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Sumari 



Torna al sumari 

Aquatic Sciences & Fisheries 
Abstracts® és una base de dades 
sobre ciència, tecnologia i gestió 
d’ambients i organismes aquàtics. 

• Conté referències bibliogràfiques, 
resums, citacions, ressenyes i enllaços 
a articles a text complet de revistes, 
llibres, tesis i documents de treball 
dels àmbits temàtics següents: 
aqüicultura, oceanografia, limnologia, 
organismes i recursos aquàtics, indústria 
pesquera, contaminació aquàtica, 
enginyeria i biotecnologia marina, 
entorns d’aigua dolça i salabrosa, etc. 

• Té un abast internacional. 

• S’actualitza mensualment. 

• Incorpora 3.700 nous registres 
(aprox.) cada mes. 

• La interfície de consulta és multilingüe, 
amb el castellà inclòs. Tanmateix, la llengua 
de cerca és l’anglès. 

• Disposa d’un tesaurus trilingüe (castellà, 
francès i anglès). 

• Buida més de 5.000 publicacions 
periòdiques, monografies, informes, 
congressos, etc.; conté al voltant 
d’1.700.000 registres (des del 1971); 
i dóna accés a més d’1 milió de taules, 
gràfics, mapes i fotografies. 

• La FAO produeix ASFA® i ProQuest la 
distribueix a través de la seva plataforma 
de consulta en línia. 
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Contingut 



Asterisc (*): substitueix 0 o X caràcters. 

Ex.: pollut*             pollution, polluting, polluted, etc. 

Ex.: *oxidase            oxidase, peroxidase, prophenoloxidase, etc. 

Ex.: colo*r              color, colour. 

Interrogant (?): substitueix 1 caràcter. 

Ex.: wom?n            woman, women. 

Ex.: sm?th              smith, smyth. 

Ex.: pollut???         pollution, polluting (però no polluted). 

 

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. 

 
 

PRE/X: els termes poden estan separats per un màxim de 
X paraules entre ells, però seguint el mateix ordre. 

NEAR/X: ídem, indistintament de l’ordre en què apareguin 
els termes. 

Comodins 

Operadors 
booleans 

Operador 
de proximitat 

Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts® 

Llenguatge d’interrogació 
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La cerca bàsica busca els 
termes a tots els camps 

Podem triar la llengua 
de la interfície 

Funció Autocompletar, 
activada per defecte: 

suggeriment de termes a 
mesura que escrivim. 

Es pot desactivar 
(enllaç al peu de la llista)  

Ajuda 
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Cerca bàsica 
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Cerca avançada 

Accés a la cerca avançada 

Menús desplegables per a 
camps de cerca i 

operadors booleans 

Funció Autocompletar, 
també activada per defecte. 

Opcions de cerca: 
revisats per parells, dates, 

font, tipus de document, 
llengua i excloure duplicats. 

Ajuda 

Accés al Tesaurus 
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Cerca avançada: Tesaurus 

Tesaurus trilingüe: 
castellà, anglès i francès 

Notas: clicant damunt 
la icona sabrem si hi ha 
altres termes relacionats 

o més específics. 

Explode: marcant la casella, 
cercarem el terme o 

termes seleccionats a 
l’esquerra i també tots els  

termes més específics. 

Combineu els termes 
seleccionats amb 

l’operador corresponent 
i cliqueu Añadir. 

Els termes apareixeran al 
formulari de la cerca avançada. 

Cliqueu Buscar. 

