SANAT VE BİLİM GÖRÜNTÜ KÜTÜPHANESİ

Elektronik ARTstor Kütüphanesi’nin Tanıtımı
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ARTSTOR’UN TANITIMI
Elektronik ARTstor Kütüphanesi, eğitim ve araştırma için gerekli erişilebilir yazılım
araçları takımı ile sanat, mimarlık, fen ve edebiyat bilimlerinde 1,3 milyondan fazla
görüntüyü paylaşan bir eğitim kaynağıdır. Toplumca oluşturulan koleksiyonlarımız,
ünlü müzeler, fotoğrafçılar, kütüphaneler, bilimciler, foto arşivleri ve sanatçılar ve
sanatçıların varlıklarından yapılan katılımlardan oluşur.
Elektronik Kütüphane, eğitimciler, bilimciler, müze müdürleri, kütüphaneciler ve
1450’ü aşkın üniversite, yüksek okul, müze ve 45 ülkede ilköğretim okulu öğrencisine
hizmet verir. Koleksiyonlar, sanat, mimarlık, müzik, din, insan bilimi, edebiyat, dünya
tarihi, Amerikan Çalışmaları, Asya Çalışmaları, Klasik Çalışmalar, bilim ve sağlık tarihi,
Rönesans Çalışmaları ve daha pek çok konuyu içine alan geniş kapsamlı çalışma
alanında eğitim ve araştırma için kullanılır.

ANA ÖZELLIKLER VE ARAÇLAR
Keyword Search Anahtar sözcüklerinizi arama kutusuna yazarak Enter Here (Buraya Gir)
Anahtar Sözcük seçeneğine tıklayınız.
Araması
Advanced Search Aramanızı anahtar sözcük, tarih veya tarih aralığı, coğrafi bölge, sınıflandırma
Gelişmiş Arama ve / veya koleksiyona göre süzerek kendi araştırmanızı oluşturabilirsiniz.
Faceted Search Anahtar sözcük araması yaptığınızda seçenekler, arama sonuçları sayfanızda
Çok Yönlü Arama görülür. Sonuçlarınızı 16 ARTstor sınıflandırmasından biri, coğrafi alan veya

ülke ve tarih aralığına göre eleyebilirsiniz.

Browse Göz atma, ARTstor’un sınıflandırmaları arasında dolaşarak ilgilendiğiniz
Göz at görüntüleri bulmanıza yardım eder. Kullanıcılar görüntüleri, Koleksiyon,

Sınıflandırma ve Coğrafi Alan sıralamasına göre inceleyebilirler.

View “Image Viewer” (Görüntü Açıcı) uygulamasını açmak ve görüntüyü büyütGörüntüle mek, kaydırmak veya döndürmek için uygulamanın araçlarını kullanmak

üzere görüntünün küçük resmine çift tıklayınız.

Print Bir görüntüyü, açıklama bilgilerini ve kısa bir telif hakkı bildirimini
Yazdır bastırabilirsiniz. Ayrıca, bir ayrıntıyı da görüntüyü büyüterek ya da kaydırarak

bastırabilirsiniz.

Share Görüntüleri ve görüntü ayrıntılarını ARTstor kullanıcı hesabına girerek
Paylaş bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Kurumunuzdaki diğer kullanıcılarla paylaşmak için ayrı ayrı görüntü URL
adresi ya da görüntü kümesi URL adresi oluşturabilirsiniz. Ayrıca, eğitimcilere,
başka kullanıcılar tarafından erişimlerine ve düzeltimlerine izin verilen klasör
ve görüntü kümeleri oluşturmalarına olanak sağlayan pek çok gelişmiş özellik
de bulunur.
Mobile Şimdi ARTstor sitesine, uyumlu cep telefonlarının ve el bilgisayarlarının
Cepte (iPhone, iPod, iPad ve Android) işletim sistemlerinden giriş yapabilirsiniz.

“ARTstor Mobile” uygulaması, kullanıcılara daha önceden oluşturulmuş
görüntü kümelerini aramalarına, onları incelemelerine ve görüntülemelerine
olanak sağlıyor.
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BAŞLANGIÇ
Sistem Uyumluluğu
Ortam

İşletim sistemi

Ağ Tarayıcı

PC

Windows XP
Windows Vista
Windows 7

Microsoft IE 7.0+
Firefox 4.0 +
Safari 5.0+
Chrome

Macintosh

OS 10.5 (Leopard)
OS 10.6 (Snow Leopard)
OS 10.7 (Lion)
OS 10.8 (Mountain Lion)

