
PubMed Central – Pomoc

 
PubMed to internetowa baza danych  zapewniająca bezpłatny dostęp do artykułów z czasopism 
poświęconych naukom biologicznym. Archiwum zawiera ponad milion artykułów.

PMC zawiera również stale rosnącą liczbę fachowo zrecenzowanych rękopisów autorstwa naukowców, 
którzy otrzymują dofinansowanie na badania nie tylko z Narodowego Instytutu Zdrowia ale też z innych 
organizacji dostarczających środki finansowe. W celu uzyskania informacji na temat kroków jakie 
trzeba podjąć, aby udostępnić swój rękopis a należy odwiedzić http://www.nihms.nih.gov. 

PMC zapewnia darmowy dostęp do artykułów pochodzących z czasopism, które udostępniają całą 
swoją zawartość w bazie. Pomimo, iż artykuły są dostępne bezpłatnie, cały czas są chronione przez 
prawa autorskie. Baza sama nie publikuje artykułów. PMC jest kierowany przez Narodowe Centrum 
Informacji Biotechnologicznej w Stanach Zjednoczonych.

 

PubMed Central - Szybki Start

Dział Szybki Start to najszybsza droga umożliwiająca zapoczątkowanie  użytkowania PMC. Możesz 
rozpocząć ze strony głównej PubMed Central ( patrz „szukaj” na górze strony), albo bezpośrednio ze 
strony „Szukaj”

 

Zawartość działów

• Gdzie mogę przeglądać  tytuły, roczniki, ostatnie numery magazynu ?
• W jaki sposób mogę przeszukiwać PMC?
• W jaki sposób szukać poprzez autorów artykułu ?
• W jaki sposób szukać poprzez tytuły czasopism ?
• W jaki sposób szukać autorów rękopisów?
• Jak znaleźć konkretny artykuł? Posiadam informacje na temat autora, nazwy czasopisma i roku 

publikacji.
• Możesz wyjaśnić wyniki wyszukiwania?
• Jak mogę przeglądać artykuły?
• Jak mogę zapisać swoje wyniki wyszukiwania?
• Nie mogę znaleźć tego czego potrzebuję. Jak działa wyszukiwarka PMC?
• Dlaczego otrzymuję różne rezultaty wyszukiwania w PubMed i PMC?
• Co w sytuacji gdy znajdę błąd w artykule?
• Gdzie mogę znaleźć informacje w PMC o dostępie albo o zaawansowanym poziomie 

wyszukiwania?
• Potrzebuję dalszego wsparcia.
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Gdzie mogę przeglądać  tytuły, roczniki, ostatnie numery magazynu ?

Odwiedź Listę Czasopism PMC w celu przeglądania tytułów czasopism, zbiorów. Pełna Lista jest 
udostępniona. Zjedź na dół Pełnej Listy żeby załadować kompletną listę PMC zawierającą szczegóły w 
odpowiednim formacie.

 

W jaki sposób mogę przeszukiwać PMC?

1 idź do strony przeszukującej PMC. 

2 Zidentyfikuj kluczowe pojęcie swojego wyszukiwania.
 

Przykład
Jaka jest rola nastroju w zaburzeniach snu?
Kluczowe pojęcia to:
nastrój
zaburzenia snu

 
3 Wpisz pojęcie w wyszukiwarce.

4 Naciśnij “Go” żeby rozpocząć poszukiwanie w PMC.
 

W jaki sposób szukać poprzez autorów artykułu ?

Wpisz w wyszukiwarce  ostatnie nazwisko autora, jego inicjały bez znaków interpunkcyjnych i 
naciśnij „Go”.

 

 

 

Jeśli znasz tylko ostatnie nazwisko autora użyj pola umożliwiającego wyszukiwanie 
autorów.

Przykład
W celu wyszukania artykułów o otyłości w czasopiśmie Preventing Chronic 
Disease, wpisz w wyszukiwarce
obesity preventing chronic disease

 

W jaki sposób szukać autorów rękopisów?

1 Dodaj autora rękopisu do swojego wyszukiwanego hasła używając operatora AND.

2 Naciśnij „Go”.
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Przykłady
Jerome R
Skinner BF



 

Przykład
W celu wyszukania autora rękopisów dotyczących narodzin dziecka, wpisz w 
wyszukarce: 
Narodziny dziecka AND autor rękopisu 

 

Jeśli jesteś badaczem ubiegającym się o przedstawienie rękopisu, odwiedź NIH 
Manuscript Submission homepage.

 

Możesz wyjaśnić wyniki wyszukiwania?

Wyniki wyszukiwania PMC są wyświetlane w skróconym formacie, wyjaśnionym na ilustracji 
znajdującej się poniżej.

Citations are initially displayed in order of relevance with 20 citations per page
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See Viewing Your Search Results and Viewing Your Articles for additional information.

 

Jak mogę wyświetlić artykuły?

PMC jest elektronicznym archiwum pełnym artykułów z czasopism. Większość artykułów PMC jest 
dostępna zarówno w formacie internetowym (HTML) oraz Portable Document Format (PDF). Dla 
niektórych artykułów, pełny tekst jest dostępny jedynie w formacie PDF.

Aby wyświetlić artykuł, kliknij Full Text PDF lub link na dole cytatu. Numer za łączem PDF wskazuje 
wielkość pliku PDF. Inne cytaty również bezpośrednio mają linki do streszczenia, miejskie Dane, 
korekta lub wycofanie do artykułu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie artykułów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie artykułów.

 

 

Jak zapisać moje wyniki?

Istnieje wiele sposobów wyszukiwania w PubMed Central wyników w tym za pomocą schowka, aby 
zapisać cytaty czasowo i Moje NCBI kolekcje, aby zapisać na czas nieokreślony.

Aby zapisać przy użyciu schowka:
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1. Cytaty są numerowane na stronie z wynikami. Kliknij pola wyboru z lewej strony cytatów, które 
chcesz zapisać.

2.  Od Wyślij do rozwijanego menu wybierz schowka. Gdy elementy są zapisywane w schowku, karta 
będzie widoczny z gwiazdką (* schowka).

3. Aby zobaczyć wybrane opcje, wybierz Schowek na karcie poniżej pól wyszukiwania. Aby uzyskać 
więcej informacji, zobacz Zapisywanie cytatów czasowo za pomocą Schowka.

Innym sposobem, aby zapisać cytaty jest użycie My NCBI Colection

W drugim, z wyjątkiem opcji, zobacz: 

• Zapisywanie i wyniki,  Wysyłanie i wyszukiwań 

• Tworzenie URL zakładki do wyszukiwania cytatów

•  Zapisywanie jako plik tekstowy

 

Nie wiem jak znaleźć to czego mi potrzeba. Jak działa wyszukiwanie PMC?

Program wyszukiwanie PMC może zmienić wyszukiwanie haseł w celu zwiększenia Państwa 
wyszukiwania. Czasami te zmiany mogą nie zgadzać się z tym co masz na myśli. Aby sprawdzić, jak 
PMC zmodyfikowało wyszukiwania, wybierz kartę Szczegóły. Możesz edytować swoje wyszukiwanie 
w szczegółach.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, zobacz automatyczne mapowania kadencji.

 

Dlaczego mam różne wyniki wyszukiwania w PubMed i PMC?

PubMed to baza cytatów i streszczeń milionów artykułów z tysięcy czasopism. Zawiera ona linki do 
pełnych tekstów na kilka tysięcy stron internetowych dziennika, jak również do większości artykułów w 
PMC. 

PMC jest elektronicznym archiwum pełnym tekstów z artykułów z czasopism, oferując darmowy 
dostęp do większości jego zawartość. PMC zawiera ponad milion artykułów, z których większość ma 
odpowiedni wpis w PubMed. 

Obszerne wyszukiwanie, wskazane jest, aby wyszukać  w PubMed i PMC oddzielnie dla następujących 
powodów:

•   PubMed nie ma cytatów dla niektórych rodzajów materiału PMC, takie jak recenzje książek, 
które są uznawane obecnie w zakresie PubMed. Obecnie nie ma żadnych planów, aby 
włączyć je w PubMed.

•   PMC zawiera artykuły naukowe, które są poza zakresem PubMed, podlegają indeksacji. 
Są to artykuły naukowe, których temat jest inny niż biomedyczny (np. fizyka, matematyka). 
Obecnie tylko niektóre z tych artykułów PMC są indeksowane w PubMed, choć ostatecznie 
wszystkie te artykuły będą indeksowane w PubMed i będą miały odpowiedniki cytatów 
PubMed.
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•   Ponadto artykuły opublikowane przed 1966 (dodać do PMC poprzez Powrót projekt 
Digitalizacja Issue) zwykle będzie w PMC na kilka miesięcy przed znajdującym się w 
PubMed. Cytaty i linki do tych artykułów przed 1966 są dodawane do dziennika na PubMed 
jeden raz, po wszystkich problemach z powrotem do tego czasopisma zostały dodane do 
PMC.

Należy również pamiętać, że wyszukiwanie w PMC i PubMed wygeneruje odrębne historie 
wyszukiwania. (Oddzielne Historia wyszukiwania jest prowadzony dla każdej bazy danych Entrez, 
chociaż liczba oświadczeń wyszukiwania zostaną przydzielone kolejno do wszystkich baz danych).  W 
karcie Historia znajduje się na stronie Szukaj PMC. Aby uzyskać więcej informacji na temat związku 
między PMC i PubMed, odwiedź PMC Frequently Asked Questions (FAQ) .

Co zrobić, jeśli znajdziesz błąd w artykule?

Pełny tekst (HTML) artykułów w PMC odzwierciedla opublikowaną wersję tych artykułów zgodnie z 
wydawcą. 

