Online Sheet Music
•

Başlarken

Veritabanına erişmek için Kütüphane web sayfasını açarak ( http://www.kdm.anadolu.edu.tr ) soldaki
menüden Veritabanları linkini, açılan sayfadan da Online Sheet Music linkini tıklayınız.
Veritabanının doğrudan erişim adresi şöyledir: http://site.ebrary.com/lib/anadolu1
Online Sheet Music veritabanını kullanabilmek için öncelikle patenti Ebrary firmasına ait olan ve yüklemesi
sadece birkaç saniye süren ebrary Reader adlı bir yazılımı yüklemeniz gerekmektedir.
Kurulum için şu adımları izleyin;

Online Sheet Music sayfasına giderek

simgesine tıklayın.

Açılan sayfada işletim sisteminize göre bir link belirecektir, tıkladığınızda yükleme başlayacaktır.

Yükleme sırasında Internet Explorer kullanıcıları ActiveX Denetimi uyarısı alacaklar.
Sarı zemine tıklayın gelen menüden resimde gösterildiği gibi yüklemeye izin verin.

Aşağıdaki güvenlik uyarısıyla karşılaştığınızda yükle seçeneğini tıklayın.

Herhangi bir hata mesajı almadığınız takdirde Ebrary Reader yüklemesi bitmiş demektir.
Tarayıcınızı kapatıp açarsanız kullanıma hazır hale gelecektir.

•

Arama

Ekranın solunda bulunan menüden Search sekmesine gidiniz.
Basit aramalar için Simple, Gelişmiş aramalar için Advanced seçeneklerini tercih edin.
Result penceresinin sol üst köşesinde Search result başlığında bulunan dokuman sayısını görebilirsiniz.
Sağ üst köşedeki Sort (sıralama) seçeneklerini kullanarak, sonuçları Score ( başarım yüzdesi ), Title ( başlık ),
Contributer (hazırlayan, besteci) kriterlerine göre sıralayabilirsiniz.

Görmek istediğiniz dokümanın üzerine tıkladığınızda notalara ulaşırsınız.
Aşağıdaki resimde karşılaşacağınız sayfadaki İnfo Tools diye isimlendirilen araçları kullanarak sayfalar arasında
gezebilir, yazıcıdan çıktılarını alabilir, metin üzerine notlar yazabilir, kitaplığınıza gönderebilirsiniz.

•

Kitaplık Oluşturma

Online Sheet Music kendinize ait bir kitaplık, raf hazırlamanıza olanak tanıyor.
İlgilendiğiniz, üzerine notlar aldığınız, bir arada görmek istediğiniz dokümanları kitaplığınıza taşıyabilirsiniz.
Kitaplık oluşturabilmek için sol taraftaki menüden Bookshelf sekmesine geliyoruz.
Do you need to create a new bookshelf? Linkine tıklayarak yeni bir hesap oluşturuyoruz.
İşlem bittikten sonra Sİgn In bölümünden oluşturduğumuz hesabımıza giriyoruz.
Dilediğiniz dokümanı bu bölüme taşıyoruz.

Önemli Hatırlatma

Online Sheet Music veritabanın sahibi olan Ebrary firması Telif Hakları konusunda oldukça hassas
davranmaktadır. Bir kullanıcının, bir oturumda onlarca nota çıktısı alması durumunda, bu dokümanların ticari
amaçla kullanılabileceği fikrine kapılabiliyorlar. Böylesi bir durumda anlaşma şartları gereği erişimi kesmeleri
hatta (faturanın ödenmesi durumunda dahi) aboneliği sona erdirme haklarını ellerinde tutuyorlar.
Online Sheet Music için 1 yıllık anlaşma yaptık. Tabii ki sizlerden ilgi görmesi halinde aboneliğimiz
önümüzdeki yıllarda da sürdürülecektir. Bu yüzden firmanın anlaşma şartlarına saygı gösterilmesini ve kullanım
kurallarına uyulmasını rica ederiz.
Veritabanı Kullanımı ile ilgili sorularınız için:
Arif YILMAZ
e-mail: arify@anadolu.edu.tr
Telefon: 1737

