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CE ESTE WEB OF SCIENCE?
Căutaţi în peste 12.000 de jurnale şi 148.000 de dezbateri din cadrul conferinţelor din domeniul ştiinţelor
naturii, sociologiei,artelor şi ştiinţelor umaniste pentru a găsi cel mai potrivit studiu de calitate superioară
pentru domeniul dvs. de interes. Creaţi legături între studiile relevante utilizând referinţele citate şi
exploraţi legăturile dintre articole, stabilite de către cercetători specializaţi din domeniul dvs.

Căutare simplă
ţ

Selectaţi din meniul vertical,
baza de date în care doriţi să
efectuaţi căutarea:
Wen of Science Core Collection
Derwent Innovations Index
Căutaţi
Combinaţi cuvinte şi propoziţii
pentru a căuta în documentele
sursă din Web of Science.

Selectaţi câmpul dvs. de căutare
Utilizaţi lista verticală pentru a selecta
câmpul dumneavoastră de căutare. Căutaţi
după, Topic, Author, Publication Name,
Funding Agency sau ResearcherIDNumber.

Mai adăugaţi un câmp de căutare.
Selectaţi AND, OR, NOT
pentru a schimba relaţia dintre
câmpurile de căutare.

Schimbaţi setările de căutare
Schibaţi perioada de timp,
fixă sau precisă, activaţi sau
dezactivaţi autosugestia şi
selectaţi limba platformei.
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ELEmENTE DE BAză PRIvIND CăUTAREA

Operatori de căutare
pentru a găsi documente care conțin toți termenii

Utilizați

AND

Utilizați

OR

pentru a găsi documente care conțin oricare dintre termeni

Utilizați

NOT

pentru a exclude din căutarea dvs. documente care conțin anumite cuvinte

Utilizați NEAR/n pentru a găsi documente care conțin toți termenii care se încadrează într-un anumit număr de cuvinte (n)
unul față de celălalt (stress NEAR/3 sleep)
Utilizați

SAmE

când căutați o adresă pentru a găsi termeni asemănători acelei adrese (Tulane SAmE Chem)

reducere la radicali, cuvinte de stop şi Variante de corectare ortografică
Sunt căutate toate cuvintele (fără cuvinte de stop)
Ortografia britanică/englezească este utilizată automat pentru căutare
(căutați behavior pentru a găsi ambele variante: behavior şi behaviour)
Funcţia lemmatization ajută la găsirea automată a variațiilor prin reducerea la radicali a formelor de plural (chiar şi forme
complexe de plural precum tooth/teeth) şi căutarea diferitelor timpuri verbale (run/running) şi gradelor de comparație
(introducând big găsiți bigger şi biggest). Funcția Lemmatization poate fi oprită punând termenii în ghilimele.

caractere wildcard
Utilizați trunchierea pentru mai mult control în regăsirea formelor de plural şi ortografiei variabile având funcția
Lemmatization oprită.

*

= între zero şi mai multe caractere

?

= un caracter

$

= zero sau un caracter

căutare de expresii
Pentru a căuta expresii exacte în Topic sau Title, puneți expresia între ghilimele.
De exemplu, interogarea “energy conservation” găseşte documente care conțin exact expresia energy conservation.

Paranteze
Utilizați paranteze pentru a grupa enunțuri Boolean compuse. De exemplu:
(river or stream or pond) and (“waste water” or pollution)

nume autor
Introduceți mai întâi numele de familie, urmat de un spațiu şi până la cinci inițiale.
Utilizați trunchierea şi căutați alternative de ortografie pentru a găsi variante de nume:
Driscoll c* găseşte Driscoll c, Driscoll cM, Driscoll charles şi aşa mai departe.
Driscoll găseşte toți autorii cu numele de familie Driscoll
De la cruz f* Or Delacruz f* găseşte Delacruz FM, De la cruz FM şi aşa mai departe.
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DOCUMENT COMPLET
Cited Reference
(Referinţe citate)

Titles (Titluri)
Titlurile complete sunt indexate şi
se pot căuta.

Creaţi legături către textul complet şi/
sau informaţiile fondului de bibliotecă.

Authors (Autori)

Apăsaţi pe numărul referinţei
citate pentru a trece la
vizualizarea referinţelor citate
pentru acest document.

Toţi autorii sunt indexaţi.
Căutaţi utilizând numele
de familie şi iniţialele (de
exemplu, garfield e*) .

Abstract (Rezumat)
Toate rezumatele sunt indexate
așa cum au fost furnizate de
revistă (din 1991 până în prezent).
Author Keywords (Cuvinte cheie
pentru căutarea după autor) şi
KeyWords Plus
Cuvintele cheie pentru căutarea
după autor sunt indexate şi se
pot căuta. KeyWords Plus sunt
cuvinte şi expresii obţinute din
titlurile articolelor citate.

