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تهیه کنندگان :منصوره طباخان و ویدا شهسواري

دانشگاه صنعتی اصفهان – کتابخانه مرکزي – بخش منابع الکترونیک
تابستان 5931

مدیریت اطالعات شخصی ،در حال حاضر یكک حكوزت تيقیقكاتی در معالعكات اطكالعرسكانی
میباشد و  ،Endenoteیکی از نرم افزارهاي کاربردي در مدیریت اطالعات شخصی است .بكا ایكن نكرم
افزار میتوان یک کتابخانه مجازي ایجكاد و اطالعكات کتابشكناختی منكابع و مخخك مكورد اسكتفاده در
تيقیقات خود (رفرنسها) را ذخیره ،سكازماندهی و مكدیریت کكرده و آنهكا را در یكک فرمكت نوشكتاري
استاندارد ذخیره نمود.
این نرم افزار بهعنوان یک ویرایشگر کمکی براي پردازشگر  wordعمل کرده و فراینكد مقالكه
نویسی را تسهیل میکند .فایلهایی که توسط این نكرم افكزار تولیكد مكیشكوند بكا پسكوند  .enlذخیكره
میگردند.
نرم افزار اندنوت برنامهاي است که اطالعكات کامكل کتابشكناختی منكابع و مخخك پیوهشكی و
همچنین اطالعات مربوط به تصاویر ،جدولها ،نمودارها ،نقشهها ،معادلكههكاي ریاضكی و ریكره را بكه
صورت یک پایگاه داده ثبت و ذخیره میکند و امکان مدیریت ،مرتك

سكازي و جسكتجوي اطالعكات

کتابشناختی منابع و مخخ را فراهم میکند (سلعانی نیاد.)5933 ،
به طور کلی با  EndNoteمیتوان یک کتابخانه دیجیتال شخصی از اطالعات تشکیل داده و با
وارد کردن اطالعات کتابشناختی منابع و ماخ مورد استفاده در یک ميیط یکسان ،قابلیكت جسكتجو و
بازیابی را براي آنها فراهم نمود .وییگیهاي کلی این نرم افزار عبارتند از:
 جستجو ،جمعآوري و انتخاب اطالعات به اشتراک گ اشتن اطالعات سازماندهی اطالعات بازیابی مجدد اطالعات ذخیره شده2

مهمترین وییگی این نرم افزار این است که میتوان سكبک ،شكیوه و فرمكت ) (Styleرفكرن
نویسی را عوض کرد تا در وقت پیوهشگر صرفهجویی گردد .منظور از  ،Styleفرمكت رفكرن

نویسكی

است که در نوشتن پایان نامه یا مقاله استفاده میشود.
شعار : Endnote
در حالی که مینویسید استناد کنید

)Cite While You Write (CWYW

در موارد بسیاري ميققان بعد از نوشتن یک کتاب یا مقاله ،نیكاز دارنكد مقالكههكایی کكه قكبال
استفاده کردهاند را مجددا بازیابی کنند ولی به خاطر حجم انبوه اطالعات ذخیره شده ،جسكتجو در آنهكا
بسیار مشکل است .ل ا استفاده از نرم افزار اندنوت کمک میکند تا بتوان متن کامل مقاالت را همراه با
اطالعات کتابشناختی آنها به صورت ساماندهی شده ذخیره کرد تا بازیابی مجدد آنها به آسانی صكورت
گیرد.
 EndNoteميصولی از شرکت  Thomsonاست که در دو نسخه ارائه شده :نسكخ وب ،نسكخ
رومیزي ) .(Desktopدر این راهنما به معرفی نسخ رومیزي آن میپردازیم:
براي استفاده از این نسخه ،نرم افزار  Endnoteرا بر روي کامپیوتر خود نص
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کنید.

