Rozpoczynanie pracy z

Biblioteka Online OECD zawierająca Bazy Danych, Książki i Periodyki.

Jak korzystać ze strony?
Strona domowa SourceOECD oferuje trzy główne metody dostępu do swoich publikacji:
Wybierz zakładkę w górze strony, aby przejść od razu do sekcji zawierającej:
BOOKS
PERIODICALS
STATISTICS
FACTBOOK
WORKING PAPERS
REFERENCE WORKS
Rozwiń menu przeglądania Go To, aby przejrzeć określoną kolekcję.
Zwróć uwagę na rozróżnienie pomiędzy publikacjami statystycznymi
w formacie PDF i bazami interaktywnymi.

Wpisz szukany termin w polu SEARCH, aby szybko wyszukać publikację.
Po sprecyzowaniu publikacji w sąsiadującym menu przeglądania, kliknij
przycisk GO! .
Lub
Wybierz opcję Advanced Search (Zaawansowane szukanie) szczegóły
niżej.
Wymagania przeglądarki:
SourceOECDdziała we wszystkich przeglądarkach internetowych z aktywnym JavaScriptem, zalecany jest Microsoft Internet Explorer 5.01 lub
wyższy. Do tworzenia tabeli online w SourceOECD/Statistics jest wymagany Microsoft Internet Explorer w środowisku PC/Windows.
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SourceOECD Advanced Search – zaawansowane wyszukiwanie.
Funkcja Advanced Search znajduje się na stronie głównej SourceOECD Books, Periodicals
and Statistics.
1. Wpisz jeden (lub więcej) termin wyszukiwawczy lub zdanie, użyj operatorów logicznych
(Boolean operators) takich jak and, not, " ", *. Zaznacz jedno z pól w menu przeglądania,
aby dokładniej zdefiniować, czego szukasz.

2. Jeśli wybrałeś All Fields w menu przeglądania możesz wybrać pomiędzy uwzględnieniem
pełnego tekstu, a jego odrzuceniem.

3. Wybierz, którą sekcję SourceOECD przeszukać. Wybierając książkę, periodyk lub bazę
danych, możesz wybrać konkretną tematykę w menu przeglądania.

4. Ogranicz wyszukiwanie do konkretnych lat.

5. Wybierz sposób sortowania wyświetlonych rezultatów. Kryterium Relevance (kryterium
trafności) uzależnione jest od tego ile razy znaleźliśmy twój wyszukiwany termin w naszych
publikacjach.

6. Naciśnij przycisk Go!
Tytuł danej publikacji może się pojawić więcej niż raz w rezultatach
szukania, ponieważ pojedyncze książki i raporty znajdują się we
wszystkich pasujących tematycznie kolekcjach.
Od 2002 coraz więcej tytułów wprowadza się do bazy jako osobne
rozdziały i każdy z nich może się wyświetlić jako osobny wynik
wyszukiwania.
Wskazówki na temat wyszukiwania:

•

Frazy składające się z większej ilości słów, "powinny być wpisane w cudzysłowie", gdyż tylko wtedy wyszukiwarka traktuje je jako całość. W ten
sposób unikniemy wyświetlenia wyników, które zawierają tylko pojedyncze słowa z szukanej frazy.

•

Gwiazdka (*) zastępuje dowolną liczbę znaków w słowie, na przykład termin Austral* pozwoli znaleźć zarówno Australia i Australian.
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Książki
SourceOECD Books zawiera 20 tematycznych kolekcji, w których znajdują się
pełnotekstowe publikacje w formacie PDF.
Jak znaleźć konkretną książkę?

1. Wybierz zakładkę Books.
2. Przesuń kursor na kolumnę Browse by po
lewej stronie i rozwiń menu publikacji, a
następnie kliknij na wybrany typ publikacji.
Lub
Wpisz termin wyszukiwawczy w polu
Advanced Search i naciśnij Go! w dole
strony.
3. Wybierz tytuł publikacji z listy wyników, a
następnie przycisk Full Text (pdf).

