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MetaLib és l’eina de gestió de recursos electrònics de les biblioteques de la UPC.
Dóna accés a: bases de dades, revistes, llibres, catàlegs de biblioteques, tesis, e-prints, patents i normes, diccionaris i enciclopèdies,
portals temàtics, recursos web, premsa digital, butlletins oficials, etc.

Com s’accedeix?
Per accedir a MetaLib, cal entrar a Bases de dades dins Bibliotècnica, la biblioteca digital de la UPC. Tant si l’accés es realitza des
d’ordinadors connectats a la xarxa de la UPC o fora de la UPC, us heu d’autenticar amb el nom d’usuari i contrasenya de les
Intranet UPC. Per a més informació consulteu la pàgina del servei eBIB.

Qui té accés?
Tota la comunitat universitària de la UPC (PDI, Estudiant I PAS), d’acord amb les condicions d’ús.
Aquells usuaris que no pertanyen a la xarxa de la UPC només poden accedir-hi com a convidats i en aquest cas només podran consultar
els recursos gratuïts o de lliure accés seleccionats per la Biblioteca.

Pantalla d'inici:

Cerca recurs-e
Aquesta opció permet buscar, localitzar i accedir a diversos recursos electrònics, ja siguin subscrits o gratuïts, que la biblioteca posa a
disposició dels usuaris. Per accedir prémer Cercar recurs-e al menú.
Els recursos poden ser buscats a través de les següents opcions:
Títol: especifiqueu un terme que sigui el nom exacte del títol del recurs, o bé una paraula o les lletres amb que comença. També
podeu seleccionar la lletra per la qual comença el títol del recurs-e, a partir del llistat alfabètic A/Z de títols de recursos-e.
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Cercar: permet especificar diversos criteris que identifiquen el recurs-e desitjat, com el títol, proveïdor, matèria, tipus o qualsevol
paraula que aparegui en la descripció del recurs.

Matèria: permet especificar la matèria per mostrar el llistat de recursos-e catalogats per aquesta categoria.

L’opció Mostrar tot permet mostrar tots els recursos-e que coincideixen amb el criteri especificat, o Mostrar no restringits per mostrar
únicament els recursos d’accés lliure.
Com funciona:
1.
2.
3.
4.

Primer de tot cal localitzar el recurs electrònic en el qual es vol fer la consulta, i clicar damunt LUPA
per accedir a la pantalla de cerca.
Dins la pantalla de cerca, introduïu la consulta. Seguiu els mateixos passos que en la realització de la cerca ràpida.
Premeu el botó GO per veure els resultats.
Apareixeran els resultats:
Si els recursos són metacercables, els resultats es mostren directament a la interfície del MetaLib.
Si els recursos són cercables i enllaçables, apareix una pantalla informant dels resultats obtinguts, això com un enllaç, que porta a
la interfície original del recurs en el que s’ha realitzat la cerca.

