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Baze de date. Definiţie. Clasificare
Baza de date este unul dintre instrumentele
fundamentale utilizat pentru organizarea
informaţiei.
Baza de date reprezintă o colecţie de date
organizate pentru a facilita căutarea şi
regăsirea rapidă prin intermediul calculatorului.
Fiecare sistem de regăsire a informaţiei asigură
accesul la un set de documente.
Un document reprezintă un obiect care este
regăsit de un sistem de regăsire a informaţiei.
Ex.: carte, revistă, articol, capitol.

După funcţia îndeplinită, bazele de date
ştiinţifice pot fi :
 Baze de date bibliografice (de referinţă) –
conţin date bibliografice şi suplimentare
referitoare la cărţi, articole din periodice,
rapoarte, lucrări de la conferinţe, disertaţii,
brevete, etc.
 Baze de date tip sursă pot fi:
 full-text – care conţin textul integral sau
fragmente din documente (cărţi, articole etc);
 numerice - care furnizează statistici, date
financiare, rezultate ale diverselor studii,
proprietăţi fizice sau chimice ale substanţelor.

Interacţiunea cu baza de date online este asigurată prin intermediul interfeţei cu utilizatorul.
În urma parcurgerii unor articole eligibile, utilizatorul îşi poate rafina (detalia) cererea de
informaţii precum şi modul de interogare a sistemului.

SpringerLink
Ghidul în cauză are scopul să familiarizeze potenţialii utilizatori cu procesul de căutare şi
regăsire a informaţiei în baza de date SpringerLink - platformă cu publicaţii electronice editate
de editura Springer.
SpringerLink este o bază de date interactivă ce reuneşte biblioteci virtuale grupate pe domenii.
Platforma de cercetare SpringerLink pune la dispoziţie reviste, cărţi şi lucrări de referinţe din
domeniul ştiinţei, tehnicii şi medicinii.
Domenii acoperite:

inginerie,
 arhitectură şi design,
matematică şi statistică,
 fizică şi astronomie,
 chimie şi ştiinţa materialelor,
 ştiinţa calculatoarelor,
 ştiinţe biomedicale şi medicale,
 ştiinţe comportamentale,
 afaceri şi economie,
 mediu înconjurător,
 ştiinţe umane,
 ştiinţe sociale şi drept.

Pagina principală (Home Page)
(4)
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 Accesarea platformei
SpringerLink
http://link.springer.com

(3)

(6)
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 Interfaţa este alcătuită din 4
diviziuni:
A. Diverse Opţiuni
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

trimitere către logare;
limba de afişare;
tipul de ediţie Academic/Corporation;
opţiuni de căutare;
revenire la pagina principală;
date de contact;

B. Posibilităţi de Răsfoire (Browse)
după disciplină sau tip de
publicaţie;
C. Aria de Conţinut (Content Area);
D. Informaţii legate de editura
Springer.

D

Pagina principală - Aria de conţinut
Aria de conţinut are două scheme

de culori pentru a semnaliza dacă
utilizatorul este recunoscut sau nu.
1. Culoarea oranj reprezintă un
utilizator anonim.
2. Culoarea roz reprezintă un
utilizator recunoscut.

(1)

 Când utilizatorul accesează
http://link.springer.com de la un
calculator cu IP cunoscut de
platforma SpringerLink, automat
este recunoscut ca fiind utilizator
al instituţiei* care este abonată la
publicaţiile Springer.

(2)

*

Crearea unui cont de logare
(1)
(3)
(2)

 Utilizatorii pot fi recunoscuţi dacă se
loghează cu adresa e-mail şi parolă.
Crearea unui cont de logare
1. Clic pe Sing Up/Log in ;
2. Creaţi un cont de logare;
3. Logaţi-vă la contul creat.

Căutarea documentelor
(1)

(2)

Există două metode de
căutare într-o bază de date:

1. Interogarea poate fi:
a. identificarea (punerea în
corespondenţă) pe bază de
frază sau
b. identificarea prin cuvinte
cheie.
2. Baleierea informaţiei –
permite utilizatorilor să
scaneze liste de termeni,
antete/titluri pentru a regăsi
teme sau articole de interes.
Opţiuni de căutare
1. Căutare simplă (Search)
2. Căutare avansată
(Advanced Search)

Termenul/termenii căutaţi pot apărea în titlu, în rezumat, în textul documentului etc.
Remarcă: Implicit la căutarea documentelor se vor returna titlurile care conţin termenii scrişi
în câmpurile de căutare fără a ţine cont de drepturile de acces la resursele platformei
SpringerLink.

