
COMO ACESSAR A BASE ACERVO
DOCUMENTAL E CPU ATRAVÉS DO

____________ TELNET~ ~

Clique em Iniciar, executar
Escreva a palavra: telnet e confirme OK
Em Conectar escolha a opção: sistema

remoto (observe que o vt100 está com letras
minúsculas. Troque por VT100 em letra
maiúscula, e confirme conectar.

Digite no login: biblio
Password: biblio
No prompt biriba%, escreva xainfo

<confirme com enter>
Com a seta da direita posicione em

Bases Institucionais Embrapa e tecle enter.
Aparecerá quatro opções das quais duas você I

terá acesso: Acervo Documental e Coleção
de Periódicos. Com a seta, identifique a base
que lhe interessa e confirme com enter. Em
seguida identifique recuperação e confirme
com enter. Efetue suas buscas, utilizando os
operadores booleanos e as estratégias de
busca. Para visualizar o resultado digite a
palavra mostre, porém se preferir visualizar
apenas um campo específico, digite o nome do
campo, por exemplo: mostre titulo. Quando
preferir visualizar mais de um campo, digite
mostre e o nome dos campos separados por
vírgula.

Para fechar a base basta digitar fim
<confirme com enter>

Tecle duas vezes esc, com a seta
localize fim de atividades <tecle enter>

Em conectar, escolha, desconectar
<confirme com enter>

Em conectar, escolha a opção sair
<confirme com enter>
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o QUE É O AINFO

É uma tecnologia de informação que
permite o gerenciamento, de forma integrada,
de bases de dados documentais e processos
bibliográficos, possibilitando o
armazenamento, atualização, recuperação e
disseminação de informações de forma
simples e rápida.

BASES DE DADOS E PROCESSOS
IBLlOGRÁFICOS QUE INTEGRAM

AINFO

• Acervo Documental: permite o
cadastramento de recursos documentais
das bibliotecas.
Coleção de Periódicos: controla o
recebimento de novos títulos e fascículos
de periódicos.

• Recursos Humanos: permite efetuar
cadastro de usuários, servindo como um
banco de currículos, relacionado-se com
os procedimentos de empréstimo.
Instituições: permite o cadastramento
. das Unidades da Embrapa, empresas
estaduais de pesquisa, universidades,
institutos de pesquisa, etc., relacionando-
se com os procedimentos de empréstimo
quando estes são efetuados entre
bibliotecas.

• Controle de Aquisição: efetua o
acompanhamento do processo de compra
de material bibliográfico.

• Controle de Empréstimo: realiza o
acompanhamento de empréstimo de
material bibliográfico.
Serviço de Comutação: controle dos
pedidos e recebimento de publicações.
SOl: serviço de disseminação seletiva de
informação através do levantamento de
perfis dos usuários.
Controle de Perfis: avalia os resultados
obtidos nos levantamentos bibliográficos

EXECUTANDO BUSCAS

o AINFO permite a recuperação de
informação através de termos alfanuméricos,
numéricos e datas, combinados entre si
através de operadores booleanos.
Recursos disponíveis:
• Truncagem à direita (*): recupera todos os
termos iniciados com o prefixo ou radical
dado.

Ex: brasil* (recupera brasil, brasileiro,
brasileiras, Brasilia, brasiliense, etc).
• Mascaramento (#): substitui qualquer
caracter.

Ex: bra#il (recupera brasil e brazil)

• Operadores relacionais

igual. representado por --
diferente representado por !=
maior representado por >
menor representado por <
maior ou igual. representado por >=
menor ou igual. representado por <=

. Lista de Campos: para realização de uma
busca em campo específico, utilize o
comando base para visualizar o nome do
campo utilizado na base.

Exemplos:
<nome do campo> «termo de busca»

Ex. 1: titulo(acai) <tecle enter> (recupera
todas as publicações cujo titulo contenha a
palavra açaí).

Ex. 2: anopub>1980 e anopub<1991 <tecle
enter> (recupera todas as publicações
editadas no período de 80 a 90).

Ex: 3: fonte(sudam) <tecle enter> (recupera
todas as publicações editadas pela SUDAM.

Operadores Booleanos e Expressão de
Busca

ou ou or : <cupuacu ou
acerola> Recupera todos os
registros que contêm qualquer

um dos termos pesquisados.

CD e ou end: <Cupuacu e
acerola> Recupera apenas os
registro que contém os termos

solicitados.

Nao: <Mangostao nao semente> Recupera
todos os registros que contém mangostão,
excluindo aqueles que contêm a palavra
semente.
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