Periodyki
W SourceOECD Periodicals znajdują pełno-tekstowe wydania w formacie PDF 24
periodyków.
Jak znaleźć konkretny wolumin
periodyku?
1. Wybierz zakładkę Periodicals.
2. Przesuń kursor na kolumnę Browse by po
lewej stronie i rozwiń menu publikacji, a
następnie
kliknij
na
wybrany
typ
publikacji.
Lub
Wpisz termin wyszukiwawczy w polu
Advanced Search i naciśnij Go! w dole
strony.
3. Wybierz tytuł czasopisma z listy wyników,
a następnie przycisk Full Text (pdf).
Strona główna każdego czasopisma pokazuje jego aktualne
wydanie. Aby przejrzeć poprzednie numery wybierz link
Year z menu po lewej stronie.
Wskazówki na temat wyszukiwania:

•

Unikaj zbyt ogólnych terminów wyszukiwawczych (na przykład statistics), gdyż mogą być powiązane z wieloma książkami, artykułami czy bazami
danych i w efekcie uzyskasz zbyt wiele wyników.

•

OECD używa pisowni brytyjskiej a nie amerykańskiej, więc "labour", a nie "labor" i "organisation", a nie "organization".
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Dane statystyczne i Rocznik Statystyczny
SourceOECD Statistics pozwala na dostęp do 24 interaktywnych baz danych, dzięki którym
można tworzyć i zapisywać tabele zgodnie z indywidualnymi potrzebami użytkownika.
Ponadto jest dostępnych 10 baz danych IEA (International Energy Agency).
Jak znaleźć konkretną bazę danych?
1. Wybierz zakładkę Statistics.
2. Przesuń kursor na kolumnę Browse
by po lewej stronie i rozwiń menu
publikacji, a następnie kliknij na
wybrany typ bazy.
Lub
Wpisz termin wyszukiwawczy w polu
Advanced Search i naciśnij Go! w
dole strony.

OECDStatistics udostępnia dokumenty jako interaktywne
bazy danych (SourceOECD Statistics) i jako pliki w
formacie PDF dołączone do odpowiedniego zakresu
tematycznego książek lub czasopism.

3. Wybierz tytuł tabeli z danymi z listy
wyników, a następnie przycisk Deliver
data.

OECD udostępniło rocznik statystyczny, w którym można znaleźć ponad 100 wskaźników obejmujących
m.in. rolnictwo, edukację, ochronę zdrowia, handel i przemysł. Znajdziemy tu opis każdego wskaźnika,
tabele z danymi i wykresy ilustrujące najważniejsze dane, a każe prognozy i reny oraz listy tytułów
referencyjnych z bardziej szczegółowymi informacjami.

Dokumenty robocze
SourceOECD udostępnia 11 serii Dokumentów Roboczych OECD. Kolekcja składa się z około 800
dokumentów, każda seria jest dostępna od numeru pierwszego i jest opublikowana w formacie PDF.

Materiały referencyjne
W tej sekcji znajdują się pełne teksty publikacji referencyjnych OECD i innych luźnych
publikacji, takich jak:
 OECD Guidelines for the Testing of Chemicals
 Future Trends Database
 ECOLOC – Gérer l'économie locelement en Afrique
 Model Tax Convention on Income and on Capital
 Export Credit Financing Systems (wkrótce)
 Transfer Pricing Guidelines (wkrótce)
 Nuclear Legislation(wkrótce)
Wskazówki na temat wyszukiwania:

•
•

Jeśli chcesz stworzyć tabele online szukając interaktywnej bazy danych nie wybieraj opcji Full Text(PDF) na stronie Advanced Search.
Aby stworzyć linki do konkretnych publikacji na podstawie numeru ISBN (http://newsourceoecd.org/"ISBN number") lub do tematów/periodyków/
baz danych na podstawie numeru ISSN, użyj Easy Links.
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Statistics

Jak uzyskać najlepsze efekty pracując z bazami OECD?

Rzut oka na interaktywne bazy danych.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tytuł aktualnie otwartej bazy.
Tytuł aktualnie wyświetlanego zakresu bazy.
Pole wyszukiwawcze danych w danym zakresie bazy.
Selection Metod (metoda selekcji) dla serii danych wyświetlanych poniżej.
Tytuł folderu zawierającego serię danych.
Tytuł serii danych.
Opis bazy danych, zakresu czy serii danych.
Continue> (Kontynuuj>) aby wyświetlić następny zakres lub obejrzeć skończoną tabelę lub
raport.
9. Options – opcje dostępne dla skończonej tabeli lub raportu.

