A CAB Abstracts adatbázis használata

Az OvidSP felület
A CAB Abstracts adatbázis 2008-tól az OvidSP felületen érhetı el. Az addigi
szolgáltató, a SilverPlatter cég ugyanis egyesült az Ovid céggel, ennek következtében a
SilverPlatter adatbázisok, így a CAB Abstracts is, a jövıben az Ovid felületen lesz
megtalálható.
A két nagy informatikai vállalat 2001-ben történt egyesülésével létrejött a világ egyik
legnagyobb nemzetközi adatbázis-forgalmazó cége. A világ 26 országában, több mint húszezer alkalmazottal mőködnek, a cég központja New York City-ben van, de regionális
központok mőködnek több ország fıvárosában és nagyvárosában.
Az OvidSP által szolgáltatott adatbázisok lefedik az orvostudomány, mőszaki tudományok,
alkalmazott élettudományok, mővészetek és az irodalomtudomány területét. Az Ovid
felületén

keresztül

így

közel

300

adatbázis

válik

elérhetıvé.

A

világ

száz

legtekintélyesebbnek tartott adatbázisa közül 90-nél több található az Ovid-nál. A
bibliográfiai adatbázisok mellett külön csoportba szedve vannak a folyóiratok és a könyvek
adatbázisai. A folyóiratokat illetıen, 60 kiadó több mint 1500 elektronikus folyóiratát
tartalmazza az adatbázis, amelyek az egyes szakterületek vezetı, magas impakt-faktorral
rendelkezı kiadványai. Az elıfizetık húszféle folyóiratcsomag közül választhatnak. Az
elıfizetéstıl függıen a teljes szöveghez való közvetlen hozzáférés is megoldható a
SilverLinker rendszer segítségével, amely a bibliográfiai adatbázis adatai alapján közvetlen
kapcsolatot létesít a teljes szövegő folyóiratokkal.
Az OvidSP felületre érve tehát hatalmas információhalmaz fogad bennünket, amelyen elsı
ránézésre bonyolultnak tőnik az eligazodás, de ha hagyjuk magunkat vezetni a kínálkozó
funkciók által, akkor leegyszerősödik az eligazodás. Az Ovid platform egységes, könnyen
kezelhetı keresıfelületet biztosít valamennyi szolgáltatáshoz. Egyszerre több adatbázisban is
kereshetünk (max. 5), így lehetıség van a duplikációk kiszőrésére. Minden elıfizetı saját
elképzelése szerint alakíthatja ki a maga Ovid platformját.

A CAB Abstract adatbázis
A CAB Abstracts a mezıgazdaság és az alkalmazott élettudományok adatbázisa.
A CAB 1930-ban indult, mint a brit nemzetközösség hivatalos mezıgazdasági referáló
szolgáltatására. A CAB rövidítés jelentése (Imperial Agricultural Bureaux). A hivatal 19471

ben vált nemzetközivé (Commonwealth Agricultural Bureaux). Az évek során újabb és újabb
tudományterületekkel bıvült a feldolgozás és információ-szolgáltatás. Az 1973-as év jelentıs
mérföldkı a cég történetében, ekkor vitték számítógépre minden folyóirat tartalmi
összefoglalóját és létrehozták az adatbázist (CAB Abstracts). A CAB elnevezést 1986-ban
megváltoztatták CABI-ra, jelentése Centre of Agriculture and Biosciences International. A
CD hordozón való megjelentetés a SilverPlatter software által 1993-ban indult.
Az adatbázisban az alkalmazott élettudományokról (állattudomány, növénytudomány,
egészség (humán), parazitológia, ökológia, erdészet, földtudomány, élelmiszertudomány és
termékek,

mezıgazdasági

közgazdaságtan,

biotechnológia,

mezıgazdasági

mérnöki

tudományok, szabadidı, turizmus stb.) tájékozódhat az érdeklıdı.
Az adatbázis a mezıgazdaság egészét átfogó győjtıkörénél és minıségi feldolgozásánál
fogva, a szakterület teljes releváns irodalmának visszakeresését lehetıvé teszi, még
határterületeket (pl. környezetvédelem) érintı kérdésekben is.
Anyagát 1972-ig visszamenıleg dolgozták fel számítógépes formában. A feldolgozott
kiadványok 80 %-a folyóirat, 2 %-a könyv, 7%-a szakmai jelentés, belsı kiadvány, 9%
konferencia anyag. Az adatbázis 75 nyelvterületrıl dolgozza fel anyagát, amely ma már 4,5
millió tételbıl áll, éves gyarapodása 220.000 ezer tétel, havonta frissítik.

