Guia de uso 2017

Tema
ASTRONOMIA

ÓPTICA BIOMÉDICA E
IMAGENS MÉDICAS

Subcategoria Temática
Astrobiologia, Detectores, Raios Infravermelhos, Raios Ultravioleta, Raios X, Raios Gamma,

Astronomia, Espectroscopia, Telescópios, Óptica Astronómica.
Espectroscopia e Microscopia Médica, Diagnóstico e Terapia, Processamento de Imagem Médica,
Nanobiophotonics, Terapia Fotodinâmica, Ótica de tecido, ultra-som, Biossensores, endoscopia,
Imagem Molecular, Óptica de Oftalmológica, Radiologia, CT.

COMUNICAÇÃO E

Processamento de dados, segurança da informação, comunicações móveis e sem fios, comunicações

TECNOLOGIAS DA

ópticas, comunicação visual e multimídia, comunicações de fibra, Integração de Óptica e Fotônica,

INFORMAÇÃO

redes, comunicação via satélite.

DEFENSA E

Segurança da informação, imagens a cores, processamento de imagem, processamento de sinais,

SEGURANÇA

imagens 3D, visão computacional, análise de imagem, sensores de imagem.

ENERGÍA

LASERS
FONTES DE LUZ E
ILUMINAÇÃO

Eficiência energética, energia de hidrogênio, energia solar, captação de energia, energia a laser,
LEDs e OLEDs.
Laser de fibra, lasers de alta potência, laser engenharia de sistemas, lasers de estado sólido, lasers
de gás, processamento de materiais a laser, dano induzido por laser, semicondutores.
Cristais líquidos, LEDs e OLEDs, colorimetria

LITROGRAFIA E

Integração de Óptica e Fotônica, litografia, sem litografia óptica, máscaras, controle de processo

MICROELECTRÔNICA

litográfico, Litografia metrologia, interconexões e embalagem, MEMS / MOEMS, litografia óptica.

METROLOGIA

Metamateriais, metrologia óptica, avaliação não destrutiva

NANOTECNOLOGIA

Nanofabricação, Plasmon, Nanotecnologia, Cristais fotônicos, Pontos quânticos

ÓPTICA

Metrologia óptica, óptica difrativa, micro-óptica, design óptico, materiais ópticos, filmes finos e
revestimentos, óptica adaptativa, holografia, óptica não-linear, opto
Biologia e detecção química no ambiente, sensores atmosféricos, imagem hiperespectral, imagens

TELEDETECÇÃO

de satélite Detecção Agrícola e Geofísica, Ciências Ambientais, imagens multiespectrais, detecção
térmica.

SENSORES

Sensores inteligentes, biossensores, sensores de gás, redes de sensores, sensores de temperatura,
sensores de imagem, sensores de fibra óptica, sensores de baixa luminosidade, sensores.

1
2
3
4

5

6

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Ir a: Registro pessoal, assinaturas, Contato SPIE,
Ajuda para a plataforma de uso.
Busca simples e avançada.
Navegar por páginas de:
 Proceedings
 Journals
 eBooks
 Coleção temática
 Para bibliotecários
Novos conteúdos
Artigos mais baixados
Vídeo em destaque no SPIE.TV
Notícias
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1. Na página inicial, clique na

1

guia Proceeding
2. Navegar por: Proceeding,
Conferências, Ano, Volume

2

e Título.
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3. Proceedings mais baixados
4. Trabalhos em destaque dos
autores.
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5. Documentos recentes.
NOTA: Você também pode
encontrar volumes recentemente
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concluídos.

6.

Ir ao volume.

7. Informação da referência.
• Resumo
• Opção de baixar em PDF.
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8.

Ferramentas:

• Texto completo em PDF
• Compartilhar em redes
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sociais.
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• Enviar por e-mail.
• Fazer download de citações

9

para gerenciadores de
referência.

10

• Criar alertas.
9.

Conteúdo relacionado.

10. Lista de artigos de Journals,
Proceedings e eBooks
relacionados.
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1. Desde a página principal, dar click na aba: Journals.
2. Lista completa de Journals.
3. Capa do journal e descrição.
4. Navegar por:
• Página do journal.
• Edição atual.
• Todas as edições.
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1.

Título do Journal e opções de navegação a: Edição atual e todos as edições anteriores.

2.

Capa e descrição do journal.

3.

Artigos em destaque.

4.

Artigos mais baixados do journal.

5.

Editor Chefe.

6.

Sobre o journal: Alcance temático, informações da publicação.
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1.

Insira termo de pesquisa desejado, você pode optar por ir direto para
busca avançada ou aplicar este último depois de obter resultados.

2.

Refinar e aplicar filtros por:
•

Tipo de conteúdo: Proceedings, Journlas, eBooks.

•

Áreas temáticas.

•

Documentos “Open Access”, Material complementar e Arquivos
multimídia

•

Especificar intervalos de data.

3.

Mostrar resultados por maior afinidade e mais recentes.

4.

Lista de artigos e informações por cada um:
•

Título, se for o caso, indica se o item é Open Access, Autor(es),
publicação.
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Critérios de busca:
1.

Palavra chave com opção para refinar resultados por: autor, data, Journal, Proceedings ou
eBooks.

2.

Por Autor com as mesmas opções antes mencionadas para limitar resultados.

3.

Por artigo específico de Journal ou Proceeding de acordo o título ou DOI.

4.

Por referência: título, ano, volume e primeira página do artigo.

5.

Por Proceeding em específico: Conferência, volume e edição

6.

Por Imagem: aplicar algumas palavras, todas ou frase exata

Critérios de busca:
1. Referência do artigo.
2. Ir diretamente a: Figuras, tabelas e
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referências.
3. Figuras do artigo, ao selecionar
uma se expande para uma de

1
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maior definição e salvar a imagem,
baixar em PowerPoint e imprimir
(precisa conter uma conta pessoal)
4. Ir para sessões do artigo, se for o
caso:
•
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Resumo, introdução, discussão,
agradecimentos e outros.

5. Ferramentas do artigo:
•

PDF

•

Compartilhar nas redes sociais

•

Obter permissão de uso.

•

Baixar todas as imagens em
.ppt

•

Enviar por e-mail.

•

Enviar citações para
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gerenciadores de referência:
RIS, EndNote, BibTex, outros.
•

Criar alertas para este artigo
(precisa conter uma conta
pessoal).

6. Conteúdo relacionado:
•

Artigos de Journals.

•

Artigos de Proceedings.

•

Capítulos de livros.

•

Temas por coleções.

•

Artigos PubMed.
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T: 11 5051-0975

F: 11 5051-0975

