
Korzystaj z bazy Scopus®

• Przegląd światowej  literatury naukowej
• Aktualne informacje z różnych dziedzin wiedzy
• Informacje o autorach i cytowanych publikacjach
• Dodatkowe wskazówki jak znaleźć potrzebne 

informacje...

Spróbuj!
Będziesz zadowolony.

• Śledź przyszłe cytowania artykułów – skorzystaj z opcji automatycznego
powiadamiania o nowych cytowaniach. W tym celu na stronie
szczegółowego opisu („Abstract + Refs”) interesującego Cię artykułu
kliknij „Alert me when this document is cited in Scopus”. Pocztą
elektroniczną otrzymasz informację o każdym nowo zarejestrowanym w
bazie cytowaniu tego artykułu.
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Dodatkowe wskazówki dla użytkowników bazy 

Użycie wielkich lub małych liter nie ma wpływu na rezultat wyszukiwania.

W formularzu wyszukiwania podstawowego możesz wskazać, w jakich
polach ma być realizowane wyszukiwanie:

Wyszukiwanie zaawansowane
Posłuż się formularzem wyszukiwania zaawansowanego, aby wyszukiwać
w obrębie więcej niż dwóch pól lub aby wykorzystać specjalistyczne
indeksy, niedostępne w wyszukiwaniu podstawowym.

Wyrażenie wyszukiwawcze składa się z kodów pól i ujętych w nawiasy
terminów do wyszukiwania, połączonych odpowiednimi operatorami
Boole’a. W trakcie wpisywania przez Ciebie kryterium wyszukiwania
system będzie Ci podpowiadał, jak je formułować. Wybierz kod z listy
podpowiedzi poprzez podwójne kliknięcie na nim lub naciśnięcie <enter>,
w nawiasach wpisz poszukiwany termin, dodaj operator boole’owski,
kolejny kod pola do przeszukiwania, kryterium itd.

Przykłady: 
• manufacturer (companyx) and not tradename (drugx)
• casregnumber (58-08-2) and code (acaca)
• confloc (Poland) and confname (electr*)

Pełna lista kodów używanych w bazie Scopus jest dostępna z formularza
„Advanced Search”.

• Przeszukiwanie bibliografii załącznikowej:
Przeszukuj w Scopusie bibliografie załącznikowe, aby sprawdzić, w
jakich artykułach powoływano się na znany Ci dokument.   

Posługując się formularzem „Advanced Search”, wyszukuj według:
- nazwy autora (REFAUTH)
- tytułu artykułu (REFTITLE)
- tytułu źródła (REFSRCTITLE)
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- roku publikacji (REFPUBYEAR)
- numerów stron (REFPAGE)

• Logika Boole’a - do zawężania lub poszerzania  kryterium wyszukiwania
oraz do wykluczania terminów stosuj w oknie dialogowym operatory
„and”, „or”, „and not”).

• Wyszukiwanie frazy: poszukiwaną frazę ujmij w cudzysłów.
Uwaga: W obrębie fraz w cudzysłowie nie można stosować maskowania ani
skracania terminów.

• Maskowanie wielu znaków = *
Zastępuje znaki w dowolnym miejscu słowa. Przykład: behav* pozwoli
wyszukać bahave, behavior, behaviour, behaviorism, behaviourism.

• Maskowanie jednego znaku = ?
Zastępuje jeden znak w dowolnym miejscu słowa, poza pierwszym.
Przykład: wom?n pozwoli wyszukać woman i women.

• Wyszukiwanie liter ze znakami diakrytycznymi i specjalnymi:
Możesz poszukiwać liter ze znakami diakrytycznymi bez względu na to,
czy je wprowadzisz. Na przykład, terminy Kraków i Krakow znajdziesz
bez względu na to, czy wprowadzisz tę nazwę w pierwszej wersji, czy w
drugiej. Dotyczy to także znaków specjalnych. Podobnie zachowają się
znaki, które mają swoje „zwykłe” odpowiedniki, np.  πr2 = pr2.

Więcej informacji o zaawansowanych metodach wyszukiwania, np. o tzw.
stop-liście, wyszukiwaniu afiliacji autorów lub przeszukiwaniu bibliografii
załącznikowej z użyciem tzw. operatorów bliskości można znaleźć we
wskazówkach dot. wyszukiwania „Search Tips” dostępnych z formularza
wyszukiwania zaawansowanego.

Więcej informacji o bazie Scopus oraz porad dla użytkowników
znajdziesz pod adresem: www.info.scopus.com

Skontaktuje się z nami:

Ameryka Północna i Środkowa • usinfo@scopus.com

Ameryka Południowa • brinfo@scopus.com

Europa, Bliski Wschód, Afryka • nlinfo@scopus.com

Azja i Australia • sginfo@scopus.com

Japonia • jpinfo@scopus.com
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Podejmujesz nowy temat? Zapoznaj się z literaturą - znajdź
odpowiednie czasopisma, często cytowane artykuły i autorów,
którzy zajmują się interesującą Cię problematyką.

Zacznij gromadzenie informacji od bazy danych Scopus. Ta największa na
świecie multidyscyplinarna baza danych (28 milionów rekordów
bibliograficznych i 240 milionów odsyłaczy do prac zamieszczonych w
ponad 15 tys. tytułów czasopism) jest najlepszym punktem wyjścia do
zapoznania się ze stanem wiedzy w interesującej Cię dziedzinie.

