Ghid de utilizare

Introducere
Forest Science Database este una din cele mai importante baze de date bibliografice la nivel
mondial pentru silvicultură, ştiinţa lemnului și cercetare agroforestieră. Oferă acces la peste 70 de
ani de cercetare din întreaga lume. Forest Science Database reprezintă un reper important pentru
cercetătorii din domeniu.
Subiectele acoperite includ: (domeniile au rămas în limba engleză pentru a păstra autenticitatea)
•
•
•
•
•
•
•
•

Silviculture and Forest Management
Forest Trees
Forest Environment
Agroforestry
Arboriculture and Urban Forestry
Forest Products
Dendrochronology
Others:
o Sociological, cultural and economic aspects
o Human ecology
o Research and development
o Techniques and methodology
o Information and training

Penru o listă mai detaliată, accesaţi subject coverage page.
Forest Science Database include următoarele surse:
Abstracts records: Înregistrări indexate din CAB Direct ce au ca subiect silvicultura sau
subiecte asociate.
Full text articles: Acces la documente ştiinţifice complete din baza de date CAB Direct.
Ghidul a fost conceput pentru a evidenția diferite caracteristici disponibile și pentru a permite
utilizatorilor de a naviga cu ușurință.

Accesarea resursei Forest Science
Adresă de acces www.cabi.org/forestscience
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Căutare simplă
Forest Science Database permite căutarea simplă folosind o varietate de tehnici de bază
pentru a extrage rezultate din întreg conţinutul platformei. La căutarea simplă puteţi să
adăugaţi operatorii booleeni sau puteţi să alcătuţi o frază specifică de căutare.
Aceste tehnici pot fi găsite în tabelul de referinţă - tehnici de căutare.

Cum se face căutarea simplă
Căutarea simplă se efectuează prin diferitele subiecte şi conţinuturi, aducând rezultate din toate
formele de indexare şi din toate domeniile. Introduceţi termenii în caseta de căutare din pagina
principală apoi click pe butonul

Căutare dirijată
Căutarea dirijată poate fi folosită pentru a limita rezultatele la un subiect anume sau la
un anume tip de conţinut. Pot funcţiona ambele filtre în acelaşi timp. Introduceţi termenii în
caseta de căutare. Bifaţi filtrul pe care îl doriţi în limitarea căutărilor, apoi click pe search.

Vizualizarea rezultatelor
Rezultatele vor fi afişate pe pagină aşa cum se arată mai jos. Imaginea situată imediat sub caseta
de căutare indică numărul de rezultate găsite. Rezultatele pot fi ordonate după cele mai recent
indexate sau relevanţă. În acelaşi timp puteţi modifica numărul de înregistrări afişate pe pagina
curentă.
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Abstract

Informaţii
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Printr-un click pe titlul articolului veţi fi redirecţionaţi către o pagină dedicată în care vor fi
afişate detaliile bibliografice complete.

Informaţii
Bibliografice

Metadate

În Detalii abstract găsiţi termeni care au hiperlink ce generează căutări specifice.
În acest exemplu am accesat numele
. Automat, s-a efectuat o căutare
ce a adus ca rezultate doar documente ce au inclus numele autorului accesat.

Căutare inteligentă
Pentru a eficientiza procesul de căutare, atât în temele de interes comun cât şi
în cele specifice, experţii CABI au creat sintagme predefinite.
Pentru accesarea acestei facilităţi, click pe tab-ul

Pentru a efectua o căutare inteligentă, din lista de sugestii selectaţi o sintagmă. Exemplul
de mai jos se referă la rezultatele afişate pentru “climate change and dendrochronology".

Pentru a restrânge mai mult rezultatele, puteţi folosi fie caseta de rafinare din partea dreaptă a
paginii sau puteţi adăuga manual termeni la sfârşitul propoziţiei de căutare predefinită.