 Jeśli jesteś autorem artykułu i znajdziesz błąd, napisz do wydawcy i wyślij kopię ( "cc") na Help Desk 
PMC [pubmedcentral@nih.gov].

 Jeśli znajdziesz inne problemy z archiwum PMC (np. Pełny tekst artykułu związanego z 
nieprawidłowym PDF), prosimy o wysłanie e-maila do pomocy PMC turystycznej [pubmedcentral @ 
NIH . gov] z opisem problemu.

Gdzie mogę znaleźć informacje na temat PMC dostępu do metadanych lub dużej 
wielkości wydobycia?

Zobacz stronę PMC Narzędzia do informacji i narzędzi Open Archives Initiative Protocol for Metadata 
zbiorów (OAI-PMH), który omawia dostęp do zapisów PMC wysokiej wielkości wydobycia i innych 
pokrewnych narzędzi.

Potrzebuje pomocy i szkoleń.

Aby skontaktować się z działem obsługi klienta, e-mail Pomoc PMC turystycznej 
[pubmedcentral@nih.gov].

Masz do wyboru w PubMed Central

Zawartość działu:

• Wyszukiwanie podstawowe

• Wyszukiwanie według autora

• Wyszukiwanie według tytułu czasopisma 

• Wyszukiwanie wg daty 

• Wyświetlanie limitu szczegółów wyszukiwania

• Wyszukiwania (limity) poszukiwania frazy, skrócenie terminów wyszukiwania 

• Połączenie wyszukiwania (History) 

• Znalezienie cytowania za pomocą indeksu PMC Odniesienie Szukaj 

• Przeglądanie PMC's terminów (Preview / Index) 
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• Połączenie haseł z operatorów logicznych (AND, OR, NOT

• Przeszukiwanie w konkretnych dziedzinach lub w indeksie

• Omawianie liczby znalezionych wyników (Preview/Index)

• Znalezienie manuskryptów autora

Podstawowe szukanie

1. Określ kluczowe zagadnienia w twoim pytaniu badawczym.

Przykład

Znajdź fragmenty dotyczące leczeniu bólu stawów środkami NSAID u osób dorosłych.

Kluczowe pojęcia to:

NSAID

bóle stawów

osoby dorosłe 

 
2. Wpisz istotne wyrażenie w okno wyszukiwania [Search] na stronie PMC Search.

3. Naciśnij Enter lub kliknij [Go].

 

Modyfikuj twoje obecne poszukiwania, zmieniaj twoje wyszukiwane zagadnienia w oknie 
wyszukiwania [Search box] albo przez korzystanie z tabeli szczegółowych pytań [Details tab.]

Dodatkowe opcje przeszukiwania są dostępne przez korzystanie z  zawartości tabel 
zlokalizowanych bezpośrednio pod oknem wyszukiwania.

Szukanie przez autora

Na stronie PMC Search, wpisz autora, używając formatu: nazwisko i inicjały imienia, lub tylko 
nazwisko. Pomiń interpunkcję.

Przykłady

lipman dj

zidane

 

Więcej informacji na temat wyszukiwania autora:

• Nazwiska autora są automatycznie skracane by uniknąć błędów w inicjałach i 

oznaczeniach takich jak Jr. Żeby wyłączyć te skracanie weź w cudzysłów nazwisko i 

pierwsze litery imienia z tagiem pola wyszukiwania autora [au], np.: "smith j" [au].

• Użyj tagu [au] jeśli nazwisko autora może być również podmiotem zagadnienia  np.: 

moran [au]. Jeśli nie użyjesz tagu [au], moran może być wyszukane jako „moran A” 

nazwa substancji.
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• Jeżeli chcesz wyszukać autora tylko po nazwisku, wpisz w pole wyszukiwania nazwisko z 

tagiem [au].

Przykład

woods[au]

 

Pełne imiona i nazwiska autora może być wyszukiwane w celu cytowania, jeśli są one podane 
w artykule. Wpisz imię i nazwisko autora w naturalnej lub odwrotnej kolejności np.:  julia s 
wong albo wong julia s.   

  

 

 

 

Więcej informacji na temat pełnego wyszukiwania autora:

• Podczas wyszukiwania przecinek po nazwisku autora nie jest obowiązkowy. Używamy go 

wtedy, gdy niezbędne jest podkreślenie który z wyrazów jest nazwiskiem a który imieniem 

autora np. james, ryan.

• Pomiń resztę wyrazu, znajdująca się po pierwszych literach i napisz wszystkie te 

przedrostki na końcu np.: vollmer charles jr.

• Pierwsze litery i przyrostki nie są wymagane. Jeżeli przy wyszukiwaniu użyjesz także 

pierwszych liter drugiego imienia, zyskasz tylko tyle, że znajdziesz cytaty z artykułów, 

gdzie te właśnie inicjały były opublikowane. 

• By móc rozróżniać inicjały autora, odpowiadają pełnemu imieniu i nazwisku autora użyj 

tagu [fau] przy wyszukiwaniu, np.: peterson do [fau].

Wyszukiwanie przez tytuł czasopisma

Wpisz w pole wyszukiwania jedno z następujących haseł:

• Pełny tytuł czasopisma (np.: molecular biology of the cell)

• Skrót tytułowy (np.: mol boil cell)

• Numer ISSN, standardowy międzynarodowy kod (np.: 1059-1524)
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Przykłady

Joshua Lederberg

Messenger Sharon

Przykład

journal of the medical libary association

0884-8734

Proc Natl Acad Sci U S A



 

Więcej informacji na temat wyszukiwania czasopism:

• Jeżeli tytuł czasopisma jest również jednym z haseł przedmiotowych z zakresu medycyny i 

nauk pokrewnych (MeSH), PMC będzie wyszukiwac ten termin jako MeSH. W celu zawężenia 

poszukiwań tylko do tytułów czasopism należy użyć Tagu [ta] (np.: gene therapy[ta]).

• Jeżeli tytuł czasopisma jest pojedynczym wyrazem, tak jak w sytuacji powyżej, również 

używamy tagu [ta] do wyszukiwań. W przeciwnym razie baza PMC może zidentyfikować 

ten nieoznakowany, składający się z jednego wyrazu tytuł czasopisma jako hasło MeSH ( w 

stosownych przypadkach) lub wyszukiwać we wszystkich polach, jako All Fields.

• W celu odnalezienia oficjalnych skrótów nazw czasopism możesz skorzystać z bazy danych 

czasopism.

• Jeżeli w tytule danego czasopisma lub w skrócie jego tytułu znajdują się jakieś 

charakterystyczne znaki takie jak nawiasy, przy wyszukiwaniu takiego czasopisma pomiń taki 

znaki, np.: by znaleźć czasopismo Radiation Oncology (London, England), wpisz Radiation 

Oncology London, England.

• Baza PMC Journal List jest źródłem tytułów czasopism, stanowi zasób poszukiwanych 

artykułów, a także można wprowadzać do niej informacje. Zakładka, która znajduje się u dołu 

strony służy do pobierania danych z bazy PMC Journal List plików CSV, które są uaktualniane 

każdego dnia.

 

Przeszukiwać przez datę 

1. Od strony wyszukiwania PMC, wybrać ograniczenia na tabulatorach pod pudełkiem 
wyszukiwania.

2. PMC Live Date rozwinąć menu zawierające zestaw opcje dla przeszukiwania artykuły, które 
stały się dostępne w PMC w minionych 30, 60, 90, 180 dniach albo 1 roku 

3. Możesz też wprowadzić pojedynczą datę albo zasięg daty w formularzu dat. (Miesiąc i dzień są 
opcjonalne) Jeżeli chcesz szukać ze względu na daty sięgając do aktualnej daty, zostaw date box 
pusty. Następnie w polu dat są uchwytne od menu rozwijanego:

• Electronic Publication Date [EPUBDAT] - data elektronicznego opublikowania artykułu     
albo zagadnienia zawierającego artykuł.

•  PMC Live Date [PMCDAT]- data wprowadzenia artykułu w PMC 
• Publication Date [PDAT] - data opublikowania artykułu albo zagadnienia zawierającego 

artykuł 
Zobacz opisy pola przeszukać i etykietki, aby uzyskać więcej informacji o tych polach dat.

 

Wskazówka: Kiedy zaczynasz nowe szukanie, zmień na ograniczenie daty przez deselekcjonowanie pola 
wyboru na Limits tab.

Wyświetlacz szczegółów przeszukiwań 

9

 



PCM program poszukiwania  może zmodyfikować albo dodać dodatkowe okresy poszukiwania do 
twojego poszukiwania, by zoptymalizować odzyskanie.

Wybierz tabulator szczegółów, by oglądnąć twoje poszukiwanie jak zostało przetłumaczone według 
automatycznego odwzorowania okresu i reguły przeszukać.

Więcej informacji o Details tab:

• zapytanie Translation box pokazuje, że strategia przeszukiwania użyta została do przeszukiwania. 

– edytować poszukiwanie w Query Translation box, dodać albo usunąć okresy i wtedy klik 
przycisk przeszukać tylko pod box.

– Kliknij przycisk URL, by pokazać aktualne poszukiwanie tak samo URL by zaznaczyć dla 
przyszłego użycia. Policzone wyszukiwania utworzony przez łączenie numerów Historii nie 
może zostać uratowany używaniem cechy URL.

• Hyperlinked Result jest całkowitą liczbą cytatów dla poszukiwania.

• Tłumaczenia pokazuje jak każdy okres został przetłumaczony używając reguły przeszukać 
PubMed i syntax.

• Zapytanie użytkownika pokazuje człony wyszukiwania jakie ty wprowadziłeś w query box i czy  
były jakieś błędy składniowe w pytaniu.

Zauważ: Jeżeli twoje ostatnie działanie pokazywało związane cytaty artykułu albo wybrane rzeczy w 
innym formatach, Szczegóły będą wskazywały raczej ostatnie pytanie.

