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Scopus : dades
És important com a base de dades i pels ser eis afegits

Scopus : dades
És important com a base de dades i pels serveis afegits: 

bibliometria, etc

És la més gran base de dades de resums i cites revisades 
per parells del món:

18.500 revistes // 17.806 peer review
600 publicacions comercialsp
350 col·leccions de llibres
3.6  milions de conference paper
41 milions de registres41 milions de registres
23 milions de patents
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Scopus : dades
Conté informació en 40 idiomes més cobertura no anglosaxona

Scopus : dades
Conté informació en 40 idiomes, més cobertura no anglosaxona

(6900 revistes europees, més del 50% dels títols són europeus, 
sudamericans i asia-pacífics)

De 1996 ençà
Per temes

Medline 100%

Elsevier representa el 15% del total, la resta altres
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Scopus vs  ISI WoKScopus vs. ISI-WoK

Scopus ISI‐WOK
Més complet des del 1996 Més recorregut cronològicMés complet des del 1996

Més abast geogràfic

Més recorregut cronològic, 
més antic

Més tipus d’índexs de 
qualitat de revistes

Més anglosaxó

Factor d’impacte enqualitat de revistes Factor d impacte en 
propietat JCR
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Scopus : connexió
Cap problema des del Camp s per connectar se a Scop s

Scopus : connexió
Cap problema des del Campus per connectar-se a Scopus
Cal entrar per la xarxa XPV des de fora el Campus

Els articles indexats es podran consultar si tenim subscrit 
el paquet de revistes i segons les condicionsp q g

ON? Des del catàleg del Servei de Biblioteques

http://www.scopus.com
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Scopus : cerquesp q

23 milions de patents

Els quals se’ls pot limitar d’entrada per grans àrees, data de publicació, data d’indexació 
a Scopus, etc.a Scopus, etc.

Podem afegir termes amb i combinar-los amb els operadors boleans  AND, OR i AND 
NOT

admet truncament: Rhreum* admet terme compost: “heart attack”
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Scopus : cerques

h ithi

p q

search within
i fins a 10 límits 

Autor, 
Matèria (o àrea)

Tipus de documentTipus de document,
Font, 

Descriptor, 
Matèria o paraula clau, 

Afiliació
País Tipus de font o LlenguaPaís, Tipus de font o Llengua

exclude i limit
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Scopus : cerques
E d i t d i é d b l’Ad d

Scopus : cerques
Es poden introduir més operadors amb l’Advanced 

search. En surt la definició al costat de cada 
i t ióinstrucció

Cerca per matèries = Keywords. 
No hi ha un tesaure únic, ni estan tots els registres indexats igual.No hi ha un tesaure únic, ni estan tots els registres indexats igual. 

D’una banda tenim els keywords proporcionats per l’autor, alguns 
per Elsevier i si no, importats com els d’EMBASE, MeSH, etc.

Febrer 2012. Eines i recursos documentals per la docència i recerca            8



Scopus : informació d’autors
Plana d’autor

Scopus : informació d autors
Plana d autor
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Scopus : Índex H
Índex h desenvolupat per Jorge E. Hirsch

Scopus : Índex H
de dese o upat pe Jo ge sc

Definició

Un científic té índex h si l'h dels seus Np treballs rep almenys h cites 
cada un, i els altres (Np - h) treballs tenen com màxim h cites cada  
un. 

h-index (f) = maximin(f(i),i)

Explicació 
Un autor té un índex h de quatre, si almenys quatre articles 

han estat citats quatre cops cadascun.
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Scopus : informació d’autors
Author Analyzer inclou 3 eines

Scopus : informació d autors
y

(amb gràfiques) 

Documents
Factor H
Citacions
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Scopus : Sources
I l llib è i d i

Scopus : Sources
Inclou: llibres, ponències de congressos i 

publicacions industrials

Requisits per ser inclosa:

· que els articles tinguin l’àbstract en anglès
· que la publicació sigui periòdicaque la publicació sigui periòdica
· que sigui avaluada per parells (peer reviewed)
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Scopus : Sources
Es pot buscar una publicació per Títol Àrea

Scopus : Sources
Es pot buscar una publicació per  Títol, Àrea 

temàtica, Tipus de publicació o cercar  una 
publicació en concretpublicació en concret

Informació de cada publicació:Informació de cada publicació:
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Scopus : índex de qualitat de revistes

Analytics // Journal analyzer

Scopus : índex de qualitat de revistes

Analytics // Journal analyzer

SNIP (Source Normalized Impact per Paper): mesura l'impacte d'una ( p p p ) p
cita segons les característiques de la matèria sobre la que 
s'investiga. És a dir, en un camp d'investigació científica on hi ha 
menys freqüència de cites, cada cita individual té un valor més alt y q ,
que les cites en altres àrees on es publica amb més freqüència.

SJR (Scimago Journal Rank): reflecteix el prestigi de la revista ( g ) p g
mitjançant el nombre de cites ponderades per document publicat en 
relació amb el nombre de documents publicats

Cites / articles / no citats / % Reviews (+ normalització)
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Scopus : índex de qualitat de revistesScopus : índex de qualitat de revistes
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Scopus : Exportar resultatsp p
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Scopus: espai personalScopus: espai personal

My Alerts
My List
M S ttiMy Settings
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Gràcies!Gràcies!
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