Resultats de la cerca
Des de qualsevol de les cerques anteriors s’accedeix a un llistat de recursos electrònics, ordenats segons el nom. En la pantalla es veu el
nom del recurs-e, el tipus i les accions. Clicant damunt del nom del recurs-e, s’obre una nova finestra que enllaça el recurs amb la seva
interfície original.Algunes de les icones més rellevants que apareixen són les següents:
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Prestacions de MetaLib:
Cercar simultàniament diferents recursos (bases de dades, pàgines web, revistes electròniques, etc.) a través d’una única pantalla
de cerca, obtenint un llistat ordenat per rellevància i exempt de duplicats.
Localitzar els documents, enllaçar amb el text complet si està disponible i oferir diversos serveis
Personalitzar les cerques i crear alertes
Cerca ràpida:permet executar una cerca simultània a un grup de recursos seleccionats per la biblioteca o a un grup de recursos creat
prèviament, utilitzant una opció de cerca bàsica o avançada.
Cercar recurs-e: permet cercar, seleccionar i accedir a qualsevol dels recursos electrònics subscrits o seleccionats per la biblioteca. Es
poden cercar per matèria, per títol, per proveïdor, etc.
Metacerca: que permet cercar en diversos recursos d’informació (bases de dades, catàlegs de biblioteca, portals de revistes
electròniques, llibres digitals, portals temàtics i cercadors web) de manera simultània, veure els resultats d’un mode unificat i enllaçar el text
complet si la biblioteca el disposa.
Cercar revista electrònica: permet consultar totes les revistes que es reben actualment a les Biblioteques de la UPC, tant en versió
electrònica com en paper.
El meu portal: permet una sèrie de possibilitats de personalització per a usuaris registrats: crear llistes de les seves bases de dades
preferides per cercar en elles; enregistrar estratègies de cerca per ser reutilitzades més endavant; crear alertes per e-mail a partir de
cerques prèviament realitzades; emmagatzemar registres seleccionats en un espai personal, per poder enviar-los per e-mail o exportar
referències a gestors de cites (RefWorks).

Com cercar a MetaLib
Cerca ràpida (cerca simple o cerca avançada): Aquesta opció permet cercar de manera transversal en un grup de recursos d’una
determinada àrea temàtica. Aquests grups són definits per la Biblioteca per agrupar aquells recursos de major interès per les diferents
àrees de coneixement que s’imparteixen a la UPC, alguns d’ells són aeronàutica i espai, ciències de la salut, enginyeria mecànica,
matemàtiques i estadística, a més de dipòsits oberts i catàlegs de biblioteques.
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Com funciona?
Per realitzar la cerca ràpida primer cal definir si es vol executar la cerca simple o avançada. L’opció de cerca simple és la que apareix per
defecte.
Opció Cerca simple
1. Introduïu la consulta dins la casella de cerca.
2. Seleccioneu el grup de recursos electrònics en el qual vulgueu executar la cerca (només es pot seleccionar un!). Es pot triar qualsevol
del grup de recursos predefinits per la biblioteca o bé del recursos propis (Els meus grups de recursos) si prèviament s’han creat a través
de l’opció Els meus recursos-e a El meu portal.
En prémer sobre el nom d’un grup es mostren els recursos que inclou.
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3.

Prémer el botó GO! per començar la cerca.

Una vegada MetaLib ha finalitzat la cerca, si un o més recursos poden visualitzar-se a la interfície de MetaLib, es mostrarà la llista de
Resultats de la cerca. Podeu navegar pels resultats tal i com es descriu a l’apartat Resultats de la cerca.
4.

Per realitzar una altre cerca podeu prémer el Cercar del menú.

Opció Cerca avançada
Aquest tipus de consulta permet més opcions per localitzar la informació. És possible cercar en camps de cerca (tots els camps, matèria,
títol, autor, ISSN, ISBN i any) i combinar els termes utilitzant els operadors booleans I, O i No.
Seleccioneu I per especificar que el sistema ha de cerca registres que continguin el terme del primer camp I el del segon.
Seleccioneu O per especificar que el sistema ha de cercar registres que continguin el terme del primer camps O el terme del
segon.
Seleccioneu No per especificar que el sistema ha de cercar registres que continguin el terme del primer camps però No continguin
el terme del segon camp.
1. Especifiqueu un camp en el menú desplegable (matèria, títol, autor, ISSN, ISBN, any), si es vol restringir la cerca. Sinó la consulta es
realitzarà en qualsevol dels camps anteriors.
2. La resta de passos són els mateixos que en la Cerca simple.