Căutarea avansată (Advanced Search)
1. Activaţi butonul Advanced Search

(1)

2. Rafinaţi căutarea documentelor prin
specificarea criteriilor de căutare în casetele
de editare:

(2)

(a)

(3)
(4)

b. conţin fraza exactă …

(b)

c. conţin unul din cuvintele …

(c)

e. titlul conţine cuvintele …

(d)

(g)

a. conţin toate cuvintele …

d. nu conţin cuvintele …
f. autorul sau editorul este …
g. publicate în perioada …

(e)

3. Dacă doriţi să vedeţi doar documentele
la care aveţi acces debifaţi caseta “Include
Preview-Only content”

(f)

4. Lansaţi căutarea prin activarea butonului
Search
 Pentru detalii privind posibilităţile de
căutare şi utilizarea operatorilor booleeni
accesaţi : http://link.springer.com/searchhelp

Răsfoire documente (Browse)
Răsfoirea este o căutare prin
navigare.
Răsfoirea documentelor poate
fi făcută în funcţie de:
a. Disciplină (Browse by
discipline).

(c)

(a)

b. Format:
 Articole din reviste
(Articles);
 Capitole din cărţi
(Chapters);
 Articole din lucrări de
referinţă (Reference Work
Entries).

(b)

 Protocoale (Protocols).
c. Categorie de document:
reviste, cărţi, cărţi în serie,
protocoale, lucrări de
referinţă.

Pagina de rezultate - Căutare generală


Introduceţi în caseta Search
termenii sau fraza de
căutare şi apăsaţi tasta
Enter sau clic pe butonul
 Implicit căutările dvs vor
returna toate documentele
care conţin cuvintele cheie
introduse în caseta de
căutare fără a ţine cont de
registrul literei (litera mare
sau mică) şi de dreptul de
acces la document.
 Secţiunea în care este
încadrat documentul la care
nu aveţi acces la conţinut
are simbolul unei lăcăţi în
colţul stânga-sus.
 Dacă doriţi să limitaţi
căutarea la documentele
pentru care aveţi acces la
textul integral (full text)
debifaţi caseta “Include
Preview-Only content”.

Pagina de rezultate - Structura elementelor din listă
1. Tipul conţinutului
documentului
2. Titlul documentului
3. Secvenţă din Abstract

(1)

(4)

(2)
(6)

(5)

4. Autorul/Autorii
5. Sursa documentului

(3) 6. Pentru documentul la
care aveţi acces:

a. descărcare text în PDF
Download PDF
b. sau vizualizare HTML
View Article
7. Pentru documentul la
care accesul este blocat

(7)

a. permite vizualizarea
primelor 2 pagini –
Look inside
b. pentru a cere accesul
– clic pe Get acces

Pagina de rezultate - Tipul conţinutului
 Publicaţii
 Serie Cărţi /Book Series
 Cărţi/Books
 Reviste/Journals
 Lucrări de referinţă/Reference
Works – dicţionar, îndrumar etc.
 Documente
 Capitol/Chapter
 Protocol
 Articol/Article
 Capitol, articol din lucrări de
referinţă/Reference Work Entry
Remarcă: În textul acestui ghid
termenul document va fi folosit şi
pentru publicaţii.
document - informaţie înregistrată
sau obiect material care poate fi tratat
ca o unitate într-un proces
documentar.
Notă 1 - Documentele pot varia după
forma lor fizică şi după caracteristici.
Definiţie din «Standard moldovean
SM ISO 2789:2015
Informare şi documentare
Statistici internaţionale de bibliotecă»

Pagina de rezultate - Opţiuni de filtrare
În caseta gri din partea
stângă aveţi posibilitatea
de a filtra rezultatele
căutării documentelor în
funcţie de:



 Tipul documentului
(Content Type)
 Domeniu/Disciplină
(Discipline)
 Subdiscliplină
(Subdiscipline)
 Limba (Language) de
editare

 Documentele cu acces
deschis sunt etichetate
cu sigla Open Access.

