Nabídka online databází

pro uživatele z VŠE v Praze

ACM Digital Library
OBSAH
Kolekce bibliografických záznamù, abstraktù a plných textù z èasopisù, bulletinù a konferenèních sborníkù z oblasti
poèítaèové vìdy, které vydává ACM (Association for Computing Machinery) a pøidružené organizace. Retrospektiva
zpøístupnìných dokumentù mùže sahat až do 50. let minulého století.

PØÍSTUP
Databáze je pøístupná na adrese www.vse.cz/zdroje/acm. Pøi pøístupu z poèítaèù mimo sí VŠE je tøeba zadat uživatelské
jméno a heslo do systému InSIS. Seznam všech dostupných databází v rámci VŠE najdete na adrese www.vse.cz/zdroje.

HLEDÁNÍ
Možné zpùsoby hledání v ACM Digital Library:
jednoduché hledání (search),
?
pokroèilé
hledání (advanced search),
?
navigace.
?

Jednoduché hledání (search)
Pro jednoduché hledání použijte políèko SEARCH v pravé horní èásti obrazovky, do kterého napíšete zvolená klíèová slova.
Pokud chcete vyhledat pøesnou frázi, tak klíèová slova dejte do uvozovek (napø. „artificial intelligence"). Po kliknutí
na tlaèítko SEARCH se zobrazí výsledky z The ACM Full-Text Collection, u kterých je zároveò pøístupný i plný text. Kliknutím
na odkaz Expand your search to The ACM Guide to Computing Literature získáte výsledky z kolekce bibliografických
záznamù a abstraktù z produkce rùzných vydavatelù z oblasti poèítaèové vìdy (vèetnì ACM). Výsledky je možno dále
filtrovat pomocí levého sloupce podle jmen autorù nebo institucí (Refine by People), typu dokumentu (Refine by
Publications), konferencí (Refine by Conferences) nebo roku publikování (Refine by Publication Year).

Pokroèilé hledání (advanced search)
Pokroèilé hledání umožòuje pøehlednìjší a pøesnìjší zadání jednotlivých klíèových slov vèetnì frází a dalších selekèních
kritérií (ISBN, ISSN, Computing Classification System, DOI, datum publikování, ...). Lze také urèit, zda se mají klíèová slova
hledat napø. pouze v abstraktu, názvu èlánku nebo v celém dokumentu a zda vyhledaný dokument má obsahovat všechna
zadaná klíèová slova nebo alespoò jedno z nich èi naopak daná klíèová slova nesmí vùbec obsahovat.

Navigace
Pokud si chcete prostudovat celé jednotlivé aktuální nebo i archivní vydání urèitých èasopisù, sborníkù apod. je
nejvhodnìjší použít sekci Browse the ACM Publications, kde po kliknutí na odkaz podle typu dokumentù (Journals,
Magazines, Proceedings, Transactions, ...) bude zobrazen abecední pøehled všech dokumentù v dané kategorii, ze kterého
se lze dostat k plným textùm zvoleného titulu. Dále je k dispozici napø. prohlížení rejstøíku konferencí (Browse the
Conferences), publikací dle jejich typu (Browse all literature by type) nebo vydavatele (Browse all literature by Publisher).
Uživatelé mohou také využít pøedmìtový klasifikaèní systém pro oblast poèítaèové vìdy (Browse by the ACM Computing
Classification System).

KONZULTACE A PORADENSTVÍ
Narazili jste pøi hledání na nìjaký problém nebo nejasnosti? Rádi Vám poradíme!
Centrum informaèních a knihovnických služeb VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
místnost è. SB 034 B, SB 034 C, pondìlí - pátek: 9:00 - 11:00, 13:00 - 16:00
e-mail: i-servis@vse.cz, tel.: 224 095 129, 224 095 580, 224 095 291, web: knihovna.vse.cz
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