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Saber localizar a informação

No final, será capaz de…













Saber aceder remotamente
Identificar os recursos a que pode aceder através da B-On
Saber montar expressões de pesquisa
Identificar os operadores boleanos que existem e saber utilizá-los
Saber quais as truncaturas que existem e para que servem
Saber ler uma folha de resultados de pesquisa
Aceder ao texto integral dos artigos resultantes das pesquisas.
Criar uma área pessoal e saber quais as vantagens associadas
Guardar pesquisas
Aceder directamente às bases de dados que integram a B-on.
Pesquisar periódicos por área cientifica e por título.
Obter informações sobre os periódicos científicos disponibilizados via B-On

B-on (Biblioteca do Conhecimento on-line)
3







A B-On, Biblioteca do Conhecimento On-line, reúne as principais
editoras de revistas científicas internacionais de modo a oferecer
um conjunto vasto de artigos científicos disponíveis on-line.
Reúne ainda várias bases de dados referenciais, das quais se
destaca o conjunto de bases de dados conhecido como Web of
Knowledge, do ISI (Institute for Scientific Information), bases de
texto integral, catálogos de bibliotecas, obras de referência,
portais de editoras, bases de dados de associações profissionais
relevantes …
Disponibiliza também um conjunto de serviços de contexto, como
acesso a texto integral, citações do autor e outros
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O projecto B-On propôs-se, desde o inicio, a facilitar o acesso
electrónico às principais fontes de conhecimento (abrangendo todas as
áreas científicas) e promover condições de acesso universal à
produção científica e ao saber por parte da comunidade científica e
académica,

Objectivos




O principal objectivo é possibilitar à comunidade servida pela B-On
o acesso a algumas das principais fontes de conhecimento científico
internacional.
Estimular a cooperação entre as entidades do sistema académico e
científico nacional.
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Editoras
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Bases referenciais

Bases de Texto Integral

Academic Search Complete
Business Source Complete
ERIC : Education Resource
Information Center
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Portais em Open Access
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B-on -Acesso remoto
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É possível aceder de casa ou de um outro local
que não a FCT à B-On, para tal há que
configurar a proxy dos vossos computadores
pessoais, validando no final com as credenciais
do CLIP.
 Ver:
http://www.biblioteca.fct.unl.pt/formacao/guias
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B-on - Entrada
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Recentes atualizações do
interface B-On, trouxeram
novas funcionalidades à
plataforma.
As informações sobre a
própria B-on e os recursos
que disponibiliza encontramse na coluna da esquerda,
onde surgiram novas
funcionalidade como o
“Serviço de Pesquisa”, que
remete directamente para o
formulário de pesquisa e
“e-learning
b-on”, que apresenta
diversos filmes sobre as
potencialidades do recurso.
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B-on (Biblioteca do Conhecimento on-line)
Na coluna da direita vemos um
conjunto de novas funcionalidades
pensadas directamente para os
vários públicos B-On. Aqui
podemos encontrar informações
muito pertinentes para os
estudantes, por exemplo, sobre
técnicas de pesquisa, literacia da
informação, definição de conceitos
de pesquisa, entre outros.
E dados sobre fontes e avaliação
da informação, citações e
referências bibliográficas na área
dos professores.
Na área dos investigadores ainda
surge informação sobre como
publicar
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No separador b-on de A a Z , encontramos os recursos disponibilizados. Em
“Pacotes” acedemos a uma tabela com os diferentes tipos de recursos e a
quantidade de acessos que nos são possíveis
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Ao clicar na
lupa saltamos
logo para um
formulário de
pesquisa
direccionado
para aquele
recurso
especifico.
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É possível pesquisar as publicações de cada associação entrando no portal das
mesmas. Neste caso a ACM dá, entre outras, informação sobre os artigos e
“proceedings” introduzidos recentemente.
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Portais – AIP; IOP ; ACS ; IEEExplore …
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Após lançarmos uma pesquisa, surge-nos ao centro da janela a lista de resultados, na coluna
do lado esquerda é possível refinar a pesquisa por assunto/tópico, autor, data, tipo de recurso.
Nesta nova versão B-On, os primeiros resultados obtidos todos permitem o acesso ao “full text”.
Se quisermos ter informação sobre mais resultados mas que não estejam em texto integral
devemos seleccionar “Expand my results”
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Na lista de resultados, sob
cada título de artigo é
possível obter mais
informações como: detalhes
da obra; e quais os
serviços adicionais,
associados.
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Na coluna da esquerda ao
fundo (quando estamos
ligados na nossa área
pessoal) (ver slydes
seguintes) é possível dar o
comando “guardar
pesquisa”

B-on - Área pessoal - Registo
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Ao seleccionar “Iniciar sessão” são
pedidos “username” e “password”,
quem ainda não esteja registado
terá que o fazer neste momento

A criação de uma área pessoal permite guardar pesquisas e /ou resultados
de pesquisas, criar alertas, guardar periódicos e criar conjuntos de recursos.