Poszukując przez datę albo zasięg daty w  search box

Od PMC strony wyszukiwań , wpprowadz daty używające format rok / miesiąc / dzień [ pole daty], albo 
zgłoś zasięg daty używający dwukropka (:) między każdą datą mającą za sobą pole daty.

Ogranicz twoje przeszukiwanie (Ograniczenia)

 

Przez używanie tabulatora Ograniczeń, możesz ograniczyć twoje poszukiwanie przez dziennik, autora, 
daty i przez inne parametry.

1 Ze strony wyszukiwania PMC, wybierz Limits tab z tabulatorów pod Search box.

2 Użyj menu rozwijane i ramki tekstowe na stronie by ustawić ograniczenia na twojego 
wyszukiwania 

3 Jeśli to konieczne, zrób zmianę członu poszukiwania w Search box albo wprowadz nowe      
wyszukiwanie.

4 Kliknij Go. Twoje wybrane ograniczenia są pokazane i są podświetlone na żółto. 
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Kontrola ukaże się obok Limits tab i twoje wybrane ograniczenia będą aktywować się dla dalszych 
wyszukiwań. Aby obracać się poza limitem, kliknij poza polem ograniczeń.

Szczegółowa informacja o polu wyszukiwań znajduje się w  rozwijanym menu, zobacz wyszukiwanie 
opisy pola i etykietki.

Wyszukiwanie frazy 

PMC nie wykonuje sąsiedztwa wyszukiwań. Jednakże, wiele fraz jest rozpoznawane przez MeSH 
Translation Table użyty w  automatycznym PMC's członie odwzorowania okresu. Na przykład , jeżeli 
ty wprowadzisz grypę w ptakach, PMC rozpoznaje tę frazę jako pojęcie MeSH. Jeżeli fraza nie jest 
rozpoznana, możesz pouczyć PMC, by obejść automatyczne odwzorowanie okresu i szukać frazy 
używanie formatów przedstawionych w zarysie poniżej.

Więcej informacji o frazie przeszukiwania:

• Jeżeli używasz łącznika pisarskiego albo cytatów i fraza nie jest znaleziona, łącznik pisarski albo 
cytaty są  zignorowany i fraza jest przetworzona używając automatyczne odwzorowanie okresu. 
Frazy mogą  ukaż się w zapisie PMC ale nie będą w indeksie fraz.

• Kiedy wprowadzisz swoje okresy wyszukiwania jako frazę ( fraza używa znaków cytatu), PMC 
będzie nie wykonuj automatycznego odwzorowania okresu, które zawiera ekspansję okresów 
MeSH. Dla przykład, " planowanie zdrowia" zawrze cytaty, które są umieszczone w spisie do 
okresu MeSH, planowanie zdrowia, ale nie zawrą bardziej określonych okresów, e.g., opieki 
zdrowotnej, Reform opieki zdrowotnej, Wprowadzanie Planu Zdrowia, etc., który jest zawarty z 
automatycznym odwzorowaniem MeSH.

• Skracanie słów w wielo-wyrazowych kwerendach może wywołać niespodziewane poszukiwanie 
frazy. Na przykład poszukiwanie, infekcja płodu * macierzyńska, potraktują infekcję płodu * jako 
frazę. Użyj tabulatora Szczegółów, by zobaczyć tłumaczenia wyszukiwań.

 

Skracając poszukiwane kwerendy 

By szukać wszystkich kwerend, które rozpoczynają od słowa, stawamy po tym słowie gwiazdkę

Więcej informacji o wyszukiwaniu:

• PMC szuka pierwszych 600 odmian okrojonej kwerendy. Jeżeli okrojona kwerenda (np., tox 
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*)   występujące więcej niż 600 odmian, PMC pokazuje komunikat ostrzegawczy, by wydłużyć 
podstawową formułę, by zakończyć poszukiwania zapytania.

• skrócenie wyłącza automatyczne planowane kwerendy i automatyczną ekspansję 
dopasowanych kwerend. Na przykład, atak serca * nie sporządzają powiązań do podobnych 
kwerend  Z zapaleniem mięśnia sercowego Zawału lub zawierają trochę bardziej określonych 
kwerend, np., Z zapaleniem mięśnia sercowego Oszałamiający; Szok, Cardiogenic.

• Skracanie słowa w pytaniu multi-słowa może doprowadzić do niespodziewanego 
poszukiwania kwerend. Na przykład, infekcja płodu poszukiwania * matczyny potraktują 
infekcję płodu * jako określenie.

Łączone  przeszukiwanie (Historię)

Poprzednie poszukuwianie może zostać połączone lub jest użyty w kolejny przeszukiwa określenie niu 
używanienumeru stwierdzenia poszukiwania od Historii.

1 Z PMC wybieramy Search page, nastepnie  History tab from the tabs potem Search box.

2 W środku strony,  Most Recent Queries zawiera twoje poszukiwanie z Boolean Operators I 
LUB lub NIE. Każdemu poszukiwaniu, które robisz dano hyperlinked numer(np., # 2). Złożony 
poszukuje może zostać zrobiony przez zbieganie się wielokrotne poszukuje, albo przez klikanie 
na hyperlinked numerze lub przez ręcznie stawanie do znaku numeru i numeru poszukiwania do 
Poszukiwanie pudła.

3  Dodaje dodatkowe opcje poszukiwania do Search box lub zbiega się z innym poszukiwaniamy.

4  Kliknij Go.

Znajdowanie cytatów przy użyciu PMC Citation Search

W PMC Citation Serach są  rubryki którymi możemy się posłużyć kiedy mamy do dyspozycji dne 
bibloograficzne cytatu kiedy masz trochę bibliograficzne informacje np. imię dziennika, tom, strona.

1 W PMC Search page , wybramy Citation Search w PMC sidebar.

2  Wprowadzamy  bibliograficzne informacje.

3 Klikamy Search

 

Przegląd w PMC indeksu kwerend (Podglądnij / Indeks)

Podglądnąć / Indeks dostarcza alfabetyczny pokaz wszystkich okresów poszukiwania w każdym polu 
poszukiwania PMC. Możesz przeglądnąć przez wszystkie pole lub w określonym polu takim jak 
Okresach Siatki.

1 1 W PMC  Search page, wybieramy Preview/Index tab from the tabs below the

2 Search box.

3 Wybieramy pole poszukiwania All Fields pull-down  rozwijanego blisko dołu strony.

4 Wchodzimy do kwerend poszukiwania w Search box. Jeżeli chcesz widzieć wykaz wszystkich 

12

 



kwerend, musisz wyjść, że w Search box.jest pusty
5 Indeks Klik. PMC pokazuje alfabetyczny wykaz okresów poszukiwania. Numer cytatów dla 

tego okresu wydaje się w nawiasach w prawo okresu. Klik W górze lub Na dół ruszyćsię w 
Indeksie.

6 Wybiera okres.  Aby wybrać wielokrotne okresy (i LUB ich razem), wybierz na każdym 
okresie trzymając Ctrl klucz (PC) lub Rozkaz klucz (Płaszcz nieprzemakalny).

7 Klik odpowiedni Boollowskie operator, by dodać okres poszukiwania do Serach box Bądź 
pewny, by oczyścić Serach box przed zaczynaniem nowego poszukiwania. Kontynuuj 
dodające okresy(powtarzające kroki 2 do 6), jeżeli chcesz.

8 Klik Go. Jeżeli tylko chcesz podglądnąć numer skutków, kliknij Podglądu.4

 Więcej informacji o używaniu Preview/Index:

• Preview/Index pokazuje ostatni trzy poszukiwania w Historii. Historia zatrzymuje ostatnie 
100 poszukiwań

• PMC przetwarza wszystkie Boollowskie operatory od lewa do prawa. Aby zmienić to 
polecenie, dołączyć kwerendę poszukiwania, by  przetworzyć najpierw w nawiasach, 
np., “wspólne zimno” I (witamina c LUB ocynkować). PMC będzie automatycznie 
wyberać LUB (i dodamy nawiasy) ponieważ wielokrotne określenie wybrane z Indeksu.

 

Łączone wyszukiwanie kwerend z Boolean operators (AND, OR, NOT)

PMC zakłada że operator AND między „witamina  c wspólne zimno” jest przetłumaczone jako 
witamina c AND wspólne zimno. Wstawienie  Boollowskie operatorów do wyszukiwania pozwala , by 
zbiec  lub wykluczyć  poszukiwania

 

 

PMC  poszukuje w zostawień - do- właściwego pasma . Użycie nawiasu do  pojęć, które powinny 
zostać przetworzone, jako część i wtedy połączył się do ogólnego poszukiwania

Więcej informacji na temat korzystania z operatorów logicznych: operatory logiczne 
muszą być stosowane w przypadku łącznego dodania haseł w następujący sposób: terminu [tag] 
BOOLEAN. Szukaj terminu OPERATOR [tag]. (Patrz: Szukaj w opisach dziedzinie i znaczniki 
uzyskać więcej informacji o wyszukiwarce). 

• W multi-word search, PMC będzie korzystać z automatycznego mapowania terminu do 
określenia pojęcia. Na przykład, dla  wyszukiwania powietrza przetoki pęcherza moczowego, 
program PMC będzie szukał "pęcherz powietrza" jako wyrażenie. Jeśli nie chcesz to 
automatyczne wyszukiwanie fraz, wprowadź  oddzielone operator logiczny AND, np. 
powietrza i pęcherza moczowego oraz przetoki. 
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• Wybierz kartę Szczegóły, aby zobaczyć, jak PMC przetłumaczone jest na twojej strategii 
wyszukiwania. 

