DUOMENŲ BAZĖS HEINONLINE NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

HeinOnline viena išsamiausių ir sparčiausiai pasaulyje augančių teisinių žurnalų duomenų bazė. Šioje
duomenų bazėje galima rasti periodinių leidinių iš įvairių teisės sričių. Duomenų bazę sudaro skenuoti
dokumentai, todėl skaitytojas mato originalų leidinio vaizdą, o speciali programinė įranga suteikia
galimybę atlikti automatizuotą paiešką pateiktuose leidiniuose. Daugelį duomenų bazėje, esančių leidinių,
galima skaityti nuo pirmojo publikuoto numerio.

Paieška tik pagal
straipsnio
pavadinimą
Prenumeruojamos
bibliotekos
(kolekcijos)

Papildoma,
vartotojo
informacija,
pagalba

Pirmiausiai reikėtų susipažinti su duomenų bazės HeinOnline struktūra.
HeinOnline duomenų bazė dažnai vadinama "Kolekcija". Kiekvienoje kolekcijoje yra tam tikrų
pavadinimų leidiniai, kiekvienas leidinys turi vieną ar daugiau tomų kurie suskirstyti į skyrius (sudėtines
dalis), kiekvienas skyrius turi meta-duomenis.

Duomenų bazės kolekcija

Leidinių pavadinimai

Leidinio tomai
(numeriai)

Skyriai, sudėtinės
dalys

Metaduomenys

Paieška
HeinOnline duomenų bazėje galima vykdyti paiešką trim būdais:
1. Paprasta paieška: vykdoma naudojantis loginiais operatoriais.
2. Paieškos laukų pildymas: įrašomi raktiniai žodžiai, pasirenkami laukai, rezultatų formatas ir kt.
Paieškoje galima nurodyti daugiausiai tris laukus.
3. Išplėstinė paieška: naudojami loginiai operatoriai, specifiniai terminai, metai, skyriai. Lankstesnė
paieška, nes galima nurodyti daugiau kaip tris paieškos laukus.

Pirmiausiai, pasirinkus tam tikrą kolekciją, yra galimybė peržvelgti visus žurnalus, juos pasirinkus pagal
pavadinimo abėcėlinę seką. Paspaudus kurią nors raidę, bus pateikti žurnalai prasidedantys ta raide su
nurodytais prieinamais numeriais.

Paprasta paieška
Pasirinkus prenumeruojamą kolekciją, paiešką joje galima vykdyti
nuėjus į paieškos skyrelį, ir lango kairėje pusėje įvedus reikšminį
paieškos žodį.
Įvedus reikšminį žodį į paieškos lauką, paieška bus vykdoma
pasirinktoje kolekcijoje ir apims visus leidinius ir visus metus.
Norint sukonkretinti metus ar leidinio pavadinimą, reikia juos nurodyti
paieškos lauke naudojant loginius operatorius. Rezultatai bus pateikiami
relevantumo (didžiausio atitikimo užklausai) seka.

Paieškos laukų pildymas
Paieškoje galima konkrečiai apibrėžti paieškos užklausą: nurodyti laukus, kuriuose bus vykdoma paieška:
pagal autorių, pavadinimą, ar visam tekste, galima nurodyti temą ar konkretų leidinį, kuriame ieškoti
rezultatų, apriboti metus ir nurodyti rezultatų pateikimo tvarką. Taip pat galima nurodyti konkrečius
skyrius: ar ieškoti straipsnių, komentarų, apžvalgų, įstatymų, bylų, nutarimų, ir kt.

Užpildomi paieškos laukai naudojant
loginius operatorius, nurodant kurioje
įrašo dalyje reikšminių žodžių ieškoti.

Galima siaurinti paiešką nurodant temą,
kurioje turi būti vykdoma paieška

Galima siaurinti paiešką nurodant
leidinio pavadinimą, kuriame turi būti
vykdoma paieška

Paiešką galima siaurinti nurodant
metus ir galima pasirinkti rezultatų
rūšiavimo būdą

Paieškoje galima nurodyti ir skyrius,
sukonkretinant, kokių rezultatų norime:
straipsnių, komentarų, apžvalgų,
įstatymų, bylų, sprendimų ir pan.

Išplėstinė paieška
Išplėstinė paieška naudojama specializuotai užklausai, kuri formuluojama naudojant loginius operatorius
AND, OR, NOT. Ieškant frazės ji turi būti rašoma kabutėse. Vietoj praleidžiamų raidžių galima rašyti „?“
(viena raidė) arba „*“ (kelios raidės). Formuluojant užklausą galima nurodyti, kokie žodžiai turi būti tam
pačiam tekste pažymint simboliu „+“ ("+ watershed planning "), o žodžiai kurių neturi būti tekste,
simboliu „-“ ("watershed planning" - "watershed system").
Galima paieškoje, formuluojant užklausą, nurodyti kiek žodžiai turi būti vienas nuo kito nutolę tekste,
naudojant simbolį "~" ir įrašius kiek turi būti žodžių ("watershed planning"~10).
Platesne paieškos formulavimo instrukcija pateikta kairėje lango pusėje „View Advanced Search Syntax
(PDF)“
Suformulavus užklausą, galima konkretinti paiešką nurodžius temą ar žurnalo pavadinimą, apribojus
rezultatus nurodant metų intervalą. Galima nurodyti rezultatų pateikimo tvarką ir taip pat galima nurodyti
konkrečius skyrius: ar ieškoti straipsnių, komentarų, apžvalgų, įstatymų, bylų, nutarimų, ir kt.

Formuluojama
specializuota užklausa.

Nurodoma paieškos tema.

Galima siaurinti paiešką
nurodant leidinio
pavadinimą

Paiešką galima siaurinti
nurodant metus ir galima
pasirinkti rezultatų
rūšiavimo būdą

Paieškoje galima nurodyti ir
skyrius, sukonkretinant,
kokių rezultatų norime:
straipsnių, komentarų,
apžvalgų, įstatymų, bylų,
sprendimų ir pan.

Paieškos rezultatai
Papildyti paiešką, ieškoti
rezultatuose, atlikti paiešką
kitose kolekcijose

Rezultatų pateikimo parametrų
pakeitimas: nustatomas
rūšiavimas, rezultatų lape
skaičius
Paieškos rezultatų skaičius ir
sąrašas
Nuoroda į straipsnį, ji apima:
leidinio pavadinimą, tomą,
metus, ir kt.
Nurodomas straipsnio
pavadinimas ir tipas
laužtiniuose skliaustuose

Autoriaus pavardė. Ji
nurodoma kaip nuoroda, nes
paspaudus pateikiami visi to
autoriaus straipsniai
Parodo reikšminius žodžius
tekste
Spausdinimas,
išsaugojimas
kompiuteryje

Pasirinkus vieną iš pateiktų rezultatų, bus pateiktas pilnas tekstas. Rezultatų sąrašas bus pateiktas kairėje
lango pusėje, o peržiūrimas rezultatas bus paryškintas. Tekste paieškos žodis bus išskirtas.

Rezultatų
sąrašas

Teksto
valdymo
įrankiai

Straipsnio
tekstas

