AJUDA À CONSULTA
O primeiro ecrã da DialogycaBDDH abre-se num quadro de pesquisa através do qual se
tentou facilitar a operação de acesso às informações recolhidas nas fichas, já que é possível
pesquisar por texto completo. Isto significa que, introduzidos uns termos concretos, a base
de dados localizará esses mesmos termos em qualquer posição na qual se encontrem nas
fichas, incluindo os documentos anexos com excepção das reproduções de textos originais
(de época).
No ecrã da pesquisa aparecem várias casas que permitem realizar consultas mais precisas,
seleccionando o campo que tem que conter o termo (ou termos) introduzidos. Os termos
podem ser combinados utilizando os operadores booleanos, que se podem introduzir
clicando nos botões de ajuda
. Da mesma forma, há uma ajuda acrescentada a
mais específica com exemplos de uso, à qual se pode aceder carregando no ícone
.

Os botões cinzentos “Matéria” e “Século” permitem aceder a listas fechadas de termos
admitidos e controlados para estes dois campos, e foram criados para assegurar a
uniformidade das fichas e o rigor dos resultados da pesquisa realizada. Existem outras
listas de trabalho interno que se podem consultar em anexo ao nosso PTN (Plano de
Trabalho Normalizado, http://eprints.ucm.es/8638/) para quem necessitar de encontrar
algo muito pormenorizado. No que se refere ao campo “Século” é permitido também
pesquisar num período mais extenso de tempo e isso não é limitado à lista de termos
admitidos. A única precaução que há que tomar é escrever os anos de forma completa com
quatro dígitos.

Una vez lançada a pesquisa, aparecerá a lista das fichas de resultados, isto é as que contêm
os termos pesquisados. Estes, uma vez aberta a ficha, aparecerão coloridos a amarelo. A
lista de resultados indica, com a função de resumo, os dados dos campos “Código de
identificação BDDH”, “Autor”, “Título”, “Século” e “Matéria” e podem ser ordenados por
cada um destes critérios clicando apenas no título de cada coluna. Também é possível
personalizar este ecrã e escolher os campos que se prefere que apareçam, seleccionandoos no botão
. Além disso existe a possibilidade de guardar ou imprimir este ecrã ou
qualquer das fichas.

Recomenda-se prestar atenção ao número de resultados obtidos, já que podem estar
organizados em várias páginas, às quais se acede marcando o número da página desejada
e clicando na flecha contígua

.

Outra opção, para alguém que queira localizar uma ficha concreta, é introduzir o número
de identificação BDDH na casa “Ir a BDDH”

e clicar na flecha ao lado. Uma

vez que o usuário se introduziu numa ficha concreta, pode encontrar links a outras com as
que esta está relacionada (em especial no caso de fichas dependentes de uma colectânea o
de uma colecção).

Também podem ser objecto de download e imprimirem-se (
) –se o investigador
tem licença para isso, v. página de acesso- as mesmas fichas e os ficheiros adjuntos que
contêm o testemunho digitalizado, a sua descrição manuscrita ou tipo-bibliográfica e a sua
bibliografia secundária.
Finalmente, é possível ver a totalidade das fichas contidas no Dialogyca BDDH clicando
ou então limitar a pesquisa exclusivamente àquelas fichas que tenham documentos
adjuntos, seleccionando
.

De todas formas, se é preciso realizar uma consulta muito especializada, é possível entrar
em contacto com a direcção de DialogycaBDDH para receber ajuda.