Mentre es realitza la cerca apareix una pantalla, que es va actualitzant, amb el nom del recurs-e, així com l’estat de la cerca (cercable i
enllaçable, suspesa, realitzat,.. ) en què es troba i el nombre de registres trobats i recuperats de cada recurs en el moment.
Si desitgeu parar la cerca i començar-la de nou, premeu Cancel•lar.
Quins termes he d'introduir?
MetaLib permet usar operadors booleans i símbols de truncament a les seves equacions de cerca. El terme introduït en una consulta té un
efecte significant en els resultats que es recuperaran.
Cercant per paraules simples: Quan introduïu un terme, podeu introduir una paraula, una lletra o part d'una paraula seguida d’un
interrogant(?). Un interrogant és un comodí que significa qualsevol valor. Per exemple: pot escriure account? per trobar registres que
continguin accounts o accounting.
Cercant per múltiples camps: Quan introduïu un terme, també podeu introduir més d’una paraula, com es mostra a continuació:
Cerca per paraula clau: Per cercar documents que continguin totes les paraules especificades, introdueixi la llista de paraules
sense cometes. Per exemple: education children retorna tots els documents que continguin ambdues paraules: education i
children.
Cerca per frase: Per cercar per frase, introdueixi la frase entre cometes. Per exemple: "education of children" retornarà tots els
documents que continguin aquesta frase exacta.
Si voleu realitzar una cerca per frase introduïu els termes entre cometes.
En general, hauríeu d'evitar introduir signes de puntuació quan realitzeu cerques per paraula simple o múltiple.
Consells generals:
Eviteu utilitzar paraules com un/s, una/es i el/la/els/les en la seva cerca. Quants més termes cercats, i més específics, menors
seran els resultats.
Per ampliar els resultats de la cerca, utilitzeu sinònims o truncaments amb un símbol d’interrogació.
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El format estàndard per als noms complets d’autor és Cognom, Nom o Nom Cognom. Els noms dels autors poden guardar-se de
diferents maneres, és a dir, que el mateix autor pot aparèixer com Johnson, Mary en un lloc i com Johnson, M en un altre. Pot ser
aconsellable buscar per totes les variacions del nom, o millor encara, truncar el nom i buscar per Johnson, M?.
És complicat predir si els recursos-e llisten les seves matèries com maps, ancient o ancient maps. Per obtenir resultats més
pertinents, cerqui per maps I ancient.

Clusters i Facetes
El panell de Clusters i Facetes apareix a la part dreta dels resultats i permet visualitzar els resultats segons la seva matèria, data, autor i títol
de la revista.
Per filtrar els registres del llistat de resultats de la cerca (al panell esquerre) mitjançant un grup o una faceta (data, autor o títol de la
revista), premeu un dels nodes temàtics o facetats. Només els registres que pertanyin al node seleccionat es veuran al panell esquerre.
Quan filtreu el nombre de resultats a partir d’una matèria o d’una faceta, el nom del tema es mostrarà a la part superior de la pàgina junt
amb el nombre de registres assignats.
Per visualitzar tots els registres recuperats a l'última cerca, premeu Tots els registres recuperats. La llista es presentarà segons l’últim criteri
d’ordenació seleccionat.

Podeu prémer el símbol "més" per expandir un tema i veure la llista de subtemes.
Per cada grup o faceta, es mostren els cinc primers nodes. Podeu prémer sobre les fletxes cap avall per veure la llista sencera de temes o
facetes.
Tingueu en compte que l’agrupació només es du a terme a les llistes de resultats combinats, procedents de diversos recursos-e. Per
defecte, els resultats de la Cerca ràpida es mostren en llistes combinades, motiu pel qual en els formats taula i breu de la Cerca ràpida
sempre es mostra l’agrupació.
Els Resultats només s'agrupen a la Metacerca quan es visualitzen els Resultats combinats.