Az adatbázis használata
Az adatbázis keresıfelületének internetes címe: http://ovidsp.ovid.com.
Amennyiben az egyetemi IP-címekrıl indul a program, akkor az azonosítót és a jelszót nem
kell beírni, lehet tovább lépni az elérhetı adatbázisok jegyzékére. A nyitó oldalon megjelenı
adatbázisok közül lehet választani. Egyszerre több adatbázisban is kereshetünk, csak ki kell
jelölni az adatbázist vagy adatbázisokat.
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Az

gomb megnyomásával jutunk el a keresett adatbázishoz. Az

OvidSp keresı oldala három féle keresési lehetıséget kínál fel:
•

Basic Search

•

Advanced Ovid Search

•

SilverPlatter Search

Az alapértelmezett keresési lehetıség a Basic Search.
Kiegészítı lehetıségek:
•

Find Citacion

•

Search Tools

•

Search Fields

Basic Search (egyszerő ) keresés
Ez az egyszerő keresés új lehetıség a Cab Abstracts adatbázisban. Az adatbázis
megnyitásakor ez a keresési lehetıség van beállítva alapértelmezettként.

Ez a keresési mód a természetes nyelvi szövegfeldolgozáson alapul. Úgy tervezték, hogy a
beszélt nyelven megfogalmazott keresıkérdésekkel lehessen keresni. Akár teljes kérdést vagy
egész címet is lehet beírni - nemcsak egy kifejezést – az irreleváns szavakat, pl. a
kötıszavakat, kiszőri a rendszer. Az

utasítás bekapcsolásával a

kiterjeszti a keresı kifejezés körét a szavak szinonimájára. Azonban vigyázni kell, mert
nagyon sok nem releváns találathoz vezet ez a keresés a többértelmő kifejezések miatt.
Érdemes bekapcsolni a
kiküszöbölésére. A keresést a

(helyesírás ellenırzése) gombot a téves gépelés
billentyővel kell indítani.
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Keresés pontosítása
A keresést két mővelettel lehet pontosítani. Az egyik

, a keresés

szőkítése. Ötféle feltétel jelenik meg:
•

Abstracts (kivonatok): csak a kivonattal rendelkezı találatok jelennek meg

•

English Language (angol nyelv): angol nyelvő cikkekre keres

•

Full Text (teljes szöveg): a találatokat a teljes szöveghez vezetı linkkel rendelkezı
rekordokra szőkíti

•

Latest Update (legfrissebb): a találatokat a legutolsó hónapban az adatbázishoz adott
rekordokra szőkíti.

•

Publication

Year

(kiadás

éve):

a

találatokat

az

adott

évben

megjelent

dokumentumokra szőkíti.1

Az Advenced Ovid és a SilverPlatter keresési módban ezeken kívül még egyéb lehetıségeket
is felkínál a program. Az

A keresés „finomítására” a

menü ad további szempontokat a szőkítésre.

(keresési történet) is ad

lehetıséget.
A „Search History” tárolja lépésenként a kereséseket. Mőveleteket is lehet végezni a
keresésekkel. Erre szolgál az „And” (keresés szőkítése) és az „Or” (keresés bıvítése) gomb.

1

http://konyvtar.univet.hu/database/egyszeru_kereses_CAB_OvidSP.pdf [online] [2008. november 18.]
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Az egyes lépések kombinálásához egyszerően be kell jelölni a megfelelı sor bal oldalán lévı
kockát, kiválasztani a megfelelı logikai mőveletet.2 Ezeket a mőveletek használatát a Basic
Search keresési módban óvatosan alkalmazzuk, mivel nem azonosan mőködik a keresés, ha a
halmazok számát vagy a kifejezéseket kapcsoljuk össze. A másik probléma, a természetes
nyelv használata miatt gyakran nem releváns vagy nulla találatot kapunk a keresésénél.
Inkább az Advenced Ovid vagy a SilverPlatter Search módban érdemes használni ezt a
funkciót.
A találati halmazokat egyenként vagy az összes kijelölésével lehet törölni. A keresési
történetet le lehet menteni, 24 órára tárolja el az adatbázis.

A találatokat a

gombbal lehet megjeleníteni.

A Basic Search elınye:
•

A keresıkérdést természetes nyelven lehet beírni.