Addresses (Adrese)
Toate adresele autorilor sunt
indexate şi se pot căuta. Noile
adrese de e-mail ale autorilor sunt
listate în funcţie de disponibilitate.
Termenii comuni din adrese vor fi
trunchiaţi (Univ, Fac, Spit etc.).
Funding Information (Informaţii
despre finanţare)
Agenţia de finanţare, numerele
de grant şi textul de recunoaştere
a finanţării se pot căuta (din
2008 până în prezent).

Numărul de citări
Numărul de citări pentru Web of ScienceSM (toate ediţiile) şi
Web of KnowledgeSM (inclusiv Web of Science, Biosis Citation
Index şi Chinese Science Citation Database) este afişat pe
fiecare document. Numărul de citări reflectă toate citările
corecte şi nu este limitat de abonamentul dvs.

ResearcherID
ResearcherIDs se pot căuta
şi sunt afişate în funcţie de
disponibilitate. ResearcherID
sunt obţinute din profilurile
publice de pe pagina
www.researcherid.com.
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CITED REFERENCES (REFERINŢE CITATE)
Toate referinţele citate sunt indexate şi se pot
căuta prin funcţia Cited Reference Search
(căutarea referinţelor citate). Apăsaţi pe linkul
„References” din documentul complet pentru a
trece la vizualizarea referinţelor citate.

Related Records
(Documente asociate)
Apăsaţi pe Documente asociate
pentru a găsi alte articole care au citat
aceleaşi lucrări.

Apăsaţi pe titlul articolului pentru a
trece la un document complet.
Referinţele citate numărul curent
de citări din Web of Science şi
linkuri către textul complet în
funcţie de disponibilitate.
Referinţe care nu sunt asociate
Referinţele care nu sunt asociate cu
documente complete vor fi afişate în text
simplu şi includ:
Citări ale documentelor care nu sunt
indexate în Web of Science.
Citări privind articole din reviste care nu
aparţin variantelor de citări din anul dvs.
de abonament.

REZUMATUL REZULTATELOR CĂUTĂRII
Sortaţi rezultatele
în funcţie de data publicării (implicit), numărul
de citări, sursă sau numele primului autor.

Apăsaţi pe titlul articolului
pentru a trece la documentul complet. Pot fi
disponibile şi linkuri către textul complet
(este necesar un abonament).

Restrângeţi rezultatele
Utilizaţi „Refine” pentru a extrage setul dvs. complet de
rezultate şi pentru a găsi cele mai bune 100 de rezultate
de tipurile Subject Categories, Source Titles, Publication
Years, Authors sau Funding Agencies.

Exportaţi rezultatele căutării
Exportaţi în instrumente de gestionare bibliografică precum
EndNote®, EndNote® Web sau Reference Manager®. Salvaţi ca
text, e-mail sau adăugaţi până la 5.000 de documente la lista
dvs. temporară Marked List.
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CĂUTAREA REFERINŢELOR CITATE

Primul pas
Din Pagina de start Web of
Science, selectaţi platforma
Web of Science Core Collection,
din meniul vertical Basic Search
selectaţi Cited Reference
Search.
Căutaţi după Cited Author,
Cited Work, Cited Year,
Volume, Issue sau Page.
Utilizaţi Journal Abbreviations
List (Lista de abrevieri a revistei)
pentru ajutor în privinţa
abrevierilor.

Pasul al doilea
Selectaţi referinţele, inclusiv
variantele, pentru a le include
în căutarea dvs., apoi apăsaţi
„Finish Search” pentru afişarea
rezultatelor căutării.

Vizualizaţi documentul complet.

Sfaturi pentru căutare:
• Utilizaţi trunchierea pentru autorul citat şi pentru lucrarea citată.
• Căutaţi variante (uneori lucrările sunt citate incorect) înainte de
încheierea căutării
• Numărul „Citing Articles”
citările din toţi
anii şi din
toate ediţiile Web of Science– incluzând şi anii sau ediţiile
la care nu sunteţi abonat.

• Toate referinţele citate sunt indexate şi se pot căuta,
inclusiv cărţile, brevetele, documentele guvernamentale etc.
• Autorii citaţi în plan secundar, titlurile completeale
surselor şi abrevierile din alte surse decât cele standard
sunt căutate automat în toate documentele sursă din
Web of Knowledge. Re ţineţi că o astfel de căutare poate
avea numai rezultate parţiale.
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CITATION MAPPING (MAPAREA CITĂRILOR)

Citation map (Harta citărilor)
Apăsaţi butonul pentru a crea
o hartă a citărilor. O hartă a
citărilor vă va permite să exploraţi
până la două generaţii de citări
retroactive şi ulterioare.

Modificaţi aspectul
hărţii dvs. prin ajustarea culorii,
ordinii şi a textului afişat pe
fiecare nod.

Navigaţi pe hartă
Apăsaţi şi trageţi un nod pentru a
muta harta. Trece ţi peste un nod
pentru a afişa informaţii suplimentare
despre publicaţie. Panourile din
partea de jos a hărţii dvs. afişează o
vedere generală a nodului selectat
şi o listă cu toate documentele de pe
hartă.

