
 

 
1. Curent search Criteria : Xem nhanh các lựa chọn tìm kiếm hiện tại của bạn và cập nhật các kết quả tìm kiếm 

bằng cách xoá bỏ các mục đã chọn. 

2. Limiters : Giới hạn kết quả tìm kiếm theo các tiêu chí như Available in Library collection (Tài nguyên người 

dùng của thư viện có quyền truy cập), các tài liệu có peer review.... 

3. Filters : Lọc các kết quả tìm kiếm theo các tuỳ chọn : Source type (loại hình tài liệu), subjects (chủ đề), 

publisher (nhà xuất bản), publication (thông tin xuất bản) và các tuỳ chọn khác 

4. Search History : Xem và kết hợp các thuật ngữ tìm kiếm trong quá khứ ; thiết lập cảnh báo để được thông báo 

khi có kết quả mới liên quan đến từ khóa tìm kiếm. 

5. Research Starters : Giống Bách khoa toàn thư/WikiPedia. Research Starters chứa thông tin về các từ khóa phổ 

biến, cung cấp cho bạn đọc ý tưởng cơ bản khi bắt đầu nghiên cứu về một chủ đề 

6. Sort Results : Sắp xếp kết quả theo Relevance (mức độ liên quan), date, author hoặc source (nguồn). 

7. Related Images : Xem trước các hình ảnh thu nhỏ từ các bài toàn văn và Bộ sưu tập hình ảnh EBSCO. 

8. Share: Xem các tùy chọn về cảnh báo, liên kết và đánh dấu trang từ menu này. 

9. Preview and Add to Folder : Bấm vào biểu tượng để xem trước hoặc thêm bản ghi vào thư mục của bạn mà 

không cần rời khỏi trang kết quả. 

10. Databases : Lựa chọn tìm kiếm trên tất cả các nguồn cơ sở dữ liệu hoặc cơ sở dữ liệu bạn đọc muốn tìm kiếm. 

 

 
 

 

 
 



 
 

 

1. Full Text Links 

Bấm vào để xem toàn văn bài viết 

2. Subject  

Bấm vào chủ đề để xem một danh sách các kết quả mới. 

3. Tools Menu 

Tools menu cho phép bạn in, gửi email, lưu, trích dẫn hoặc xuất một kết quả. 

 

 

 