Wyszukiwanie w określonej dziedzinie lub indeksie 

Aby wyszukać konkretne pole cytowania (np. autor, tytuł czasopisma, itd.) i automatycznego 
mapowania terminu, znak Szukaj terminu, wykonując je z odpowiednim tagiem wyszukiwania. 

• Tag Search muszą być umieszczone w nawiasach kwadratowych. 
•  Case  i spacing  (np. kraby [MH] = Kraby [MH]). 

Podgląd liczby wyników wyszukiwania (Preview / Index) 

Aby wyświetlić liczbę cytowań przed wyświetleniem wyników wyszukiwania: 

1. Odszukaj stronę PMC, wybierz Podgląd / kartę Indeks z kart poniżej pola Wyszukaj, 
2. Wprowadź wyszukiwane hasło (y) w polu Wyszukaj, 
3. Kliknij przycisk Podgląd. Liczba wyników jest wyświetlana, 
4. Aby wyświetlić cytatów, kliknij Wynik hiperłącze numer. 

Użyj Podgląd, aby dodać hasło i stopniowo udoskonalić swoje poszukiwanie, przed pobraniem cytatów. 

1. Odszukaj PMC na stronie, wpisz poszukiwaną frazę w polu wyszukiwania.
2. Kliknij przycisk Podgląd. Liczba wyników jest wyświetlana. 
3.  Kontynuuj względem dodawania i wybierając Podgląd do wyszukiwania jest 

kompletny.
 
Uwaga: Podgląd wyświetla trzy ostatnie wyniki wyszukiwania w historii. Historia zachowuje ostatnich 
100 wyszukiwań.  

Jak mogę wyszukać rękopisów autora? 

•  Odszukaj PMC na stronie, należy dodać filtr rękopisu autora do wyszukiwanego hasła (s) przy 
użyciu operatora AND.  

•  Kliknij przycisk Idź. 

EXAMPLE
Aby wyszukać rękopisów autora związanego z urodzeniem dziecka, wpisz następujący tekst w polu 
wyszukiwania: 

poród i rękopis autora [filtr]

Można również wprowadzić rękopis autora [Filtr], bez innych warunków wyszukiwania, aby przejrzeć 
wszystkie rękopisy autora w PMC. 

Jeśli naukowiec stara się przedstawić rękopis, odwiedź stronę główną NIH Manuscript Submission. 

Rezultaty wyszukiwania  

Sekcja Content

• Zrozumienia wyników wyszukiwania 
•  Sortowanie wyników wyszukiwania 
•  Przeniesienie do innej strony z wynikami wyszukiwania 
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• Zmiana formatu wyświetlania cytowania 
• Zmiana liczby cytowań przedstawione na stronie 

Zrozumienia wyników wyszukiwania  

PMC wyniki wyszukiwania są początkowo wyświetlane w formie podsumowania 20 cytatów na stronie 
w kolejności ich znaczenia. Można zmienić format wyświetlania, jak również liczba cytowań na stronie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortowanie wyników wyszukiwania
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Od Sortuj rozwijanego menu, wybierz pole sortowania: 

Data wydania (data wydania) 

Data Epub (electroniczna data publikacji)

 

Wyniki szukania

Na stronie z wynikami szukania całkowita liczba wyszukanych wyników, znajduje się w zakładce All. 
Wszystkie artykuły w wolnym dostępie są wyszczególnione w zakładce Free.

Ilość znalezionych stron ukazana jest w górnym prawym rogu strony. Okienko Show pokazuje ilość 
wyszukanych zapytań wyświetlanych na jednej stronie. Możesz zmienić liczbę wyświetlanych zapytań 
na jednej stronie korzystając z menu w okienku Show. Opcja ta jest szczególnie pomocna podczas 
drukowania (zobacz: Zmiana liczby wyników wyświetlanych na stronie)

Aby przenieś się na konkretną stronę, wprowadź numer strony w okienku ‘Page’, bądź kliknij 
link ‘previous” lub „next’, aby przenieść się kolejno na następną lub poprzednią stronę. 

Zmiana formatu wyświetlania zapytania

Wyniki od razu wyświetlane są w formacie Summary (zbiorczy). Możesz zmienić formę wyświetlania 
wszystkich bądź wybranych zapytań przez wybranie nowego formatu wyświetlania w menu w okienku 
Display. 

Oprócz formatu Summary, Brie i MXL menu okienka Display zawiera również linki do różnych baz 
danych Entrez (np. Nucleotide Links i Substance Links). Nie wszystkie artykuły w PMC zawierają 
informacje lub dane odnoszące się do zewnętrznych baz danych, więc wybór tych zewnętrznych linków 
może nie przynieść żadnych rezultatów.

Zmiana liczby zapytań wyświetlanych na stronie

Z menu okienka Show wybierz liczbę wyszukiwań, które chcesz, aby były wyświetlane na stronie.

Więcej informacji dotyczących zmiany ilości zapytań wyświetlanych na stronie: PMC wyświetla 
wyniki szukania w domyślnej liczbie 20 wyników na stronę. Możesz zmienić ta liczbę od 5 do 500 
wyników na stronę. Aby wyświetlić wszystkie wyniki na jednej stronie, wybierz numer wyższy od 
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numeru wszystkich Twoich wyszukanych wyników. 

Wyświetlanie historii szukania

Po wykonaniu pierwszego wyszukiwania, kliknij zakładkę Historiy, aby wyświetlić swoje 
wyszukiwania w kolejności w jakiej były wykonywane. Jeśli chcesz wyświetlić wyniki wyszukiwania 
kliknij na odsyłacz ‘Result number’

 

Opcje menu Historia

Kliknij na odsyłacz ‘Search number’ w zakładce ‘History’, aby otworzyć menu ‘Options’

Opcje menu zawierają:

§ Logiczne operatory AND, OR, NOT 

§ Usuń wyszukiwania z zakładki ‘History’

§ Idź do ponownego wyświetlania wyszukiwania

§ Zapisz w moim NCBI

 
 
Więcej iformacji o historii wyszukiwania:

§ Wyszukiwanie w PMC i PubMed stworzy oddzielne historie wyszukiwania. (oddzielne historie 
wyszukiwania są zachowane dla każdej baz danych Entrez, aczkolwiek zestawienie liczby 
wyszukiwań będzie przypisane sekwencyjnie dla wszystkich baz danych)

§ Historia wyszukiwań zostanie utracona po 8 godzinach nieaktywności.
§ Naciśnij ‘Clear History’, by usunąć wszystkie wyszukiwania z historii.
§ PubMed przeniesie zestawienie liczby wyszukiwań na początek historii jeśli nowe wyszukanie 

jest takie samo jak poprzednie.
§ Numery historii wyszukiwań mogą nie być ciągłe, co spowodowane jest tym, że numery są 

przypisane do pośrednich procesów tj. wyświetlanie wyszukiwań w innym formacie.
§ Maksymalna liczba wyszukiwań zachowanych w historii wynosi 100. Gdy liczba ta zostanie 

osiągnięta, PubMed będzie usuwał najstarsze wyniki z historii, w celu dodania najnowszych.
§ PubMed wykorzystuje pliki coockie, by zachować historię Twoich wyszukiwań. Aby 

korzystać z tego narzędzia Twoja przeglądarka internetowa musi w ustawieniach zawierać 
opcje zezwalające na pliki typu coockie.

§ Wyniki szukania w schowku są wyrażone pod numerami #0, co może być wykorzystane 
przy stosowaniu logicznych operatorów, np. aby ograniczyć rezultaty wyszukiwania, które są 
zapisane w schowku w języku angielskim, użyj następującego zapytania: #0 AND english [la]. 
Czynność ta nie zmienia zawartości schowka.

 

Zapisywanie i wysyłanie wyników szukania

Zawartość sekcji

§ Tymczasowe zapisywanie wyników w schowku
§ Zapisywanie wyników jako plik tekstowy
§ Wysyłanie wyników
§ Zapisywanie wyników przy użyciu My NCBI
§ Zapisywanie wyników jako RSS (Really Sipmle Syndication) 
§ Tworzenie URL w celu stworzenia zakładki Twoich wyszukiwań
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Tymczasowe zapisywanie wyników w schowku

Schowek jest miejscem, w którym możesz zebrać wybrane wyniki z jednego, bądź kilku 
wyszukiwań. Dane w schowku będą utracone bo 8 godzinach nieaktywności PMC lub innej bazy 
danych Entrez.

Możesz również zachować swoje wyniki wyszukiwania na nieokreślony czas używając zbioru My 
NCBI.

Aby dodać wyniki do schowka:

1. W wynikach wyszukiwania zaznacz w odpowiednich okienkach konkretne pozycje, 
które Cię   interesują, możesz zaznaczać również na kolejnych stronach. Aby zachować 
wszystkie wyszukane pozycje nie zaznaczaj w okienkach żadnej pozycji. 

2.     Z menu ‘Send’ wybierz schowek (clipboard).

3.     By wyświetlić wybrane pozycje naciśnij ‘Clipboard’ na pasku Features.

 

Aby usunąć wyniki wyszukiwania ze schowka:

1. Użyj pól wyboru, aby wybrać cytat. W celu usunięcia cytatów, nie wybieraj żadnych pól 
wyboru. 

2. Wybierz Usuń Clip z menu Wyślij do. 

Więcej informacji na temat schowka podręcznego: 

• Schowek wyświetla gwiadkę, gdy elementy zostały dodane, a po najechaniu myszką 
na Karta Schowek wyświetla liczbę przedmiotów. 

• Maksymalna liczba przedmiotów, które mogą być umieszczone w schowku to 500. 
Jeśli wybierzesz opcję Wybierz z menu Wyślij do bez zaznaczania cytatów przy 
pomocy pola wyboru, PMC doda wszystkie (do 500 cytatów) wyniki wyszukiwania 
do schowka. 

