آسانی بین برنامهها و زبانهای متفاوت
منتقل شوند.اگر بهجای حروف باکس
ظاهر شود ،ممکن است شما نیاز داشته
باشید که فونتهای نمایش  EndNoteرا
به فونت  Unicodeتغیییر دهیید .در

یک منبع را با انتخاب منبع و دییدن آن

5
نام خانوادگی نویسنده اول،سال ،عنوان،

در زبانیه پیشنمیایش ) Preview pane

نام مجله یا عنوان دوم ،نوع منبع، URL ،

(در پایین پنجره کتابخانه مشاهده کنید.

وآخرین زمان به روز شده.

برای پیشنمایش منبع:

نکته :شما میتوانید نظم فیلدهایی که در

.1اگر شما در پنجره بخیش  Tabییا

لیست منابع نشان داده میشوند را تغییر

بخیش گیروه را نداریید ،روی گزینیه

دهید .برای این کار از بخیش منیوی

Layoutدر پیایین صیفحه) سیمت

 ،Editگزینه  ، Preferencesعبارت

راست (کلیک کنید ،و سپس روی گزینه

Display Fieldرا انتخاب کنید.

مرتبط با نمایش آنها کلیک کنید .در

بخش گروه ) Group Panel (:
مجموعه گروههای مختلف را که شامل

گرفتن این بخشها را نیز تعیین کرد.

گروههای منابع برای بازیابی آسان هستند

.2برای این مثال ،روی منبع با عنوان "

را نشان میدهد.

اینجا میتیوان جیای قیرار

Bats: Biology, behavior, and
" folkoreکلیک کنید.

بخش جس وجو ) Search Panel
(:در این بخش میتوان در منیابع
کتابخانیه جسیتوجو کیرد .همچنیین بیرای

زبانه  Previewبرای نمیایش ،سیبک

جستوجو در پایگاههای اطالعاتی و

خروجیی ( ) Output Styleحاضیر را

فهرست کتابخانهها بهصورت پیوسته از

بیرای نمیایش منبیع انتخابشیده اسیتفاده

این بخش استفاده میشود.

میکند.همچنانکه این سبک برای

بخش زبانهها  ) Tabs Panel (:از

کتابشناسی فرمت خواهد شید .سیبکهای

سه قسمت تشکیل شدهاست ،زبانه منبع )

خروجیی  EndNoteقیوانینی را بیرای

( Referenceبرای دیدن فیلدهای منبیع

ساختن کتابشناسیها برای انواع مجالت و

و ویرایش سریع که اجازه میدهد هر منبع

دیگر انتشارات ارائه میدهند .سبکها

را همان جا سریع ویرایش کنید .زبانه

مشخص میکننید منبیع شیما زمیان

پیشنمایش (  ) Previewبرای دیدن

پرینت ،خروجی ،پیشنمایش ،یا ساخت

منابع فرمتشده ،زبانه نمایش

کتابشناسی چگونه دیده شود.

پی.دی.اف).های (ضمیمه شده به منبع )

.3بیرای انتخیاب سیبکهای مختلیف

( Attached PDFsکه از ایین طرییم

خروجیی ،در بخیش  Toolbarگزینیه

میتیوان

Numberedرا از لیسیت درون

فایلهای مربوط به یک منبع) با فرمت

Output Stylesانتخاب کنید.

پی.دی.اف (.را مشاهده کرد.
اطالعات نشان دادهشده در لیست منابع،
همانند فونت بکارگرفته شده برای

" :بخش 3 Setting EndNote
" Preferencesیاد خواهید گرفت
چگونه اینکار را انجام دهید .برای بعضی
از عناصر
نمایش ،ممکن است نیاز پیدا کنید بعضی
از بستههای خا زبان ویندوز را نصب
نمایید.
.2روی سرستون سال کلیک کنید تا
منابع بر اساس سال انتشار از باال به پایین
مرتب شوند.
.3دوباره روی سرستون سال کلیک کنید
تا ترتیب منابع برعکس شود و به صورت
پایین به باال مرتب شوند.
.4روی سرستون نویسنده کلیک کنید تا
ترتیب منابع کتابخانه بر اساس الفبای نام
نویسندگان مرتب شود