•

A kapcsolódó kifejezéseket automatikusan keresi az adatbázis.

•

Relevancia szerint rendezett találatok jelennek meg.

•

A keresett tételeket utólag lehet szőkíteni.

Hátránya:
•

Nem biztosít mindig pontos merítést az adatbázisból.

•

A szinonimák keresésével néha nagyon sok irreleváns találatot kapunk.

Advenced Ovid keresés
Ez a keresési mód nem alkalmas a természetes nyelvi keresésére, mint a Basic Search,
hanem kulcsszavakkal és kifejezésekkel lehet keresni. A kapcsolódó kifejezéseket nem lehet
automatikusan bevonni a keresésbe. „Hagyományosan” kereshetünk kulcsszóra, szerzı

2

http://konyvtar.univet.hu/database/egyszeru_kereses_CAB_OvidSP.pdf [online] [2008. november 18.]
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nevére, cikk címére, folyóirat nevére. A kulcsszavak keresıkérdéssé szerkeszthetık az „and”,
„or” és „not” logikai operátorok segítségével. Ha több operátort is szeretnénk alkalmazni,
akkor kerek zárójelet kell használni azon kifejezéseknél, amelyeket elıször szeretnénk
használni, vagy a „balról jobbra” sorrendet kell alkalmazni. A keresési történetben már
zárójelek jelennek meg, hogyan csoportosította az adatbázis a kulcsszavakat.

Ha nem akarunk operátorokat használni a „search history” menüben lehet összekapcsolni a
kereséseket. Ennek használatát a Keresés pontosítása fejezetben található.
Az Advenced Ovid keresés négyféle lehetıséget kínál a mezıválasztásban:
•

Keyword (kulcsszó)

•

Author (szerzı, szerkesztı)

•

Title (cím)

•

Journal (eredeti idıszaki kiadvány címe)

Keyword (Kulcsszó) mezı:
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A keresı szó beírásakor csonkolni és helyettesíteni is lehet. Csonkolásnál a * vagy a $ jelet,
helyettesítésnél - egy betőt nem ismerünk pontosan - a ? –t kell használni.
Author (szerzı) mezı:
A keresésénél csak a vezetéknevet kell beírni, utána megnyílik egy szójegyzék, és abból kell
kiválasztani a pontos szerzıi nevet. Így azonnal a releváns találathoz jutunk, nem kell
többször keresni.

lenyomásával azonnal megjelennek a találatok.
Title (Cím) mezı:
Minden feldolgozott cikknek az adatbázisban, ha nem angol nyelven íródott, akkor is szerepel
angol fordításban a címe. A cím keresésénél mindig az angol nyelvő változatban keres. Ha az
eredeti címre szeretnénk keresni a kiegészítı lehetıségeknél be kell jelölni az eredeti cím
mezıt.
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Kiegészítı lehetıségek használata az Advenced Ovid Search-ben
menüben konkrét cikket lehet keresni néhány bibliográfia adat ismeretében

menüben a keresıszó és más tárgyszavak kapcsolatára kapunk megoldást.
Több lehetıség közül lehet választani.
•

Map term: egyes tárgyszavakra vetíti a kifejezést, mutatja a kapcsolódó kifejezéseket,
és a lista alján lehet szabad szóként keresni.

•

Thesaurus: a tezaurusz betőrendileg legközelebbi részét, a teljes szócikket mutatja

•

Permuted Index: a tárgyszót és a kapcsoló tárgyszavakat mutatja

•

Scope Note: a tárgyszóhoz tartozó magyarázatot mutatja, ha van.

•

Explode: azonnal keresi a tárgyszót és alárendeltjeit.

•

Classification Codes: valójában nem kereshetı, hanem a bejelölés után a search
gombbal elıhívható lista, mely természetes nyelven mutatja a tág kategóriákat.3

3

http://konyvtar.univet.hu/oktat/ovidsp1.pps [online]

[2008. november 18.]
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kiegészítı menü nagyon hasznos a keresés pontosításakor. Az alapbeállított
kulcsszó, szerzı, cím és folyóirat mellett itt van felsorolva az összes mezı amit egy rekord
tartalmaz.

Egyszerre több mezıt is be lehet jelölni. A beírt szót a kijelölt mezıkben keresi a program a
után. Alapbeállításban a rekord összes mezıjében keresi a rendszer a
keresısorba beírt kifejezést.
A kiválasztott mezık indexének böngészésében is van lehetıség. A keresett kifejezés beírása
után

lenyomásával egy betőrendes mutatóban jelenik meg a kifejezés.