CITATION RE PORTS (RAPOARTE ALE CITĂRILOR)
Creaţi un raport al citărilor
pentru seturi de rezultate ale
căutărilor cu mai puţin de 10.000
de rezultate. Apăsaţi pe linkul din
partea dreaptă sus a unei pagini
de rezumat al rezultatelor sau
creaţi un raport al citărilor din
Marked List.

Rapoartele citărilor pot oferi
productivitate şi măsurători ale
performanţei pentru un set de
rezultate
• publicaţii pe an;
• citări pe an;
• H-index (N documente cu cel puţin
N citări);
• Numărul total de citări pentru
toate documentele;
• Media citărilor pe element;
• Numărul de articole unice citate.
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PERSONALIZARE
Creaţi un profil
Web of Science pentru a
• salva căutări;
• crea Search Alerts;
• crea Citation Alerts;
• crea o bibliotecă Endnote Web ;
• Crea un proﬁl ResearcherID.

Apăsaţi „Saved Searches & Alerts”
pentru a vă gestiona căutările şi alertele.
*Executaţi orice căutare salvată, reînnoiţi alertele
(24 de săptămâni pentru Search Alerts, un an pentru
Citation Alerts.), schimbaţi setările alarmelor, setaţi
un ﬂux RSS

Apăsaţi „Sign In” pentru a vă
înregistra un proﬁl Web of
Science.
Apăsaţi „Search History” pentru
a vizualiza întregul istoric al
căutărilor dvs.

Alertele de căutare *Search Alerts se vor baza pe ultima
interogare din istoricul căutărilor şi vor rămâne active timp
de 24 de săptămâni. Veţi primi o notiﬁcare cu două săptămâni
înainte de expirarea unei alerte. Alertele expirate vor rămâne
în proﬁlul dvs. sub formă de căutări salvate până când le veţi şterge.

GESTIONAREA REZULTATELOR
EndNote Web
Salvaţi până la 10.000 de
referinţe în biblioteca dvs.
personală EndNote Web.
Utilizând EndNote Web puteţi
colecta referinţe din baze de
date online şi cataloage ale
bibliotecilor din întreaga lume.
Referinţele importate din Web of
Science vor rămâne marcate
cu o pictogramă EndNote Web
cât timp documentul se aﬂă în
biblioteca dvs.
Utilizaţi puternicele instrumente
EndNote Web CiteWhile You
Write (Citaţi în timp ce scrieţi)
pentru a adăuga referinţe
şi formata bibliograﬁi în
documentele pe care le scrieţi.
Odată ce aţi creat o bibliotecă
EndNote Web, o puteţi accesa
oricând ﬁe din proﬁlul dvs. Web
of Knowledge, ﬁe vizitând site-ul
www.myendnoteweb.com şi
introducând ID-ul şi parola dvs.
Web of Knowledge. EndNote Web
poate ﬁ integrat în totalitate în
resursele EndNote.

Partajaţi

Organizaţi

Colectaţi

Partajaţi-vă grupurile de
referinţe cu orice utilizator
EndNote Web.

Utilizaţi „Groups” pentru
a vă organiza biblioteca.

Accesaţi „Collect” pentru a
începe să căutaţi în cataloagele
bibliotecilor din întreaga lume.
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Researcher ID
ResearcherID este spațiul dvs.
online gratuit, public, în care
puteți crea un număr unic
ResearcherID şi un profil personal.
Profilul dvs. ResearcherID
poate include informații despre
afilierile dvs. instituționale,
domeniile de interes de cercetare
şi o listă a publicațiilor dvs.
Informațiile despre publicațiile
din Web of Science vor conține
informații imediate despre citări
(actualizate săptămânal) şi
vor include linkuri directe către
documentul sursă. Odată ce v-ați
adăugat publicațiile la profilul
ResearcherID, numărul dvs.
unic ResearcherID va fi automat
asociat cu publicațiile dvs. din
Web of Science, creând un link
direct de la documentul din
Web of Science către profilul
dvs. ResearcherID.

Apăsați linkul „Citation metrics” pentru a vizualiza
măsurătorile privind citările, cum ar fi H-index şi media
citărilor pe document, pentru documentele incluse în
profilul dvs. ResearcherID.

Obţinerea ajutorului

Apăsați butonul Help aflat pe fiecare pagină pentru a obține ajutor detaliat cu privire la
funcții şi sfaturi şi exemple detaliate cu privire la căutare.
mențineți-vă informat cu privire la Web of Science accesând site-ul: wokinfo.com
Contactați Biroul de asistență tehnică pentru regiunea dvs. accesând site-ul:
science.thomsonreuters.com/support/
Contactați echipa de instruire accesând site-ul:
science.thomsonreuters.com/info/contacttraining/
Pentru sesiuni de instruire înregistrate sau pentru sesiuni de instruire live prin Web, accesați
site-ul: thomsonreuters.com/products_services/science/training/

Contact România
documentare@infocercetare.ro
[+4] 021 210 20 96

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

+65 6775 5088
+81 3 5218 6500
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