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SAE Digital Library’e erişmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

SAE Digital Library ana sayfasına giriş yapınız “digitallibrary.sae.org”.  Kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi girerek 
sisteme giriş yapabilirsiniz. Eğer erişiminiz IP ile sağlanmış ise girişiniz otomatik olarak gerçekleşecektir.

Tüm Sonuçlar

Bölümler ve Filtreler

Gösterim/Sıralama

Arama Alanı

Paylaşım Butonu

Bölüm/Kaynak Seçimi

Abonelik Bilgisi

SAE Digital Library arayüzü kullanıcıların bilgiye en hızlı ve kolay yoldan ulaşmaları için iki sütun halinde 
tasarlanmıştır. 



My Access section
Bu bölümde mevcut abonelik içeriğinizi görüntüleyebilirsiniz. 

Tam metin içeriğine hızlı erişim 

My Access Section bölümünde yaptığınız 
aramalar ve sonuçla mevcuttur. Sayfanızın 
yanında beliren bu filtreler ile aradığınız 
bilgiye en kısa sürede ulaşmanız 
hedeflenmiştir. 



SAE Digital Library’de aramalar nasıl yapılır?
Aramalarınızı basit ve gelişmiş olmak üzere iki şekilde yapabilirsiniz. SAE Digital Library aboneliği 
200.000’in üzerinde tam metin  güncel ve bibliyografik standartları, e-kitapları, e-dergileri ve teknik 
raporları içermektedir. Bu içerik aynı zamanda 35.000’in üzerinde havacılık ve zemin araç 
standartlarını içermenin yanısıra, 1906’dan günümüze uzanan 95.000 teknik doküman da içermektedir. 

My Access ile ne yapabilirsiniz?
My Access  butonu altında bir arama kutusu ile karşılaşacaksınız. Bu kutu işaretli olduğu zaman yapmış 
olduğunuz tarama yanlızca abonelik içeriğinizi kapsayacaktır. Bu şekilde tarama sonucunda ulaştığınız 
tüm dokümanlar abonelik kapsamınızda ve tam metin erişilebilir olacaktır. Dokümanlar “My Access” 
bölümü altında görüntülenebilecektir. 

Arama sonuçlarınızı genişletebilir daha fazla sonuç ve kaynak taraması yapmak isteyebilirsiniz. 
Bu durumda My Access altındaki işareti kaldırıp, taramanızı bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Elde 
ettiğiniz sonuçlar “All Results”  bölümü altında görüntülenebilir olacaktır. 

Digital Library içinde taramalarınızı yapmanın en kolay ve hızlı yolu “Search Tool” kullanmaktır. 
Search Tool anahtar kelime, belge numarası, standart numarası, DOl nuamrası, yazar adı vb. pek çok 
arama yöntemi ile kullanıcılarına yanıt verebilmektedir. Aynı zamanda Boolean işleçlerine (boolean 
operations: and, or, not, *) de duyarlı olan sistem aramalarınızı özelleştirmenizi sağlar.



The Advanced Search Tool (Gelişmiş Arama Aracı)
Gelişmiş arama aracı ile ihtiyacınız olan bilgiye ulaşmak için seçimlerinizi belirleyebilir, 
kendi aramalarınızı sınırlandırabilirsiniz. 

Sağ tarfta yer alan artı (+) işaretini kullanarak daha fazla arama alanı ekleyebilir, arama 
seçeneklerinizi  genişletebilirsiniz 

SAE Digital Library ile seçimlerinizi özgürce yapabilir, aralama ve sıralama seçeneklerinizi 
kendiniz belirleyebilir, aradığınız bilgiye dilediğiniz şekilde erişiebilirsiniz.



Teknik Doküman Arama Örneği



Standart Arama Örneği



e- Kitap Arama Örneği



Historical Standards Listing (Standartların Geçmiş Versiyonlarının Listesi)

Bir standardın geçmiş versiyon listesi (historical) standardın detaylarının bulunduğu 
sayfada revizyonlar sekmesinde sunulmuştur. Görüntülenen standart listede mavi kutu ve 
tik işareti ile işaretlenmiştir. Her standardın durumu revizyon ve yayın tarihi ile birlikte 
gösterilmektedir. 

Uygulanabilir durumlarda çapraz referans listesi doküman kaydı detayları sayfasında 
Cross References (Çapraz Referanslar) yer almaktadır. Eğer Digital Library’de referans 
kaydı uygulanabilir durumda ise çapraz referans seçilebilir bir bağlantı düğmesi olarak 
gösterilmektedir. 

Cross references listing (Çapraz Referans Listesi)