براي وارد کردن اطالعات در این نرم افزار چندین روش وجود دارد:
 -5ورود اطالعات به صورت دستی؛
 -2ورود اطالعات از طریق جستجوي آنالین از نرم افزار؛
 -9ورود اطالعات از طریق جستجو در پایگاههاي اطالعاتی و انتقال آن به نرم افزار؛

ورود اطالعات به صورت دستی:

براي وارد کردن اطالعات به صورت دستی باید از منكوي  ، Referencesگزینكه  New Referenceرا
انتخاب و یا از کلید میانبر  Ctrl+Nاستفاده نمود.

در قسمت  ،Reference Typeنوع مدرکی کكه بكه عنكوان مأخك در نظكر گرفتكه شكده را بایكد
مشخص کرد (کتاب ،مقاله ،عک
رفرن

 ،پایان نامكه ،گكزارش ،آدرو وب سكایت و  .)...چنانچكه اطالعكات

مورد نظر مربوط به یک کتاب است گزینه  ،bookاگر مقاله ژورنكالی اسكت گزینكه journal
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 Articleو چنانچه اطالعات یک پایان نامه است گزینه  thesisانتخاب شود .در مكورد انكواع مكدارک
دیگر بسته به نوع آن ،گزینه مورد نظر انتخاب گردد.

سپ

اطالعات مورد نظر را در فیلدهاي مربوطه وارد نمود( .الزامی ندارد که همكه فیلكدها پكر

شود) .با بستن پنجره ،دادهها بصورت خودکار ذخیره میشوند.
در قسمت  ، Authorاسم نویسنده را وارد کنید .چنانچكه چنكد نویسكنده وجكود دارد نكام آنهكا را در
سعرهاي جداگانه وارد کنید .براي وارد کردن اطالعات نام نویسندهها به نکات زیر دقت فرمائید:
 -نامهاي خارجی را به ترتی

اسم اول ،میانی ،و اسم آخر بدون ویرگول
- Peter William Hamilton

 یا به صورت زیر  :اسم آخر(ویرگول) اسم اول و میانی- Hamilton, Peter William
- Hamilton, P. W.
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 -اسمهاي فارسی به همان ترتی

عادي

 هر اسم در یک سعر جداگانه نوشته شودورود اطالعات از طریق جستجوی آنالین از نرم افزار؛
براي وارد کردن اطالعات بصورت مسكتقیم از یكک پایگكاه اطالعكاتی ،از منكوي  ، Toolsگزینكه
 Online Searchرا انتخاب کنید.

در پنجره  ،Choose A Connectionیکی از پایگاههاي اطالعاتی را انتخكاب نمكوده تكا امکكان
جستجو در آن فراهم شود .دقت نمایید که امکان دسترسی به بعضی از پایگاههكا فكراهم اسكت .بكراي
مثال می توان گزینه  PubMedرا انتخاب کرد .با انتخاب یک پایگاه ،امکان جسكتجو در آن پایگكاه در
صفيه اصلی  Endnoteفراهم میشود( .پیشنهاد میشود از این روش استفاده نشود)
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ورود اطالعات از طریق جستجو در پایگاههای اطالعاتی و انتقال آن به نرم افزار؛
چنانچه در پایگاههاي اطالعاتی مختلف جستجو کنید ،امکان ارسال اطالعات از آن پایگاههكا
به کتابخانه شما در اندنوت وجود دارد .براي استفاده از ایكن امکكان ،بعكد از جسكتجو در هكر پایگكاه و
انتخاب رکوردهاي مورد نظر ،گزینه  Export Citationsرا انتخكاب کنیكد .البتكه در برخكی از پایگاههكا
ممکن است این گزینه با نامهاي دیگري مثل …  Download Citation, Export,آمده باشد.

