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Visualitzar els resultats d’una cerca
Els resultats, per defecte, es presenten ordenats per data de publicació i poden ser reordenats
seguint diferent criteris, per pertinència i per títol, en ordre ascendent o descendent i podeu,
també, escollir el nombre de resultats que voleu veure per pàgina.
Visualització de documents de tot el repositori:
1) Cliqueu sobre el títol dels documents trobats
2) Visualitzareu les metadades bàsiques. Podreu escollir veure més metadades associades al
document clicant al botó blau del final de la pantalla on diu Mostra el registre complet
Dublin Core.
Des de les metadades bàsiques, podreu clicar sobre alguns camps que estan descrits en color
blau per trobar altres documents del mateix autor, matèria, cobertura geogràfica i col·lecció.
Els vídeos porten un resum del contingut, fet a partir de l'anàlisi i el visionat. Per a una correcta
interpretació us recomanem que tingueu en compte les llegendes següents:








PP = Primer pla. Pla proper d'una persona. Capta només una cara.
PD = Pla de detall. Pla proper d'un objecte (similar al PP).
PM = Pla mitjà. Capta la part superior del cos. De la cintura en amunt.
PA = Pla americà. Capta el cos fins els genolls. Permet la presència de dues
persones al mateix pla.
PG = Pla General. Capta una persona o grup de persones. Dóna una visió
completa d'un espai, escenari...
GPG = Gran Pla General. Pla més ampli que el general ja que capta l'escenari i
el seu entorn.
DP = Diversos Plans. Descripció global d'una seqüència sense detallar els plans.

Pels documents de fotografia i de vídeo, podeu veure al costat de les metadades bàsiques una
petita finestra a la dreta que mostra les imatges.
3) Per accedir al document, escolliu el botó blau del final de la pantalla a la dreta Veure/obrir,
o bé, cliqueu directament sobre el nom de l’arxiu, que trobareu al final esquerra de la pantalla.
En funció del tipus de document (textual, imatge fixe o imatge en moviment) trobareu els
documents en diferents formats, per exemple el document textuals els podeu descarregar en
versió .pdf però, també els podeu trobar, en format .xml, .txt, per facilitar la reutilització del seu
contingut.

També, des d’aquesta pantalla:
a)podeu compartir el document a les xarxes socials o enviar-lo per correu electrònic
b) podeu accedir a les estadístiques d’ús d’aquest document clicant al botó blau que
porta una gràfica dibuixada al final de la pantalla, a l’esquerra.



Veure el text complet del document:

En els documents textuals en .pdf, un cop dins del document, si obriu l’opció dels
marcadors de dalt a l’esquerra de la pantalla, podeu consultar a través del sumari del
document.

Novembre 2016

Visualitzar els resultats d’una cerca / 2

Visualització fotografies des del repositori d’imatges:
Si cerqueu les imatges des de la caixa general de cerca del BCNROC, la visualització es fa
d’acord a les especificacions anteriors.
Si, en canvi, cerqueu només fotografies o altres imatges fixes, des del repositori d’imatges,
teniu dos opcions de visualització: per miniatures o per navegació.
Miniatures:

Escriure aquí el
concepte que
busqueu

Navegació:

Des d’aquí podeu anar navegant endavant o darrera per totes les imatges trobades a la cerca
usant els botons blaus anterior i següent.
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