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Po wejściu na stronę domową NTRL kliknąć na ikonę: 

 
 
 
QUICK SEARCH: 
 
 

Skorzystaj z rozwijanego menu aby znaleźć wyniki według 

następujących kryteriów: 

 

 

Product No: oznacza identyfikator raportu, taki sam jak Ac-

cession No, ale napisany  bez myślników i innych symboli, na 

przykład:  

DE2005859416  

 

 

Accession No: identyfikator raportu służący do zamawiania 

raportów w NTIS, na przykład 

DE2005—859416  

 

 

Keyword: słowa kluczowe, które chcemy znaleźć w doku-

mencie, na przykład: 

mars landing sites 

 

 

Title: tytuł dokumentu, na przykład: 

Ultracapacitors and Batteries in Hybrid Vehicles 

 

 

 

Abstract: słowa kluczowe, które chcemy znaleźć w abstrak-

cie dokumentu, na przykład: 

seismic monitoring 

 

 

Author: nazwisko autora raportu, na przykład: 

Hamilton 



ADVANCED SEARCH 

 

1. Najpierw wybierz rodzaj wyszukiwania: Title, Author, Accession No, Report No, lub Keyword. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: 

♦ Wyszukuj autorów wyłącznie po nazwisku, na przykład: 

Livingston 

♦ Unikatowy identyfikator, zwany Accession Number jest przyznawany każdemu rekordowi dodawanemu do 

NTIS Database i służy identyfikacji, kontroli i pobieraniu, na przykład: 

 AD-A340 143 jako ADA340143 lub AD-A340 143 

♦ Liczba pojedyncza i mnoga wyszukiwana jest w następujący sposób:  

   investigation - znajdzie wyniki zawierające wyłącznie „investigation” 

   investigation* - znajdzie wyniki zawierające „investigation” lub „investigations” 

♦ Data raportu odnosi się do roku publikacji, a nie roku wprowadzenia do NTIS Database 

 

2. Wprowadź szukane słowa do właściwych pól: 
  

With All of the words (Z wszystkim słowami) - ukie 

runkowuje zapytanie 

With the exact phrase (Z dokładną frazą) - zawęża  

wyniki wyszukiwania 

With   least one of the words  (Z przynajmniej jed- 

nym ze słów) - wymusza wyszukanie niektórych słów 

Exclude words (Pomiń słowa) - odrzuca pewne słowa 

 

 

3. Kliknij na link Select Source Agency, pojawi się okienko z listą kodów 

Agencji 
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ADVANCED SEARCH CD.  

 

4. W celu wybrania konkretnej dziedziny nauki należy skorzystaj z rozwijanego menu 

Subject Category, na przykład: 

Medicine and Biology 

 

5. Możesz sortować wyniki według Relevancy oraz Year  

 

 

 

 

 

6. Po wpisaniu słów kluczowych kliknij na Search 

 

 

7. Zwróć uwagę na Search Results znajdujące się pod polami wyszukiwania. W przypadku gdy wyniki wyszukiwania 

przekroczą 500 rekordów system powiadomi o konieczności zawężenia zapytania. 

 

 

 

 

 

 

 

8. W celu wyświetlenia pełnego tekstu (o ile jest dostępny) kliknij na Link to Full Text. 

 

 

9. W celu uzyskania dodatkowych informacji, ta-

kich jak Abstract, Author, Year, i Source Agency 

kliknij na View Product Detail.  

 

 

 

 

10. Produkt może być udostępniany przez NTIS w forma-

tach innych niż PDF. Po przejściu na stronę View Product 

Detail kliknij na  Check your library holdings or buy this 

item, system przekieruje Cię na stronę gdzie można do-

konać indywidualnego zakupu. 

 

 

 

 

 

11. W celu zmiany zapytania należy kliknąć na Reset. 
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