در تصویر زیر ،صفيه انتقال اطالعات از پایگاه  Science Directبه اندنوت مشاهده مكی شكود.
براي انتقال اطالعات به نرم افزار  Endnoteباید فرمت  RISرا انتخاب نمود.
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در برخی موارد ،زمانی که رکوردها را  Exportمیکنیم امکان انتقال مستقیم وجود ندارد و بایكد
آنها را روي کامپیوتر ذخیره نمود .براي وارد کردن اینگونه اطالعات ،بعد از ذخیكره بایكد در نكرم افكزار
اندنوت ،از منوي  Fileگزینه  Importرا انتخاب نمود.

در پنجره اي که باز می شود ،فایل مورد نظر خود را از حافظه رایانه بیابیكد .سكپ
خود را بر اساو نرم افزار مورد نظر انتخاب کنید.
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نكوع فیلتكر

جستجو در کتابخانه شخصی
در کتابخانه شخصی خود از منوي  ،Toolsگزینه  Search Libraryرا انتخاب کنید (مكیتكوان از
کلید میانبر  Ctrl+fاستفاده نمود) .در پنجره جستجویی که باز میشود امکان جستجو در اطالعكات وارد
شده در کتابخانه شخصی فراهم میشود.

انتخاب قالب منابع ):(Style

براي انتخاب قال

خاصی که میخواهید منابع شما در آن قال

نوشته شود از منكوي آبشكاري

که در شکل زیر مشخص شده ،گزینه  Selected Another Styleرا انتخاب نمایید.
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با انتخاب گزینه  ،Selected Another Styleلیست قالبهاي رفرن
میشود که با توجه به نیاز خود ،میتوان قال

در این نرم افزار امکان ایجاد قال
یک قال

نویسی اسكتاندارد مشكاهده

مورد نظر را انتخاب و گزینه  Chooseرا انتخاب کرد.

جدید و همچنین ویرایش سایر قالبها وجود دارد .براي ایجاد

جدید از مسیر زیر استفاده نمایید:
Edit  Output Styles  New Style
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در پنجرهاي که باز میشود ،براي ایجاد قال
قال

پایان متن گزینه  Bibligraphyرا انتخاب و سكپ

رفرنسهاي درون متن ،گزینه  Citationsو بكراي
در قسكمت  ،Templatesقالك

مكورد نظكر را

ایجاد نمایید.

در برخی موارد که یکی از قالبهاي موجود در نرم افزار به قال
آن قال

را ویرایش نمود .براي ویرایش یک قال

پ

مورد نظر ما شبیه است میتوان

از انتخاب آن ،از مسیر زیر استفاده نمایید:

… Edit  Output Styles  Edit

دقت نمایید که پ

از ویرایش یک قال  ،آن را با استفاده از گزینه  save asبكا یكک عنكوان

جدید ذخیره نمایید.
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ایجاد گروه در :Endnote
براي ایجاد یک گروه در این نكرم افكزار ،گزینكه  Groupsو سكپ

 Create Groupرا انتخكاب

نمایید.

 :Smart Groupsگروههاي هوشمندي هستند که با توجه به شرایط خاص میتوان آنها را
ایجاد کرد .پ

از ایجاد گروههاي هوشمند ،هر رکوردي که به نرم افزار ما افزوده شود در صكورت دارا

بودن شرایط اعالم شده ،به طور اتوماتیک وارد آن گروه میشود.
براي مثال اگر که یک گروه هوشمند ایجاد کنیم که مشروط بكه ایكن باشكد کكه نویسكنده آن
 smithو سال  2005باشد ،پ

از ایجاد گروه به ميض اینکه رکوردي به مجموعه اضافه گردد که بكا

این شرایط منعبق باشد در آن  smart groupقرار خواهد گرفت.
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ضمیمه کردن یک فایل
براي ضمیمه کردن یک تصویر ،جدول یا فایكل بكه یکكی از رکوردهكاي موجكود در کتابخانكه
شخصی خود ،از مسیر زیر استفاده نمایید:
References  File Attachments  Attach File