• Dodawanie tego samego cytatu wiele razy nie spowoduje podwojenia ilości wpisów 
do schowka. 

• PMC wykorzystuje cookies, aby dodać wybory do schowka. Abyś mógł korzystać z 
tej funkcji, w opcjach twojej przeglądarki WWW musi być ustawione akceptowanie 
plików cookies,  

• Cytaty w schowku są reprezentowane przez liczby wyszukiwania # 0, które mogą być 
wykorzystywane jako opcje wyszukiwania w Boolean. Przykładowo, w celu 
ograniczenia opcji wyszukiwanych cytatów do artykułów w języku angielskim, użyj 
następującej opcji wyszukiwania: # 0 AND angielski [la]. Nie ma to wpływu na 
zawartość schowka.

Zapisywanie Cytatów w postaci plików tekstowych 

1. Aby zapisać cytaty w formie pliku tekstowego użyć pól wyboru cytatu aby wybrać cytat 
w swoich wynikach wyszukiwania.  wynikach wyszukiwania, skorzystaj z pola wyboru 
Odniesienie do wyboru cytatów. Możesz kontynuować  wybieranie cytatów przechodząc 
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do innych stron. Jeśli nie dokonasz żadnego wyboru, PMC zachowa całe wyszukiwanie. 
2. Z rozwijanego menu wyświetlania, wybierz opcję format wyświetlania. 

3. Z rozwijanego menu Wyślij do, wybierz opcję Plik.

4. Twoja przeglądarka zasugeruje ci zapisanie wyników wyszukiwania PMC w pliku na 
twoim komputerze. 

Dalsze informacje dotyczące zapisywania cytatów do pliku: 

• Zapisywanie w przypadku dużych plików może trwać kilka minut. 

• Domyślna funkcja Wyślij do plików służy zapisaniu całego wyszukiwania jeśli nie 
wybrano konkretnych cytatów. Przykładowo, jeśli użyjesz opcji Wyślij do pliku a na 
ekranie wyświetlane jest od 1 do 20 wyników z 2356, zapisany plik będzie zawierał 
2356 cytatów. 

• Aby zapisać cytowanie w formacie HTML, należy użyć Zapisz jako w twojej 
przeglądarce. Następnie należy zmienić rozszerzenie pliku na Html. Podczas 
zapisywania w formacie HTML, tylko cytaty wyświetlane na stronie zostaną zapisane, 
więc może warto rozważyć zmianę liczby cytatów widoczne na stronie. 

 

Wysyłanie cytatów poczta elektroniczną

1 Użyj pól wyboru w celu wybrania cytatów  w swoich wynikach wyszukiwania. W 
celu wysłania wszystkich cytatów widocznych na stronie nie dokonuj żadnego 
wyboru.

2  Z rozwijanego menu  Wyślij do wybierz  opcję e-mail. 

3 Wybierz opcję: formatowanie, sortowanie, HTML lub tekst. 

4 Wpisz adres e-mail. Możesz także wyslać wyniku wyszukiwania dołączone do 
wiadomość w postaci załącznika.

5 Kliknij ikonę Poczta. System powróci do strony z wynikami i wyświetla komunikat  
potwierdzające, że wiadomości e-mail została wysłana.

Możesz użyć opcji Mój MEDICA, aby ustawić automatyczne wysyłanie e-maili o aktualizacjach 
wyszukiwania. 

Twoje wyniki PMC zostanie wysłane automatycznie z servera MEDICA  wysłane przez Entrez 
[nobody@ncbi.nlm.nih.gov], z "Tematem" PKW Wyniki wyszukiwania. Nie odpowiadaj na tą 
wiadomość. Nie jest to funkcja obsługi klienta adresu e-mailowego. 

Więcej informacji na temat poczty elektronicznej cytatów: 

• Można wysłać do 500 pozycji do jednego adresata poczty. 

• Jeśli zdecydujesz na format HTML, plik wyświetla PMC wiadomości e-mail jak i 
strony z wynikami PMC zawiera łącza do powiązanych artykułów, LinkOut i inne 
cechy Entrez. E-mail odbiorcy programu musi być ustawiony na widok HTML, by 
format html był wyświetlany poprawnie. 

Zapisywanie wyszukiwań z moim MEDICA 
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Moje MEDICA zapisuje wyniki wyszukiwań, zawiera też opcję automatycznej aktualizacji i wysyłania  
wyników wyszukiwania zapisanych wyszukiwań. Moje MEDICA zawiera dodatkowe funkcje 
podświetlania haseł, przechowywania adres e-mail, filtrowanie wyników wyszukiwania, a ustawienie 
LinkOut, dokument usługa dostawy, jak i na zewnątrz preferencji narzędzia. Korzystając z opcji Moje 
kolekcje MEDICA, można zapisać wiele wyszukiwanń pogrupowanych według wszelkich kryteriów, 
które chcesz do użyć. 

Uwaga: Abyś mógł korzystać ze strony Mój MEDICA, przeglądarka WWW musi być ustawiona na 
akceptowanie plików cookie. 

Aby uzyskać więcej informacji, szukaj w opcji Pomoc: Mój MEDICA. 

Zapisywanie wyszukiwania jako RSS (Really Simply Syndication) 

PMC nie obsługuje kanału RSS bezpośrednio poprzez stronę PMC wyszukiwania. Jednakże, w 
lekarzu można utworzyć kanał RSS za pomocą wyszukiwania, które ogranicza wyszukiwanie do 
PMC podgrupy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz punkt PubMed Central Subset Central w 
PubMed Central Subset Central  Help: wybierając PubMed. 

 

Tworzenie URL do zakładki wyszukiwania 

Możesz stworzyć URL wyszukiwanych haseł, w ramach zakładek w przeglądarce internetowej w celu 
wykorzystania ich w przyszłości. Dokumentacja jest dostępna także dla tworzenia link do Entrez baz 
danych. 

1 Uruchom wyszukiwanie, a następnie kliknij przycisk Szczegóły. 

2 URL Kliknij poniżej pola kwerendy tłumaczeń. 

3 Dodaj do ulubionych URL przy użyciu funkcji przeglądarki internetowej. Można 
również kopiować URL z przeglądarki internetowej polu adresu URL. 

Więcej informacji na temat tworzenia zakładek: 

• Wyszukiwania, które zostały utworzone przy użyciu numeru opcji wyszukiwania w 
historii (np. # 1 lub # 2 i człowieka [MH]) nie mogą być zapisane przy użyciu adresu 
URL, ponieważ funkcja wyszukiwania Opcji są tracone, gdy kończysz pracę przy 
komputzerze. Można używać odnośników w Historii, aby zapisać Szukaj w moich 
MEDICA. 

• Po zapisaniu zakładki, możesz użyć przeglądarki WWW funkcje edycji, aby zmienić 
nazwę zakładki. 

Zawartość sekcji 

• Czy może Pan wyjaśnić Pełny tekst (HTML) wyświetlane? 

• Korzystanie z narzędzi nawigacyjnych oraz linków w lekarzu / Entrez 

• Przeglądanie odnośników bibliograficznych 

• Jak wyświetlić tabele i rysunki? 

• Jak wyświetlić dodatkowe materiały? 
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• Co zrobić, jeśli znajdziesz błąd w artykule? 

• Czy może Pan wyjaśnić / zbiorczą Widok Ludzie? 

• Co to jest PubLink? 

 

Czy może Pan wyjaśnić Pełny tekst (HTML) wyświetlane? 

Ponadto, aby zapewnić pełny tekst, tabele i dane z artykułu, pełne teksty artykułów w PMC zawiera 
liczne linki i narzędzia do wyszukiwania informacji w artykule, jak również kontekstowe linki do 
różnych artykułów PMC i rekordy w innych bazach danych Entrez specifically szczególnie związanych 
z artykułu w zasięgu ręki. 
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Używanie narzędzi nawigacyjnych oraz odnośników do PubMed/Entrez

Kliknij na odnośnik w bocznym panelu artykułu pełno tekstowego aby: 

• Przejść bezpośrednio do odpowiednich rozdziałów ( np. Abstract, Acknowledgements, 
References)

• Zobaczyć pełny tekst w formacie PDF
• Zobaczyć rekordy w PubMed z innymi publikacjami tego samego autora
•  

Używanie powiązanych rekordów rozwijanego odnośnika na bocznym panelu do:

• Uzyskania dostępu do zapisów artykułów w PubMed 
• Dostępu do powiązanych artykułów w PubMed 
• Uzyskania informacji LinkOut 

 

 

• Zobaczyć wpisy w innych Entrez bazach danych (np. Gene, Protein or Taxonomy) 
związanych z zawartością artykułu
 

W odpowiednich przypadkach, pierwsza strona artykułu może także zawierać jeden lub więcej 
następujących odnośników:

• Correction
 

• Retraction
 

• Cited by
 

Dla uzyskania informacji na temat artykułu wstępnego lub prenumeraty czasopisma, kliknij na baner 
czasopisma na górze strony aby odwiedzić stronę internetową wydawnictwa.

Zwrócić uwagę: Kiedy artykuł ma więcej niż 4 autorów, boczny pasek przeglądarki włącza linki do 
pierwszych trzech oraz ostatniego z autorów wymienionych w artykule.

Oglądanie odsyłaczy bibliografii

Kliknięcie na odsyłacze bibliografii w treści artykułu prowadzi do pełnego ich cytowania ulokowanych 
w rozdziale odsyłaczy w dolnej części artykułu. Jeżeli cytowanie jest zindeksowane w PubMed, 
dostępny jest prosty link do tego rekordu.
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Więcej informacji na temat odnośników bibliografii: Odsyłacze z rozdziału odnośników artykułu do 
odpowiednich rekordów PubMed mogą nie być dostępne natychmiastowo dla  artykułów włączonych w 
PMC.