Ao clicar
sobre esta
hiperligação
abre-se um
formulário
para
preencher e
proceder ao
registo
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Quando inicia uma sessão de pesquisa deve ligar-se à sua área pessoal, de
modo a poder guardar a informação que recuperar, para tal basta seleccionar
“Iniciar sessão”, de imediato são pedidos “username” e “password”, quem ainda
não esteja registado terá que o fazer neste momento.
A última atualização B-On com
a alteração do software de
pesquisa integrada gerou
problemas na criação e acesso
às áreas pessoais dos
utilizadores, este problema
pelo sabemos ainda está a ser
resolvido à data deste “ppt”
(Abril 2012)
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Ao dar o comando de
adicionar material à sua
área pessoal, este vai para
uma pasta temporária.
Só serão efetivamente
guardados os registos
quando der o comando
“Iniciar Sessão”.
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Após “Iniciar Sessão”, os
documentos guardados na
pasta temporária devem
ser copiados para uma
pasta definitiva, criada
para o efeito.
No topo da “frame”
surgem novos ícones para
ações adicionais que
pretenda realizar: criar
pastas, renomeá-las,
copiar ref.ªs, colar ref.ªs;
enviá-las por e-mail,
imprimir a lista e enviá-las
para softwares de gestão
bibliográfica.
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Dentro da nossa área
pessoal há ainda a hipótese
de guardar pesquisas e criar
alertas. No separador
pesquisas abre-lhe uma nova
“frame” onde na coluna da
esquerda tem a indicação
das pesquisas que realizou
durante a sessão. E os
alertas criados.
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Ao dar o comando
guardar pesquisa,
abre uma nova
“janela” que lhe pede
o nome da pesquisa,
pergunta se a quer
gravar ou gravar e
criar alerta.
Neste caso se
pretender criar alerta
é identificado o seu email e é-lhe
perguntado se
pretende receber email se não houver
resultados.

B-on – Dicas de Pesquisa
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Uma estratégia de pesquisa implica:
Identificar palavras-chave / conceitos-chave, termos
adjacentes e/ou relacionados mais gerais ou mais específicos
conforme o caso.
Escolher os melhores recursos.
Recorrer às ferramentas disponíveis para optimizar o nosso
trabalho, como por exemplo: o recurso a operadores boleanos,
à utilização de truncaturas, a softwares de gestão bibliográfica
…
Identificar dispositivos de avaliação da informação
recuperada.
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Todos os termos de pesquisa têm que estar presentes, em simultâneo,
para serem recuperados
Assunto: “forest fire*” E/AND prevent*
Recupera documentos que contenham a expressão fogo* florestal e o
termo preven* (o asterisco possibilita-nos recuperar singulares, plurais e
derivações dos termos usados)
Alarga a pesquisa, recupera os termos individualmente.
Deve-se usar quando procuramos sinónimos, ou termos escritos com mais
do que uma forma gráfica
Recupera documentos que tenham pelo menos um dos termos.
Assunto: aspartame OU saccharine OU sweetener* E color OU colour
Exclui registos que contenham um determinado termo..
Assunto: aids EXCEPTO hearing
Recupera documentos com o termo aids, excluindo os registos que falarem
da audição.

Não esqueça que a pesquisa deve ser sempre feita em inglês !!!
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Os formulários de pesquisa permitem a introdução de termos únicos, de
expressões compostas ou de vários termos separados por operadores booleanos.
Ex. : Information AND literacy
É possível o recurso a truncaturas para definir mais rigorosamente o que
procuramos. Ex: information literacy AND universit*
Operadores Boleanos e Truncaturas

Truncatura: * / $ / ? = substituem caracteres.






O asterisco e o ponto de interrogação devem- se colocar imediatamente a seguir à raiz da palavra
tornando possível a recuperação de singular, plurais e derivações do termo.



O cifrão e o ponto de interrogação quando colocados dentro da palavra (em qualquer ponto)
substituem caracteres individuais.

O asterisco é mais flexível (substitui um número máximo de 5 caracteres)
Boleanos: AND, OR, NOT = criam associações, alternativas ou excluem hipóteses
Boleano de proximidade: SAME (semelhante ao AND mas implica a presença das
palavras na mesma frase). (Não existe em todas as bases de dados e quando existe só aparece na
janela de pesquisa avançada)
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Na pesquisa é possível saltar
para uma nova página
“Pesquisar Periódicos”, onde
podemos localizar periódicos por
palavra em título e/ou por área
temática.
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Se quisermos procurar periódicos
que tenham determinada
palavra no título devemos
selecionar “contém” e digitar a
palavra na caixa de pesquisa,
assim que começamos a escrever
surgem as diferentes
possibilidades …
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Se quisermos procurar periódicos por
área temática, escolhemos essa
possibilidade no separador do topo
da “frame” e escolhemos a “Área
temática” e a Sub área de assunto,
neste caso Tecnologias da
Informação como área e Ciência da
Informação e Sistemas como sub
área o que nos dá uma lista de 231
periódicos disponíveis, indexados
nesta categoria.
Para sabermos quais as permissões
que temos em cada título basta
“clicar” no ícone
e abre-se uma
pequena frame com os detalhes do
periódico inclusive as condições de
acesso ao texto integral
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É possível adicionar periódicos à sua
Área Pessoal, desta forma evita ter
que ir sempre ao Menu Periódicos
fazer pesquisa, passa a ter a lista
actualizada dos seus periódicos
favoritos na sua Área Pessoal, para
tal basta “clicar” no símbolo
Atenção esta função remete para as
áreas pessoais da anterior versão BOn.
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Bom trabalho!
Para mais informações
div.db.helpdesk@fct.unl.pt
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