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• Contingut

• Llenguatge d’interrogació

• Cerca bàsica

• Cerca avançada

• Índex i tesaurus

• Històric de cerques

• Resultats de la cerca

– Refinar els resultats

– Anàlisi dels resultats

– Scientific Web Plus

• Gestió dels resultats

• Perfil d’usuari

• Accés al text complet

Zoological Record®

Sumari



Tornar a sumari

Zoological Record® és l’obra 
de referència que té un abast més 
ampli en la investigació dins del 
camp de la zoologia i altres matèries 
afins.

• Conté referències bibliogràfiques 
dels àmbits temàtics següents: 
zoologia, biodiversitat, taxonomia 
zoològica, veterinària, protecció de 
la fauna, medi ambient, biologia 
marina, fòssils, parasitologia, etc.

• Té un abast internacional.

• S’actualitza mensualment.

• Disposa d’un tesaurus amb més 
de 6.000 termes.

• Buida prop de 5.000 publicacions 
periòdiques. Conté més d’1,7 milions de 
registres (des del 1864). Incorpora 
anualment 72.000 nous registres 
(aprox.).

• Produïda originalment per la 
Zoological Society of London i, més 
endavant, en col·laboració amb BIOSIS, 
actualment Thomson Reuters n’és 
l’editor i el distribuïdor. S’hi accedeix a 
través del portal ISI Web of Knowledge 
(WOK).

• Tant els registres com la interfície de 
consulta són en anglès, però conté 
referències d’articles escrits en altres 
llengües.

Zoological Record®

Contingut



Asterisc (*): substitueix 0 o x caràcters.
Ex.: cell* recupera cell, cells, cellullar, cellulitis, etc.

Interrogant (?): substitueix 1 caràcter.
Ex.: wom?n recupera woman, women.

Dòlar ($): substitueix 0 o 1 caràcters.
Ex.: behavio$r recupera behavior, behaviour.

AND, OR, NOT: L’operador AND queda implícit en els 
espais entre dos o més termes seguits, tret de les 
seqüències de termes entre cometes, que es tracten com 
a frases.

NEAR: Els termes estan separats per un màxim de quinze 
paraules entre ells, indistintament del seu ordre (NEAR/x: 
un màxim de x paraules)

Tornar a sumari

Comodins

Operadors
booleans

Operador
de proximitat

Zoological Record®

Llenguatge d’interrogació
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Cerca bàsica (Search):
apareix per defecte

Límit opcional de la cerca: 
període temporal= Camps amb índex

Cerca mitjançant una o
més  caixes de text

Llenguatge d’interrogació

Menús desplegables per
camps de cerca i 

operadors booleans

RECOMANABLE:
Cerca pel camp Topic
= cerca en els camps

Títol, Abstract i Matèries

IMPORTANT:.......
Utilitzeu correctament el

Zoological Record®

Cerca Bàsica (Search)
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Cerca Avançada 
(Advanced Search)

Cal introduir manualment 
l’expressió de cerca, fent

servir les   etiquetes dels 
camps (TS=, TI=, AU=,...)

IMPORTANT:

Utilitzeu correctament:
etiquetes, parèntesis,

operadors booleans
i de proximitat

Límits opcionals:
període temporal,

llengua del document,
tipus de document

RECOMANABLE:
només usuaris experts!

Zoological Record®

Cerca Avançada (Advanced Search)



Accés
Des de la pantalla de cerca bàsica, clicant

damunt la lupa        que apareix a la dreta

del nom del camp
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Índexs
• Autors

• Títols de publicacions

Tesaurus
• Descriptors de matèries

Zoological Record®

Índexs i Tesaurus
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Enllaç Search History:
per anar a la llista de cerques 

fetes durant la sessió

Pàgina  Search History

Set: Número de cerca

3

4 5

Detalls de les cerques: 
expressió, límits, etc.

Podeu combinar les 
cerques (AND, OR)

També podeu eliminar 
elements de la llista

Resultats obtinguts
en cada cerca.

Cliqueu damunt del 
nombre de resultats

per visualitzar
els registres  

+ Info

1

2

3

4

5
21

Zoological Record®

Històric de Cerques (Search History)
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Ordenació de la llista per 
any de publicació, autor, 

rellevància, etc.

Columna Refine Results:
per afinar els resultats

Anàlisi dels resultats

Llista de referències 
en format breu

Output Records: 
gestió dels resultats

Resultats web, 
complementaris

Zoological Record®

Resultats de la cerca (Principals elements)
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Cliqueu damunt del títol de 
cada referència per accedir 

al registre complet

Els termes emprats en la 
cerca apareixen destacats 

en color groc

Botó..................

per accedir a l’article

Zoological Record®

Resultats de la cerca (Referències en format breu)
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Columna blava amb 
informació addicional:

referències que 
acompanyen l’article, 

citacions rebudes, 
registres relacionats

Botó...................

per accedir a l’article

Registre complet d’una 
referència, amb tots els 

camps: títol, autors, 
font, abstract, 

descriptors, etc.

Zoological Record®

Resultats de la cerca (Referències en format complet)

Els termes emprats en 
la cerca apareixen 

destacats en color groc
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Zoological Record®

Refinar els resultats

Columna Refine Results: relació de termes agrupats en blocs
corresponents als camps dels registres (grans matèries, autors, publicació font, 

any de publicació, dades taxonòmiques, tipus de document, etc.)