9

A kifejezés után a mezıazonosító kód áll, majd egy szám, ami azt mutatja, hogy mennyi
rekordban jelenik meg ez a szó.

gomb lenyomásával jutunk el a

találatokhoz.

SilverPlatter keresés
Mint a neve is mutatja, ez a keresési mód hasonlít legjobban a régi keresési módhoz.
Sokban hasonlít azonban az Advenced Ovid kereséshez is: itt is kulcsszavak használatával
lehet indítani a keresést.
Csonkolni a * vagy a $ jellel lehet akár több betőt is, de ha csak egyet akarunk helyettesíteni
akkor a ?-t lehet használni. Az „and” és az „or” logikai operátorok alkalmazását a „Search
History” felkínálja, használni ugyanúgy lehet, mint a Basic Search és az Advenced Ovid
Search-ban. A „not” logikai operátort a keresı sorban lehet használni vagy a kulcsszavakkal
vagy a keresı kérdés sorszámával és a # jellel.
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Szóközelségi operátorok használata megengedett: „near” (azonos mondatban), „with” (azonos
mezıben), „adj” (azonos mondatban kötött sorrenddel), a keresés pontosításánál hasznos
segítség.

Találatok megjelenítése
A találatok rangsorolva jelennek meg. Egy oldalon tíz rekord. A Basic keresési
módban a rangsor jelölését

mutatják, a másik kettınél nem rangsorolja a program a

találatokat. Elsı helyen azok a találatok jelennek meg, amelyben valamennyi keresı fogalom
teljes formában szerepel a rekordban.
Rövid formátumban jelennek meg, mely tartalmazza a szerzık vagy szerkesztık nevét, címet
és a forrás adatait. A jobb oldalon található

lehetıségekbıl lehet

választani, ha további információra van szükség a rekordról. Az „Abstract” linkre kattintva
csak az összefoglaló jelenik még meg, a „Complete Reference” linkre kattintva a teljes
adatbázis rekord. Néhány helyen megjelenik a

felirat, amire kattintva a teljes

szövegő cikket el lehet érni.

Mőveletek a találatokkal
A találatokat ki lehet nyomtatni, E-mailben elküldeni vagy lementeni (txt kiterjesztéső
fájlban). A lehetıségeket a

menüben találjuk. Elıször be

kell állítani, mely rekordokat szeretnénk lementeni. Erre a célra szolgál a találat melletti
négyzet.
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Utána a

menüben lehet megadni, hogy mely rekordokat jelenítse meg a rendszer:

•

Selected Result: csak a kijelölteket vagy ezen az oldalon lévıket

•

All on this page: ezen az oldalon levıket

•

All in this set: az egész találati halmazt.
menüben ki kell jelölni, hogy melyik mezık kerüljenek mentésre:

A
•

Citation: rövid formátum, cím, szerzı, forrás, dokumentum típusa

•

Citation + Abstract: rövid formátum az összefoglalóval

•

Citation + Abstract + Subject Headings: rövid formátum az összefoglalóval és a
tárgyszavakkal

•

Complete Refernce: a rekord összes mezıje.

A

menüben formátumot vagy a stílust lehet kiválasztani:
•

Ovid: grafikus felületen megjelenı teljes formátum

•

BRS/Tagged: karakteres felületen megjelenı teljes formátum

•

Reprint/Medlars: karakteres felületen megjelenı teljes formátum

•

Brief ( Titles) Display: grafikus felületen megjelenı rövid formátum

•

Direct Export: A Reprint/Medlars formátummal egyezik meg.4

A

menü tartalmazza a rekordok rendezésére vonatkozó utasításokat:
•

Primary: a megjelenítés elsı adata szerint

•

Secondary: a megjelenítés második adata szerint

•

Ascending: növekvı ABC sorrend

•

Descending: csökkenı ABC sorrend

Az

menüben a beállítások után tudjuk végrehajtani a mőveletet. Erre is több

lehetıség van:
•

Display: képernyın való megjelenítés

•

Print Preview: nyomtatási kép

•

Email: a találatokat a megadott e-mail címre elküldi a rendszer

•

Save: mentés saját gépre. A mentésnél elıször az operációs rendszert (Windows,
Macintosh, Unix) kell kiválasztani. Alapértelmezettként a Windows jelenik meg.

4

http://www.hupe.hu/konyvtar/OVID-kezikonyv.pdf [online] [2008. december 11.]
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