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Web of Science®

Skrócona instrukcja obsługi

Można przeszukiwać ponad 9 200 czasopism w ponad 45 językach z różnych dziedzin nauk ścisłych, społecznych i humanistycznych,
aby znaleźć wysokiej jakości informacje najbardziej odpowiadające swojemu obszarowi zainteresowań. Można łączyć odpowiednie
rekordy za pomocą cytowanych odnośników i korzystać z powiązań tematycznych między artykułami ustalonych przez biegłych
badaczy pracujących w danej dziedzinie.
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Wyszukaj

Można wyszukiwać według tematu, autora, zespołu autorów, tytułu
źródła, roku publikacji i adresu. Używaj menu rozwijanego każdego
z pół wyszukiwania, aby wybrać swój obszar wyszukiwań.
Można ograniczyć wyszukiwanie do oryginalnego języka
publikacji lub rodzaju dokumentu.
2 Używaj menu rozwijanego, aby zmienić stosunek między
polami wyszukiwań na: AND (I), OR (LUB), NOT (NIE).
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3 Dodaj dodatkowe pola, by przeprowadzić bardziej
skomplikowane wyszukiwanie.
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4 Zmień zakres czasu i ograniczenia wyszukiwania.

Wyszukiwanie cytowanych odnośników
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Wszystkie cytowane odnośniki z każdego artykułu są
indeksowane i można je wyszukiwać. Można wyszukiwać
według cytowanego autora, cytowanej pracy i cytowanego
roku. Pamiętaj: Dodatkowi cytowani autorzy są automatycznie
wyszukiwani w rekordach źródłowych Web of Science
w ramach subskrypcji użytkownika.
OPERATORY WYSZUKIWANIA
Można wyszukiwać za pomocą
operatorów AND (I), OR (LUB), NOT
(NIE) oraz SAME (W TYM SAMYM
ZDANIU), aby stworzyć logiczne frazy
wyszukiwania. Umieść operatory
w nawiasach. Szukaj dokładnych lub
wieloznacznych fraz w cudzysłowie.

ZNAKI WIELOZNACZNE
Stosuj znaki wieloznaczne, by wyszukać
liczby mnogie i różne wersje pisowni.
* = zero lub więcej znaków
? = jeden znak
$ = brak znaku lub jeden znak

WYSZUKUJ

SERFUJ

PRECYZUJ

PERSONALIZUJ

ZAPISUJ

Pełny rekord
1

Tytuły

Pełny tytuł jest indeksowany i wyszukiwany
1
przez Wyszukiwanie tematyczne. Tytuły
w obcych językach są tłumaczone na angielski.
2

Autorzy

2
Wszyscy autorzy są indeksowani. Można
wyszukiwać na podstawie nazwiska i do
pięciu inicjałów. Kliknij nazwisko autora,
by znaleźć wszystkie artykuły podpisane
tym nazwiskiem autora.
4
3

3

Źródło

Można szukać tytułów źródeł. Szukaj
używając pełnego tytułu lub użyj pomocy
wyszukiwania na stronie Wyszukiwanie
ogólne, aby wybrać tytuł.
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Abstrakt

Wszystkie abstrakty autorów są
indeksowane i wyszukiwane przez
Wyszukiwanie tematyczne.
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Słowa kluczowe autora

Wszystkie słowa kluczowe autorów
są indeksowane i wyszukiwane przez
Wyszukiwanie tematyczne.
6

KeyWords Plus

KeyWords Plus® to wyjątkowa funkcja Web of Science,
polegająca na wybieraniu słów i fraz z tytułów cytowanych
artykułów. KeyWords Plus są wyszukiwane przez
Wyszukiwanie tematyczne.
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Kliknij liczbę przy słowie Odnośniki, aby przejść do bibliografii tej pracy.
Kliknij liczbę przy słowach Cytowany przez, aby przejść do artykułów, w których jest zacytowany
dany artykuł w Web of Science. Informacje bibliograficzne dotyczące ostatnich trzech artykułów,
w których dany artykuł zastał zacytowany, zostaną automatycznie wyświetlone z pełnym rekordem.
Kliknij Pokaż powiązane rekordy, aby znaleźć artykuły, w których cytowany był ten sam
wcześniejszy materiał.

Adresy

Wszystkie adresy autorów są indeksowane i wyszukiwane.
Autorzy przedruków są identyfikowani i podawane są ich adresy
e-mailowe, jeśli są dostępne.

Kliknij Stwórz powiadomienie o zacytowaniu, aby zostać powiadomionym, gdy artykuł
zostanie zacytowany w dowolnym nowym rekordzie Web of Science. Powiadomienia
o zacytowaniu pozostaną aktywne przez jeden rok, ale można je przedłużyć w każdej chwili.

Cytowane odnośniki
Wszystkie cytowane odnośniki można
przeszukiwać za pomocą interfejsu
Wyszukiwanie cytowanych odnośników.
Odnośniki w kolorze niebieskim służą
jako linki do innych rekordów źródłowych
Web of Science. Linki te są ograniczone
w zależności od subskrypcji. Odnośniki
w zwykłym czarnym kolorze mogą być
następujące:
* Odnośniki do książek i innych
rodzajów dokumentów nieindeksowanych
w Web of Science
* Odnośniki do artykułów nieobjętych
subskrypcją
* Wersje cytowanych odnośników
lub prace zacytowane nieprawidłowo
przez publikację źródłową
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Cytowany autor

Tylko pierwszy cytowany autor jest
indeksowany i wyświetlany. Dodatkowi
cytowani autorzy są wyszukiwani,
ale tylko w przypadku tych rekordów,
które są rekordami źródłowymi w ramach
subskrypcji danego użytkownika.
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Cytowana praca

Wszystkie cytowane prace są indeksowane.
Pełny tytuł pracy i tytuł artykułu pojawiają się
w przypadku cytatów, które odnoszą się do
rekordów źródłowych w Web of Science.
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Cytowany rok

Cytowany rok jest indeksowany
i wyszukiwany.

