
0

http://link.springer.com

SpringerLink



1

Springer Link Platform – Springerlink платформ



2

Тус платформын нэмэлт боломжууд:

Google-ийн түлхүүр үгний санд суурилсан 
автоматаар хайлтын үг санал болгоно.

Зөвхөн өөрийн байгууллагаас зөвшөөрсөн бүтээлүүдийг харах боломжтой

2 хүртлэх 
хуудас 
үнэгүйгээр 
үзэх 
боломжтой
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Платформ нь ухаалаг төхөөрөмжийг дэмжинэ

Бүх төрлийн төхөөрөмжүүдийн дэлгэц дээр автоматаар тохирч гарна

Tablet

Desktop

Phone - verticle

Phone - horizontal
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Homepage – Үндсэн хуудас

Үндсэн хуудас 3 хэсэгт 
хуваагдсан:

Search – Хайлтын 
функц

Browse – Шинжлэх 
ухааны салбараар 
харуулах функц

Content - Агуулга гаргах 
хэсэг

Search

Browse
Content
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Homepage – Үндсэн хуудас Content буюу Агуулга хэсэг

Агуулгын хэсгийг 2 төрлийн өнгөөр 
хэрэглэгчид платформд орох 
эрхтэй эсэхийг мэдэх боломжтой:

1. color orange – улбар шар өнгө 
нь хэрэглэгчдийг орох эрхгүй.

2. color pink – ягаан өнгө нь 
хэрэглэгчдийг орох эрхтэй 

тус тус илэрхийлнэ.

(1)

(2)
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Search - Хайлт

Хайлт:

1. Ихэнх хэрэглэгчид 
хайлтын функцийг 
ашиглан өөрийнхөө 
сонирхож байгаа 
мэдээллээ хайдаг.

Энэ нь маш их 
хэмжээний үр дүнг 
тэдгээрт гаргах
тохиолдол их байдаг.

2. Нарийвчилсан 
хайлт: Энэхүү 
хайлтын функц нь  
нэмэлт 
боломжуудыг олгох 
бөгөөд тодорхой үр 
дүн олоход 
хэрэгтэй.

(1) (2)
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Browse – Шинжлэх ухааны салбараар харуулах
ШУ-ны салбараар харуулах:

Зүүн талын хэсэгт байгаа функц 
шинжлэх ухааны салбаруудаар 
ангилсан байгаа.

Таны сонгосон шинжлэх ухааны 
салбартай хамааралтай 
бүтээлүүдийг агуулгын хэсэгт 
харуулна.

Түүнчлэн доод хэсэгт байгаа 
бүтээлийн төрлөөр шүүлтүүр 
хийж харах боломжтой. 

Шинжлэх ухааны салбаруудын 
доод хэсэгт бүтээлийн төрлүүд 
байгаа. Үүнд:

• (ЭШ Сэтгүүлийн) Өгүүллүүд
• Тайлбар тольны мэдээллүүд
• (Ном) Номны бүлэг
• Протоколууд
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Search results page – Хайлтын үр дүн гарах
Хайлтын үр дүн:

Баруун талд буюу агуулгын 
хэсэгт таны хайлтын үр дүнг 
харуулна. 

Эхний үр хэсэгт таны үзэх 
боломжтой үр дүнг 
ихэвчлэн харуулдаг.

Хэрвээ та баруун хэсэгт 
байрлах шар өнгөтэй 
цонхийг сонголт хийхгүй 
бол зөвхөн таны үзэх 
боломжтой харуулна. Үр 
дүн баруун талд буюу 
агуулгын хэсэгт харагдана.

Түүнчлэн сонголт хийвэл 
таны үзэх боломжгүй 
харуулна. 
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Search Results Page – Хайлтын үр дүн гарах
Preview-only Results
Зөвхөн урьдчилан 
үзэх боломжтой нь:

1. Зөвхөн 
урьдчилан үзэх 
боломжтой функц 
нь зүүн талд шар 
өнгөтэй хэсэг 
байгаа.

2. Хэрэв та зөвхөн 
үр дүнг бүрэн эхээр 
үзэх боломжтойг 
хайлт хийхийг 
хүсвэл, Шар өнгөтэй 
цонхыг сонголт 
хийгдээгүй байх 
хэрэгтэй.