Căutare avansată
Căutare după indicii de indexare
Caseta de căutare vă permite să efectuaţi căutări avansate folosind
abrevierile de indexare. Aceste abrevieri provin din înregistrările bibliografice ale documentelor.
Alături de abrevieri pot fi adăugate cuvinte cheie pentru a obţine rezultate cât mai specifice.
Mai jos aveţi titlurile câmpurilor de indexare şi abrevierile lor:

Common search fields
Description
Abstract
Author affiliation
Descriptor
Organism Descriptor
Geographic Locator
Broad term
Identifier
Publication source
Publisher
CABICODE
Conference
Language
Publication type
Year
Record number
DOI
ISSN
ISBN

Field Tag
ab
aa
de
od
gl
up
id
do
publisher
cc
ct
la
it
yr
pa
oi
sn
bn

Additional search fields
Description
Additional Authors
Author Affiliation
CAS Registry Numbers
Conference Dates
Conference Title
Corporate Author
Country of Publication
Descriptors
Digital Object Identifier
Document Editors
Document Title
Email
English Item Title
Non English Item Title
Geographic Location
Identifiers
ISBN
ISSN
Item Type
Language(s) of Summary
Language(s) of Text
Location of Publisher
Main Abstract
Organism Descriptors
Pan Number
Personal Author
Personal Author Variants
Publisher
CABI Product Code
Up-posted Descriptors
Web URL
Year of Publication

Field Tag
ad
aa
ry
cd
ct
ca
cp
de
oi
ed
do
em
et
ft
gl
id
bn
sn
it
ls
la
lp
ab
od
pa
au
av
pb
sc
up
ur
yr

Pentru a efectua o căutare, tastaţi în caseta de căutare abrevierea (cu literă mică) urmată de
două puncte şi termenul dorit. Se pot combina căutări multiple cu ajutorul indicatorilor
booleeni conform exemplelor de mai jos:

Ex 1 un cuvânt:
Ex 2 mai multe cuvinte:
Ex 3 căutare între paranteze:

Folosirea “Descriptorilor”
Dacă sunteţi în căutarea unui anumit subiect, şi doriţi un nivel ridicat de relevanţă, limitaţi căutarea
inserând abrevieri de indexare sau descriptori CABI. Descriptorii sunt conceptele importante dintr-o
lucrare. Termenii pot fi adăugaţi la unul dintre cele 5 domenii de indexare. Câmpurile indexare folosite
de CABI sunt:
Câmp
Organism Descriptor
Geographic Location
Descriptor

Tag
od:
gl:
de:

Broad Term (Up-posted
Term)

up:

Identifier

id:

Descriere
Nume de plantă sau
animal.
Locaţie geografică.
Se referă la termenii ce nu sunt
sunt nici de origine animală
nici de origine vegetală.
Termen general din
CABThesaurus
Termeni care nu apar în
CABThesaurus, precum specii
noi sau substanţe

Exemplu
od: “Abies alba”
gl: Germany
de: global warming

up: climate change
id: lipins

De reţinut: Când căutaţi descriptorul organism, toate animalele cu excepţia celor comune precum
bovine, ovine, caprine, etc., sunt indexate cu numele lor ştiinţifice. Cu toate acestea, plantele sunt
indexate atât cu denumirile lor ştiinţifice cât şi cu denumirile lor comune.

Super indici
Super indicii permit căutarea în domeniile conexe. Acestea sunt instrumente utile pentru utilizatori,
în cazul în care nu sunt siguri care sunt domeniile specifice atunci când încearcă să se efectueze o
căutare avansată. Super indicii au propriile tag-uri asociate.
Primii doi super indici prezentaţi în tabelul de mai jos sunt utilizaţi atunci când se caută informaţii
bibliografice referitoare fie la titlul articolului sau autori.
Tabelul de mai jos prezintă indicii, câmpurile de căutare si un exemplu.
Super
index

Title

Author

Indice

title:

author:

Câmp de căutare

Examplu

Titlul în limba
Engleză Alte
titluri
Autor
Autor adiţional
Editor

Cel de-al trei-lea super indice, numit indicele de subiect este utilizat atunci când se caută termeni
sau metadate pe un anume subiect. Tabelul de mai jos prezintă indicele, câmpurile de căutare si un
exemplu.