 

 

Jak wygenerować tabele I figury?

Klikając na odnośniki do tabel i figur w treści artykułu otwieramy wybrany element w oddzielnym 
oknie. Pobieżna wersja tabel i figur jest ulokowana również w treści artykułu, zwykle po akapicie w 
którym tabela lub figura jest wspomniana.

Jak obejrzeć uzupełniający materiał?

Część materiału uzupełniającego pod spodem artykułów zawiera odnośniki do treści które mogą być 
niedostępne w wersji PDF tego artykułu. Materiał dodatkowy, który często jest w różnym formacie 
( np. tabele , grafiki, filmy, arkusze kalkulacyjne), może wymagać zewnętrznych aplikacji dla 
odpowiedniego oglądania.

 

Co jeżeli znajdę błąd w artykule?

Artykuły pełno tekstowe w PMC odzwierciedlają publikowaną wersję tych artykułów przez wydawcę.

Jeżeli jesteś autorem artykułu i znajdziesz błąd, prosimy o E-miał do wydawcy oraz o wysłanie kopii 
twojej wiadomości do PMC Help Desk [pubmedcentral@nih.gov].

Jeżeli odkryjesz inne problemy z archiwum PMC (np. artykuły pełno tekstowe związane z 
nieprawidłowym PDF), prosimy o wysłanie emaila do PMC Help Desk [pubmedcentral@nih.gov] wraz 
z opisem problemu.
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Czy możesz wyjaśnić podgląd podsumowania/ przegląd stron?

Wiele starszych artykułów w PMC jest dostępnych w formacie podsumowanie/ przeglądarka stron 
zamiast w formacie pełnych tekstów (HTML), jednakże pełne teksty tych artykułów jest wciąż dostępna 
w formacie PDF ( jako zeskanowane kopie oryginalnie drukowanych wersji). 
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Co to jest Pub Link?

Małą liczbę spośród dzierżawy PMC stanowią artykuły PubLink, który zawiera streszczenie i link 
do pełnego tekstu na witrynie wydawcy. Pełny tekst na witrynie wydawcy może być ograniczony do 
abonentów. Uwaga na dole artykułu PubLink wskazuje, czy dostęp jest bezpłatny.

Załącznik

Zawartość działu 

• Jak działa PMC: Automatyczne mapowanie terminu  

• Cookies 

• Szukaj opisów pól i znaczników 

• Stopwords 

• Konwersja znaków
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Jak działa PMC: Automatyczne mapowanie terminu

Nieoznakowane terminy wpisywane w polu wyszukiwania są dopasowane (w tej kolejności) z tabelą 
tłumaczeń MeSH (Medical Subject Headings), tabelą tłumaczeń Czasopisma, tabelą tłumaczeń Autor i 
jego indeksem.

Gdy dopasowanie dla danego terminu lub wyrażenia jest znalezione, w tabeli tłumaczenia proces 
mapowania jest kompletny i nie przechodzi do następnej tabeli tłumaczenia.

1. Tłumaczenie tabeli PMC MeSH – tabela tłumaczenia PMC MeSH zawiera:

• Terminy MeSH
• Widok mapowania referencyjnego (znany także jako terminy wejścia) dla terminów w MeSH
• Podpozycje MeSH
• Warunki wynikające z Unified Medical Language System (UMLS), które równoważą 

synonimy lub warianty leksykalne w języku angielskim
• Dodatkowe pojęcia (substancje), nazwy i ich synonimy

Jeśli dopasowanie jest znalezione w tej tabeli tłumaczenia, termin będzie wyszukiwany jako MeSH 
(który zawiera termin MeSH oraz wszelkie specyficzne terminy wymienione pod tym terminem w 
hierarchii MeSH) i jako tekst programu Word.

Na przykład jeśli wpiszesz „witamina C” w oknie zapytań, PMC przetłumaczy to wyszukiwanie 
na: „kwas askorbinowy”[terminy MeSH] lub witamina C [tekst programu Word]. 

Więcej informacji na temat automatycznego mapowania terminu: Wybierz Szczegóły żeby 
sprawdzić w jaki sposób terminy są tłumaczone. Jeśli chcesz zgłosić tłumaczenie, które nie 
wydaje ci się zgodne z tematem wyszukiwań, prosimy o informacje na e-mail PMC Help Desk 
[pubmedcentral@nih.gov].

2. Tabela tłumaczeń Czasopisma – tabela tłumaczeń Czasopisma zawiera:

• pełny tytuł czasopisma
• skrót tytułu
• numer ISSN

Będą one automatycznie odwzorowywane do skrótu czasopisma, który jest używany do wyszukiwania 
czasopism w PMC.

Na przykład, jeśli wpiszesz tytuł annals journal of surgery w polu wyszukiwania i klikniesz PMC 
Szczegóły zobaczysz, że PMC przekłada to do „Ann Surg” [Czasopismo].

3. Tabela tłumaczeń Pełny Autor – Tabela tłumaczeń Pełny Autor zawiera pełną nazwę autora ze 
wszystkich artykułów, dla których pełne imiona i nazwiska są udostępnianie PMC od wydawcy.

• Przecinek po nazwisku nie jest obowiązkowy przy wyszukiwaniu. Jednak w przypadku 
niektórych nazwisk konieczne jest rozróżnienie, które słowo jest nazwiskiem przy użyciu 
przecinka po nazwisku, np., James, Ryan.

• Omijaj przerwy po inicjałach i umieszczaj wszystkie przyrostki na końcu, np. vollmer charles 
jr

• Inicjały i przyrostki nie są wymagane. Jeśli umieścisz inicjał drugiego imienia lub przyrostek 
będziesz pobierać tylko cytaty z artykułów, które zostały opublikowane z wykorzystaniem 
inicjału drugiego imienia albo przyrostka.
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• Aby odróżnić inicjały autora, które odpowiadają imieniu i nazwisku autora użyj [fau] 
wyszukiwania tag, np. peterson do[fau].

4.  Indeks autora – jeśli termin nie zostanie znaleziony w tabeli powyżej, z wyjątkiem Pełny Autor i 
nie ma jednolitego terminu, PMC sprawdzi indeks autorów tekstu. Jeśli łączymy wielu autorów, aby 
uniknąć znalezienia pełnych nazwisk autorów, wstaw inicjały lub użyj [au] tag wyszukiwania, np. 
ryan[au] james[au].

5. Jeśli rezultat nie został znaleziony? – PMC rozbija frazę osobno i powtarza powyższy 
automatyczny proces mapowania terminu aż do czasu jego znalezienia. PMC ignoruje stopwords w 
wyszukiwaniu. Zobacz Pomoc PubMed: stopwords dla pełnej listy stopwords.

Jeśli nie ma dopasowania, poszczególne terminy zostaną połączone (z AND) razem i odnalezione we 
wszystkich dziedzinach.

Cookies

„Cookie” to informacja przechowywana przez serwer WWW (np. Entrez) na twoim komputerze. 
Zobacz NLM Polityka Prywatności, aby uzyskać dodatkowe informacje.

W przypadku PMC istnieje informacja na temat interakcji, które mogą być później potrzebne do 
wykonywania funkcji. Cookies pozwalają PMC na świadczenie interaktywnych funkcji, takich jak 
Przegląd/Indeks, Schowek, Historia i Moja NCBI. Cookies umieszczane przez PMC są usuwane z 
komputera po ustalonym okresie czasu chyba, że zdecydujesz się na użycie trwałego pliku cookie z 
Moja NCBI po automatycznym ustawieniu tej funkcji.

Aby korzystać z tych interaktywnych funkcji musisz włączyć obsługę plików cookie na komputerze. 
Zapoznaj się z przeglądarką Pomoc dla informacji o obsługiwaniu Cookie.

Jeśli masz problemy z używaniem funkcji cookie- zależnych od PMC nawet po włączeniu obsługi 
cookies, możliwe przyczyny mogą obejmować:

• Cookies są zablokowane przez operatora lub instytucję. Skontaktuj się z dostawcą Internetu 
i/lub administratorem systemu twojej instytucji, czy pliki cookies mogą być akceptowane. 
Nawet jeśli masz je włączone w przeglądarce internetowej, jeśli są one zablokowane przez 
usługodawcę lub instytucję (np. przez firewall, serwer Proxy, itp.), pliki cookie-zależne od 
Entrez nie będą działać.

• Ustawienia daty i godziny komputera nie są poprawne. Sprawdź swój czas na komputerze w 
celu zapewnienia, że są poprawne.

 

 

 

 

 

Abstrakt [AB] Filtr [FILTER] Paginacja [PG]

Wstąpienie [ACCN] Pełna nazwa autora [FAU] Data aktualizacji [PMCDAT]

Podziękowania [ACK] Numer grantu [GR] Data publikacji [PDAT]
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Przynależność [AD] Emisja [IP] Numer ID PubMed [PMID]

Wszystkie pola [ALL] Tytuł artykułu [TA] Numer referencyjny [REFR]

Autor [AU] Główny temat MeSH [MAJR] Numer referencyjny autora 
[REFA]

Tekst artykułu – wszystkie słowa 
[ARTICLE]

Podpozycje MeSH [SH] Tytuł sekcji [SECT]

Tekst artykułu – słowa kluczowe 
[KWD]

Wyrażenia MeSH [MH] Nazwa substancji [NM]

DOI [DOI] Kluczowe wyrażenia MeSH 
[METH]

Słowa w tekście [TW]

Numer EC/RN [RN] Organizm [ORGN] Tytuł [TI]

Data elektronicznej publikacji 
[EPUBDAT]

Organizm bez synonimu 
[ORGN_NOSYN]

Tom [VI]

Rysunek/tabela nagłówka [CATP]   

 

Notatka: Aby zobaczyć alfabetyczny spis szukanych wyrażeń na konkretny temat należy 
przejrzeć indeks.

