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MI A WEB OF SCIENCE?
Az adatbázis lehetővé teszi, hogy több mint 12 000 folyóiratban és 120 000 konferenciakiadványban
kereshessen a természet- és társadalomtudományok, valamint a művészetek és a bölcsészettudományok
területén belül, így megtalálhatja az Önt érdeklő témához legszorosabban kapcsolódó, magas szintű
kutatásokat. A hivatkozásoknak köszönhetően feltérképezheti a témakörhöz kapcsolódó lényeges
cikkeket és felfedezheti a témák közötti összefüggéseket, amelyeket az Ön témakörében kutató tapasztalt
szakemberek alakítottak ki.

General Search
Keresés
A Web of Science
forrásbejegyzései között
különböző szavak kombinációját
és kifejezéseket kereshet.

Keresőmező kiválasztása
A legördülő listában kiválaszthatja
a keresőmezőt. Az alábbi mezők
állnak rendelkezésre: Topic, Author,
Publication Name, Funding Agency
vagy ResearcherID Number.

Az AND, OR és NOT operátorok
segítségével módosíthatja a
keresőmezők közötti kapcsolatot.

a keresési beállítások módosítása
További keresőmező hozzáadása
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Módosíthatja a keresés mélységét,
kiválaszthatja a keresett indexeket, és
kikapcsolhatja a Lemmatization funkciót.

ALAPvETő KERESéSI INFORMáCIóK

Keresési operátorok
Az

AND

Az

OR

A

NOT

az összes megadott kifejezést tartalmazó bejegyzések keresésére szolgál
a megadott kifejezések legalább egyikét tartalmazó bejegyzések keresésére szolgál
a megadott szavakat tartalmazó bejegyzések kizárására szolgál

A NEAR/n olyan bejegyzések keresésére szolgál, amelyek tartalmazzák valamennyi megadott kifejezést,
egymástól bizonyos szónyi (n) távolságon belül (stress NEAR/3 sleep)
A

SAME

operátor a címkereséseknél a megadott kifejezések ugyanazon címsorban történő keresésére szolgál (Tulane

SAME Chem)

Szó eleji egyezés (Stemming), nagyon gyakori szavak (Stop Words) és helyesírási változatok
a rendszer minden szóra rákeres (a nagyon gyakori és általános szavakra is)
automatikusan rákeres a brit/angol helyesírásra (a behavior szó beírásakor mind a behavior, mind a behaviour szóra rákeres)
a lemmatization funkció automatikusan megkeresi az egyes változatokat: a szó eleji egyezéssel a szavak többes számát
(még a rendhagyó többes számokat is, mint például a tooth/teeth), a különböző igeidőket (run/running) és a fokozásokat (a
big szóra keresve megtalálja a bigger és a biggest szavakat is). A Lemmatization funkció kikapcsolható, ha a kifejezéseket
idézőjelek közé tesszük.

helyettesítő karakterek
A többes számok és a különböző helyesírású változatok lekérése helyettesítő karakterek használatával tovább pontosítható, a
Lemmatization funkció kikapcsolása mellett.

*

= akárhány karakter (akár nulla is)

?

= egy karakter

$

= nulla vagy egy karakter

Kifejezések keresése
A Topic vagy Title mezőkben a pontos kifejezések kereséséhez tegye az adott kifejezést idézőjelek közé.
Például az „energy conservation” lekérés olyan találatokat fog eredményezni, amelyek pontosan
tartalmazzák az energy conservation kifejezést.

Zárójelek
Az összetett Boolean-kifejezések zárójelek segítségével csoportosíthatók. Például:
(river or stream or pond) and (“waste water” or pollution)

Szerző neve
Először a szerző vezetéknevét adja meg, ezt követi egy szóköz és utána a keresztnevek (legfeljebb öt) kezdőbetűje.
A különböző névváltozatok helyettesítő karakterekkel és alternatív helyesírással kereshetők.
A Driscoll c* keresés eredménye lehet a Driscoll c, Driscoll cM, Driscoll charles és így tovább.
A Driscoll keresés eredménye minden olyan szerző, akinek a vezetékneve Driscoll.
A De la cruz f* Or Delacruz f* keresés eredménye Delacruz FM, De la cruz FM és így tovább.
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a TelJeS BeJeGYZÉS
Titles (címek)
A teljes címek indexeltek és
kereshetők.