 Vă puteţi abona prin



fluxuri RSS la
documentele noi apărute
care satisfac criteriilor
din interogarea
formulată de dvs. Lista
cu link-urile ultimelor
publicări o puteti salva
ca un Bookmark in
browserul curent.

Pagina de rezultate - Exemplu de filtrare
În imagine, o
secvenţă din pagina
cu rezultele căutării:
 capitolelor din
cărţi la 
 Disciplina
Engineering 
 Subdisciplina
Production
Engineering 
 în conţinutul
cărora se regăsesc
cuvinte din expresia
‘Design and
Technology Textile
products’.
 Sunt returnate
doar capitolele din
cărţile la care
utilizatorul are acces.

 Pentru a elimina un anumit criteriu din interogarea de căutare, faceţi clic pe butonul de închidere
pentru acel criteriu.

Pagina de rezultate – Filtrare după disciplini
 După ce aţi editat
cuvintele cheie şi aţi
selectat tipul
documentului, puteţi filtra
căutarea în funcţie de
disciplină /subdisciplină.

 Pentru a vedea toate
disciplinele în care se
regăsesc documente
după criteriul selectat
faceţi clic pe see all.
 Lista de discipline
poate să ocupe câteva
pagini. Sortarea în listă
este făcută în ordine
descendentă a numărului
de documente din fiecare
disciplină.

Pagina de rezultate - Filtrare

după subdisciplini
 După ce aţi
ales disciplina,
rezultatele
căutarii pot fi
rafinate şi în
funcţie de
subdisciplină.

Pagina de rezultate - Exemplu de filtrare
 În imagine o secvenţă
din pagina cu rezultele
căutării capitolelor din
disciplina Engineering,
subdisciplina Ecology în
conţinutul cărora se
regăsesc cuvintele din
expresia Design and
Technology Textile
products.
 Implicit lista rezultată în
urma căutării este sortată
în ordinea relevanţei
cuvintelor cheie.
 Sortarea poate fi făcută
în ordine cronologică
crescătoare (Oldest First)
sau descrescătoare
(Newest First) a datei de
publicare.

Pagina de rezultate - Filtrare după perioada de publicare
(3)
(2)
(1)

1. Puteţi restrânge
rezultatele căutării
documentelor în funcţie
de perioada publicării.
Indicaţi perioada de
timp în câmpul Date
Published.
2. Pentru a naviga în
paginile de rezultate
folosiţi butoanele de
navigare sau editaţi
numărul paginii la care
doriţi să se facă salt şi
apăsaţi tasta Enter.
3. Puteţi salva lista cu
rezultate într-un fişier
*.csv

 Puteţi restrânge sau extinde căutarea
documentelor până a apăsă butonul
New Search. Clic pe acest buton va
şterge criteriile de căutare şi va reseta
pagina de căutare la setările implicite.

Revista/Journal HomePage
1. Funcţionalităţi
2. Căutări în conţinutul revistei
3. Navigarea prin volume şi numere de revistă
4. Despre revistă
5. Articol din revistă. Funcţionalităţi
6. Harta relaţională a conceptelor din articol
7. Exportul citării articolului
8. Serviciul CrossMark.

Revista/Journal HomePage
(1)

(2)
(3)

1. Răsfoirea prin volume şi
numere

(7)

(4)

2. Căutarea în conţinutul revistei

(5)
(8)

3. Titlul revistei
4. ISSN-ul
5. Descrierea revistei

(9)

6. Lista cu ultimele articole
7. Coperta Revistei
8. Listarea revistei

(6)

9. Date despre revistă: factorul de
impact, Nr. de volume, ediţii,
articole, articole OA

(10)

10. Abonarea RSS la ultimele
actualizări ale revistei
11. Căutarea volumului şi
numărului din revistă

(11)

12. Partajarea prin reţele de
socializare

(12)

Revista - Răsfoirea prin volume şi numere
Accesarea numerelor
de revistă:

(1)

1. Faceţi clic pe link-ul
Browse Volumes &
Issues.
2. Deschideţi lista de
numere din volum.
3. Selectaţi numărul
interesat.
4. Lista cu articolele
din numărul selectat
se va deschide în
fereastra curentă.