Szczegółowe instrukcje – tabele.
1. Znajdź tabelę z danymi i naciśnij Deliver data aby ją otworzyć.
2. Wybierz potrzebną ci serie danych z wyświetlonego zakresu:
najpierw wybierz Selection Metod (Metoda Selekcji):

Single Item (pojedynczy element) – zaznacz pole wyboru dla każdej potrzebnej serii
danych. Naciśnij żółtą ikonę folderu, aby obejrzeć serie danych w nim zawarte – jeśli już
wybrałeś Single Item nie zaznaczaj pola wyboru folderu.
Range (zakres) – zaznacz pierwsze i ostatnie pole wyboru ciągłego zakresu zbioru danych,
aby zaznaczyć oba i wszystkie elementy pomiędzy nimi.
Entire Folder (cały folder) - zaznacz pole wyboru obok folderu, żeby zaznaczyć całą jego
zawartość.
Level (poziom) – zaznacz całą serię danych na tym poziomie (poziom oznaczony przez
foldery).
lub wpisz poszukiwany termin w polu wyszukiwania i naciśnij przycisk Search.

Następnie zaznacz pole wyboru obok pożądanej serii danych.

Formaty baz danych:
SourceOECD Statistics używa oprogramowania Beyond 20/20 dla prezentacji interaktywnych baz danych z jednym wyjątkiem: OECD Health
Data jest dostępna jako plik do zapisania i zainstalowania na komputerze każdego użytkownika. Dodatkowo użytkownicy mogą tworzyć tabele
łączące dane z różnych baz z OECD Statistical Compendium Service, do którego dostęp zapewnia nasz partner, DSI.
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Statistics

Jak uzyskać najlepsze efekty pracując z bazami OECD?

3. Naciśnij przycisk Continue> po prawej i powtórz krok drugi dla każdego zakresu lub dopóki nie wyświetli się ukończona tabela.

Zapisywanie tabeli:

Plik, który zapisujesz na swoim komputerze
zawsze zawiera całą tabelę nawet, jeśli tylko
niektóre jej sekcje są wyświetlane w oknie
twojej przeglądarki.

Wybierz format (xls lub csv) z menu
przeglądania i naciśnij przycisk Go, aby
zapisać tabelę na swoim komputerze.
Każda tabela może zawierać
maksymalnie 50 000 pól z danymi.

Korzystanie z tabeli:
Przyciśnij niebieską strzałkę, żeby zobaczyć więcej kolumn lub rzędów tabeli.
Wybierz inna liczbę rzędów i kolumn do wyświetlenia w oknie przeglądarki
Kliknij na podkreśloną nazwę folderu aby zobaczyć zawartą w nim serię
danych, w przeciwnym razie może się ona nie wyświetlić.
Reorganizacja zakresów tabeli
Kliknij na nagłówku zakresu tabeli w lewym górnym rogu tabeli, następnie
przenieś go w inne miejsce, aby zmienić wygląd tabeli. Przesuwając nagłówek
zakresu (biały) nad innym (żółty) zamienisz je miejscami.
Kliknij na strzałki Sort Ascending (sortuj rosnąco) Sort Descending (sortuj malejąco), aby posortować dane w którejkolwiek z kolumn. Strzałki zmieniają kolor na czerwony po kliknięciu – aby odwrócić sposób domyślnego sortowania,
kliknij na strzałki ponownie.
Możliwości tworzenia wykresów:
Kliknij na opcje View chart (obejrzyj wykres) w lewej
kolumnie, aby przedstawić graficznie dane z aktualnie
oglądanej tabeli.

Wybierz Chart Type (rodzaj wykresu) i Chart Size (rozmiar wykresu)
z menu przeglądania. Przesuń nagłówek zakresu, aby zmienić ustawienie danych na wykresie.

Powiadomienia przez e-mail.
Aby otrzymywać powiadomienia email użyj jednej z dwóch metod:
1. Wybierz zakładkę EMAIL ALERTS na górze strony i wybierz swój zakres zainteresowań, lub
2. Po znalezieniu interesujących cię tytułów naciśnij Save Search as Email Alert na górze strony z rezultatami wyszukiwania jeśli chcesz dostawać
powiadomienia o nowych tytułach pasujących do twoich kryteriów wyszukiwania.
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