WEB OF SCIENCE™ CORE COLLECTION

Hurtigveiledning

Hva er Web of Science Core Collection?
Søk i over 61 millioner oppføringer fra de ledende tidsskriftene, konferansereferatene og bøkene innenfor
vitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora for å finne den mest relevante forskningen av høy kvalitet
for interesseområdet ditt. Ved hjelp av henvisninger med koblinger kan du utforske emneforbindelsene
mellom artikler som er opprettet av erfarne forskere som arbeider innenfor feltet ditt.
Bruk rullegardinmenyen til å
søke i et annet innholdssett på
Web of Science.

GRUNNLEGGENDE SØK

Bruk My Tools (Mine verktøy) til å
flytte de lagrede søkene, EndNotenettkontoen eller ResearcherID.

Klikk på pilen for å velge et
annet søkealternativ:
•
•
•
•

Basic (Grunnleggende)
Advanced (Avansert)
Cited Reference Search
(Henvisningssøk)
Author Search
(Forfattersøk)
Legg til enda et søkefelt.

Search (Søk)
Kombiner ord og
uttrykk for å søke i alle
kildeoppføringene i
Web of Science™ Core
Collection.

Begrens søket
Endre søkebegrensningene, eller begrens indeksene
du vil søke i. Klikk på More Settings (Flere innstillinger)
for å se listen over alle indeksene som er inkludert i
Web of Science Core Collection-abonnementet ditt.

Bruk rullegardinmenyen til å velge
søkefelt. Søk etter Topic (Emne),
Author (Forfatter), Publication Name
(Navn på publikasjon), Funding
Agency (Finansieringsinstitusjon),
Organization-Enhanced (Organisasjon –
utvidet), Author Identifier Number
(Forfatteridentifikasjonsnummer) eller
PubMed ID.

SØKEOPERATORER

JOKERTEGN

FORFATTERNAVN

Bruk AND for å finne oppføringer som
inneholder alle søkeordene dine

Bruk avkorting for å få mer kontroll over
funn av flertallsformer og varianter av
skrivemåter

Skriv inn etternavnet først fulgt av et
mellomrom og opptil fem initialer.

Bruk OR for å finne oppføringer som
inneholder noen av søkeordene dine
Bruk NOT for å utelukke oppføringer som
inneholder bestemte ord, fra søket
Bruk NEAR/n for å finne oppføringer
som inneholder alle ordene innenfor et
bestemt antall ord (n) fra hverandre (stress
NEAR/3 sleep)
Bruk SAME i et adressesøk for å finne ord
i samme linje som adressen (Tulane SAME
Chem)
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Velg søkefelt

* = null til mange tegn
? = ett tegn
$ = null til ett tegn
Søk etter uttrykk
Hvis du vil søke etter nøyaktige uttrykk i
Topic (Emne) eller Title (Tittel), setter du
uttrykket i anførselstegn. For eksempel
vil spørringen “energisparing” finne
oppføringer som inneholder det
nøyaktige uttrykket energisparing.

Bruk avkorting og søk på alternative
skrivemåter for å finne varianter av navn:
Driscoll C finner Driscoll C, Driscoll CM,
Driscoll Charles og så videre.
Driscoll finner alle forfattere med
etternavnet Driscoll
De la Cruz f* OR Delacruz f* finner
Delacruz FM, De La Cruz FM og så videre.
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— SØKERESULTATER
Sorter resultater
etter Publication Date
(Publiseringsdato) (standard),
Times Cited (Antall henvisninger),
Usage Count (Bruksantall), Recently
Added (Lagt til nylig), Source First
Author (Første kildeforfatter) eller
Conference name (Konferansenavn).

Opprett henvisningsrapport
Klikk på Create Citation Report
(Opprett henvisningsrapport) for å
se en oversikt over henvisninger for
hvilket som helst sett av resultater
med færre enn 10 000 oppføringer.

Klikk på More (Mer) for å se
hele søkeformuleringen.
Klikk på Create Alert
(Opprett varsel) for å lagre
søkeformuleringen som et
søkevarsel.
Begrens resultatene
Bruk Refine Results
(Begrens resultater) til å
finne de 100 mest populære Subject Categories
(Emnekategorier),
Source Titles (Kildetitler),
Publication Years
(Publikasjonsår),
Authors (Forfattere),
Funding Agencies
(Finansieringsinstitusjoner)
og Open Access
publications (Open Accesspublikasjoner).

Send søkeresultater
Eksporter til bibliografiadministrasjonsverktøy som
EndNote®, send til InCites for analyse, lagre som
tekst, e-post, eller legg opptil 5000 oppføringer til
den markerte listen din.
Lagre opptil 50 merkede lister som inneholder
maksimalt 5000 oppføringer hver.

Klikk på Fullstendig tekst
for å se alternativene for
fullstendig tekst.
Klikk på View Abstract
(Vis sammendrag) for å
åpne sammendraget på
denne siden.
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Klikk på artikkelen for å gå til
den fullstendige oppføringen.
Koblinger til fullstendig tekst
kan også være tilgjengelige
(krever abonnement).
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— SØKERESULTATER
Felter i et EMNE-søk
Tittel

Kobling til fullstendig tekst,
bibliotekbeholdning eller Google Scholar.

