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Znaczenie i zakres stosowania według MeSH Browser

Scope
Note

Used for taxonomic or other systematic or hierarchical classification
systems.

Annotation

subhead only; includes "taxonomy", "systematics", "hierarchies"; indexing
policy: Manual 19.8.16; DF: /class or /CL

Poradnik stosowania i przykłady
Na podstawie Indexing Manual MeSH 19.8.16

Określnik
stosowany
w
odniesieniu
klasyfikacyjnych i taksonomicznych.

do

systemów

hierarchicznych,

Najszerzej przyporządkowany określnik, moŜe być bowiem stosowany z
terminami z kaŜdej kategorii z wyjątkiem Z (geografia). Mimo tej moŜliwości nie
jest to określnik zbyt często wykorzystywany przez bibliotekarzy.

PoniŜej podano typowe tytuły publikacji, dla których zastosowanie określnika -klasyfikacja jest wskazane:

•

Taxonomy of vertebrates.
VERTEBRATES / * classification

•

Characteristics of the various types of anemia.
ANEMIA / * classification

•

Classification of amino acids.
AMINO ACIDS / * classification

•

Salmonella serotyping in outbreaks of food poisoning.
SALMONELLA FOOD POISONING / * microbiology / *

epidemiology
SALMONELLA / * classification
* DISEASE OUTBREAKS
SEROTYPING

•

Subtypes of antigen-presenting cells.
ANTIGEN-PRESENTING CELLS / * classification
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