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O portáli
scientia.sk - vyhľadávací portál pre vedu a výskum
účelom portálu je efektívne sprístupniť používateľom najvýznamnejšie elektronické
informačné zdroje pre vedu a výskum
portál z jedného rozhrania umožňuje súbežne vyhľadávať informácie v rôznorodých
elektronických informačných zdrojoch (e-zdroje)
ponuku e-zdrojov tvoria voľne prístupné ako aj licencované zdroje, pričom
licencované zdroje možno využívať iba z počítačov, ktorých IP adresy sú
zaregistrované v portáli
prehľady dostupnosti licencovaných zdrojov v jednotlivých účastníckych
organizáciách projektu sú zverejnené na webe projektu NISPEZ
http://nispez.cvtisr.sk/index.php?id=143&menu ;
zoznam e-zdrojov pripojených do portálu možno nájsť na adrese
http://scientia.cvtisr.sk/V/?func=find-db-1
nedostupnosť e-zdrojov portálu signalizuje ikonka alebo
používatelia majú k dispozícii portál elektronických časopisov, ktorého obsah sa
vytvára osobitne pre každú účastnícku organizáciu projektu
portál scientia.sk poskytuje používateľom prostredníctvom linkovacej služby SFX
efektívny prístup do plnotextových dokumentov, ktorí sú oprávnení využívať
súčasťou portálu je odporúčacia služba bX, ktorá pre vyhľadaný článok vygeneruje
zoznam ďalších odporúčaných článkov na základe analýzy využívania článkov
ostatnými používateľmi

Režimy práce s portálom
ako hosť (neprihlásený v portáli) alebo
v režime tzv. voľnej registrácie (prihlásený)
v oboch prípadoch majú používatelia k dispozícii rovnaké e-zdroje, pričom o prístupe do
licencovaných zdrojov rozhoduje IP adresa počítača, z ktorého sa do portálu vstupuje.
pozn.: v prípade “voľnej registrácie” možno – po prihlásení - využívať všetky funkcionality
portálu.

Adresa portálu
http://scientia.cvtisr.sk
Adresa webu projektu NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na
Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom)
http://nispez.cvtisr.sk
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Zobrazenie výsledkov vyhľadávania
Ak pracujete v Základnom vyhľadávaní alebo v Expertnom vyhľadávaní, pričom
využívate viac ako jeden e-zdroj:
záznamy sa zobrazia zlúčené zo všetkých prehľadávaných zdrojov a zároveň sa
odstránia aj prípadné duplicitné záznamy
z každého e-zdroja sa pritom najprv stiahne maximálne 30 záznamov
ak je to nutné, možno si z e-zdrojov stiahnúť aj ďalšie dávky záznamov (odkaz
zlúčiť ďalšie), ktoré sa potom začlenia do pôvodnej výsledkovej množiny
(označené sú ikonkou
)
vyhľadané záznamy sú štandardne zoradené podľa relevancie (zhoda)
v prípade potreby si možno v rozbaľovacom menu zvoliť aj iné triediace kritérium
– Názov, Autor, Rok alebo Zdroj. Niektoré e-zdroje však takéto spôsoby radenia
neumožňujú, alebo iba v obmedzenej miere
vyhľadávanie v e-zdrojoch prebieha maximálne 60 sekúnd. Ak sa počas
uvedenej doby portálu nepodarí spojiť s niektorým zdrojom, alebo e-zdroj
v tomto limite neodpovie, vyhľadávanie sa v tomto e-zdroji ukončí
prehľad výsledkov vyhľadávania v jednotlivých e-zdrojoch sa získa kliknutím na
odkaz výsledky podľa zdrojov alebo prehľad

listovať vo výsledkovej množine možno pomocou tlačidiel >>, <<, alebo kliknutím
na odkazy Ďalšia, Predchádzajúca
V prípade potreby kliknutím na kartu Predchádzajúce vyhľadávania si
zobrazíte prehľad vyhľadávaní vykonaných v danej relácii.
Kliknutím na kartu Upresniť požiadavku získate možnosť ďalej upresniť
spracovaný dotaz.

Formáty zobrazenia výsledkov
Vyhľadané záznamy si na obrazovke Výsledky základného vyhľadávania / Výsledky
vyhľadávania môžete zobraziť v troch formátoch:
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Tabuľkové zobrazenie

Stručné zobrazenie

Úplné zobrazenie
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V prípade Úplneho zobrazenia sa môže v zázname – okrem základných popisných údajov – v
poli Odkaz nachádzať prepojenie na plný text (pozn.: alternativne možno klinutím na ikonku
vyvolať ponuku linkovacích služieb SFX, kde sa môže zobraziť prepojenie na plný text) .

