
Web of Knowledge 
Formadora: Marta Jordan 
Juny 2012 



Juny 2012. Eines i recursos documentals per la docència i recerca            2 
  

Web of Knowledge (1) 
• Base de dades de pagament de Thomson Reuters 
 
• Gestionada a Espanya per la FECYT 

 
• És un portal que conté diverses bases de dades 

 
• Accés a través de la URL:  
http://www.accesowok.fecyt.es/login 

 
 

  

http://www.accesowok.fecyt.es/login�
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• Principals bases de dades: 
 

 Journal Citation Reports (JCR): revistes amb factor 
d’impacte 

 Web of Science (WoS): articles de recerca i anàlisi de la 
producció científica dels autors 

 Biosis Previews: base de dades d’articles de ciències de 
la vida i biomedicina 

 Medline: base de dades d’articles de ciències de la salut 
 

Es troben a la pestanya Select a Database 

Web of Knowledge (2) 
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• Altres recursos: 
 
 Essential Science Indicators: rànkings de recerca 
 
 Scientific webPlus: cercador d’informació de qualitat 

a Internet 
 
 Biology Browser: cercador d’informació de totes les 

àrees a Internet 

Web of Knowledge (3) 
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• Altres recursos: 
 

 Index to Organism Names: nomenclatura dels organismes 
(virus, plantes...) 

 

 Researcher.ID: xarxa global d’investigadors, on tothom és 
identificat de manera unívoca i es mostra la producció 
científica dels autors 

 

 Science Watch: novetats, entrevistes... relacionades amb 
el món de la ciència 
 

Es troben a la pestanya Additional Resources 
 
 

Web of Knowledge (4) 
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Journal Citation Reports (1) 
•   Permet cercar per : 
títol de revista 
àrea temàtica 
editorial 
país 

 

• Dades des de 1997 fins l’actualitat 
 

• Els títols de revista es busquen: 
per títol exacte 
per abreviatura 
per paraula clau 
ISSN 

 
 
 



Juny 2012. Eines i recursos documentals per la docència i recerca            7 
  

Journal Citation Reports (2) 
• Ofereix diversos indicadors que analitzen la revista: 
 

 Impact Factor (Factor d’Impacte), Quartil i Àrea 
 Immediacy Index (Índex d’Immediatesa) 
 Cited Half-Life 
 Citing Half-life 
 Eigenfactor 
 Article Influence 
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Immediacy Index 
• Indica la freqüència amb què es citen els articles 

d’una revista dins del mateix any de publicació 
 

• Reflecteix la rapidesa amb què els articles d’aquella 
revista són citats des del moment en què es publica 
 

• Un índex d’immediatesa elevat mostra si una revista 
publica articles d’avantguarda en aquella disciplina 
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Cited Half-Life 
• Indica la mitjana d’anys de les cites rebudes per la 

revista analitzada: 

 
 

 

 
 

 

 

Si la revista JOURNAL OF NEUROLINGUISTICS el 2010 té una cited 
half-life de 6.9 això significa que el 50% de les cites rebudes per 

aquesta revista el 2010 corresponen a articles de 6,9 anys o menys. 

•  No valora la qualitat de la revista, però permet 
conèixer amb més detall les publicacions.  
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Citing Half-Life 
• Indica la mitjana d’anys dels articles citats per la 

revista analitzada: 

 
 

 

 
 

 

 

Si la revista BIOSTATISTICS el 2010 té una citing half-life de 8.0 això 
significa que el 50% dels articles citats per aquesta revista el 2010 

corresponen a articles de 8 anys o menys. 

•  No valora la qualitat de la revista, però permet 
conèixer amb més detall les publicacions.  
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Impact Factor 
• Mesura el prestigi que les revistes tenen dins la seva 

àrea del coneixement 
 

• És la mitjana del nombre de vegades que es citen els 
articles publicats en una revista els darrers 2 anys 
 

• La revista més citada és la que té més impacte 

 
 
 

 

 

Factor impacte 
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Àrea i Quartil (1)  
• Han d’acompanyar sempre el factor d’impacte 
 
• L’ àrea indica el camp del coneixement de la revista 

 
• Una revista pot pertànyer a diverses àrees 
 
• El quartil informa si la revista és més o menys 

important dins la seva àrea 
 

• El quartil i l’àrea donen sentit al Factor d’Impacte 
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• JCR ordena les revistes de cada àrea temàtica per 
ordre d’impacte (de + a – impacte) 
 

• Es divideix aquesta llista en 4 parts (4 quartils) 
 
• Les revistes del quartil 1 (Q1) són les de més 

impacte, i les del quartil 4 (Q4)  les de menys impacte 
 

• La posició que ocupa la revista dins l’àrea, també és 
una dada rellevant 
 

Àrea i Quartil (2)  
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Àrea i Quartil (3)  
• Per conèixer-los, cal cercar una revista a JCR 

 

 

• L’opció Journal Rank dóna el quartil i l’àrea 

 

• JCR mostra tota la informació necessària 

 
 

Factor impacte 

Àrea 

Quartil 

Posició 
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Eigenfactor 
• Valora la influència o repercussió de la revista.  
 