Alle titler indekseres slik de
publiseres.
Sammendrag
Alle sammendrag indekseres
som oppgitt av tidsskriftet
(1991 til i dag).
Forfatternøkkelord og KeyWords
Plus
Forfatternøkkelord indekseres og
er søkbare. KeyWords Plus er ord
og uttrykk som er samlet inn fra
titlene til artiklene det er henvist
til. Klikk på nøkkelordet eller
uttrykket for å foreta et søk på
begrepene.

Forfatternavn
Alle forfattere indekseres. Søk
ved hjelp av etternavn og initialer
(f.eks. garfield e*).

Adresser og utvidede
organisasjonsnavn
Alle forfatteradresser indekseres
og er søkbare. Forfatter-epostadresser for gjenopptrykk er
oppført hvis tilgjengelig. Utvidede
organisasjonsnavn brukes til å
identifisere institusjoner med
komplekse navn eller mange
adressevariasjoner.

Forfatteridentifikatorer

Henvisningsnettverk
•
•
•
•
•

Henvisninger
Antall henvisninger
Kartlegging av henvisninger
Relatert oppføringssøk
Henvisningsvarsler

Antall henvisninger for Web
of Science Core Collection- og
Web of Science-plattformen
(inkludert Web of Science Core
Collection, Biosis Citation
Index, Chinese Science Citation
Database, Data Citation Index,
Russian Science Citation index og
SciELO) vises på hver oppføring.
Antallet gjenspeiler alle korrekte
henvisninger og begrenses ikke av
abonnementet ditt.

Alle henvisninger indekseres og
er søkbare via Cited Reference
Search (Henvisningssøk). Klikk
på koblingen Cited References
(Henvisninger) i Citation Network
(Henvisningsnettverk) for å gå til
visningen for henvisningen.

ResearcherID og ORCID ID
er søkbare og vises når de er
tilgjengelige. ResearcherID
samles inn fra offentlige
profiler på
www.researcherid.com.

Finansieringsinformasjon
Finansieringsinstitusjon,
bevilgningsnummer og teksten
til finansieringsbekreftelsen (for
SCIE-oppføringer fra 2008 til i dag
og for SSCI- og ESCI-oppføringer
fra 2015 til i dag).
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HENVISNINGSSØK
Trinn 1
• Bruk rullegardinpilen for å navigere til Cited Reference Search (Henvisningssøk).
• Søk etter Cited Title (Henvisningstittel), Cited Author (Henvisningsforfatter), Cited
Work (Henvisningsverk), Cited Year (Henvisningsår), Volume (Nummer), Issue (Utgave)
eller Page (Side).
• Bruk Journal Abbreviations List (Liste over tidsskriftforkortelser) som hjelpemiddel
med forkortelser.

TIPS TIL HENVISNINGSSØK:
• Bruk jokertegn (se side 1) når du søker etter
henviste forfattere og henvist publikasjon.

Trinn 2
Velg referansene, inkludert varianter,
du vil inkludere i søket, og klikk
deretter Finish Search (Fullfør søk)
for å vise søkeresultatene.

• Se etter varianter (noen ganger er det feil i
artikkelhenvisningene) før du avslutter søket.
• Tallet Citing Articles (Henvisende artikler)
gjenspeiler henvisninger fra alle årene
og alle utgavene av Web of Science Core
Collection – også de årene og utgavene du
ikke abonnerer på.
• Alle henvisninger indekseres og er søkbare,
inkludert referanser til bøker, patenter,
offentlige dokumenter osv. Sekundære
henviste forfattere, fullstendige kildetitler og
ikke-standardmessige kildeforkortelser blir
søkt automatisk etter i alle kildeoppføringer i
Web of Science. Vær oppmerksom på at søk
av denne typen kanskje bare vil gi delvise
resultater.
• Siden 2012 har alle referanser til elementer
fra «ikke-kilder» (bøker, avisartikler osv.)
blitt indeksert fullt ut (fullstendig liste over
forfattere, fullstendig tittel osv.) slik de er
publisert. Klikk på Show Expanded Titles
(Vis utvidede titler) for å se den fullstendige
referanseinformasjonen.

DIN WEB OF SCIENCE-PROFIL
• Lagre oppføringer til EndNote på nett

• Opprett henvisningsvarsler

• Integrer med ResearcherID

• Lagre de egendefinerte søkeinnstillingene

• Lagre søkelogger

• Lage til markerte lister

• Opprett søkevarsler

FÅ HJELP
Klikk på knappen Help (Hjelp) for å få detaljert hjelp om funksjoner samt detaljerte
eksempler. Hold deg oppdatert om Web of Science på: wokinfo.com

Science-hovedkontorer

Kontakt teknisk brukerstøtte for regionen din på
ip-science.thomsonreuters.com/support/

Amerika
Philadelphia +1 800 336 4474
+1 215 386 0100

Kontakt utdanningsteamet på:
ip-science.thomsonreuters.com/info/contacttraining/

Europa, Midtøsten og Afrika
London
+44 20 7433 4000

For pågående nettbasert opplæring i opptak og direktesendt:
wokinfo.com/training_support/training/

Asia og stillehavsområdet
Singapore
+65 6775 5088
Tokyo
+81 3 4589 3100
Du finner en fullstendig liste over kontorer på:
ip-science.thomsonreuter.com/contact
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