Abstrakt [AB] – Zawiera wszystkie wyrazy i liczby zawarte w abstrakcie artykułu. W 
przypadku anglojęzycznego artykułu jest on brany bezpośrednio z opublikowanej pracy. W 
przypadku gdy artykuł nie posiada abstraktu PMC nie dopisuje go.

Wstąpienie [ACCN] – Zawiera numer wstąpienia z bazy danych o sekwencjach GenBank 
które są w wyżej wymienionych artykułach.

Podziękowania [ACK] – Zawiera wszystkie podziękowania w wyznaczonej do tego 
sekcji (np. Narodowemu Funduszowi Zdrowia [ack] ) PMC ignoruje „słowa-stop” przy 
zapytaniach wyszukiwających.

Przynależność [AD] – Zawiera instytucjonalną przynależność i adres (również adres 
e-mail jeżeli jest dostępny) autora artykułu który pojawił się w czasopiśmie. Ta forma 
wyszukiwania może być użyteczna przy wyszukiwaniu prac wykonanych dla konkretnych 
instytucji (np. klinika[AD] AND Kraków[AD] ).

Wszystkie pola [ALL] – zawiera wszystkie możliwe pola wyszukiwania w PMC. 
Jednakże, ta opcja będzie dopiero w przypadku nie wyszukania żadnej pozycji przy 
wyszukiwaniu przy pomocy konkretnych indeksów. PMC ignoruje „słowa-stop” przy 
zapytaniach wyszukiwających.

Autor [AU] – Aby wyszukać według autora należy wprowadzić nazwisko autora następnie 
dwie pierwsze inicjały imion oddzielone spacją, jeżeli dotyczy, wpisać skrót przyrostki. Nie 
dodawaj kropek i przecinków po nazwisku (np. „kowalski jp” lub „nowak kk”). Inicjały i 
przyrostki8 mogą być minięte przy wyszukiwaniu.
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PMC automatycznie weryfikuje nazwiska autorów pod kątem inicjałów, na przykład przy 
wpisaniu kowalski j [AT] otrzymamy kowalski ja; kowalski jb jak i kowalski j. Aby wyłączyć 
to automatyczne objęcie należy wpisać nazwę autora w cudzysłowie np. „kowalski j” [AT] aby 
uzyskać wyniki z samym kowalskim j.

Zobacz odniesienie pełna nazwa autora [FAU] zamieszczona poniżej aby dowiedzieć się 
więcej więcej wyszukiwaniu według autora.

Tekst artykułu – wszystkie słowa [ARTICLE] – zawiera wszystkie słowa i liczby 
zawarte z tekstu artykułu z wyjątkiem abstraktu i referencji.

Tekst artykułu – słowa kluczowe [KWD] – Zawiera wszystkie słowa kluczowe 
zawarte w tekście artykułu.

Cyfrowy identyfikator obiektu [DOI] – Rzadki kierunek identyfikacji intelektualnej 
własności w elektronicznym świecie no-line. Wielu wydawców dodaje DOI do swoich pełnych 
tekstów w sieci. Szczegółowe informacje o DOI w instrukcji DOI.bbbbbbbb

Numer EC/RN [RN] – Numer nadany przez Komisję Enzymów (EC) w celu określenia 
konkretnego enzymu albo przez Chemical Abstracts Service (CAS) dla nadania numeru 
rejestracyjnego (np. 1-5-20-4[rn]).

Data elektronicznej publikacji [EPUBDAT] – Są to daty elektronicznej publikacji. 
Daty albo przedziały dat należy wprowadzić w określonym porządku RRRR/MM/DD 
[EPUBDAT] (np. 1999/12/24). Dzień i miesiąc są nieobowiązkowe ( np. 1999 [EPUBDAT] 
alb 1999/12 [EPUBDAT] ). Dla wyszukania przedziału dat należy wprowadzić dwukropek „:” 
pomiędzy datami na przykład 1996:1997 [epubdat] albo 1998/01:1998/04 [epubdat]).

Rysunek/tabela nagłówka [CATP] – Zawiera każdą liczbę i literę z podpisów tabel i 
rysunków.

Filtr [FILTER] – techniczny Tag używany przez PMC do stopniowania cytatów. Dotyczy 
to:

§ author manuscript[filter] – wyszystkie manuskrypty w PMC.

§ nih author manuscript[filter] – manuskrypty badań naukowców fianswanych przez 

NIH

§ wt author manuscript[filter] –manuskryty badań rowadzonych z grantów Wellcome 

Trust 

Kliknij na linki powyżej aby rozpocząć szukanie.

 

Pełna nazwa autora [FAU] – Pełna nazwa autora z bazy PMC gdzie pełna jest ona 
podana przez wydawcę. Pełna nazwa autora może być wprowadzona naturalnie lub odwrotnie 
(np. kowalski jan [fau] lub jan kowalski [fau]). Żeby zobaczyć wyszukiwanie wg autora [AU] 
przejdź do zakładki Autor [AU].

 

Numer grantu [GR] – numeru grantów badawczych, numery kontraktów albo obydwie 
które oznaczają wsparcie finansowe z jakiejkolwiek agencji spośród US PHS (Publiczna 
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Służba Zdrowia) lub Wellcome Trust. Numer ma trzy części (LM05545 – numer, Lm- 
akronim, NLM – instytut pamięciowy) można oddzielnie wyszukiwać używając Tagu [GR]. 

 

Więcej informacji o numerach grantów NIH i wskazówki przy 
wyszukiwaniu. 

Numer grantu NIH np. 5R01CA101211-03, zazwyczaj składa się z 3 części.

1. Prefiks który wskazuje na konkretny typ grantu np. 5R01.

2. 8-elementowego numeru seryjnego, składający się z 2 liter a następnie z 6 cyfr np. 
CA101211.

3. Przyrostek który zawiera dodatkowe dane jak na przykład rok grantu.

Aby wyszukać indywidualną część numeru grantu wpisz 8-elementowy numer seryjny dodając 
tag [gr].

 

Notatka: Numery grantów są wyświetlane tak jak są publikowane w artykule. Jeżeli numer 
w artykule nie jest 6-cyfrowy np. LC55496, to należy dodać zer np. LC055496[gr], tak aby 
całe wyrażenie było 8-elementowe. Dla ogólnikowych wyszukiwać, użyj dwuliterowy kod 
grantu przydzielony jakiejś agencji i tag-u [gr]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kod przypisany do agencji i [gr] tag (np. ok. [gr]). W najszerszym znaczeniu to wyszukiwanie, 
używanie skrótów i [gr] tag (np. KIK [gr]). Patrz kody Grant i skróty używane w agencji. Numery 
dotacji służą do uzyskania pomocy do określenia skrótów agencji przy użyciu kodu dotacji. Zobacz 
także wsparcie finansowe i podziękowania za dodatkowe informacje.  

Nakład [IP]-numer wydania czasopisma, w którym artykuł został opublikowany.  

Journal Title [TA], skrót tytułu czasopisma, pełny tytuł czasopisma, lub numer ISSN (np. J Biol 
Chem, Journal of Biological Chemistry, 0021-9258). Jeśli tytuł czasopisma zawarty jest w nawiasach 
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lub klamrach, wprowadź nazwę bez nawiasu lub klamry, np. proc (Bayl Univ Med Cent), jak Proc. Bayl 
Univ Med Cent. PMC Journal List jest dostępny do przeglądania tytułów czasopism, gospodarstw i 
informacji. Możesz też użyć Entrez Urzędowy i zajrzeć do pełnej nazwy, skrótu nazwy i numeru ISSN 
w dzienniku.  

MeSH Major Topic [MAJR]-MeSH termin, który jest jednym z głównych tematów 
omawianych w art. Zobacz MeSH Regulamin poniżej.  
 
MeSH Podpozycje [SH]-MeSH Podpozycje stosowane są z siatką w warunkach pomagajacych 
opisać szczegółowo wybrany aspekt interesujacego nas tematu. Na przykład, podawanie leku na astmę 
jest wyświetlane jako astma leczenia narkomanii (zobacz MeSH / Kombinacjepodpozycją).  
MeSH Podpozycja pozwala na "free float" Podpozycje, np. "nadciśnienia [MH] I toksyczności [SH] ". 
MeSH Podpozycje automatycznie obejmuje bardziej szczegółowe podpozycje w czasie wyszukiwania 
interesujących nas terminów. Aby wyłączyć tę funkcję automatycznego wyszukiwania, należy użyć 
składni wyszukiwania [sh: noexp], np. "terapii [sh: noexp] ". Ponadto, można wprowadzić MEDLINE 
dwóch MeSH list Podpozycja - są to skróty używane do sprecyzowania podpozycji (np. dh [SH] = 
leczenie dietą [SH]). Podpozycje pełną listę skrótów.  

MeSH Terms [MH]- NLM 's Medical Subject Headings to kontrolowane słownictwo 
biomedycznych warunków, które jest używane do opisu problemu badawczego w każdym artykule 
dziennika w MEDLINE. MeSH zawiera ponad 23.000 terminów i jest corocznie aktualizowany w 
celu uwzględnienia zmian w zakresie medycyny i medycznej terminologii. Terminy MeSH są ułożone 
hierarchicznie, według kategorii z zastrzeżeniem bardziej szczegółowych ułożonych pod względem 
alfabetycznym szerszych kategorii. Entrez pozwala na oglądanie tej hierarchii i wybieranie warunków 
wyszukiwania w siatce danych. Wykwalifikowani analitycy przedmiotów medycznych do analizy 
artykułów z czasopism, i każdemu z MeSH terminy te stosowane były zazwyczaj od 10 do 12 lat. 
Stosowanie słownictwa MeSH gwarantuje, że wyroby są jednolicie indeksowane, niezależnie od słów 
autora.  
 
