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Web of Science Core Collection
Udgiver: Clarivate Analytics
Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler
Indhold og omfang
Tværvidenskabelig database med repræsentation af over 12.000 peer-reviewed videnskabelige
tidsskrifter (artikler evalueret og godkendt af eksperter indenfor samme disciplin).
Databasen dækker tre delbaser:
 Science Citation Index expanded 1900-present (SCI – godt 8.300 tidsskrifter)
 Social Science Citation Index 1956-present (SSCI – godt 2.900 tidsskrifter)
 Arts- and Humanities Citation Index 1975- present (AHCI – godt 1.600 tidsskrifter)
 Conference Proceedings Citations Index – Science 1990-present (CPCI-S)
 Conference Proceedings Citations Index – Social Sciences and Humanities 1990-present (CPCI-SSH)
Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search)
Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister søgbare.
Citationsanalyser
I Web of Science kan der laves citationsanalyser og man kan få en beregning af en forskers hindeks (h-indeks måler både den videnskabelige produktivitet og den tilsyneladende videnskabelige betydning ud fra antal af citationer).
Emne: Tværfaglig
Geografisk dækning: International
Dokumenttyper: Artikler i tidsskrifter, Reports & meetings, Letters, Editorials, Corrections, Proceedings osv.
Trunkering: *= erstatter nul eller flere bogstaver
Maskering: ? = til erstatning af ét bogstav
Hjælp: Help - øverst til højre i skærmbilledet

Emnesøgning

Basen er som udgangspunkt sat op til ”Web of Science Core Collection” og her er ikke mulighed for at søge på kontrollerede
emneord. Ved valg af ”Topic” i rullemenuen, søges i: Titler, keywords og abstract.
Vælger man kun at søge i delbasen Medline er der mulighed for at søge MeSH-ord.
Søgeresultat
Du kan sortere søgeresultatet efter forskellige parametre f.eks. antal citationer (times cited) (en god metode til at blive bekendt med et emne) eller efter relevans (baseret på søgeordenes placering i posten – f.eks.: titel).

Visning af antal citationer – kan understøtte evaluering af søgeresultatet

Afgrænsning af søgning / søgeresultat
I venstremenuen gives mulighed for at indskrænke søgningen under ”Refine” f.eks. ved at vælge et af de foreslåede emneområder (Subject Areas), en bestemt dokumenttype, en afgrænset periode (Publication Years), eller et specifikt land (Countries).

Postvisning
Posten indeholder abstract og fremhæver søgeordenes placering i posten.
I vinduet til højre vises ”Citation Network”:
 Artikler som har citeret den aktuelle kilde (Times Cited)
(Man kan også ”Create citation alert” og få en mail når en ny artikel citerer denne)
 View Related Records: Find lignende kilder – baseret på et stort antal sammenfaldende referencer - frem og tilbage
i tid (fra Web of Science).
 Cited References: Her kan man se kildens referenceliste – de kilder artiklen citerer
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Billedet viser, hvorledes en post/artikelhenvisning ser ud i Web of Science

Search History
På fanebladet ”Search History” kan du se alle dine søgninger og kombinere disse.

Search History

Kæde-søgning
Med kædesøgning kan du finde relevante kilder uden kendskab til fagbegreber.
Kædesøgning udnytter bibliografiske referencer i allerede fundne dokumenter.
I kædesøgningsprocessen vil man ofte erfare, at visse dokumenter ofte optræder, og derfor måske kan antages at
være centrale for emnet. Du kan søge artiklen frem i WoS eller en Ebsco-base og herved blive henvist til citerede
og citerende dokumenter.
Du kan også anvende et citationsindeks til at se, hvilke dokumenter der citerer de relevante dokumenter, som
allerede er identificeret. Et citationsindeks registrerer referencerne i de dokumenter, der indekseres, gør dem søgbare og identificerer relationer mellem citerede og citerende dokumenter. I Web of Science hedder funktionaliteten: Cited Reference Search

3/9

Cited Reference Search
Med Cited Reference Search kan du finde referencer, som har citeret den kilde, du tager udgangspunkt i. Her skal du huske
at vælge databasen Web of Science Core Collection. Ud fra den bog/artikel du kender, kan du lave citationssøgning for at
se, om andre har citeret den efterfølgende. Du kan kun søge efter forfatter, titel på værk og årstal og skal være opmærksom på, at der under titel skal søges på den anvendte forkortelse
Angiv den kilde du vil undersøge citationer på:

”Cited Work” er tidsskriftets titel/bogs titel (se link til forkortelsesliste (abbreviation list)). Udfyld og klik på Search.
Herunder ses Web of Science fund af vores ”cited work”. Vi kan se, at der er “40 Citing Articles”.
Ving af under ”Select” og vælg ”Finish Search”. Du kan vælge kun at se bestemte sprog eller dokumenttyper.

Herefter får du listen over de 40 artikler, der citerer dit udgangspunkt (cited Author, work, year).
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h-index
h-index er et indeks, der vil måle den videnskabelige produktivitet og mulige videnskabelige betydning af en forsker ud fra
forskerens antal publikationer og antal modtagne citationer.
Angiv den forsker, du vil se h-index på. Vælg ”Author” og ”Search”. Hvis forskeren har et forskerID (ORCID eller ResearcherID) kan der også søges på det. Vælg i stedet ”Author Identifier” og ”Search”

Det kan være en god ide at finde forskeren i ”Select from Index” i stedet for i ”Basic Search” pga. forskellige måder at angive forskerens navn på.

Vælg ”Add” ud for de navne, som du mener, er den rigtige forsker. De tilføjes til søgelinjen, når du klikker på OK nederst på
siden.
Når forskeren er søgt frem vælg ”Create Citation Report”.
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Forskerens h-index beregnes. NB: Dette h-index baserer sig på indekseringerne i Web of Science. Derfor vil et hindex variere fra database til database og man skal derfor huske at angive, hvilken database man har beregnet sit
h-indeks i.

h-index for forskeren Berit Heir Bunkan baseret på indekseringer i Web of Science

h-index kan også beregnes for f.eks. en institution. Her er Aarhus Universitet udvalgt fra indexet.

Bemærk at et søgeresultat med over 10.000 træf ikke kan beregne et h-index. Her er det nødvendigt at indsnævre søgeresultatet f.eks. til at forskningsområde, et tidsskrift osv.
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Søgeresultatet for Aarhus University gav over 110.000 hits. Her er indsnævret til forskningsområdet Oncology

Medline
Medline er en medicinsk database, som ligger i Web of Science. Der kan søges udelukkende i Medline og her er der mulighed for at søge med MeSH-termer. Medline er indekseret fra 1950 og frem. Medline leverer data til Pubmed og derfor er
sammenfaldet stort mellem søgning i Web of Science Medline og Pubmed stort.
Start med at vælge databasen Medline. Herefter kan vælges søgning efter MeSH-termer
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I en MeSH-søgning kan resultaterne af søgningen analyseres og grupperes. Vælg ”Analyze Results”

Her er resultaterne for MeSH-termen ”yoga. Resultaterne kan grupperes ved at vælge Analyze Results

Resultaterne kan grupperes efter bl.a. forskningsområde, MeSH-termer eller forfatter

Her er resultaterne for MeSH-termen ”yoga” ranked efter forskningsområder
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I basen Medline linkes endvidere til lignende kilder i Pubmed
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