Prehľad ikoniek vyskytujúcich sa v záznamoch:
vyvolanie ponuky linkovacích
služieb SFX
pridať záznam do Môj-priestor –
> e-schránka
úplné zobrazenie (pôvodný
fromát; formát Marc 21)

uložiť záznam do počítača
poslať záznam e-mailom
miera zhody nájdeného záznamu so
zadaným dotazom

Filtrovanie výsledkov vyhľadávania – témy, fazety
V prípade zlúčených výsledkov (Základné/Expertné vyhľadávanie) sa v tabuľkovom
a stručnom zobrazení automaticky ponúkne možnosť filtrovať výsledky pomocou tzv.
klastrov (Témy) a faziet (Rok vydania, Autori, Tituly časopisov, Zdroje) do logických
celkov. Témy s fazety sa nachádzajú v pravej časti obrazovky.
Výsledky vyhľadávania teda môžete jednoducho obmedziť na niektoré
z ponúkaných hierarchicky usporiadaných tém, ktoré sa vygenerujú z údajov
nachádzajúcich sa vo vyhľadaných záznamoch dokumentov.
Pri každej základnej téme sa uvádza v zátvorkách počet odpovedajúcich
dokumentov (počet závisí od aktuálne stiahnutej dávky záznamov). Prípadné
jemnejšie členenie tém si zobrazíte kliknutím na ikonku
a ďalšie základné témy
kliknutím na ikonku
.
Kliknutím na vybranú tému si zo všetkých vyhľadaných a zlúčených záznamov
zobrazíte iba tie, ktoré prislúchajú danej téme. Na návrat na prezeranie všetkých
záznamov kliknite na odkaz Všetky vyhľadané záznamy.
Podobným spôsobom môžete na filtrovanie/zúženie výsledkov vyhľadávania použiť
fazety (Rok vydania, Autori, Tituly časopisov, Zdroje).
Ďalšie operácie so záznamami
S vyhľadanými záznamami môžete vykonávať ďalšie operácie – ako napríklad
uloženie do e-schránky/košíka alebo do PC, prípadne poslanie záznamu/ov emailom (z e-schránky môžete naraz uložiť do počítača alebo poslať e-mailom väčší počet
záznamov).
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Prehľad základných ikoniek používaných v portáli

zmena jazyka na angličtinu
zmena jazyka na slovenčinu
vstúpiť do portálu ako prihlásený (registrovaný) používateľ / registrácia používateľa
ukončit prácu v portáli ako prihlásený (registrovaný) používateľ
ukončit prácu v portáli ako neprihlásený používateľ
kontextová nápoveda pre prácu s portálom
neprístupná skupina; ikonka sa zobrazuje v prípade neprihlásených (neregistrovaných)
používateľov, ak viac ako 10% licencovaných zdrojov skupiny je neprístupných pre
používateľa; prístupnosť zdroja sa posudzuje podľa IP adresy počítača, z ktorého sa do
portálu vstupuje
neprístupný licencovaný zdroj; ikonka sa zobrazuje v prípade neprihlásených
(neregistrovaných) používateľov; prístupnosť zdroja sa posudzuje podľa IP adresy počítača,
z ktorého sa do portálu vstupuje
neprístupná skupina; ikonka sa zobrazuje v prípade prihlásených (zaregistrovaných)
používateľov, ak viac ako 10% licencovaných zdrojov skupiny je neprístupných pre
používateľa; prístupnosť zdroja sa posudzuje podľa IP adresy počítača, z ktorého sa do
portálu vstupuje
neprístupný licencovaný zdroj; ikonka sa zobrazuje v prípade prihlásených (registrovaných)
používateľov; prístupnosť zdroja sa posudzuje podľa IP adresy počítača, z ktorého sa do
portálu vstupuje
základné informácie o zdroji pripojenom do portálu
výber jednej zo skupín zdrojov pre vyhľadávanie v Základnom vyhľadávaní; prihlásení
použivatelia môžu pracovať aj so skupinami zdrojov, ktoré si sami vytvoria v Môj priestor Moje zdroje
vybrať v Expertnom vyhľadávaní jeden alebo viac zdrojov

Ďalšia dokumentácia o portáli (na stiahnutie)
scientia.sk – federatívny vyhľadávač MetaLib
príručka pre používateľa

http://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/Aktivita%202.1/Prirucky/scientia.sk_MetaLib-prirucka.pdf

scientia.sk – linkovací systém SFX
príručka pre používateľa http://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/Aktivita%202.1/Prirucky/scientia.sk_SFXprirucka.pdf

scientia.sk FAQ – často kladené otázky
http://nispez.cvtisr.sk/userfiles/file/Aktivita%202.1/FAQ/scientia_sk_FAQ.pdf
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