(2)

(1)
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Search results page – Хайлтын үр дүн гарах

Хайлтын үр дүн нь доорх 
бүтэцтэйгээр мэдээллийг 
харуулна:

1. Бүтээлийн төрөл

2. Бүтээлийн гарчиг

3. Хураангуй

4. Зохиогч(ид)

5. Ямар бүтээлд хэвлэгдсэн

6. PDF форматаар бүрэн 
эхээр татаж авах болон
HTML-аар үзэх

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

(6)



11Search results page – Хайлтын үр дүн гарах Бүтээлийн төрлүүд

Доорх төрлийн бүтээлийн 
төрлүүд хайлтаар гарах 
боломжтой (1):

Томоохон төрлүүд:

• Цуврал ном

• Ном (номны бүлэг, эсвэл 
протоколууд)

• Сэтгүүл (ЭШ өгүүлэл)

• Тайлбар тольны 
мэдээлэл -Reference 
Work 

Жижиг төрлүүд:

• Номны бүлэг

• Протокол

• Эрдэм шинжилгээний 
өгүүлэл

• Тайлбар тольны 
мэдээллүүд

(1)
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Search Results Page – Хайлтын үр дүн гарах

Хязгаарлалт хийх боломжууд:

Зүүн талын хэсэгт байгаа 
боломжууд таны хайлтын үр 
дүнг  сонголтуудаар хязгаарлалт 
хийнэ.

Доорх боломжуудаар 
хязгаарлалт хийх боломжтой:

• Бүтээлийн төрөл

• Шинжлэх ухааны салбар

• Шинжлэх ухааны дэд салбар

• Хэвлэгдсэн огноо

• Зохиогч

• Хэл
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Search Results Page – Хайлтын үр дүн гарах

Эрэмбэлэх

Хайлтын эхний үр дүнгүүд 
эхлээд таньд хамгийн 
хамааралтайгаар 
эрэмбэлэн гаргана. 

Мөн та өөр эрэмбэлэх 
боломжууд: 

• Newest First – Сүүлд 
хэвлэгдсэн огноо

• Oldest First - Эхэнд 
хэвлэгдсэн огноо
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Search Result Page – Хайлтын үр дүн гарах

1. Sortation by Pub. Year

Хэвлэгдсэн огноогоор 
эрэмбэлэх

Та хайлтын үр дүнгээ 
хэвлэгдсэн огноогоор нь шүүлт 
хийж харах боломжтой.

2. Pagination - Хуудас

Tа хайлтын үр дүнг хуудасны 
тусламжтайгаар дурын хуудас 
уруу шилжих боломжтой.

3. Download List: Хайлтын бүх 
үр дүнг татаж авах

Хайлтын үр дүнгийн хуудасны 
дугаарлалтын дээд хэсэгт 
доошоо заасан сумтай 
товчлуурын тусламжтайгаар 
хайлтын үр дүнг бүгдийг csv 
файлаар татаж авах 
боломжтой.

(1) (2)

(3)
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Journal Homepage – Сэтгүүлийн үндсэн хуудас Товч мэдээлэл:

1. Volumes & Issues-аар харах

2. Зөвхөн тус сэтгүүлд хайлт 
хийх боломжтой хэсэг

3. Сэтгүүлийн нэр

4. Сэтгүүлийн ISSN дугаарууд

5. Сэтгүүлийн товч 
танилцуулга

6. Volumes & Issues-ийн 
дугаараар нь шууд үзэх

7. Хамгийн сүүлд хэвлэгдсэн 
өгүүллүүд

8. Сэтгүүлийн хавтас

9. Look Inside

(1) (2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)
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Journal Homepage – Search within this journal

Сэтгүүлийн вэб хуудас дотор нь хайх

Search within this journal 
content - Зөвхөн тухайн 
сэтгүүлд хайлт хийх:

Та зөвхөн тухайн 
сэтгүүлд хэвлэгдсэн 
бүтээлүүдийг хайлт 
хийхийг хүсвэл энэ хэсэгт 
хайлтын үгээ оруулна уу.

Хайлтын үр дүнг тухайн 
сэтгүүлээс л харуулна. 
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Search Result Page – Хайлтын үр дүн гарах

Search result page of a 
keyword search within 
a journal
Зөвхөн тухайн сэтгүүлд 
хайлтын үр дүнг харуулах:

Хайлтын үр дүнгийн дээд 
хэсэгт сонгосон тухайн 
сэтгүүлийн нэр харагдана.
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Journal Homepage – Сэтгүүлийн үндсэн хуудас

Volumes & Issues-аар 
харуулах

1. Таны сонгосон volumes 
болон issues дугаарыг 
оруулж тус бүрээр харах 
боломжтой.

