PRZESZUKIWANIE CYTOWANYCH MATERIAŁÓW BIBLIOGRAFICZNYCH

Krok pierwszy
Wyszukaj według
następujących kryteriów:
Cited Author, Cited Work,
Cited Year, Volume, Issue
lub Page
Używaj listy Journal
Abbreviations List (Wykaz
skrótów nazw czasopism)
do pomocy ze skrótami.

Krok drugi
Wybierz materiały
bibliograﬁczne, w tym
warianty, do uwzględnienia
w wyszukiwaniu, a
następnie kliknij „Finish
Search”, aby wyświetlić
wyniki wyszukiwania.

Wyświetl pełen rekord.

Wskazówki dotyczące wyszukiwania:
ȕ6ĻZXBKTLS²U²XXQS[ZQBELVDZUPXBOZDIBVUPS²XJDZUPXBOZDIQSBD
ȕ1S[FE[BLPăD[FOJFNXZT[VLJXBOJBTQSBXEĹXBSJBOUZ D[BTBNJ
publikacje cytowane są nieprawidłowo).
ȕ-JD[CBȒ$JUJOH"SUJDMFTȑPE[XJFSDJFEMBDZUPXBOJB[FXT[ZTULJDIMBUJ
edycji Web of Science – nawet tych, które nie są objęte prenumeratą
użytkownika. Wszystkie cytowane materiały bibliograﬁczne są
indeksowane i przeszukiwane, w tym odnośniki do książek, patentów,
dokumentów rządowych itd.

ȕ ,PMFKOJDZUPXBOJBVUPS[Z QFāOFUZUVāZĹS²EāBPSB[
niestandardowe skróty źródła są automatycznie
wyszukiwane we wszystkich rekordach źródła w Web
of Knowledge. Należy wziąć pod uwagę, że tego typu
wyszukiwanie może dać tylko częściowe wyniki.
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CITATION MAPPING (MAPOWANIE CYTOWAŃ)

Citation map (Mapa cytowań)
Kliknij przycisk, aby utworzyć
mapę cytowań. Mapa cytowań
umożliwia przeglądanie do
dwóch pokoleń cytowań w przód
i w tył.

Zmień wygląd
mapy cytowań poprzez dostosowanie
koloru, kolejności i tekstu
wyświetlanego w każdym węźle.

Nawigacja na mapie
Kliknij i ciągnij węzeł, aby poruszać
mapą. Odwróć węzeł, aby wyświetlić
dodatkowe informacje o publikacji.
Panele na dole mapy wyświetlają
przegląd wybranego węzła, a także
wykaz wszystkich rekordów na mapie.

CITATION REPORTS (RAPORTY CYTOWAŃ)
Utwórz raport cytowań
dla zestawów wyników
wyszukiwania do 10 000 wyników.
Kliknij link w prawym górnym rogu
strony podsumowania wyników
lub utwórz raport cytowań z listy
Marked List.

Raporty cytowań mogą dostarczyć
użytecznych mierników
produktywności i wydajności
dotyczących zestawu wyników
ȕ liczba publikacji na rok
ȕ liczba cytowań na rok
ȕ H-index (N rekordów z
przynajmniej N cytowaniami)
ȕ Całkowita liczba cytowań dla
wszystkich dokumentów
ȕ Średnia liczba cytowań
ȕ Liczba artykułów cytujących bez
autocytowań.
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PERSONALIZACJA
Utwórz proﬁl w witrynie Web of
Knowledge, aby
ȕ Zapisywać wyszukiwania
ȕ Utworzyć Search Alerts
ȕ Utworzyć Citation Alerts
ȕ Utworzyć Bibliotekę Endnote Web
ȕ Utworzyć proﬁl ResearcherID.

Kliknij „Sign In”, aby
zarejestrować się w celu
utworzenia proﬁlu Web of
Knowledge Proﬁle

Kliknij „My Citation Alerts” lub „My Saved
Searches”, aby zarządzać wyszukiwaniami i
powiadomieniami*

Kliknij „Search History”,
aby przejrzeć całą historię
wyszukiwania.