(3)
(2)

Căutarea articolelor în revistă
1. Editaţi cuvintele
cheie căutate în
articolele revistei şi
apăsaţi tasta Enter.

(1)

2. Pagina de
rezultate returneză
lista cu articole în
care s-au regăsit
cuvintele căutate.

(3)

3. Rezultatele
căutării pot fi
rafinate din panoul
Refine Your Search

(2)

Despre Revistă
Despre Revistă

(1)

(3)

2. Link-uri adiţionale (comisia
editorială, înregistrarea unui
manuscris, abonarea la
articolele noi publicate).

(4)

(2)

1. Informaţii bibliografice.

3. Link-uri spre subiecte
tematice abordate în conţinutul
revistei.
4. Link-uri către sectoarele
industriale (discipline,
subdiscipline) către care fac
referinţă subiectele din articolele
revistei.

Articol din revistă
Funcţii

(2)
(1)

1. Versiunea articolului în
format PDF; fişierul poate
fi salvat, tipărit.

(3)
(4)
(5)

(9)
(8)

2. Vizualizare în format
HTML (valabil nu pentru
toate articolele).
3. Titlul revistei

(6)

4. Anul publicării
5. Titlul articolului

(10)

6. Autorul /Autorii
7. Rezumatul

(7)
(11)
(12)

8. Coperta
9. Previzualizare articol
10. Citări ale articolului
11. Export de citări
12. Drepturile de preprint

(13)

13. Cuvinte cheie

(14)

14. Partajare pe reţele de
socializare.

Articol din revistă
(17)
(15)

(16)

Conţinut relaţional
15. Concepte din
articol
16. Harta relaţionala
a conceptelor (Open
Relationship Map)
17. Articole similare.

Articol din revistă - Harta relaţională a
conceptelor

Despre Articol
(19)

(18)

Despre Articol
18. Materiale
suplimentare
19. Referinţe

(20)
(23)

(26)

20. Despre articol
21. Date bibliografice
despre articol
22. Link-uri spre revistă

(24)
(21)

(27)
(25)

23. Link-uri spre
subiecte tematice
24. Cuvinte cheie din
articol
25. Link-uri spre
sectoare ale industriei
(disciplini, subdisciplini)
la care se fac referinţă
din conţinutul articolului.
Link-ul selectat va duce la
pagina cu publicaţiile
referente la sectorul
industrial.

(22)

26. Link-uri spre
publicaţiile autorilor şi
date de contact (e-mail)
27. Instituţiile afiliate
autorilor.

Articol din revistă – Exportul citării
Exportul citării articolului

(1)

1. Clic pe Export citation
2. Alegeţi instrumentul de generare
a datelor bibliografice
3. Citarea selectată este salvată într
-un fişier şi poate fi vizualizată în
format *.txt

(2)

(3)

CrossMark

CrossMark este un serviciu eficient pentru
cercetători creat cu scopul de a identifica
documentul actualizat.

 Documentul al cărui conţinut este menţinut
de editor este etichetat cu logo-ul CrossMark
 Dacă faceți clic pe logo sunteţi informaţi:

 Cititorul trebuie să cunoască când se fac
modificări de conţinut în document, cum ar fi:

Dacă documentul a fost actualizat

 erată
 rectificare
 completare
 clarificare
 ediţie nouă
sau
 retragerea/ştergerea documentului.

 Actualizările sunt menținute de editorsau de locația acestei copii
 Alte informaţii importante privind publicarea.

CrossMark® - http://www.crossref.org/crossmark/
Springer CrossMark Policy - http://www.springer.com/gp/crossmarkpolicy

Logo-ul CrossMark în document
Logo-ul CrossMark în
document de pe
platforma SpringerLink

(1)

1. în pagina HTML
2. în PFD

(2)

CrossMark pe SpringerLink – Versiune neactualizată
 Statutul CrossMark indică
versiunea curentă a
documentului.
În exemplul din imagine
documentul nu a suportat
modificări.

