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url üzerinden içeriğimize nasıl bağlanılır

Dergi ana sayfa URL’leri
Her dergi için, yer alan içeriğin tarihleriyle birlikte, ana sayfa URL’lerini, 
bir Microsoft Excel dosyası veya virgülle ayrılmış metin dosyası olarak 
www.oxfordjournals.org/help/techinfo/linking.html adresinden 
indirebilirsiniz.

URL-tabanlı bağlantı algoritmaları
www.oxfordjournals.org/help/homepage_ urls.xls adresinde bulunan dergi 
ana sayfa URL tablosunu kullanarak Nucleic Acids Research gibi belirli sayfalara 
URL-tabanlı bağlantılar aşağıdaki algoritmalar kullanılarak oluşturulabilir

•	 Ana	sayfa:	[ana	sayfa	URL] 
 http://nar.oxfordjournals.org/

•	 Arşiv	sayfası:	[ana	sayfa	URL]	/archive/
 http://nar.oxfordjournals.org/archive/ 

•	 İçindekiler:	[ana	sayfa	URL]
 /content/vol[volume]/issue[issue]/index.dtl
 http://nar.oxfordjournals.org/content/vol25/issue17/index.dtl

Üçüncü taraf bağlantı anlaşması
Oxford Journals, toplayıcıların makine tarafından okunabilir 
makale metadatalarını almasına ve tam metin makale içeriğine 
bağlantılar oluşturabilmesine izin veren veri geri kazanımı için çeşitli 
mekanizmalar	sunar.	OAI-PMH	(devamı	arka	sayfada)	bu	tür	bir	
mekanizmadır. Üçüncü taraf bağlantı hakkında daha fazla bilgi 
www.oxfordjournals.org/help/techinfo adresinde bulunabilir.

open url bağlantıları nasıl kurulur

Gelen URL bağlantıları
OpenURL sözdizimini kullanan Oxford Journals içeriğine 
bağlantı verebilmek için, CrossRef OpenURL Resolver’ı kullanın 
www.crossref.org/openurl.

Giden URL bağlantıları 
OpenURL bağlantı sunucuna sahip bir kurumun yöneticisi iseniz, 
Oxford Journals web sitesindeki içerikten kendi OpenURL bağlantılarınızı 
oluşturabilirsiniz.
Bu linklerin nasıl etkinleştirileceği hakkında bilgi almak için 
www.oxfordjournals.org/librarians/openurl.html for adresini ziyaret edin. 

CrossRef ve DOI’leri kullanarak makale düzeyinde bağlantılama 
Bu	bağlantılar	DOI’ler	kullanılarak	oluşturulabilir.	Oxford	Journals,	CrossRef	
ile	dergi	içeriğimiz	için	DOI’leri	ve	metadataları	saklar	(www.crossref.org).

•	 	Oxford	Journals	içeriğine	bağlantılar	oluşturmak	için	kütüphaneler	
DOI’lere	bakabilir	veya	şu	adresten	ücretsiz	olarak	CrossRef ’teki	
metadataları	alabilirler:	www.crossref.org/freeTextQuery

•	 	Eğer	bir	makalenin	DOI’sini	biliyorsanız,	 
bir bağlantı oluşturmak için bunu basitçe  
http://dx.doi.org/	adresine	ekleyin:	örneğin,	
http://dx.doi.org/10.1093/nar/gkh704
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metadata nasıl indirilir

MARC kayıtlarını kullanarak kütüphane katalogunuzu güncelleyin
Şu	adreste	Oxford	Journals	MARC	kayıtlarının	tamamını	bulabilirsiniz:	
www.oxfordjournals.org/librarians/marc.html. Kütüphane katalogunuza 
indirmek	için	hem	MARC	21	hem	de	sekmeyle	ayrılmış	formatta	bulunabilir.

www.oxfordjournals.org/librarians/marc.html adresinden dosyayı kendiniz 
indirmek için, linklerden birinin üstünü sağ tıklatarak küçük menüyü açın 
ve “Bağlantı Hedefini Farklı Kaydet” i seçerek dosyayı diskinize kaydedin. 
Alternatif	olarak,	e-posta	aracılığıyla	MARC	kayıtlarınızı	göndermemiz	için	
bizimle iletişime geçin.

