WEB OF SCIENCE™ CORE COLLECTION

Skrócona instrukcja obsługi

Czym jest Web of Science Core Collection?
Nasz serwis umożliwia wyszukiwanie ponad 61 milionów wpisów z najbardziej renomowanych
czasopism naukowych, materiałów konferencyjnych i rozmaitych publikacji naukowych, w tym z zakresu
nauk społecznych i humanistycznych, umożliwiając dostęp do wysokiej jakości materiałów badawczych
w wybranej dziedzinie wiedzy. Korzystając z odnośników do cytowań, użytkownicy mogą analizować
Skorzystaj z opcji „My Tools”
zależności pomiędzy artykułami autorstwa największych ekspertów w danym obszarze badań.
(Moje narzędzia), aby przejść do
zapisanych wyników wyszukiwania
Skorzystaj z rozwijanego menu, aby
(Saved Searches), konta EndNote
przeszukać inną bazę na platformie
online lub ResearcherID.
WYSZUKIWANIE PODSTAWOWE Web of Science.

(BASIC SEARCH)

Kliknij strzałkę, aby wybrać
opcję wyszukiwania:
•
•
•
•

Podstawowe
Zaawansowane
Wyszukiwanie
cytowanych źródeł
Wyszukiwanie autora
Dodaj kolejne pole wyszukiwania.

Wyszukiwanie
Połączenie słów i
wyrażeń pozwala
przeszukiwać pozycje
źródłowe bazy
Web of Science™
Core Collection.

Zmień ograniczenia wyszukiwania lub ogranicz
zakres przeszukiwanych indeksów. Kliknij
opcję „More Settings” (Więcej ustawień),
aby wyświetlić listę wszystkich indeksów
wchodzących w skład danej subskrypcji Web of
Science Core Collection.

FUNKCJE WYSZUKIWANIA
(SEARCH OPERATORS)

WIELOZNACZNIKI (WILD CARD
CHARACTERS)

Użyj operatora AND, aby wyszukać pozycje
zawierające wszystkie słowa kluczowe.

Pozwalają na większą kontrolę nad
wyszukiwaniem słów w liczbie mnogiej i
wychwytywanie różnic w odmianie.

Funkcja OR pozwala wyszukiwać pozycje
zawierające dowolny z podanych terminów.

* = zero lub więcej znaków

Operator NOT umożliwia pomijanie
wpisów zawierających wybrane słowa.

? = jeden znak

Użyj funkcji NEAR/n, aby wyszukiwać
pozycje zawierające wszystkie wyrazy we
fragmencie tekstu o określonej liczbie
słów (n) (np. stress NEAR/3 sleep).

Wyszukiwanie wyrażeń (Phrase searching)

Funkcja SAME w polu wyszukiwania
adresów (Address search) pozwala
znajdować słowa kluczowe w tym samym
wierszu (np. Tulane SAME Chem)
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Zawężanie wyszukiwania

$ = zero lub jeden znak

Aby znaleźć dokładną frazę podczas
wyszukiwań według tematu lub tytułu, należy
umieścić ją w cudzysłowie. Przykładowo,
wyszukiwanie „energy conservation”
spowoduje znalezienie pozycji zawierających
dokładnie to sformułowanie.

Wybierz pole wyszukiwania
Skorzystaj z rozwijanego menu,
aby wybrać pole wyszukiwania.
Możesz wyszukiwać wg tematu
(Topic), autora (Author), nazwy
publikacji (Publication Name),
instytucji finansującej (Funding
Agency), ujednoliconej nazwy
instytucji (OrganizationEnhanced), identyfikatora
autora (Author Identifiers) lub
identyfikatora PubMed ID.

NAZWISKO AUTORA (AUTHOR NAME)
Najpierw podaj nazwisko, wstaw spację i
wstaw do pięciu inicjałów.
Korzystaj ze skracania i odmian pisowni,
aby odnaleźć wszystkie wersje:
Wpisanie Driscoll C wyszuka Driscoll C,
Driscoll CM, Driscoll Charles itd.
Zapytanie Driscoll wyszuka wszystkich
autorów o nazwisku Driscoll.
Wpisanie De la Cruz f* OR Delacruz f*
wyszuka Delacruz FM, De La Cruz FM itd.

WEB OF SCIENCE™ CORE COLLECTION
– WYNIKI WYSZUKIWANIA
Sortowanie wyników
Według daty publikacji (Publication Date)
(domyślne), liczby cytowań (Times Cited), liczby
wykorzystywania (Usage Count), pozycji ostatnio
dodanych (Recently Added), oryginalnego autora
źródła (Source First Author) lub nazwy konferencji
(Conference name).