Cytowany tom

Cytowany tom może mieć do czterech znaków.

Cytowana strona

Cytowana strona może mieć do pięciu znaków.
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Precyzuj i analizuj
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Wyszukiwanie precyzyjne

Zastosuj opcję wyszukiwania precyzyjnego, by spośród
100 000 wyników wybrać 100 najlepszych kategorii
tematycznych, tytułów źródeł, rodzajów dokumentów,
autorów, lat publikacji, krajów, instytucji i języków.
2

Sortuj wyniki

Posortuj 100 000 rekordów według
• Ostatniej daty (domyślnie)
• Liczby zacytowań
• Trafności
• Roku publikacji
• Tytułu źródła
• Pierwszego autora
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Analizuj wyniki

Podobnie jak opcja precyzyjnego wyszukiwania, opcja
analizy wyników umożliwia wydobywanie najlepszych
spośród maksymalnie 100 000 wyników. Za pomocą opcji
analizy można przesłać wyniki do programu Microsoft®
Excel, aby stworzyć własne wykresy.
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Wyślij rekordy lub zapisz w Endnote Web

Można wysyłać rekordy, dodawać do swojej listy
zakładek lub zapisywać w EndNote Web. Można
je szybko wydrukować, wysłać e-mailem lub zapisać
na liście tymczasowych zakładek (maksymalnie
500 rekordów) lub zapisać na stałe w EndNote
Web (maksymalnie 10 000). Kliknij „więcej opcji”,
by zapisać szereg rekordów, wyregulować zapisane
pola lub wyeksportować bezpośrednio do oprogramowania
ResearchSoft (EndNote, Reference Manager i ProCite)
zainstalowanego w swoim komputerze.
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Stwórz raport cytatów

Kliknij Stwórz raport cytatów, by zobaczyć graficzne
przedstawienie artykułów znajdujących się w wynikach
wyszukiwania.
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Personalizuj
1

Stwórz profil osobisty
1

Każdy użytkownik Web of Science może stworzyć profil osobisty
ISI Web of Knowledge, aby móc korzystać z przydatnych opcji
personalizacji. Stworzenie profilu osobistego umożliwia
użytkownikowi zapisanie:
* nieograniczonej liczy zapisanych wyszukiwań i powiadomień
o nich
* nieograniczonej liczby powiadomień o zacytowaniu
* Biblioteki Endnote Web zawierającej do 10 000 pozycji
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Zapisz wyszukiwanie i stwórz powiadomienia

Kliknij przycisk Historia wyszukiwań, aby zobaczyć swoje zestawy
wyszukiwań i stworzyć kombinacje zestawów. Można zapisać do 20
zestawów jako Historię wyszukiwań lub Powiadomienie. Powiadomienia
będą bazować na ostatniej frazie wyszukiwania w historii użytkownika.
Powiadomienia pozostaną aktywne przez 24 tygodnie, ale można
je przedłużyć w każdej chwili. Kliknij „Moje zapisane wyszukiwania”
i „Moje powiadomienia o zacytowaniu”, aby zarządzać powiadomieniami
i przedłużać je. Jeśli powiadomienie wygaśnie, pozostanie jako zapisana
strategia wyszukiwania w profilu osobistym, dopóki nie zostanie
wykasowane. Wyszukiwania można także zapisać jako kanały RSS;
wystarczy kliknąć najpierw Zapisz historię, potem ikonę
.

* Kliknij „Przedłuż”, aby ustawić nową datę wygaśnięcia
powiadomienia.
* Kliknij „Ustawienia”, aby włączyć lub wyłączyć
powiadomienia.
* Kliknij „Otwórz”, aby uruchomić zapisane wyszukiwanie
* Kliknij XML, aby ustawić kanał RSS
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Zarządzaj
EndNote Web
W swojej bibliotece EndNote Web można zapisać do 10 000 rekordów.
EndNote Web umożliwia również dodawanie i formatowanie odnośników
w dokumencie oraz przeszukiwanie innych internetowych baz danych
i katalogów bibliotecznych. Odnośniki zaimportowane z materiałów
ISI Web of Knowledge pozostaną oznaczone ikoną EndNote Web
i można wrócić do pełnego rekordu i wyświetlić aktualne informacje.
EndNote Web umożliwia również dodawanie i formatowanie cytatów
w tworzonych przez użytkownika dokumentach oraz przeszukiwanie
innych internetowych baz danych. Po stworzeniu swojej biblioteki
EndNote Web można w każdej chwili uzyskać do niej dostęp z profilu
w Web of Knowledge lub korzystając z loginu i hasła ISI Web
of Knowledge na stronie www.myendnoteweb.com.

Uzyskiwanie pomocy
Kliknij przycisk Pomoc na dowolnej stronie, aby uzyskać
szczegółową pomoc na temat funkcji oraz dokładne wskazówki
i przykłady wyszukiwania.
Kontakt z działem wsparcia technicznego dla swojego regionu
można uzyskać pod adresem:
scientific.thomsonreuters.com/support/techsupport
Kontakt z zespołem edukacyjnym pod adresem:
scientific.thomsonreuters.com/support/training/contacttraining/
Aby obejrzeć zarejestrowany moduł szkoleniowy, odwiedź:
scientific.thomsonreuters.com/support/recorded-training/
Chcesz poznać więcej wskazówek?
Stałe szkolenia przez Internet na stronie:
scientific.thomsonreuters.com/support/training/webtraining
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