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Introducció
La base de dades bibliogràfica ISOC conté la producció
científica publicada a Espanya des dels anys 70. Recull
fonamentalment articles de revistes científiques i de
forma selectiva actes de congressos, sèries,
compilacions, informes i monografies.
Produïda pel Centro de Ciencias Humanas y Sociales
(CCHS) del CSIC.
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La cerca
Podem optar per fer una consulta conjunta a tota la base de
dades o bé a una àrea temàtica determinada. La interfície de
cerca serà la mateixa en ambdós casos.
Permet fer diferents tipus de cerques:
 simple
 per camps
 per índex
 per comandaments

La cerca simple
És el formulari que apareix per defecte quan s’accedeix a la
base de dades. S’ha dissenyat per a fer cerques senzilles de
forma fàcil.
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La cerca per camps
Permet fer de manera assistida cerques més precises,
limitades a camps concrets o combinant diferents camps.
Existeix la possibilitat de combinar diferents termes a
través de la seva intersecció (Y), suma (O) o resta (NO).
El sistema ens permet limitar les cerques per classificació,
any de publicació, segle i període històric i categoria.

Camps bàsics: busca en els camps de títol, resum,
descriptors, identificadors i topònims.
Descriptors: paraules clau que expressen conceptes
continguts en el document.
Identificadors: noms propis (persones, organismes...)
tractats com a tema en els documents.
Topònims: noms geogràfics tractats com a tema en els
documents.
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La cerca per índex
Aquest formulari permet visualitzar els índex corresponents
als camps i cercar directament per aquests termes. Resulta
útil per a conèixer el vocabulari i fer una cerca precisa.
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La cerca per comandaments
Aquest formulari permet realitzar consultes més complexes.
Permet la combinació de tot tipus d’operadors però requereix un
coneixement previ de la sintaxis pròpia del programa Basis Plus.
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La visualització dels resultats
Un cop realitzada la cerca s’obrirà una finestra
visualització:

de

Menú dins de la finestra de resultats que permet
personalitzar el número de registres per pàgina, el
criteri d’ordenació o el format de visualització.
També permet executar un filtre per a seleccionar
els documents amb enllaç al text complet. Per tal
que siguin efectius aquests canvis és necessari clicar
sobre botó “aplicar”.
Permet acumular els registres
marcats per a visualitzar-los o
descarregar-los.

Llistat de cerques
realitzades des de
l’inici de la sessió per
l’usuari, per tal de
poder combinar-les o
tornar a visualitzar
una cerca concreta.

En la finestra de visualització
dels resultats es poden marcar
aquells que siguin d’interès.
Cal tenir en compte que
aquesta selecció no afectarà
als registres que no s’estiguin
visualitzant en aquell moment.
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El format dels registres

Quan cliquem sobre el títol d’un registre, aquest és visualitza de
forma individualitzada i en format complet i apareixen nous
enllaços. Es pot clicar sobre els camps Autos, Descriptors,
Identificadors i Topònims, amb la finalitat de poder llançar una
nova consulta.
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Descàrrega de resultats
Menú dissenyat perquè l’usuari pugui generar, de manera
personalitzada, un fitxer de sortida amb els documents
recuperats escollint els camps que es volen incloure i el format
:TXT, XML, PDF, etc.
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