Hivatkozás a teljes szövegre
és/vagy a könyvtárállományi
információkra

authors (Szerzők)
Minden szerző indexelt. A szerzők
között vezetéknév és keresztnév
kezdőbetűi alapján lehet keresni
(pl. garfield e*).
cited reference (Idézett
hivatkozás)
Az idézett hivatkozások számára
kattintva a bejegyzés hivatkozási
nézetére léphet.
abstract (Kivonat)
Az összes kivonat indexelt a
folyóirat által megadott módon
(1991-től napjainkig).

author Keywords (Szerzői
kulcsszavak) és KeyWords Plus
A szerzői kulcsszavak indexeltek
és kereshetők. A KeyWords Plus
olyan szavakat és kifejezéseket
tartalmaz, amelyek a hivatkozott
cikkek címéből származnak.

addresses (címek)
Az összes szerzői cím indexelt és
kereshető. A rendszer megjeleníti
az utánnyomás esetén keresendő
szerző e-mail címét, amennyiben
rendelkezésre áll ez az adat. A
gyakran használt kifejezések a
címben rövidítve láthatók (Univ,
Coll, Hosp stb.).

Funding Information
(Finanszírozási adatok)
A finanszírozó ügynökség,
az ösztöndíjszámok és a
finanszírozást igazoló szöveg
kereshető (2008-tól napjainkig).
ResearcherID
ResearcherID azonosítók
kereshetők, és a rendszer
megjeleníti őket, amennyiben
rendelkezésre állnak. A
ResearcherID azonosítók a
www.researcherid.com webhely
nyilvános profiljaiból származnak.

Idézések száma
A rendszer minden egyes bejegyzés esetén megjeleníti a
Web of ScienceSM (összes kiadás) és a Web of KnowledgeSM
(többek között a Web of Science, Biosis Citation Index és
a Chinese Science Citation Database) adatbázisokban
található idézések számát. A feltüntetett szám tükrözi az
összes helyes idézést. A felhasználó előfizetése a számot
nem korlátozza.
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cITeD reFerenceS (IDÉZeTT hIVaTKOZÁSOK)
Minden idézett hivatkozás indexelt,
és a Cited Reference Search (idézett
hivatkozások keresése) segítségével
kereshető. A teljes bejegyzésen a
„References” hivatkozásra kattintva az
idézett hivatkozások nézetére léphet.

related records (Kapcsolódó
bejegyzések)
A Related Records (kapcsolódó
bejegyzések) gombra kattintva olyan
cikkeket talál, amelyek ugyanazokra a
művekre hivatkoztak.
a cikk címére kattintva a teljes
bejegyzésre léphet.
csatolatlan hivatkozások
Azok a hivatkozások, amelyek nem kapcsolódnak
teljes bejegyzésekhez, egyszerű szövegként
jelennek meg. Lehetnek:

Az idézett hivatkozások nézetben
megtalálható a Web of Science
adatbázisban szereplő idézések
aktuális száma, valamint a teljes
szövegre mutató hivatkozás,
amennyiben az rendelkezésre áll.

A Web of Science adatbázisban nem indexelt
dokumentumokra mutató hivatkozások
Az előfizetése évein kívül eső folyóiratcikkekre
mutató hivatkozások
Hivatkozási változatok

KereSÉSI ereDMÉnYeK ÖSSZeGZÉSe
a találatok rendezhetők
a kiadás dátuma (alapértelmezés), az idézések száma, a forrás vagy
az első szerző neve szerint.

a cikk címére kattintva
a teljes bejegyzésre léphet. A teljes szövegre mutató
hivatkozások is elérhetők (előfizetéshez kötött).

az eredmények szűkítése
A Refine segítségével megtalálhatja az összes
találat közül a legfontosabb 100 elemet a Subject
Categories, Source Titles, Publication Years,
Authors vagy Funding Agencies kategóriában.