Skrócona instrukcja obsługi

Tworzenie raportów cytowań
Kliknij opcję Create Citation
Report (Utwórz raport cytowań),
aby wyświetlić ich podsumowanie
dla dowolnego zestawu wyników
z liczbą pozycji poniżej 10 000.

Kliknij przycisk „More”
(Więcej), aby wyświetlić
wykaz na pełnym ekranie.
Kliknij opcję „Create Alert”
(Utwórz powiadomienie),
aby zapisać tą kwerendę
jako powiadomienie dla
wyszukiwania.
Doprecyzuj wyszukiwanie

Przesyłanie wyników wyszukiwania

Skorzystaj z opcji Refine
Results (Doprecyzuj wyniki),
aby uzyskać kompletny
zestaw wyników w
zakresie najważniejszych
100 kategorii tematycznych
(Subject Categories), tytułów
źródeł (Source Titles), lat
wydania (Publication Years),
autorów (Authors), instytucji
finansujących (Funding
Agencies) lub publikacji z
otwartym dostępem (Open
Access Publications).

Możesz wykonywać eksport do narzędzi
zarządzających bibliografią załącznikową,
takich jak EndNote®, wysyłać dane do analizy
w aplikacji InCites, zapisywać wyniki w
postaci tekstu, wiadomości e-mail lub dodać
maksimum 5000 pozycji do swojej listy
zaznaczonej (Marked List).
Istnieje możliwość zapisania do 50 takich list.

Kliknij przycisk „Full Text”
(Pełen tekst), aby wyświetlić
opcje.
Wybierz przycisk „View
Abstract” (Wyświetl
abstrakt), aby go otworzyć na
tej stronie.
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Kliknij tytuł artykułu, aby przejść
do pełnej treści rekordu. Mogą być
również dostępne odnośniki do
pełnej wersji tekstów (wymagana
subskrypcja).

WEB OF SCIENCE™ CORE COLLECTION

Skrócona instrukcja obsługi

– WYNIKI WYSZUKIWANIA
Pola w wyszukiwaniu tematycznym
(Topic Search)
Title (Tytuł)
Wszystkie tytuły są indeksowane w
momencie publikacji.

Odnośnik do pełnego tekstu, zbiorów
bibliotecznych lub serwisu Google Scholar.

Abstract (Abstrakt)
Wszystkie streszczenia są
indeksowane w takiej formie, jak w
danym piśmie naukowym (od roku
1991 do daty dzisiejszej).
Author Keywords and KeyWords Plus
(Słowa kluczowe autorów oraz słowa
KeyWords Plus)
Słowa kluczowe autorów są
indeksowane i dostępne do
wyszukiwania. KeyWords Plus to
słowa i zwroty wyodrębnione z
tytułów cytowanych artykułów. Kliknij
dane słowo kluczowe lub zwrot, aby
rozpocząć wyszukiwanie.
Author Names (Nazwiska autorów)
Wszyscy autorzy podlegają
indeksowaniu. Wyszukuj, używając
nazwiska i inicjałów imienia
(np. garfield e*).
Addresses and Organization
Enhanced Names (Adresy i
ujednolicone nazwy instytucji)
Wszystkie adresy autorów są
indeksowane i dostępne do
wyszukiwania. Adresy e-mail
autorów przedruków i wznowień są
wyświetlane, o ile istnieje do nich
dostęp. Opcja Organization Enhanced
Names pomaga zidentyfikować
instytucje o złożonych nazwach lub
wielu wariantach adresu.
Author Identifiers (Identyfikatory autorów)

Citation Network (Sieć cytowań)
•
•
•
•

Cited References (Cytowane źródła)
Times Cited Counts (Licznik cytowań)
Citation Mapping (Rozkład cytowań)
Related Record Search (Wyszukiwanie
powiązanych rekordów)
• Citation Alerts (Powiadomienia o
cytowaniu)
Licznik cytowań obowiązuje dla bazy Web of
Science Core Collection oraz całej platformy
Web of Science (w tym baz Web of Science
Core Collection, Biosis Citation Index, Chinese
Science Citation Database, Data Citation
Index, Russian Science Citation Index oraz
SciELO) i jest wyświetlany dla każdej pozycji.
Liczniki wyświetlają wszystkie prawidłowe
cytowania i nie są ograniczane przez zakres
subskrypcji.