وارد کردن منابع از  Endnoteدر واژه پرداز (Cite While You Write) word

پ

از نص

نرم افزار ،گزینه  EndNoteبه منوهاي واژه پرداز افزوده میشود که امکان انتقكال

اطالعات از نرم افزار به واژهپرداز را فراهم میکند .در هنگام نوشتن معال
این گزینه و سپ

انتخاب  Insert Citationبه منبع مورد نظر ارجاع دهید.
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و ارجاع دادن ،با استفاده از

در پایان کار تيقیقی خود ،لیستی از منابع و مخخ وجود دارد که امکان تغییر قال
منابع بر اساو فرمت مورد نظر در ورد نیز وجود دارد .براي تغییر قال

بنكدي ایكن

بندي از گزینكه  Styleاسكتفاده

نمایید.

نکاتی در ارتباط با نرم افزار :Endnote
 امکان تبادل اطالعات از نسخه رومیزي ) (Desktop Versionبه نسخه وبی وجكود دارد .بكراياستفاده از این وییگی از مسیر زیر استفاده نمایید:
Tools  Endnote Web
 -این نرم افزار عالوه بر رفرن

نویسی ،امکان فیش برداري را نیز فراهم میکند .براي اسكتفاده

از این وییگی میتوان فرمت فیش برداري را تعریف کرده و همه اطالعات خود را بكه آن وارد
نمود .به مسیر زیر توجه فرمایید:
Edit  Preferences Reference Type  Modify Reference Types
  applyتنظیم یک صفحه برای فیش برداری به دلخواه خود  Unused انتخاب 
بهتر است براي فیش برداري ،کتابخانه جداگانهاي انتخاب کرد.
 با استفاده از  Exportکردن میتوان همیشه یک فایل پشتیبان از اطالعات موجود در کتابخانهشخصی گرفت .به مسیر زیر توجه فرمایید:
File  Export
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 هیچ ميدودیتی در تعداد رفرنسهاي وارد شده در این نرم افزار وجود ندارد ولی براي کارآییموثرتر پیشنهاد می شود که تعداد این رفرنسها بیش از  500000نباشد.
 هیچ ميدودیتی در تعداد کتابخانههایی که میتوان ایجاد کرد ،وجود ندارد. فونتها و سایزهاي آنچه که در کتابخانه نمایش داده میشود ،قابل تغییر است.بعد از نوشتن معل

پیوهشی خود میتوانید ارتباط بین واژه پرداز ورد و نرم افزار اندنوت را قعع

کنید .چنانچه میخواهید مقالهاي را براي مجلهاي ارسال کنید باید حتما این ارتباط را قعع نمایید.
براي اینکار صفيه مقاله خود در ميیط ورد ،گزینه  EndNoteو سپ

Convert Citations and

 Bibliographyرا انتخاب نمایید .از منوي آبشاري نمایش داده شده ،گزینه دوم یعنی Convert to

 Plain Textرا انتخاب نمایید .با انتخاب این حالت ،ارتباط بین ورد و اندنوت قعع میشود.
راه سادهتر براي قعع کردن ارتباط ورد با اندنوت این است که کلید  Ctrl+Aو سپ

گزینه Ctrl+6

را انتخاب کنید.

وارد کردن قالب های ) (Stylesجدید به نرم افزار
چنانچه قال

رفرن

نویسی مجله خاصی را میخواهید که در نرم افزار شما وجود ندارد به وب سایت

زیر مراجعه کنید:
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http://endnote.com//downloads/styles
سپ

نام مجله خود را جستجو کرده و قال

کلیک کرده تا قال
کرده و این قال

آن را دانلود کنید .سپ

بر روي فایل ذخیره شده دوبار

مورد نظر در صفيه اندنوت باز شود .از منوي  ،Fileگزینه  save asرا انتخاب

جدید را در قالبهاي نرم افزار نص

شده بر روي کامپیوتر خود ذخیر نمایید.

با این روش می توان کلیه قالبهاي مورد نیاز خود را دانلود کرده و بر روي نرم افزار ذخیره نمود.
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