Safari 5.0 +
Firefox 4.0 +
Chrome

iPhone, iPod, iPad

2.2.1+

Safari 4+

Android

2.3, 3.0, 4.0, 4.1

Elektronik ARTstor Kütüphanesi’nde bulunan görüntüleri izleyebilmeniz için
bilgisayarınızın gerekli sistem gereksinimleri konusunda güncel olmasını sağlayınız:
•
•
•
•
•
•
•

Yüksek hızlı Internet bağlantısı (çevirmeli ağ değil)
Flash Player (adobe.com/downloads sayfasından ücretsiz indirilebilir)
Java’nın en son sürümü (java.com/tr sayfasından ücretsiz in dirilebilir)
Açılır pencereleri engelleyiciler kapatılmalı ya da *artstor.org ve *artstor.net
sayfalarında bulunan açılır pencerelerin açılmasına izin verilmelidir.
Bilgisayar tanımlama bilgilerine (“cookies”) izin verilmelidir.
En düşük ekran çözünürlüğü 1280 x 1024 piksel olmalıdır.
Ekran renkleri, “Gerçek Renk” (32 bit veya daha iyi) olarak ayarlanmalıdır.

ARTstor hesabına kaydolma
Görüntü kümeleri oluşturmak, görüntüleri indirmek, PowerPoint uygulamasına
göndermek ve daha pek çok olasılıklar için bir hesap başlatmak üzere ekranınızın sağ
üst köşesindeki Register (Kaydol) öğesine tıklayınız.
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Geçerli bir e-posta adresi (e-mail address) ve şifre (password) gibi istenen bilgileri
giriniz (şifrenizde lütfen yalnız harf ve sayı kullanınız). Girdiğiniz e-posta adresi,
hesabınızın kullanıcı adı olacak ve şifrenizi unutursanız ARTstor sitesine girmek için bir
yol olacaktır.
Kayıtlı kullanıcılar, yerleşkeden uzak oldukları sırada da Elektronik ARTstor
Kütüphanesi’ne girebilir. Uzaktan girişi sürdürebilmek için her 120 günde bir, üye
kurumunuzda kayıtlı kullanıcı hesabına girmeniz gerekir.

GÖRÜNTÜLERİ BULMA
Elektronik ARTstor Kütüphanesi’nde görüntü bulmanın iki ana yolu vardır: arama ve
göz atma. Anahtar Sözcük Araması özelliğini kullanarak tüm koleksiyonlar ve tüm veri
alanlarında arama yapabilirsiniz. Anahtar sözcük aramanızı “Filter” (Süzme) ile
eleyebilir ya da aramalarınızı belli koleksiyonlar, tarih veya tarih aralığı, coğrafi bölge
ve / veya nesne sınıflandırmasına göre sıralamak için “Gelişmiş Arama”yı (Advanced
Search) kullanabilirsiniz.

Anahtar Sözcük Araması

	
  

Anahtar sözcüklerinizi arama kutusuna yazarak Enter Here (Buraya Gir) seçeneğine
tıklayınız. ARTstor bütün arama sözcüklerinizi içeren sonuçları verecektir, bu nedenle de
sözcükler arasına “and” (ve) koymanız gerekmez.
Anahtar sözcük araması yaptığınızda seçenekler, arama sonuçları sayfanızda görülür.
Sonuçlarınızı 16 ARTstor sınıflandırmasından biri (classification), coğrafi alan
(geography) veya ülke (country) ve tarih aralığına (date range) göre eleyebilirsiniz.

Elemeli Arama

	
  

Sağ üst köşedeki anahtar sözcük araması kutusuna sözcükleri girerek aramanızı daha da
eleyebilirsiniz. Başka bir arama sözcüğü giriniz ve aşağı açılır seçeneklerden Within this
search result (Bu arama sonuçları arasında) unsurunu seçiniz.
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Gelişmiş Arama
“Gelişmiş Arama” (Advanced Search), aramanızı konuya, tarih değişkenlerine,
koleksiyona, sınıflandırmaya veya coğrafi alana göre elemenize veya sınırlandırmanıza
yardımcı olur.

	
  

Göz atış

	
  

Göz atma, ARTstor’un kategorileri arasında dolaşmanıza olanak sağlar. Üç göz atma
seçeneği bulunur:
•
•