Uruchom zapisane wyszukiwanie
Odnów powiadamianie (24 tygodnie dla
powiadomień dotyczących wyszukiwania, jeden
rok dla powiadomień dotyczących cytowań).
Zmień ustawienia powiadamiania
Ustaw czytnik kanałów RSS Funkcja
*Search Alerts opierać się będzie na ostatnim zapytaniu
w historii wyszukiwania i pozostanie aktywna przez
24 tygodnie. Otrzymasz odpowiednią informację 2
tygodnie przed wygaśnięciem powiadamiania. Wygasłe
powiadomienia pozostaną w proﬁlu użytkownika jako
zapisane wyszukiwania do czasu ich usunięcia.

ZARZĄDZANIE WYNIKAMI
EndNote Web
Zachowuje do 10 000
materiałów bibliograﬁcznych
w indywidualnej bibliotece
EndNote Web. Usługa EndNote
Web umożliwia gromadzenie
materiałów bibliograﬁcznych
z internetowych baz danych i
katalogów bibliotecznych całego
świata. Materiały bibliograﬁczne
zaimportowane z Web of
Knowledge pozostaną oznaczone
ikoną EndNote Web tak długo,
jak rekord będzie pozostawał w
bibliotece użytkownika.
Używaj skutecznych narzędzi
dodawania odnośników EndNote
Web’s podczas pisania, aby
dodawać piśmiennictwo i
sformatować bibliograﬁę w
dokumentach, które tworzysz.
Po utworzeniu biblioteki EndNote
Web użytkownik ma do niej
stały dostęp ze swojego
proﬁlu Web of Knowledge
lub za pośrednictwem strony
www.myendnoteweb.com,
po wprowadzeniu loginu
użytkownika i hasła. Biblioteka
EndNote Web może być także
w pełni zintegrowana z
zasobami EndNote.

Udział

Porządkowanie

Gromadzenie

Podziel się swoimi
grupami materiałów
bibliograﬁcznych z
innym użytkownikiem
EndNote Web.

Użyj „Groups”,
aby uporządkować
bibliotekę
użytkownika

Przejdź do „Collect”, aby
rozpocząć przeglądanie
katalogów bibliotecznych
całego świata.
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QUICK REFERENCE CARD - WEB OF SCIENCE

ResearcherID
Aplikacja ResearcherID
jest darmową, publiczną
przestrzenią online służącą do
nadania unikatowego numeru
ResearcherID i utworzenia proﬁlu
osobistego. Proﬁl użytkownika
ResearcherID może zawierać
informacje o powiązaniach
instytucjonalnych użytkownika,
zainteresowaniach badawczych
i jego publikacjach. Informacje o
publikacji z Web of Science będą
zawierać aktualne informacje
o cytowaniach (aktualizowane
co tydzień) i uwzględniać
bezpośrednie powiązania do
rekordu źródłowego. Po dodaniu
publikacji użytkownika do proﬁlu
użytkownika ResearcherID
unikatowy numer ResearcherID
zostanie automatycznie powiązany
z publikacjami użytkownika
w Web of Science, przy czym
zostanie utworzone bezpośrednie
połączenie pomiędzy rekordem
Web of Science a proﬁlem
użytkownika ResearcherID.

Kliknij łącze „Citation Metrics”, aby wyświetlić mierniki
cytowań takie jak H-index i średnią cytowań przypadającą na
rekord dla rekordów zawartych w proﬁlu ResearcherID.

POMOC

Kliknij przycisk Help na dowolnej stronie, aby uzyskać szczegółową pomoc dotyczącą funkcji,
szczegółowe porady dotyczące wyszukiwania i przykłady.
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi Web of Knowledge: wokinfo.com
Z pomocą techniczną dla danego regionu można się
skontaktować pod następującym adresem:
science.thomsonreuters.com/support/
Z zespołem ds. szkoleń można się skontaktować pod następującym adresem:
science.thomsonreuters.com/info/contacttraining/

Science Head Ofﬁces

Aby zapoznać się z rejestrowanymi na bieżąco i na żywo
szkoleniami internetowymi, odwiedź stronę:
thomsonreuters.com/products_services/science/training/

Americas
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Europe, Middle East and Africa
London
+44 20 7433 4000
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Tokyo

+65 6775 5088
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