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Què és 
és una base de dades produïda pel FIZ Karlsruhe – Leibniz 

Institute for Information Infrastructure, en col·laboració amb l’European
Mathematical Society (EMS), FIZ Karlsruhe, i la Heidelberg Academy of 
Sciences and Humanities.

Conté més de 4 milions d’entrades bibliogràfiques entre resums i revisions
d’articles de revista i de monografies, de l’àmbit de les matemàtiques pures i 
aplicades, la història, la filosofia i l’educació matemàtica, classificades segons
la Mathematics Subject Classification. 

Les entrades més antigues són del segle XVIII, però fins el 1868 no hi ha 
consistència en la continuïtat cronològica.

Inclou dues bases de dades vinculades,  swMATH (cerca software matemàtic) 
i zbMATH Formulae (cerca per fòrmules incloses als articles). 

Permet guardar, organitzar i exportar els resultats de les cerques. Crear i
modificar alertes i configurar les preferències; i treballar amb les cites
bibliogràfiques dels articles inclosos a partir del 2000 per enllaçar amb
d’altres entrades.
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Com accedir-hi 

Des de la pàgina principal del CRAI de la UB: http://crai.ub.edu/, o bé des de
l’adreça http://recercador.ub.edu, cal enllaçar amb l’opció Base de dades i
buscar per títol, per matèria, o per inicial.

Recordeu que per consultar els recursos electrònics, heu d’activar l'accés a
través del SIRE (Servei Intermediari d'accés als Recursos Electrònics):
http://crai.ub.edu/ca/que-ofereix-el-crai/acces-recursos/acces-recursos-
proxy
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Aprèn a utilitzar la base dades

contempla dues opcions per aprendre a gestionar la base 

de dades de manera òptima i amb rapidesa.

Abans de començar a cercar informació:
És recomanable consultar els apartats General Help i les FAQ. Aquest últim 
és molt útil per saber quina opció de cerca és la més pertinent per dur a 
terme el teu estudi.   

1. Des de la pàgina principal de qualsevol opció de cerca (Publicacions, 
Autors, Revistes, Classificació): punxar sobre el desplegable d’ajuda 
(“Help”). Ofereix exemples enllaçables i una breu explicació del 
funcionament de l’opció de cerca. Cada opció conté, a més, dos 
desplegables que ajuden a redefinir la cerca: Fields (indica quins camps 
poden redefinir la cerca) i Operators (explica com funcionen els 
operadors booleans).
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Aprèn a utilitzar la base dades (II)

2. Des del menú de tutorials: recopilació de guies en vídeo (de menys d’un 
minut) per aprendre a cercar.   
Són 5 tutorials que expliquen l’objectiu i utilitat de la base de dades.      
Els tutorials estan incrustats a la pàgina, en format vlc. 
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Anàlisi de cites: tot i que dóna informació sobre quantes citacions ha rebut
un article, el número que ofereix és molt menor al que ofereixen d’altres
bases de dades per tres motius: primer, perquè únicament compta com a
cita si ha estat citat per un altre article revisat per parells dins de la disciplina
de les matemàtiques; segon, perquè tampoc compta els preprints; i tercer,
perquè el control de desambigüació d’autors exclou les falses atribucions
d’articles, i en conseqüència, a cites.

Botó : permet als usuaris accedir a la col·lecció subscrita i/o
comprada pel CRAI de la UB, inclosos els recursos electrònics amb llicència i
els de lliure disponibilitat. Per utilitzar aquesta funcionalitat cal estar
identificat com a membre de la UB mitjançant el SIRE. La majoria d’articles
incluen un Document Object Identifier (DOI), fet que simplifica la seva
localització, i els que no, enllacen a arXiv.

Particularitats
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Particularitats (II)

Adaptada a mòbils: web adaptada. Un cop identificat com a usuari UB, cal
punxar sobre l’enllaç d’accés remot i seguir les instruccions (la vinculació per
dispositius mòbils dura 3 mesos, cal renovar-la després d’aquest període).

Paul Erdős: inclou una aplicació que estableix el grau de
separació entre un autor qualsevol i Paul Erdős. L’anomenat “nombre
d'Erdős”, que defineix la "distància de col·laboració" de qualsevol matemàtic
respecte a Erdős pel que fa a articles publicats.
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Moltes gràcies!
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