CrossMark - Versiune actualizată
 În exemplul din imagine documentul a fost
modificat. Poate fi accesată versiunea iniţială cât
şi cea actualizată.

Versiunea iniţială a publicaţiei : http://scripts.iucr.org/cgi-bin/paper?S0907444906030915
Versiunea actualizată a publicaţiei : http://scripts.iucr.org/cgi-bin/paper?S0907444906044246

Cartea /Platform Book
1. Funcţionalităţi – prezentare generală
2. Tabla de materii
3. Acces interzis la carte
4. Despre carte
5. Volume de cărţi
6. Capitol. Funcţionalităţi.
7. Metrici pentru carte
8. Metrici pentru capitol.

Cartea - Funcţionalităţi
Funcţionalităţi –
prezentare generală

(1)
(2)

(10)
(3)
(4)

(11)

(5)
(6)
(12)
(7)

(8)

(9)

1. Căutarea în carte
2. Anul ediţiei
3. Titlul cărţii
4. Subtitlul
5. Autorii
6. ISBN-ul
7. Descarcarea cărţii pe calculator
în format PDF sau ePub
8. Tabla de materii (cuprinsul)
9. Despre carte
10. Coperta cărţii
11. Listarea cărţii
12. Metricile cărţii (numărul de:
citări, cititori, descărcări).

Cartea - Acces interzis
În caz că nu aveţi
acces la conţinutul
cărţii, designul de
afişare a paginii Home
este altul.
 Lista capitolelor
este afisată pe un
fundal galben.
 Tipul conţinutului
este precedat de
simbolul unei lăcăţi (No
Access).
 Link-ul Get Access Cere accesul.
 Link-ul Look inside
permite listarea
primelor 2 pagini din
capitol.

Tabla de materii /Table of contents
1.
2.
3.
4.

(1)
(3)

(2)
(4)

Tabla de materii
Tipul conţinutului
Titlul capitolului
Link spre publicaţiile autorului
Descărcarea PDF a capitolului sau
vizualizarea HTML.

Despre Carte
Despre carte
1. Informaţii bibliografice

(3)
(5)

2. Link-uri adiţionale
(informaţii despre carte şi
servicii oferite)
3. Link-uri spre lista cu
publicaţii cu subiecte tematice
abordate în conţinutul cărţii şi
sectoare industriale (disciplini/
subdisciplini) aferente

(1)

(4)

4. Link-uri spre colecţia de
cărţi electronice (cărţi,
capitole, lucrări de referinţă)
5. Informaţie despre autor
(lista publicaţiilor autorului pe
platforma SpringerLink) şi
editura afiliată.

(2)

Serie Cărţi /Book series

Capitol - Funcţionalităţi
(1)

Funcţii
1. Descărcare fişier PDF

(2)

2. Listare capitol
3. Rezumat
4. Metrici pentru capitol
5. Export de citări,
drepturile de preprint

(4)
(1)

6. Materiale suplimentare
7. Referinţe
8. Despre capitol.

(3)

 Remarcă: Structura
paginii e asemănătoare cu
cea pentru articol.

(5)

(6)
(8)

(7)

Metrici pentru carte/Bookmetrix

Detaliile privind metricile asociate capitolelor şi
cărţilor Springer sunt cu acces deschis pentru public.
Metricile Bookmetrix permit vizualizarea citărilor,
menţiunile online pe reţelele de socializare,
statistica cititorilor generate prin managerul
referinţelor, recenziile de carte și numărul de
descărcări.
Detalii: http://www.bookmetrix.com/help
Info Mendeley https://www.mendeley.com/

Metrici pentru capitol/Chapter Metrics

 Surse web recomandate
 SpringerLink Video Gallery
http://www.springer.com/gp/librarians/training-overview
 SpringerLink Citations & Metrics
 SpringerLink Searching & Browsing
 SpringerLink Journals
 SpringerLink eBooks
 Great tips on how to use the new SpringerLink
http://www.springer.com/gp/partners/society-zone-issues/great-tips-on-how-to-use-the-new
-springerlink/1658

Un cercetător trebuie să dispună de
mijloace eficiente de informare.
Descoperiţi avantajele editurii Springer.
Încurajaţi inovaţiile.

Valentina Nastas

valentina.nastas@lib.utm.md