•
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“Koleksiyon” (Collection) unsuruna göre göz atma, ARTstor’un bütün
koleksiyonlarına bakmanıza olanak sağlar. Her koleksiyon, koleksiyonun içeriğine
göre bölümlere ayrılmıştır.
“Sınıflandırma”ya (Classification) göre göz atma, Elektronik ARTstor
Kütüphane’sine “Architecture and city planning” (Mimarlık ve kent düzenlemesi),
“Decorative arts” (Süsleme sanatı), “Drawings and watercolors” (Çizim ve
suluboya) “Maps, charts and graphs” (Haritalar, çizelgeler ve grafikler) ve “Graphic
design and illustration” (Grafik tasarım ve çizimleme) gibi sınıflandırmaları da içine
alan 16 genel bölüme göre göz atmayı içerir. Her sınıflandırma coğrafi alana göre
daha da ince elenebilir.
“Coğrafi Alan”a (Geography) göre göz atma, belli bir ülkenin sanatçısının veya
mimarlık söz konusu ise, yapıtın bulunduğu yerin sanatçısı tarafından yaratılan
yapıtlara odaklanmanıza olanak sağlar. Her ülke ya da bölge, nesne (object)
sınıflandırmasına göre daha alt kümelere ayrılır.

GÖRÜNTÜLERE BAKIŞ
Bir arama yaptığınızda, göz attığınızda ya da bir görüntü kümesini açtığınızda, görüntü
sonuçlarınız kısa bir altyazı ile küçük resimler olarak çıkar.

	
  

Görüntülere, “Görüntüleme seçenekleri” (Display options) unsuruna tıklayarak ve
“Az büyütülmüş küçük resimler görüntüle” unsurunu seçerek, kısa bir bilgi yazısı ile az
büyütülmüş küçük resimler olarak bakabilirsiniz.

	
  

Daha ayrıntılı görmek istediğiniz küçük resim üzerine çift tıklayınız. Görüntü, büyütme,
kaydırma, döndürme, yazdırma ve kaydetme amacıyla kullanılan ek araçlar ile “Image
Viewer” içinde açılacaktır.

	
  

	
   Kaydırma Aracı

	
   Döndürme Aracı
Büyütme Aracıl

	
  

Görüntüleri Kaydet

	
   Görüntüleri Bastır

Bakışı Görüntü Kümesine Kaydet
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GÖRÜNTÜ BİLGİLERİNE BAKIŞ
İstenilen bir görüntü ile ilgili bütün bilgiyi görmek için, küçük görüntü resminin
altındaki yazıya tıklayınız. Büyütülmüş küçük resme bakıyorsanız, görüntünün sağındaki
View Full Record (Bütün Bilgiyi Görüntüle) üzerine tıklayınız.
	
  

	
  

Açıklayıcı bir bilgi penceresi açılacaktır. Nesne, dosya özellikleri (ARTstor tanım
numarası ve URL bağlantısı da içinde), kişisel notlari ve eğitmen notlari gibi bilgileri
incelemek için istediğiniz sekmeye tıklayınız.
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GÖRÜNTÜLERI DÜZENLEME
Kayıtlı bir kullanıcı olarak, görüntü kümeleri oluşturabilir ve kurumunuzdaki diğer
kullanıcılarla paylaşabilir, görüntü kümesi tanımları yazabilir, sunumlar hazırlayabilir ve
daha pek çok işlem yapabilirsiniz.
Bir görüntü kümesi oluşturmak için önce ARTstor kullanıcı hesabınıza girmelisiniz. Küçük
resimlere bir kez tıklayarak istediğiniz görüntüleri seçiniz. Organize (Düzenle) sekmesine
tıklayınız ve Save selected images (Seçilen görüntüleri) New image group (Yeni bir görüntü
kümesine kaydet), Existing image group (Önceden var olan bir görüntü kümesine kaydet)
ya da Recently opened image group (Yenilerde açılan bir görüntü kümesine kaydet)
seçenekleri arasından seçiniz.

Bir kullanıcının bir görüntü kümesini açmak için birçok yolu vardır. Bir yolu,
	
  
yönlendirme menüsüne gidip Organize (Düzenle) üzerine ve sonra da Open image
group (Görüntü kümesini aç) unsuruna tıklamaktır. Yeni bir pencere açılarak size
kullanabileceğiniz klasör listesi görüntüleyecektir.
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Bir klasörün başlığının yanında yer alan artı (+) imgesine tıklayarak onu genişletebilir
ve içeriğinii görüntüleyebilirsiniz. Açılmış bir klasörü toparlamak için eksi (-) imgesine
tıklayınız.
Kendi görüntü kümenizin bulunduğu klasörü arayınız, genişletiniz ve görüntü kümesini
seçiniz. Seçtikten sonra, bu pencerenin sol alt köşesindeki Open (Aç) sözcüğüne tıklayınız.
Seçilen kümenin içeriği küçük resimler olarak sayfanızda belirecektir.
Ayrıca, Organize (Düzenle) sekmesinin kapsamında pek çok başka seçenek de bulabilirsiniz.

Görüntü kümelerini yeniden adlandırma, onları silme ve Save image group as... (Görüntü
kümesini başka adla kaydet...) seçeneğine tıklayarak kopyalama olanağınız vardır.