 

• Es calcula de manera similar a com Google calcula la 
rellevància de les pàgines web (PageRank) 
 
 

• Valora si es reben cites de publicacions molt o poc 
citades  i, per tant, de publicacions més o menys 
influents.  
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Article Influence 

• Medeix la influència dels articles publicats a les 
revistes. 

 
 

• Es calcula com l’Eigenfactor però, a més, es té en 
compte el núm. d’articles publicats a la revista 
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Web of Science 
• Permet cercar els articles publicats a les revistes amb factor 

d’impacte 
 
• Permet conèixer el núm. de cites que rep cada article 

 
• Troba els documents citats a les revistes amb factor d’impacte 
 
• Elabora informes de producció científica per als autors 
 
• Calcula l’Índex H dels autors 
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Espai personal a Web of Science 
• Gratuïtament els usuaris es poden donar d’alta i 

crear-se un espai de treball propi 
 
 
• Aquest espai permet: 
 crear alertes d’articles o cerques 
 desar les cerques fetes 
 gestionar el Researcher.ID 
 emprar el gestor de referències bibliogràfiques 

EndNoteWeb 
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Cerques a Web of Science (1) 
• La pestanya Search permet cercar els articles publicats a les 

revistes amb factor d’impacte 
 tema 
 autor 
 grup de recerca 
 títol de revista 
 nom del congrés 
 etc. 

• Podeu limitar la cerca per 
anys o àrea de coneixement 

 
 

 
• Cal que combineu els operadors AND, OR, NOT 
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Cerques a Web of Science (2) 
• La pestanya Cited Reference Search permet cercar els articles 

que citen el treball d’un autor 

• Podeu limitar la cerca per 
anys o àrea de coneixement 

 
 

 

• Cal que combineu els operadors AND, OR, NOT 
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• L’opció Advanced Search permet cercar la base de 
dades als usuaris avançats 
 

• La pestanya Search History mostra totes les 
cerques fetes durant la sessió 

Cerques a Web of Science (3) 
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Visualitzar els resultats 

• Podeu refinar els resultats amb 
Refine Results 
 

 
 
 

• Però podeu ordenar els resultats 
de diverses maneres 

• Els resultats de la cerca mostren primer els articles 
més recents 
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Visualitzar els resultats 
• Es pot visualitzar la informació completa dels 

articles 
 títol  -  autors   -  revista  -  afiliacions dels autors  -  àbstract 
 cites rebudes   -  cites fetes  -  articles relacionats 
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Gestió dels resultats 

imprimir-los 
enviar-los per mail 
exportar-los a un gestor de referències 
desar-los en un fitxer (TXT, HTML...) 

 
 

• Es poden seleccionar els articles d’interès i: 
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Producció científica d’un autor 
• Objectiu: trobar tots els articles publicats per un autor en 

revistes amb factor d’impacte 
 

• Cercar l’autor pensant en totes les maneres com ha signat els 
seus articles 

 

 

 

 
 

 

 

• Limitar la cerca per anys 
o àrea de coneixement 
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Producció científica d’un autor 

• Mostra tots els autors amb el mateix 
nom, separats per àrees temàtiques i 
afiliacions 
 

• És útil si l’autor sempre signa de la 
mateixa manera 

 

 

•  Una alternativa per a cercar autors és l’eina Author Finder 
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Visualitzar els articles d’un autor 

 

• Es poden eliminar els articles no desitjats 
amb l’eina Refine Results 

 

 

 

 

 
• Un cop feta la cerca, cal assegurar-se que NOMÉS hi 

ha els articles de l’autor cercat 
 

• Es visualitza la informació completa de cada article, 
incloses les cites rebudes 
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• Amb Create a Citation Report s’elabora un informe 
de producció científica de l’autor 

 
 

• Es veuen totes les dades de l’autor: 

Citation Report 

 articles publicats 
 núm. de cites rebudes 
 mitjanes de cites rebudes 
 índex H 
 gràfica de ritme de publicació anual 
 gràfica de cites rebudes 
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H-Índex 
• Càlcul proposat per J.E. Hirsch a: 

 
 

Hirsch, J.E. An index to quantify an individual's scientific research 
output. Proc Natl Acad Sci USA. 2005 Nov 15;102(46):16569-72. 

• Valora les cites rebudes a cada article de l’autor, així com 
també la regularitat en la publicació 
 

• Es calcula ordenant els treballs publicats de més a menys 
citats i posant-los un núm. d’ordre  
 

• L’H-Index és el punt on el núm. d’ordre i el de cites 
rebudes es troben 
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Al Campus Virtual trobareu més 
informació sobre 

Web of Knowledge 

Per a saber-ne més… 
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Gràcies! 

Marta.Jordan@uab.cat 
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