Torna al sumari 



Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts® 

Cerca de figures i taules: Deep indexing 

Accés a la cerca de 
figures i taules 

Menú desplegable per a 
camps de cerca 

Tipus de figura/taula 

Ajuda 

Limitar per mida i/o data 

Deep indexing: 

Procés de descripció i indexació 
de les il·lustracions (imatges, 
gràfics, taules, etc.) inclosos 
en els documents originals, 

tenint en compte el tipus 
d’objecte, el títol i el peu 

d’imatge, els termes que hi 
apareixen, etc. 
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Històric de cerques 

Accés des de l’enllaç 
Búsquedas recientes 

Combineu conjunts de 
resultats (AND, OR, NOT) 

Accions sobre les cerques: 

Ajuda 

Cliqueu el nombre de 
resultats per visualitzar-los 

• Desar 
• Modificar 
• Esborrar 

• Alertes 
• RSS 
• Enllaç 
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Resultats de la cerca: llista de referències 

Afinar resultats: 
“Restringir resultados por” 

     + 
“Buscar en los resultados” 

Llista de referències en 
format breu o detallat. 

Botó         : 
previsualització del registre 

Ordenació opcional: 
cronològica o rellevància  

Gestió dels resultats 

 

 

Cliqueu damunt del títol de 
cada referència per accedir  

al registre complet 

Botó                    : 
per accedir a l’article 
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Resultats de la cerca: referències en format complet 

Referencias: 

· Bibliografia de l’article 

· Articles que el citen 

· Documents amb què 
comparteix referències 

 

 

Botó                    : 
per accedir a l’article 

Resum i dades 
bibliogràfiques de l’article 

Gestió del registre concret 

Artículos similares: 

· Documents amb paraules, 
frases o conceptes similars 

· Termes rellevants coincidents 
en els camps Matèries, 

Autors o Publicació 
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Resultats de la cerca: registres seleccionats 

Entradas seleccionadas: 

Enllaç cap a la llista de 
registres seleccionats 

durant la cerca 

Accions: 

 · Desar (Àrea personal o fitxer) 

 · Esborrar 

 · Enviar (correu electrònic) 

 · Imprimir 

 · Citar (diversos formats) 

 · Exportar a 
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Gestió dels resultats: imprimir, desar, esborrar, enviar i exportar 

                      L’usuari tindrà els registres 

disponibles a la seva àrea personal per a 

qualsevol tipus d’acció posterior; també en 

futures sessions 

           Els registres seleccionats s’esborraran 

          Els registres seleccionats s’enviaran per 

           correu electrònic 

           Els registres seleccionats s’imprimiran 

         Genera una llista de referències 

bibliogràfiques a partir dels registres 

seleccionats. Permet triar el format de sortida 

                    Permet desar els registres 

seleccionats en un fitxer (TXT, RTF, PDF) o bé 

exportar-los cap a un gestor de referències 

bibliogràfiques. 

RECOMANABLE: opció RefWorks  

La subscripció institucional del CRAI serveix 

per a tots els membres UB. 

Accions disponibles 

des de les diverses 

pàgines de resultats 
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Àrea personal: creació d’un compte d’usuari 

1 

3 

4 

Àrea personal Permet desar registres i 
cerques, establir alertes, elaborar 
llistes bibliogràfiques, personalitzar 
alguns paràmetres, sincronitzar amb 
el compte de RefWorks, etc. 

Per crear un 
compte d’usuari, 
seguiu els passos 

 

Només cal fer-ho 
un sol cop i és 
vàlid per a totes 
les bases de dades 
de ProQuest.  

IMPORTANT!  
Feu servir l’adreça 
institucional 
(usuari@ub.edu) 
i seguiu les normes 
establertes per a la 
contrasenya 

5 

1 2 3 4 

2 

Un cop creat el compte, ja podeu accedir 
a la vostra Àrea personal. Seguiu els 
passos 1 5 
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Àrea personal: gestió 

Accés a l’Àrea personal 

Preferencias: configuració 
personalitzada de la interfície 

Pestanyes: gestió dels 
continguts de l’Àrea personal 

Cuenta: actualització de 
les dades personals 

Accions: eliminar, enviar, 
imprimir, citar, exportar, etc. 

Accions RefWorks: 
cal vincular prèviament els 
comptes de ProQuest i de 
RefWorks               , des 
de Preferencias o Cuenta 
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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 període 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 

2 

1 
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Servei SFX: accés al text complet 
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Moltes gràcies! 
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