a keresési eredmények exportálása
Az eredmények exportálhatók bibliográfiakezelő eszközökbe,
mint például az EndNote®, az EndNote® Web vagy a Reference
Manager®. Ezenkívül elmenthetők szövegként, e-mailként,
illetve legfeljebb 5000 bejegyzés hozzáadható az ideiglenesen
megjelölt elemek Marked List nevű listájához.
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IDÉZeTT hIVaTKOZÁSOK KereSÉSe (cITeD reFerence Search)

első lépés
A következő mezőkben
kereshet: Cited Author,
Cited Work, Cited Year,
volume, Issue vagy Page
A Journal Abbreviations List
(Folyóiratok rövid címének
listája) segítséget nyújt a
rövidítések kikereséséhez.

Második lépés
válassza ki azokat a
hivatkozásokat, amelyeket
a keresésben látni szeretne,
a változatokat is beleértve,
majd a „Finish Search”
gombbal jelenítse meg
a találatokat.

A teljes bejegyzés
megtekintése

Keresési tippek:
• Használjon helyettesítő karaktereket a hivatkozott szerző
és a hivatkozott mű esetén.

• Minden, többek között könyvekre, szabadalmakra, kormányzati
dokumentumokra stb. mutató hivatkozás indexelt és kereshető.

• Kutasson változatok után is (a cikkeket néha helytelenül idézik),
mielőtt befejezné a keresést.

• A rendszer automatikusan keres a Web of Knowledge összes
forrásrekordjában a másodlagos hivatkozott szerzők, a teljes
forráscímek és a nem szabványos forrásrövidítések között. Ne
feledje azonban, hogy az ilyen típusú keresések esetenként
csupán részleges eredménnyel járnak.

• A „Citing Articles” szám tartalmazza a Web of Science összes évére
és kiadására vonatkozó hivatkozásokat – még azok az évek és
kiadások is szerepelnek benne, amelyekre nem fizetett elő.
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cITaTIOn MaPPInG (a hIVaTKOZÁSOK FelTÉrKÉPeZÉSe)
citation map (hivatkozástérkép)
A Citation map gombra kattintva
hivatkozástérkép készíthető. A
hivatkozástérkép lehetővé teszi
a visszautaló és az előreutaló
hivatkozások legfeljebb két
generációjának felderítését.

a térkép megjelenítése módosítható
a szín, a sorrend és az egyes
csomópontokon megadott
szöveg beállításával.

navigálás a térképen
A csomópontokra történő kattintással
és azok húzásával mozgathatja
a térképet. A csomópontok fölé
mozgatva az egérmutatót további
publikációs információk jelennek
meg. A térkép alján lévő paneleken
a kiválasztott csomópont összegzése
és a térkép összes bejegyzésének
listája látható.

cITaTIOn rePOrTS (hIVaTKOZÁSJelenTÉSeK)
hozzon létre hivatkozásjelentést
a 10 000 találatnál kevesebbet
tartalmazó keresési eredményekre.
Kattintson az eredményeket
összegző oldal jobb felső részén
lévő hivatkozásra, vagy készítsen
hivatkozásjelentést a Marked
List listából.

a hivatkozásjelentések
hasznos hatékonysági és
teljesítménymutatókat biztosítanak
a keresési eredményekre
vonatkozóan
• kiadványok száma évente
• hivatkozások száma évente
• H-index (N bejegyzés legalább N
hivatkozással)
• Az összes hivatkozás minden
dokumentumra vonatkozóan
• Hivatkozások átlagos száma
tételenként
• Az egyedi hivatkozó cikkek száma
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TeSTreSZaBÁS
a Web of Knowledge-profil
készítésével
• elmentheti a kereséseket;
• Search Alerts értesítéseket
hozhat létre;
• Citation Alerts értesítéseket
hozhat létre;
• Endnote Web-könyvtárat
alakíthat ki;
• ResearcherID-profilt
hozhat létre.

A „Sign In” gombra kattintva
regisztrálhat Web of
Knowledge-profilra.

A „My Citation Alerts” vagy a „My Saved Searches”
gombokkal kezelheti a kereséseket és az
értesítéseket*

A „Search History” gombbal
megtekintheti a teljes keresési
előzményt.