Clusters
El terme agrupació fa referència a l'agrupació automàtica dels registres que s'obtenen d'una cerca en funció del tema, per facilitar la seva
consulta. Aquesta tècnica difereix d'altres (com ara la classificació, la construcció de taxonomies, les etiquetes, etc.) en que no requereix
un procés previ o intervenció humana.
L'agrupació a MetaLib es genera a partir d'un anàlisi textual automàtic, que per si sol assigna cada registre a un o més temes segons el text
aparegut als resultats de la cerca.
L'agrupació crea una vista jeràrquica que permet als usuaris finals analitzar els resultats de la cerca d'un cop d'ull. Per cada tema es
genera una llista amb el nombre de registres assignats a aquest tema. Podeu prémer el símbol "més" per expandir un tema i veure la llista
de subtemes o la llista de registres associats.
Després de realitzar la cerca, es mostrarà un panell al costat dret de la pàgina amb els temes de l'agrupació generats pel sistema que la du
a terme.
Per cada grup o faceta es mostraran els cinc primers nodes. Podeu prémer >> per expandir la llista. La llista es mostrarà ordenada segons
l'últim criteri d'ordenació seleccionat.
Tingui en compte que l'agrupació es genera sobre llistes combinades de resultats. Per defecte, la Cerca ràpida recupera llistes de resultats
combinats, motiu pel qual en els formats taula i breu de la Cerca ràpida sempre es mostrarà l'agrupació.
Les llistes de resultats de la Metacerca no sempre són combinades, també es poden visualitzar els resultats per recurs-e. Els Resultats
només s'agruparan a la Metacerca quan consulti els Resultats combinats.

Facetes
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A més a més d'assignar documents a l'agrupació temàtica, MetaLib també agrupa els resultats seleccionats a partir de facetes
predeterminades:
Data: Els documents s'agrupen segons el seu any de publicació.
Autor: Els documents s'agrupen segons el seus autors.
Títol de revista: Els documents s'agrupen segons els títols de les revistes.
Per cada faceta només es llisten fins a cinc opcions. Podeu prémer per expandir la llista. La llista es mostrarà ordenada segons l'últim
criteri d'ordenació seleccionat.
(!) Una faceta només es mostrarà si és significativa. Per exemple, si cada registre retornat té un autor diferent, aquest camp no resultarà
significatiu i no es mostrarà. La faceta Autor no tindria sentit ja que la llista de resultats no agruparia registres, sinó que seria igual a la llista
completa. Per altra banda, si la cerca recupera 200 registres, 10 dels quals han estat escrits pel mateix autor i els 190 restants han estat
obra de diferents autors, llavors sí que es mostrarà l'autor a la llista de facetes: l'autor dels 10 registres i la faceta "Altres", amb els registres
restants.

Resultats de la cerca
Una vegada finalitzada la cerca, es mostren els registres trobats i on s’han trobat.

Els registres recuperats poden visualitzar-se en tres formats: format taula, format breu i format complet. Podeu establir el format preferit a
Preferències.
A la part superior podeu veure els termes consultats, a quin grup de recursos s’ha executat la cerca i el nombre de resultats trobats. La
llista de resultats inclou els 30 primers resultats dels recursos consultats i que han recuperat resultats.
L’enllaç a l’Estat permet tornar a la llista de resultats de resultats, agrupats per recurs, que es mostrava mentre la cerca es duia a terme.

Els resultats obtinguts es mostren en ordre de rellevància segons els termes introduïts. Podeu canviar aquest ordre a través de l’opció
Ordenar per (títol, autor, any i recurs-e). Si voleu recuperar més resultats, premeu Recuperar més.
Podeu prémer sobre l’enllaç Metacerca per visualitzar els resultats al mòdul de la Metacerca, on es poden veure agrupats per recursos,
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refinar la cerca, o guardar la consulta per a sessions futures (explicat a l’apartat de Metacerca).
L’enllaç Resultats cercar i enllaçar, (només apareix quan algun dels recursos no permet visualitzar els seus resultats a l’interfície MetaLib)
indica que hi ha més recursos que han obtingut resultats que els mostrats en pantalla. Després de clicar, a la següent pantalla que apareix
premeu Anar per veure els resultats
de la cerca a la interfície original del recurs.
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