Wszystkie cytowane źródła
są indeksowane i dostępne
do wyszukiwania za pomocą
funkcji Cited Reference Search
(Wyszukiwania cytowanego
źródła). Kliknij odnośnik „Cited
References” (Cytowane źródła) w
sekcji Citation Network, aby przejść
do listy cytowanych publikacji.

Identyfikatory ResearcherID
oraz ORCID ID są dostępne do
wyszukiwania i wyświetlane, o ile to
możliwe. Identyfikatory ResearcherID
są pobierane z profili publicznych,
dostępnych pod adresem:
www.researcherid.com.

Funding Information (Informacje o
finansowaniu)
Podmiot finansujący, liczba grantów
i treść przyznania grantu są dostępne
do wyszukiwania (dla rekordów SCIE
od roku 2008 oraz rekordów SSCI i
ESCI od roku 2015 do daty bieżącej).
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WYSZUKIWANIE CYTOWANYCH ŹRÓDEŁ
Etap pierwszy
• Użyj strzałki w dół, aby przejść do opcji Wyszukiwania cytowanego źródła (Cited
Reference Search).
• Wyszukiwanie wg cytowanego tytułu (Cited Title), cytowanego autora (Cited Author),
cytowanej pracy (Cited Work), cytowanego roku (Cited Year), tomu (Volume), wydania
(Issue) lub strony (Page).
• Skorzystaj z Listy skrótów dla czasopism naukowych (Journal Abbreviations List), aby
uzyskać pomoc.

WYSZUKIWANIE CYTOWANYCH
ŹRÓDEŁ – WSKAZÓWKI:
• Korzystaj z symboli wieloznacznych
(patrz strona 1) dla cytowanych autorów i
cytowanych dzieł (Cited Authors, Cited Work).
• Zanim zakończysz wyszukiwanie, sprawdź
różne wersje (czasami artykuły są cytowane
nieprawidłowo).
• Licznik cytowanych artykułów (Citing
Articles) uwzględnia cytowania ze wszystkich
lat i wszystkich edycji bazy Web of Science
Core Collection – również lata i edycje, do
których nie posiadasz dostępu.
• Wszystkie cytowania, w tym odwołania do
książek, patentów, publikacji rządowych itd.,
są indeksowane i można je przeszukiwać.
Cytowania za kolejnym autorem, pełne
tytuły źródeł oraz niestandardowe skróty
są automatycznie wyszukiwane w obrębie
wszystkich rekordów źródłowych Web of
Science. Pamiętaj, że takie wyszukiwanie
może dać niepełne wyniki.
• Od roku 2012 wszystkie cytowania z pozycji
„innych niż źródła” (książki, artykuły z gazet
itd.) są w pełni indeksowane w momencie
publikacji (pełna lista autorów, cały tytuł
itd.). Kliknij „Show Expanded Titles”
(Wyświetl rozszerzone tytuły), aby mieć
dostęp do pełnych informacji.
Główne oddziały ds. badań naukowych
Ameryka Północna i Południowa
Filadelfia
+1 800 336 4474
+1 215 386 0100
Europa, Bliski Wschód i Afryka
Londyn

+44 20 7433 4000

Azja, obszar Pacyfiku
Singapur
+65 6775 5088
Tokio
+81 3 4589 3100
Pełną listę biur można znaleźć na stronie:
ip-science.thomsonreuter.com/contact
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Etap drugi
Wybierz pozycje bibliograficzne,
uwzględniając warianty, aby
włączyć je do wyszukiwania. Kliknij
opcję „Finish Search” (Zakończ
wyszukiwanie), aby wyświetlić wyniki.

TWÓJ PROFIL W PORTALU WEB OF SCIENCE
• Zapisz rekordy w aplikacji EndNote online

• Tworzenie powiadomień o cytowaniach

• Integracja z platformą ResearcherID

• Zapisywanie własnych ustawień wyszukiwania

• Zapisywanie historii wyszukiwania

• Zapisywanie w listach zaznaczonych

• Tworzenie powiadomień dla wyszukiwania

UZYSKIWANIE POMOCY
Kliknij przycisk Help (Pomoc), który znajdziesz na każdej stronie, aby uzyskać szczegółowe
wskazówki na temat wszystkich funkcji, a także szczegółowe porady i przykłady wyszukiwania.
Bądź na bieżąco z platformą Web of Science, korzystając z adresu: wokinfo.com
Skontaktuj się z działem pomocy technicznej w danym kraju:
ip-science.thomsonreuters.com/support/
Kontakt z działem szkoleń:
ip-science.thomsonreuters.com/info/contacttraining/
Dostęp do nagranych szkoleń i na żywo w Internecie:
wokinfo.com/training_support/training/