EK ÖZELLİKLER VE ARAÇLAR
PowerPoint Uygulamasına Aktarma

	
   ARTstor görüntülerini sınıf sunumlarında kullanmak ve diğer kazanç amacı

gütmeyen eğitimsel amaçlarla Elektronik Kütüphane’den başka bilgisayar
uygulamalarına aktarabilirsiniz. “Export to PowerPoint” aracı, çok sayıda
görüntü içeren bütün görüntü kümesini tek bir PowerPoint sunum dosyasına
aktarmanıza olanak sağlar.
Offline Image Viewer
“Offline Image Viewer” (OIV ) (Çevrimdışı Görüntü Açıcı), ARTstor tarafından
çevrimdışı gösterilebilecek daha iyi nitelikte ve büyütülebilir elektronik
görüntülerle sunumlar yapabilmek amacıyla geliştirilmiştir.
“Citation export” seçeneği
Alıntılar oluşturabilir ve seçtiğiniz görüntü alıntılarını veya bütün görüntü
kümesinin alıntısını ARTstor dışında kaydedilmek üzere başka bir uygulamaya
aktarabilirsiniz.
Görüntü Simgesi
Bir görüntünün küçük resmi altında görünen birçok simge vardır. Bu
simgelere tıklayarak ek özelliklere ulaşabilirsiniz.
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   “Images for Academic Publishing” (Bilimsel Basım için Görüntüler)

programından baskı niteliğinde görüntüleri bilgisayarınıza indirmek için IAP
simgesine tıklayınız.
Aynı
işin Elektronik Kütüphane’de bulunan kopyalarını veya ayrıntılarını
	
  
görmek için görüntü kümesi simgesine tıklayınız.

	
  Eğitmenlerin öncü görüntünün yanı sıra en sık kaydettikleri diğer görüntüleri
açığa çıkarmak için ilişkili görüntüler simgesine tıklayınız.

Görüntünün
“Quick Time Virtual Reality” (QuickTime ile Sanal Gerçeklik)
	
  
dosyasını açmak için QTVR smgesine tıklayınız.

	
  

Eşlik eden ses dosyasını çalmak için ses dosyası simgesine tıklayınız.

Kayıtlı Kullanıcı
Kayıtlı bir kullanıcı olarak, görüntü kümeleri oluşturabilir, URL bağlantıları
aracılığıyla görüntü kümelerini paylaşabilir, PowerPoint yazılım uygulamasına
aktarabilir, “Offline Image Viewer” uygulamasını bilgisayarınıza indirebilir,
ARTstor görüntülerini yerel olarak kaydedebilirsiniz. Ayrıca, Elektronik
Kütüphane’ye bilgisayarınızdan ya da iOS ve Android sistemi bulunan cep
veya el aygıtlarınızdan uzaktan giriş yapabilirsiniz.
Eğitimci Düzeyinde Kullanıcı Özellikleri
Eğitimci düzeyinde kullanıcılar, kayıtlı kullanıcı özelliklerinin tümünün yanı
sıra görüntüleri kişisel koleksiyonlara yükleme, klasör oluşturma ve paylaşma
ve görüntülere paylaşılabilir notlar ekleme olanağına sahiptir.

Ön Kapak Alt Yazısı: 1. Qasr al-Munaysurah, first quarter of the 20th century | James Conlon: Mali and Yemen Sites and Architecture 2 J. Grunow, |
Elaborate microscope, ca. 1880 | Yale University: Peabody Museum of Natural History 3. Yusef Abdelki | Sheikh Zayed Mosque, 2007 | Abu Dhabi, United
Arab Emirates | ART on FILE 4. Andy Warhol, 1966-67 | The Metropolitan Museum of Art | Image © The Metropolitan Museum of Art 5. Richard Serra |
Betwixt the Torus and the Sphere, 2001 | Image © 2005 Richard Serra / Artists Rights Society (ARS), New York 6. Bernardin de’ Conti, Charles d’Amboise,
Portrait of Charles d’Amboise, c. 1500 | Seattle Art Museum, Seattle, WA | Images and original data provided by the Samuel H. Kress Foundation
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Sorun giderme önerileri ve ARTstor ile ilgili daha fazla bilgi için,
help.artstor.org adresine gidiniz.
Öğretme önerileri ve haberler için, artstor.org/blog adresine gidiniz.
Kolay öğretici videoları youtube.com/artstor adresinde bulabilirsini.
Need help? Contact us
bilgi@geminiltd.com.tr
userservices@artstor.org
888.278.0079 (toll-free USA and Canada)
+1 212.500.2400

151 East 61st Street
New York, NY 10065
Amerika Birleşik Devletleri