Uwagi na temat pola wyszukiwania MeSH Terms i Major MeSH Topic:

 
Aby wyszukać termin MeSH kadencja, pozycja musi być oznaczana przy użyciu pola wyszukiwania, 
np. [MH](warunki dla MeSH Terms lub dla MeSH Major Topic). Dodany termin jest sprawdzany 
przez PMC tabelę tłumaczeń danych pozycji i przyporządkowuje je do odpowiednich MeSH kadencji. 
Niektóre koncepcje mogą zostać przyporządkowane do dwóch lub więcej terminów MeSH. Aby 
wykluczyć to zjawisko, należy ująć poszukiwaną frazę MeSH w cudzysłów i uwzględnić tag [MH], 
np. "na zimno" [MH].

 

Hasła MeSH są ułożone hierarchicznie, według tematu kategorii, gdzie bardziej specyficzne hasła 
ułożone są pod hasłami bardziej ogólnymi. Hasła MeSH w PMC automatycznie uwzględniają bardziej 
specyficzne hasła w wyszukiwaniu. Bardziej szczegółowe informacje na temat słownictwa MeSH 
włączając hierarchiczną strukturę na stronie MeSH.

Kombinacje MeSH/Podtytuł:

Aby bezpośrednio powiązać podtytuły MeSH, użyj formy Hasło/Podtytuł, np., nowotwór/terapia dietą 
(neoplasms/diet therapy). Możesz również użyć dwuliterowego skrótu podtytułu MeSH  MEDLINE 
np. nowotwór/dh (neoplasms/dh). Tag [mh] nie jest wymagany, aczkolwiek [majr] może być użyty, np. 
rośliny/genetyka[majr] (plants/genetics[majr]). Tylko jeden podtytuł może być bezpośrednio powiązany 
z hasłem MeSH. Dla kombinacji MeSH/Podtytuł, PMC zawsze obejmuje bardziej specyficzne 
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hasła ułożone poniżej haseł szerszych dla hasła MeSH a także obejmuje bardziej specyficzne hasła 
ułożone poniżej szerszych podtytułów. Szerszy podtytuł, albo jeden z jego podtytułów, będzie 
bezpośrednio powiązany z hasłem MeSH lub jednym z jego podtytułów. Przykład: nadciśnienie/terapia 
(hypertension/therapy) wyszukuje również nadciśnienie/terapia dietą (hypertension/diet therapy); 
nadciśnienie/terapia farmakologiczna (hypertension/drug therapy); nadciśnienie, złośliwy/terapia 
(hypertension, malignant/therapy); nadciśnienie, złośliwy/terapia farmakologiczna (hypertension, 
malignant/drug therapy) itd. jak również nadciśnienie/terapia (hypertension/therapy).

Aby wyłączyć automatyczne uwzględnienie bardziej specyficznych haseł, użyj składni 
[field:noexp], np. nadciśnienie [mh:noexp] (hypertension[mh:noexp]), lub nadciśnienie[majr:noexp] 
(hypertension[majr:noexp]), lub nadciśnienie/terapia [mh:noexp] (hypertension/therapy

[mh:noexp]). Ostatni przykład wyłącza bardziej specyficzne hasła w obu częściach, wyszukując jedynie 
podtytuł terapia powiązany bezpośrednio z tylko jednym hasłem MeSH nadciśnienie.

Jeśli wtrącenie jest osadzone w haśle MeSH, zastąp wtrącenie spacją i dodaj tag [mh], np. wprowadź 
hasło MeSH benzo(a)piren jako benzo a piren [mh].

Hasła Me SH mogą być wybrane dla wyszukiwania w Preview/Index.

Metody – hasła kluczowe [METH] – hasła kluczowe z sekcji metody streszczenia artykułu.

Organizm [ORGN] – Zawiera specyficzne i powszechnie stosowane nazwy organizmów w 
bazie danych taksonomii NCBI, które znajdują się w artykułach PMC. Baza danych taksonomii 
NCBI obejmuje tylko gatunki, które są reprezentowane w publicznej bazie danych sekwencji, więc 
wiele organizmów wspomnianych w artykułach PMC nie zostanie znalezionych w tym indeksie. Aby 
ograniczyć fałszywe wyniki, powiązanie nazw naukowych jest wymagane w celu dodania artykułów 
do indeksu - nazwy pospolite w tym polu spowodują wyszukanie tylko artykułów, które wspominają 
odpowiednią nazwę naukową. W domyśle, wyszukiwanie organizmu w PMC jest „nierozszerzone” i 
nie obejmuje bardziej szczegółowych haseł. Zapytanie mammalia[orgn] pozwoli na wyszukanie tylko 
tych artykułów, które wyraźnie wspominają mammalia. Zapytanie mammalia[orgn:exp] pozwoli na 
wyszukanie artykułów, które wspominają którykolwiek z gatunków ssaków.

Organizmy niesynonimiczne [ORGN_NOSYN] – nazwy organizmów, które są 
rozpoznawane jako synonimy w bazie danych taksonomii NCBI pozwolą na otrzymanie tego samego 
zestawu artykułów w indeksie organizmów PMC (np. „Dani rerio[orgn]” = „Brachydanio rerio[orgn]”). 
Indeks organizmów niesynonimicznych pozwoli na wyszukanie jedynie tych artykułów, które używają 
nazwy w pytaniu.

Numeracja (pagination) [PG] – wprowadź tylko numer pierwszej strony, na której pojawia się 
artykuł. Cytat wyświetli całą numerację artykułu, ale to pole jest możliwe do wyszukania tylko przy 
pomocy numeru pierwszej strony

PMC Live Date [PMCDAT] – Data pierwszego udostępnienia artykułu w PMC. Daty lub 
przedział dat muszą być wprowadzone używając formy YYYY/MM/DD, np. „1998/04/06 [pmcdat]”. 
Dzień i data są opcjonalne (np. „1998 [pmcdat]” lub „1998/03 [pmcdat]”. Aby wprowadzić przedział 
dat, wstaw dwukropek (:) pomiędzy każdą z dat (np. „1996:1997[pmcdat]” lub „1998/01:1998/04 
[pmcdat]”).

Data publikacji [PDAT] – data opublikowania artykułu. Daty i przedział dat muszą 
być poszukiwane za pomocą formy: YYYY/MM/DD, np. „1998/03/06[pdat]”. Miesiąc i data 
opcjonalnie "1998[pdat]" lub "1998/03 [pdat]").

Aby wprowadzić przedział dat, wstaw dwukropek (:) pomiędzy każdą z dat (np. "1996:1998[pdat]" lub 
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"1998/01:1998/04[pdat]").

Użyj następującej formy, aby wyszukać X dni, miesięcy, czy lat bezpośrednio poprzedzających 
dzisiejszą datę, gdzie X = wartość numeryczna:

• ”ostatnie X dni”[dp]
• „ostatnie X miesięcy”[dp]
• „ostatnie X lat”[dp]

 
Zauważ: Czasopisma różnią się sposobem, w jaki data publikacji pojawia się na wydaniu. Niektóre 

czasopisma włączają tylko datę, podczas gdy inne rok i miesiąc lub rok, miesiąc i dzień. Niektóre 

czasopisma uwzględniają rok i porę roku (np. Zima 1997). Data publikacji w cytowaniu jest zapisana 

tak, jak w czasopiśmie. Zaleca się poszukiwanie tylko roku (np. 1996 [dp] lub 1995:1997 [dp]). (Dla 

artykułów opublikowanych w formie elektronicznej oraz drukowanej z różną datą, obie daty mogą być 

zawarte w cytacji, ale poprzedzone słowem „Epub” lub „Print”).

PubMed ID [PMID] – unikalny identyfikator rekordu PubMed dla artykułu PMC.

Reference [REFR] - obejmuje słowa i liczby w tytułach części bibliograficznej artykułów.

Reference Author [REFA] – obejmuje autorów cytowanych w części bibliograficznej artykułów.

Bibliografia PMC nie zawiera pełnych imion autorów. Poszukiwanie autora z bibliografii jest takie 
samo jak poszukiwanie autora artykułu.

Section title [SECT] – zawiera słowa i liczby w tytule działu artykułu.

Substance Name [NM] – Nazwa substancji chemicznej omówionej w artykule. Synonimy nazw 
substancji chemicznej będą automatycznie mapowane jeśli będą uściślone za pomocą [nm]. To pole 
zostało wprowadzone w połowie lat 80-tych. Wiele nazw chemicznych jest możliwych do wyszukania 
jako hasło MeSH przed tą datą.

Text Words [TW] – obejmuje wszystkie słowa i liczby w tytule, streszczeniu i całej treści artykułu, 
jak również w podpisach tabel i wykresów oraz w części bibliograficznej artykułu.

Title [TI] – słowa i liczby zawarte w tytule cytacji 

Volume [VI] – liczba tomów czasopisma, w których artykuł jest opublikowany.

 

Stopwords Wyszukiwanie w PMC wykorzystuje te same najczęściej występujące słowa języka 
(stopwords), które są używane w PubMed. Patrz PubMed, aby uzyskać więcej informacji na temat 
stopwords.

Konwersja znaków 

Po uruchomieniu wyszukiwania, które zawiera znaki (np. znak funta, znak dolara), PMC używa 
pewnych znaków majacych szczególne znaczenie, podczas gdy inne są konwertowane na spacje. 
(Patrz: Konwersja znaków - więcej informacji.) Jednak w przypadku abstraktów oraz pełnych tekstów 
artykułów PMC, wszystkie znaki są reprezentowane bardzo dokładnie.
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