Permet refinar la cerca, limitant o excloent dels resultats..........................
els registres que continguin els termes prèviament seleccionats;

o bé afegint nous termes a la cerca, a través de la casella superior
Search within results for

Tots els blocs són
desplegables / replegables.

En primer lloc es visualitzen 
els valors més ocurrents.

Premeu..........................

per veure la resta de valors

Permet analitzar i obtenir informació més detallada
dels resultats, agrupant i ordenant gràficament

els continguts de camps concrets.
És, a la vegada, una eina avançada per refinar la cerca



Rank the records by this field: seleccioneu el 
camp pel qual voleu analitzar els registres.

Set display options: opcions de visualització
Sort by: opcions d’ordenació.

Cliqueu el botó................. 

Tornar a sumari

Presentació gràfica dels resultats

Les dades es poden exportar 
en format TXT, compatible

amb fulls de càlcul

......Permet afinar la cerca, 
limitant o excloent dels 

resultats els registres que 
continguin els termes 

prèviament seleccionats

Zoological Record®

Anàlisi dels resultats
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Podeu filtrar els resultats per 
notícies, blogs, tipus de 

domini i format

Podeu crear-vos un perfil a 
Scientific WebPlus i 

personalitzar els resultats web

Pàgina Scientific WebPlus

Totes les cerques a Zoological
Record s’executen també a 

Internet, de manera automàtica,
a través de Scientific WebPlus,

un cercador especialitzat a
localitzar recursos web d’interès 

científic. En cas de trobar
recursos web que responguin
a la cerca feta, l’enllaç cap a

Scientific WebPlus
apareixerà al capdamunt de la 

pàgina de resultats

Zoological Record®

Scientific Web Plus



· Imprimir
· Enviar per correu electrònic
· Desar en un fitxer

HTML o TXT

· Exportar al gestor de referències bibliogràfiques

RECOMANABLE: opció
Està subscrit pel CRAI per a tots els membres UB

· Enviar a la Marked List

Llista temporal on es poden anar afegint registres 
d’altres cerques durant una mateixa sessió

Tornar a sumari

Output Records
(al capdavall de la pàgina de resultats)
A la llista de registres en format breu, 
seleccioneu els que us interessin i seguiu els 
tres passos (Step 1,  Step 2, Step 3)

Step 1: permet fer també seleccions de 
registres en bloc

Step 2: especifiqueu els camps a importar 
(Autor, Títol i Font; amb Abstract; o registre 
complet)

Step 3: decidiu què voleu fer amb els 
registres seleccionats

Zoological Record®

Gestió dels resultats: imprimir, desar, enviar, exportar

http://www.bib.ub.edu/index.php?id=2420


Tornar a sumari

Per accedir a la 
Marked List, feu clic a 

l‘enllaç de la barra de 
menú, a la  part 

superior de qualsevol 
pàgina del WOK

Des de la Marked List, 
podeu fer les mateixes 

accions que a
la diapositiva anterior. 

A més, el 2n pas (Step 2) 
ens permet especificar

els camps que volem 
incloure a cada registre

Zoological Record®

Gestió dels resultats: Marked List



Podeu crear-vos un perfil d’usuari. Això us permetrà personalitzar la base de dades 
d’acord amb les vostres necessitats.

Per registrar-vos, seguiu els passos . Feu servir el correu electrònic 
institucional (usuari@ub.edu) i seguiu les normes establertes per a la contrasenya. 
Només cal fer-ho un sol cop, i és vàlid per a tots els recursos de l’ISI-WOK.

Tornar a sumari

1

2

3

4
NOTA:

Si feu servir 
RefWorks,

en el camp 
Bibliographic 

Software Use,
trieu l’opció Other

1 2 3 4

Zoological Record®

Perfil d’usuari: Registre

http://www.bib.ub.edu/index.php?id=2420


Un cop registrats com a 
usuaris, us podeu identificar 
en futures sessions seguint
l’enllaç SignIn.................

No és indispensable 
registrar-se per consultar 

Zoological Record, però fer-ho 
permet les accions següents:

Tornar a sumari

Desar estratègies de cerca
i crear alertes 

Personalitzar determinats 
paràmetres de les cerques i 
de visualització de resultats

Recuperar cerques desades,
i també editar-les i 

executar-les novament

Zoological Record®

Perfil d’usuari: Accés i Configuració
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Accés a l’article via SFX (gestor d'enllaços)

IMPORTANT!......................

L’SFX controla només les publicacions en 
versió electrònica subscrites a la UB.

L’accés al text complet es limita estrictament 
al periode de subscripció

Dades de l’article, al capdamunt de l’SFX

Text complet disponible:......................
L’any, vol., núm. i pàg. de l’article apareixen 

automàticament a les caselles corresponents.
Punxeu la fletxeta per accedir a l’article

1

Text complet NO disponible:................
Cal comprovar si el tenim en versió impresa.
Punxeu la fletxeta per consultar el títol de 

la publicació font en el catàleg UB

2

Zoological Record®

Servei SFX: Accés al text complet

2

1



Moltes gràcies!

© CRAI, Universitat de Barcelona 2012
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