Super
index

Subject

Indice

subject:

Câmp de căutare
Descriptor Geographic
location Organism
descriptor Identifier

Examplu

CABICODES
În plus faţă de adăugarea indicilor la înregistrare, conceptele sunt şi ele indexate după o clasificare
cunoscută sub numele de CABICODES. CABICODES sunt coduri de clasificare ce împart subiectele
acoperite de CAB ABSTRACTS în 23 de secţiuni majore. Fiecare secţiune include apoi o serie de
coduri care împart subiectul în subiecte mai specifice. Codurile în sine sunt de obicei folosite în cazul
în care cuvintele cheie nu pot descrie căutarea. Pentru o listă completă a CABICODES vizitaţi lista
CABICODE.
KK000 Forestry, Forest Products and Agroforestry (General)
KK100 Forests and Forest Trees (Biology and Ecology)
KK110 Silviculture and Forest Management
KK120 Forest Mensuration and Management (Discontinued March 2000)
KK130 Forest Fires
KK140 Protection Forestry (Discontinued March 2000)
KK150 Other Land Use (Discontinued March 2000)
KK160 Ornamental and Amenity Trees
KK500 Forest Products and Industries (General)
KK510 Wood Properties, Damage and Preservation
KK515 Logging and Wood Processing
KK520 Wood Utilization and Engineered Wood Products
KK530 Chemical and Biological Processing of Wood
KK540 Non-wood Forest Products
KK600 Agroforestry and Multipurpose Trees; Community, Farm and Social Forestry
CABICODES poate fi căutat la fel ca orice alt indice. Două câmpuri sunt atribuite domeniilor
CABICODE iar acestea sunt descrise mai jos. Vă rugăm să reţineţi, indicii ce se pun înaintea codurilor,
trebuie să fie introduşi cu litere mici.

Tag
cc:

cabicode:

Descriere
Permite căutarea alfanumerică a
codului desemnat ex. KK510

Permite atât căutarea alfanumerică,
asemenea celei prezentate mai sus, cât
şi cea a indicelui CABI
ex. Tourism

Exemplu
cc: KK515

cabicode: KK515 sau
cabicode: Logging

Pagini dedicate pe subiect
Paginile dedicate pe subiect permit concentrarea căutarii pe domenii specifice, cum ar fi vite sau
animale de companie. Subiectul poate fi selectat din bara de meniu orizontal conform exemplului
de mai jos. Aceste pagini tematice sunt structurate într-un format similar ca pagina de start, dar
includ numai elemente de conţinut care se referă la subiectul selectat. Prezenţa unei linii verzi sub
un subiect indică activarea căutării specifice din domeniul respectiv

Pagini
specifice

Subiect

Casetă de
rafinare

Conţinuturi
din domeniu

Atunci când se efectuează o căutare pe o pagina dedicată, opţiunea corespunzătoare este
selectată în mod automat de la secţiunea de filtrare subiect aşa cum se arată mai jos. Acest
lucru înseamnă că orice căutare efectuată va fi limitată pe domeniul respectiv.

Subiectul
selectat
automat

Opţiuni de filtrare a rezultatelor
Pe partea dreaptă a listei de rezultate există o casetă de filtrare. Acest lucru vă permite să
organizaţi afişarea rezultatelor alfabetic, după cele mai recente sau după cele mai relevante.
Panoul de filtrare, de asemenea, permite şi sortarea după următoarele criterii:

•
•
•
•
•
•

Author
Geographic location
Item type
Language
Organisms
Subject topics

Fiecare criteriu este listat separat în caseta de
filtrare. Accesarea se face prin apăsarea
butonului . Textul albastru indică cuvântul
cheie şi numărul din paranteză indică
documentele aferente acestuia.

Dacă accesaţi un cuvânt cheie, se efectuează o căutare relevantă din domeniul respectiv.
De exemplu, mai jos se poate observa că, făcând click pe numele unui autor
rezultatele vor fi afişate în funcţie de selecţie