Újra lefuttathatja a mentett kereséseket
Megújíthatja értesítéseit (24 hét keresési
értesítések esetén, egy év hivatkozási értesítések
esetén)
Módosíthatja értesítéseinek beállításait
Beállíthatja az RSS-hírcsatornát
*A Search Alerts értesítések a keresési előzményekben
szereplő utolsó lekérdezés alapján történnek, és 24 hétig
maradnak aktívak. Az egyes értesítések lejárta előtt két
héttel tájékoztatást fog kapni. A lejárt értesítések mentett
keresésekként megmaradnak személyes profiljában, amíg
nem törli őket.

aZ ereDMÉnYeK KeZelÉSe
endnote Web
Akár 10 000 hivatkozás menthető
el a személyes EndNote Webkönyvtárában. Az EndNote
Web segítségével világszerte
számos online adatbázisból
és könyvtárkatalógusból
gyűjthet hivatkozásokat. A Web
of Knowledge adatbázisból
importált hivatkozások meg
lesznek jelölve az EndNote Web
ikonjával, amíg a bejegyzés a
könyvtárában van.
Az EndNote Web hatékony Cite
While You Write eszközével írás
közben vehet fel hivatkozásokat
és formázhatja a bibliográfiákat
a dokumentumokban. Miután
létrehozta az EndNote Webkönyvtárat, bármikor hozzáférhet
akár Web of Knowledgeprofiljából, akár a www.
myendnoteweb.com webhelyről a
Web of Knowledge adatbázishoz
használt felhasználónevével és
jelszavával. Továbbá az EndNote
Web teljesen integrálható az
EndNote programmal.

Megosztás

rendszerezés

Gyűjtés

Hivatkozáscsoportjait
megoszthatja bármely
EndNote Web-felhasználóval.

A „Groups” részben
rendszerezheti
könyvtárát.

A „Collect” lapon kereséseket
indíthat a világ minden
tájáról származó könyvtári
katalógusokban.
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QUIcK reFerence carD - Web of scIence

researcherID
A ResearcherID nevű
ingyenes, nyilvános online
oldalon létrehozhatja egyedi
ResearcherIDszámát, és
személyes profilt alakíthat
ki. A ResearcherID-profilban
megadhatja az intézményi
kapcsolatait, a kutatási témáit és
a publikációs listáját. A Web of
Science adatbázisból származó
publikációs információk
friss hivatkozási adatokat
tartalmaznak (heti frissítéssel),
és közvetlen linkeket biztosítanak
a forrásbejegyzéshez. Miután
hozzáadta a saját publikációit
a ResearcherID-profiljához, a
rendszer egyedi ResearcherID
számát automatikusan
hozzárendeli a Web of
Science adatbázisban lévő
publikációihoz, így közvetlen
link jön létre a Web of Sciencebejegyzés és a ResearcherIDprofil között.

A „Citation Metrics” linkre kattintva megtekintheti
a hivatkozási mutatókat – például a H-indexet és a
bejegyzésenkénti átlagos hivatkozási számot – azokra a
bejegyzésekre vonatkozóan, amelyeket a ResearcherIDprofil tartalmaz

SeGÍTSÉGKÉrÉS

Ha részletes segítségre van szüksége a működéssel kapcsolatban, illetve keresési tippekről
és példákról szeretne olvasni, kattintson a Help gombra bármelyik oldalon.
Folyamatosan tájékozódhat a Web of Knowledge adatbázisról a
következő oldalon: wokinfo.com
A régió műszaki ügyfélszolgálatával a következő webcímen veheti fel a kapcsolatot:
science.thomsonreuters.com/support/
Az oktatási csoporttal a következő webcímen veheti fel a kapcsolatot:
science.thomsonreuters.com/info/contacttraining/

Science head Offices

Az aktuális rögzített és élő internetes tanfolyamokkal kapcsolatban tekintse meg a
következő oldalt: thomsonreuters.com/products_services/science/training/

americas
Philadelphia +1 800 336 4474
+1 215 386 0100
europe, Middle east and africa
London
+44 20 7433 4000
asia Pacific
Singapore
Tokyo

+65 6775 5088
+81 3 5218 6500

For a complete office list visit:
science.thomsonreuter.com/contact
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