OAI-PMH teknolojisini kullanarak metadataları nasıl toplarım?

Açık arşiv girişimi
Oxford Journals, kütüphane koleksiyonunuzdaki içeriğin aranabilirliğini 
geliştirmek	için,	Metadata	Harmanlama	için	Açık	Arşivler	Girişimi	Protokolü	
(OAI-PMH)	ile	uyumlu	olmaktan	gurur	duyar.	Bu	standart	yaygın	formatta	
bulunan metadataları kullanıma açar ve başlık verilerinin ve özetlerin 
kendi	Çevrimiçi	Halka	Açık	Katalogunuzda	(OPAC)	toplanabilmesini	
ve	saklanmasını	sağlar.	Açık	Arşivler	Metadata	Harmanlama	için	Girişim	
Protokolü	www.openarchives.org adresinde bulunabilir.

Harmanlama
•	 	Şu	adresten	bir	OAI-PMH	aracılığıyla	metadataları	toplayabilirsiniz:	

http://open-archive.highwire.org
•	 	Protokol,	aşağıdaki	düzeylerde	setler	aracılığıyla	seçici	harmanlama	

yapılmasını	sağlar:	
	 –	 HighWire	(tüm	mevcut	kayıtlar)
	 –	 OUP	(yani,	Oxford	Journals)
	 –	 dergikodu:cilt:sayı
 – Tarih kaşesi

OAI-PMH,	talepler	gibi	konularda	daha	fazla	bilgi	için	
www.oxfordjournals.org/help/techninfo/oaipmh.html veya 
www.openarchives.org adresini ziyaret edin.

rss web beslemeleri kullanarak kütüphane 
katalogunuzu güncelleştirin

Dergiye özel RSS web beslemelerimiz, Oxford Journals metadatalarını 
toplamak için başka bir yöntem sağlar.

Bir RSS web beslemesine bağlantı

Şunları yapabilirsiniz:
a)	 	Dergi	ana	sayfasında	yer	alan	aşağıdaki	RSS	bağlantısında	bululabilecek	

her dergi için RSS sayfası kullanın. XML sayfasının URL’sini RSS 
okuyucunuza kopyalayıp yapıştırın ve bunu yeni bir besleme olarak 
kaydedin.

b)	 	RSS	URL’lerini,	pek	çok	popüler	RSS	okuyucuya	toplu	bir	şekilde	
aktarmak	için	kullanılabilecek	OPML	dosyası	olarak	indirin.	Daha	
ayrıntılı talimatlar için www.oxfordjournals.org/help/rss.html adresini 
ziyaret edin.

Proxy sunucuları
Eğer	kurumunuz	EZProxy	kullanıyorsa,	ezproxy.cfg	dosyanıza	eklemek	
için	Oxford	Journals	web	sitesinin	ayrıntılarını	şu	adresten	indirebilirsiniz:	
www.oxfordjournals.org/help/linking.html.

Teknik not!
Eğer	kurumunuz	Oxford	Journals	içeriğine	bağlantıları	Temmuz	2005’ten	
önce kurduysa, ana alan adı olan www3.oup.co.uk’ın o tarihten sonra 
www.oxfordjournals.org adıyla değiştirildiğini dikkate alın. Bu eski alan 
desteklenmeye devam ediyor ancak, www.oxfordjournals.org adresini 
kullanmak için bağlantılarınızı en kısa zamanda güncellemeli ve kontrol 
etmelisiniz.

iletişim
Çevrimiçi abonelikler hakkında sorularınız varsa, lütfen web sitemizde 
listelenmiş	bölgesel	Müşteri	Hizmetleri	ekibinizle	iletişime	geçin:	
www.oxfordjournals.org/contact_us.

Lütfen	bu	belgede	yer	alan	bilgilerin,	basıldığı	zaman	(Ocak	2011)	için	
doğru olduğunu dikkate alınız. Bu konulardan herhangi biri hakkında 
güncel bilgiler için www.oxfordjournals.org/help adresini ziyaret etmeniz 
gerektiğini unutmayın.
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