2. Хэрэв “All Volumes and 
Issues” товчийг дарвал 
бүх volumes болон issues 
дугааруудыг харуулна.

3. Мөн дээд хэсэгт байгаа 
“Browse Volumes & 
Issues” товчийг дарвал 
бүх volumes болон issues 
дугааруудыг харуулна..

(1) (2)

(3)
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Journal Homepage - Сэтгүүлийн үндсэн хуудас

All Volumes and Issues

1. Таньд хамгийн сүүлийн 
хэвлэгдсэн дугаар 
дээрээ нь байрлаж 
байгаа.

2. Саарал хэсэгт дарж 
тухайн volumes-ийн 
дугааруудыг харах, хаах 
боломжтой.

3. Хэрвээ тухай volume-
ийн дугаарыг дарвал 
хэвлэгдсэн 
бүтээлүүдийг харуулна.

(1)

(2)

(3)
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Journal Homepage

Сэтгүүлийн үндсэн хуудас

About this Journal – Сэтгүүлийн тухай

Сэтгүүлийн доод хэсэгт тус сэтгүүлтэй 
холбоотой бусад мэдээллүүдийг харах 
боломжтой:

1. Тус сэтгүүлтэй холбоотой бусад мэдээлэл.

2. “Additional Links” хэсэгт springer.com –ээс 
санал болгож буй бусад үйлчилгээний 
холбоосууд:

• Toc Alert Registration – Шинэ хэвлэгдсэн 
мэдээллүүдийн өөртөө ирүүлэх тохиргоо

• Manuscript Submission – Бүтээлээ 
хэвүүлэх

• Editorial Board info – Редакцын 
зөвлөлийн мэдээлэл

• About this journal – Сэтгүүлийн бусад 
мэдээлэл

3.   Topics - Сэдэв
Энэхүү хэсэгт сэтгүүлийн аль шинжлэх 
ухааны болон бизнесийн хамааралтай 
салбаруудыг харуулна.

(1)

(2)

(3)
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Journal Homepage – Сэтгүүлийн вэб хуудас



22Journal Article – Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл



23Journal Article – Supplementary material – Нэмэлт материалууд



24About this Article
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Journal Article – Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

References – Ном зүй

Тухайн эрдэм 
шинжилгээний өгүүллийг 
бичихэд ашигласан бусад 
судалгааны бүтээлүүдийг 
харах боломжтой. 

Ихэнх номзүйг “CrossRef”-
холбоосын тусламжтайгаар 
интернэт холбоосыг олох 
боломжтой
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Personalization – Хэрэглэгч үүсгэх
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Personalization - Хэрэглэгч үүсгэх
Хэрэглэгч нь
Хэрэглэгчээр холбогдох, 
зайнаас орох болон 
байгууллагын админ эрхийн 
бусад 
боломжуудыг/статистик, 
тайлан/ ашиглах боломжтой
(1).

Тус вэб сайтын хэлийн Англи 
болон Герман хэлээр сонгох 
боломжтой (2).

Платформыг Академик болон 
Бизнес төрлүүдээс сонголт 
хийх боломжтой (3)

(1) (2) (3)
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Personalization – Хэрэглэгч үүсгэх
Холбогдох
Хэрэглэгч нь 
байгууллагынхаа интернэт 
сүлжээнээс тус сайтад хүлээн 
зөвшөөрсөн байх үед 
өөрийнхөө хэрэглэгчийг 
эхлээд үүсгэх шаардлагатай.
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Personalization
Login via federated access
Users can search for their 
organisation and use Athens or 
Shibboleth login to have 
remote access.

Functionality is currently being 
implemented for the different 
federations and become 
available over the next 
months.
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Access via Mobile Devices
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SpringerLink App
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Footer
Overview - Товч

Шинжлэх ухааны болон бүтээлийн 
төрлөөр харуулна

• Шинжлэх ухааны салбар (1) 

• Бүтээлийн төрөл(2)

• Springer-ийн бусад сайтууд (3)

• Тусламж & Холбоо барих (4)

• Танай байгууллагын нэр байх 
ёстой (5)

(1)

(2) (3)

(4)

(5)
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Any questions?



34Tutorial Videos on YouTube – Springerlink
платформыг ашиглах видео үзэх боломжтой

SpringerVideos
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Thank you - Баярлалаа


