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Det begynner å nærme seg midtveiseksamen. Derfor har vi lagt ut noen tid-
ligere midtveiseksamensoppgaver på emnesidene, og anbefaler å bruke disse
som øvingsoppgaver. I dette oppgavesettet fokuserer vi på temaer fra bi-
bliotekskurset som ble gitt etter oppsummeringsforelesningen. For å få mest
mulig ut av oppgavene, anbefaler vi at du skriver en besvarelse av oppgaven
i Latex, og bruker BibTex/BibLatex til å sette inn referanser til artiklene
du finner i løpet av oppgaveløsingen. Hvis du vil lære ekstra mye om refe-
ransehåndtering, kan du lage referanselisten ved først å legge inn artiklene
i programmet Zotero, og deretter eksportere bibliografien til BibTex, før du
inkluderer den i Latex-dokumentet.

Oppgave 1 Litteratursøk
I denne oppgaven skal vi bli kjent med søkemotorene Google Scholar (scho-
lar.google.com) og Scopus (scopus.com).

a) Søk etter artikler der alle følgende ord skal være med i artikkelens tittel:
faraday, cage, protection. Hvilken søkemotor bør du bruke, og hvordan
ser søkestrengen du putter inn i søkemotoren ut? Skriv ned de to første
treffene du fikk.

b) Søk nå etter artikler der de samme ordene som i oppgaven før forekom-
mer i tittel, abstract eller keywords i artikkelen. Hva blir nå søkestren-
gen? Skriv ned de to første treffene du fikk.

c) Prøv nå å finne en artikkel som beskriver enten at man bruker et
Faraday-bur eller hvordan man bruker et Faraday-bur til å beskytte
noe eller noen mot elektromagnetisk stråling.

Oppgave 2 Bra referanse eller ikke?
Under følger noen eksempler på riktig og gal bruk av referanser. Du skal
vurdere hvorvidt eksempelet er korrekt bruk av referanser eller ikke. (Det
er ikke alle oppgavene der det er helt svart/hvitt). Du kan selv velge hvor
nøye du ønsker å gå til verks her. I en forskningssetting vil man være nødt
til å gå inn og lese artikkelen dersom man skal verifisere at referansebruken
er korrekt. Ofte kommer man ganske langt på vei bare ved å lese titlene
fra referanselista. Vær også på vakt for elementer (tekst osv.) som mangler
referanse.
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