• Wpisz do podstawowego formularza wyszukiwawczego jedno lub dwa
słowa kluczowe określające w sposób ogólny tematykę Twoich
poszukiwań. Sformułuj je tak, by uzyskać możliwie wyczerpującą listę
rezultatów. Narzędzia Scopusa umożliwią Ci łatwe wyeliminowanie z niej
materiałów mniej przydatnych. 

• Przeglądnij wyniki wyszukiwania
- w bazie Scopus: rezultaty przeszukiwania recenzowanych tytułów
- w obrębie WWW: dokumenty znalezione przez naukową

wyszukiwarkę Scirus
- w bazach patentów: patenty związane tematycznie z twoim zapytaniem 

• Sprawdź w oknie „Refine Results”
- które czasopisma najczęściej publikują prace odpowiadające Twoim

zainteresowaniom
- którzy autorzy pracują nad podobnym tematem (może znajdziesz tu

przyszłych współpracowników?)
Uwaga: Okno „Refine Results” zawiera wyniki Twojego wyszukiwania
zestawione według różnych kategorii i uszeregowane w porządku od
najwyższej do najniższej częstotliwości występowania poszukiwanego przez
Ciebie terminu. W poszczególnych kategoriach możesz także uszeregować te
wyniki alfabetycznie.

• Wybierz informacje najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom („limit
to”- wybierz zaznaczone lub „exclude” – pomiń zaznaczone).

• Posortuj wyniki wyszukiwania według liczby cytowań (kliknij na „Cited
by”), aby dowiedzieć się, który artykuł najczęściej cytowano.

Z tego miejsca możesz także:
- Przejść do abstraktów i odsyłaczy
- Przejść do pełnych tekstów (o ile są dostępne)
- Wydrukować rezultaty
- Wysłać e-mail
- Dodać wyniki do listy rezultatów (trwałej lub

jednosesyjnej)
- Przekazać wyniki do programu obsługującego bibliografie

załącznikowe, np. RefWorks, ProCite lub EndNote
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Bądź na bieżąco—znajdź najnowsze publikacje w Twojej dziedzinie

Aby znaleźć najnowsze opracowania z Twojej dyscypliny, w formularzu
wyszukiwania podstawowego ogranicz wyszukiwanie do prac dodanych do
Scopusa w ciągu ostatnich 7, 14 lub 30 dni.

• Zachowaj kryterium wyszukiwania i uruchom usługę powiadamiania
(„Alert”), aby system donosił Ci o nowych pracach, przeszukując
samoczynnie bazę w odstępach dziennych, tygodniowych lub
miesięcznych. Informacje będą przesyłane bezpośrednio na adres Twojej
poczty elektronicznej.
Uwaga: Uruchomienie tej usługi wymaga uprzedniej rejestracji w systemie,
który nada Ci identyfikator i poprosi o wpisanie hasła. Można używać tego
samego identyfikatora i hasła do baz ScienceDirect i Scopus, więc jeśli jesteś
już zarejestrowany w ScienceDirect, możesz logować się do Scopusa za
pomocą identyfikatora i hasła, których używasz w ScienceDirect.

• Możesz także wprowadzić kryterium wyszukiwania do czytnika RSS, który
będzie na bieżąco wyszukiwał dla Ciebie informacje.
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Znajdź artykuły interesującego Cię autora. Znajdź informacje o
autorze. Prześledź obieg cytowań.

Scopus posiada formularz poszukiwania autora („Author Search”), który
ułatwi Ci znalezienie konkretnego autora i jego prac.

• Identyfikator autora „Scopus Author Identifier” umożliwia identyfikację
konkretnej osoby (np. spośród autorów o tym samym nazwisku albo w
przypadku różnic w pisowni nazwiska, występujących w różnych
dokumentach źródłowych).

Uwaga: Niektóre dokumenty w Scopusie nie zawierają informacji
wystarczających programowi „Author Identifier” do jednoznacznego
stwierdzenia, czy są one dziełem tego samego autora. W takich przypadkach,
do chwili uzyskania pewnych wiadomości umożliwiających scalenie rekordów,
system traktuje je jak dokumenty różnych autorów. Może się więc zdarzyć, że
ta sama osoba występuje w bazie więcej niż jeden raz. Z tego powodu, dla
zapewnienia kompletności wyników, zaleca się przejrzenie listy rezultatów i
ewentualne uzupełnienie znalezionych danych przez zaznaczenie wybranych
rekordów w okienku obok nazwiska.

• Przeglądnij listę rezultatów i wybierz z niej interesującego Cię autora.
Aby obejrzeć jego prace kliknij „Show Documents” albo liczbę obok
nazwiska autora wskazującą ilość prac tego autora w bazie Scopus.

• Na liście autorów możesz także kliknąć link „Details” i przejść do strony
o autorze. Znajdziesz tam bliższe informacje o autorze, np. jego afiliację,
tematykę prac, linki do dokumentów w Scopusie, do stron www, do
informacji o współautorach i do dokumentów cytujących.

• Sprawdź ile razy artykuły danego autora były cytowane w
poszczególnych latach. W tym celu wybierz autora i kliknij na „Citation
Tracker”.

„Citation Tracker” generuje zestawienia cytowań wybranych dokumentów
za okres 10 lat.  Z wygenerowanego zestawienia możesz wykluczyć
autocytowania. Możesz także sortować dokumenty, zmieniać zakres
sprawdzanych lat, oglądać pełne zestawienia dokumentów cytujących w
poszczególnych latach oraz przechodzić do szczegółowych opisów
bibliograficznych interesujących Cię artykułów („Abstract + Refs”) poprzez
kliknięcie takiego artykułu na liście.


