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Introducció

Per a trobar informació científica pertinent i adequada a unes àrees concretes

d'estudi o de recerca, cercar directament a la casella de cerca de Google no és el

millor mètode: hi ha altres recursos més adients i específics, com per exemple

l'opció de Google Scholar o els cercadors especialitzats.

De totes maneres, cal destacar també que la major part de la informació cientí-

fica només és localitzable en bases de dades especialitzades, portals acadèmics

i dipòsits científics, des dels quals podem accedir a articles de revistes, treballs

d'investigació, publicacions pendents de revisió, tesis doctorals, comunicaci-

ons de congressos, etc. Tot aquest tipus d'informació no es troba accessible per

Google ni per altres cercadors genèrics.
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1. Altres googles. Google Acadèmic

Google ofereix més opcions de cerca que la simple caixa de cerca, i productes

més específics com ara Google Scholar (o Google Acadèmic, versió catalana),

Google Patents o Google Finance.

Google�Acadèmic és un recurs interessant per a trobar informació rellevant

dins del món de la investigació acadèmica. Permet buscar bibliografia especi-

alitzada i fer cerques en diverses fonts i sobre diferents disciplines: per exem-

ple, estudis revisats per especialistes, tesis, llibres, resums i articles d'editorials

acadèmiques, societats professionals, dipòsits d'impressions preliminars, uni-

versitats i altres organitzacions acadèmiques.

Google Acadèmic ofereix algunes opcions de cerca que augmenten la precisió

i l'efectivitat dels resultats, com ara la cerca per autor, els filtres per data i

publicació i la possibilitat d'afegir altres operadors avançats de cerca web. Els

resultats apareixen ordenats per rellevància i, d'igual manera que succeeix amb

les cerques amb Google, les preferències més útils apareixeran a l'inici de la

pàgina.

Volem destacar també el servei d'integració entre Google Scholar i el

cercador de revistes electròniques de la Biblioteca de la UOC. Aquest

servei us permetrà accedir, directament des de Google Scholar, al text

complet dels articles disponibles a la Biblioteca, sempre que es facin les

cerques des de les seus de la UOC.

Si feu una cerca amb Google Scholar, el sistema us informarà de si podeu trobar

el text complet a la Biblioteca de la UOC mitjançant les funcionalitats del botó

de serveis del cercador de revistes electròniques. Concretament en la pàgina

de resultats, trobareu dos tipus d'enllaços a les referències:

1)�Text�complet�BUOC

L'Enllaç a la referència "Text�complet�BUOC" indica que a la Biblioteca es pot

trobar el text complet de l'article. Si cliqueu sobre l'enllaç, anireu a la pantalla

de serveis del cercador de revistes electròniques, on trobareu informació sobre

en quines bases de dades el trobeu i amb quina cobertura temporal.
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2)�Consulta'l�en�la�UOC

L'Enllaç a la referència "Consulta'l�a�la�UOC" indica que la Biblioteca no és

subscriptora d'aquella revista, però us ofereix altres serveis alternatius, com

resums, sumaris i la possibilitat de demanar-lo pel Servei d'Obtenció de Docu-

ments (SOD).

Google Acadèmic també permet importar referències bibliogràfiques directa-

ment al vostre compte de Refworks, només modificant les preferències del

cercador. Consulteu les instruccions per a realitzar aquesta importació en el

següent enllaç: http://biblioteca.uoc.edu/cat/index.html?serveis/serveis06_D
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2. Més enllà de Google, els cercadors especialitzats.
Scirus

No només existeix Google, sinó que hi ha més cercadors generalistes i, més

interessant encara, cercadors especialitzats com Scirus o Scientific Commons,

molt útils i d'accés lliure. També, com alternativa a la Wikipedia, hi ha la Sc-

holarpedia, la Wikipedia revisada i mantinguda per professionals i acadèmics

de tot el món.

Scirus és un potent i complet motor de cerca sobre temes específicament

acadèmics i científics en internet. Cerca entre més de tres-cents setanta mili-

ons de webs que ofereixen només contingut científic.

Fa servir l'última tecnologia en motors de cerca i utilitza també un algorit-

me per a calcular la classificació jeràrquica per rellevància. Scirus es diferencia

d'altres cercadors generalistes, ja que filtra la informació seguint els criteris del

món acadèmic mitjançant:

• Filtres que eliminen els llocs no científics. Per exemple, si es fa una cerca

sobre REM, Google recupera el grup de rock i Scirus, en canvi, troba infor-

mació sobre el somni, entre altres coses.

• Cerca d'articles revisats per parells, com ara arxius PDF i arxius encriptats

que sovint són invisibles als motors de cerca.

• Cerca de la combinació més completa d'informació web, servidors de

preimpressió, arxius digitals, dipòsits i bases de dades de patents i revistes.

Scirus és més profund que els dos primers nivells d'un lloc web, cosa que

revela una informació molt més rellevant.

Scirus ha rebut diversos premis com el Search Engine Watch, que premia els

millors motors de cerca, i el Webby Awards en la categoria de millor lloc web

de ciència.
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Scirus ofereix també un altre servei: Scirus Topic, un recurs gratuït d'intercanvi

de coneixement dins la comunitat científica. Consisteix en una sèrie de pàgi-

nes temàtiques amb una àmplia selecció de temes científics, tècnics i biomè-

dics analitzats i difosos per experts i presentats en un mateix espai web.

SciTopics pretén ser un punt de partida que ajudi els investigadors a tenir una

visió general introductòria sobre un tema en particular i a identificar fonts per

a una anàlisi més en profunditat i per a conèixer l'abast del tema. A diferència

d'altres serveis web per a la comunitat científica, SciTopics no es centra en una

disciplina científica específica, sinó que està obert a investigadors de totes les

àrees científiques.

A la descripció actualitzada de cada entrada temàtica s'afegeixen el sumari de

continguts, les referències bibliogràfiques proporcionades per l'autor, una se-

lecció d'articles recents i d'articles més citats sobre l'autor (procedents de la

base de dades Scopus) i enllaços d'interès a pàgines webs, indexades a Scirus,

amb informació rellevant.
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