WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION

Trumpa instrukcija

Kas sudaro Web of Science pagrindinį fondą?
Duomenų bazėje galite ieškoti mokslinių straipsnių iš geriausių pasaulio žurnalų, knygų ir konferencijos
medžiagos. Pagrindinį fondą (Core Collection) sudaro 65 milijonai mokslo publikacijų įrašų, 1 bilijonas
citavimo nuorodų, straipsniai indeksuojami iš 18 000 aukštos kokybės žurnalų apimančių daugiau nei 250
mokslo sričių. Informacija renkama nuo 1900 metų.

Paieška
Įrašykite ko ieškosite

Pasirinkite paiešką pagrindiniame
fonde (Core Collection)

Galite keisti paieškos
tipą:
• paprasta
• citavimo nuorodų
• išplėstinė
• autorių

Galite pridėti
paieškos lauką/-us

Apribokite paiešką: nustatykite
laikotarpį arba pasirinkite duomenų
bazes, kuriose ieškosite (More Settings)

Pasirinkite įvestos į paieškos lauką
informacijos tipą: tema, antraštė,
autorius, autoriaus ID, institucinis
autorius, redaktorius, publikacija,
DOI, leidybos metai, adresas,
organizacija, konferencijos
medžiaga, kalba, dokumento tipas,
fondas, finansavimo nr., prieigos
nr., PubMed ID

Paieškos operatoriai

Sutrumpinimai

Autorių paieška

Naudokite AND norėdami rasti
visus paieškoje įrašytus žodžius.
Naudokite OR norėdami rasti bet
kurį iš paieškoje įrašytų žodžių.
Naudokite NOT norėdami
atmesti įrašus su tam tikru
paieškos žodžiu.
Naudokite NEAR norėdami rasti
frazę, tarp kurios pirmo ir
paskutinio žodžių gali būti
įsiterpę kitų (pvz. building NEAR
devices)
Naudokite SAME Adreso
paieškoje, jei norite rasti žodžius
toje pačioje adreso eilutėje (pvz.
Vilnius SAME university)

Naudokite tam tikrus simbolius
trumpindami paieškos žodžius,
kad rastumėte žodžius su ta
pačia šaknimi, bet skirtingomis
galūnėmis:
*= jokio arba daug spaudos
ženklų,
? = vienas spaudos ženklas
$= jokio arba vienas spaudos
ženklas

Ieškokite pagal pavardę,
naudokite vardo inicialus (pvz.
Zavadskas randama ir
Zavadskas E. K. ir Zavadskas,
Edmundas Kazimieras).

Konkreti frazė
Ieškodami konkrečios frazės,
apgaubkite ją kabutėmis (pvz.
„IoT applications“)
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Paieškos rezultatai
Rūšiuokite paieško rezultatus:
pagal datą, citavimų, peržiūrų
skaičių, atitikimą paieškos
užklausai, pirmą autorių, šaltinį,
konferencijos pavadinimą.
Paspaudę „More“
pamatysite savo
paieškos
nustatymus,
paspaudę „Create
Alert“ galėsite
išsaugoti paieškos
nustatymus.
„Refine your results“
gautuose
rezultatuose išskiria
publikacijų
paskelbimo metus,
mokslo sričių
kategorijas,
dokumentų tipus,
organizacijas,
finansavimo fondus,
autorius, atviros
prieigos publikacijas,
šaltinius, knygų
tomus,
konferencijas, šalis,
redaktorius,
institucinius
autorius, kalbas,
mokslų kryptis, Web
of Science duomenų
bazes.

Sukurkite citavimo ataskaitą
Gauti paieškos rezultatai apibendrinami ataskaitoje:
kiek publikacijų cituota, koks jų citavimo h-indeksas,
kiek vidutiniškai cituota viena publikacija, kiek kartų
cituota, kiek buvo savicitavimų.

Galite perkelti paieškos rezultatus į
EndNote, išsisaugoti kaip tekstą ar
išsisiųti el. paštu. Iki 5000 įrašų
galite išsisaugoti sąrašu („Marked
List“) ir sukaupti iki 50-ties tokių
sąrašų.

Paspaudę antraštę pateksite į pilną įrašą

Paspaudę „Full Text from Publisher“
matysite pilno teksto skaitymo
galimybes, o paspaudę „View Abstract“
– publikacijos santrauką.
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Paieškos rezultatai
Antraštės
indeksuojamos pagal
išleistą leidinį, ne
angliškos verčiamos į
JAV anglų k. Santraukos
pateikiamos tokios,
kokios yra išleistuose
žurnaluose.
Autorių pavardės
indeksuojamos ir gali
būti naudojamos
paieškoje kartu su
vardo inicialais.
ResearcherID ir ORCID
ID gali būti naudojami
paieškoje, jie
pateikiami esant
galimybei, imami iš
www.researcherid.com
ir www.orcid.org .
Esant galimybei,
pateikiamas autoriaus
el. pašto adresas.
Ieškant organizacijos
pagal „Organization
Enhanced“ paieškos
nustatymus randami
visi organizacijos
pavadinimų variantai.

„View Journal Impact“ galite pamatyti
žurnalo Impact faktorių, kvartiles ir
leidėją.
Citavimo informacijos skiltyje rasite:
Kiek kartų publikacija buvo cituota,
kokiose duomenų bazėse, ar publikacija
patenka tarp labiausiai cituojamų, rasite
nuorodas į citatas ir panašius
straipsnius, naujausias publikacijos
citatas ir kiek kartų buvo atsisiųstas
pilnas publikacijos tekstas arba
bibliografinis įrašas per 180 dienų arba
nuo 2013 m.

