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• Uppbygging/aðgangur að WoS
• Sérstaða WoS 
• Útvegun efnis í WoS
• Leiðbeiningar/stuðningsefni í WoS
• Leitir í WoS
• Dæmi um leit í WoS 



Web of Science

• Þrjú gagnasöfn sem ná til flestra 
fræðasviða (SCI-EXPANDED, 
SSCI og A&HCI)
– eitt yfirgripsmesta gagnasafn sinnar 

tegundar í vísindaheiminum
– um 10.000 þúsund helstu tímarit á öllum 

fræðasviðum
• raunvísindi – 7.685 tímarit 
• félagsvísindi – 2.358 tímarit 
• hugvísindi – 1.253 tímarit

– leit eftir efni, mannanöfnum og stöðum
– leit að höfundum og greinum sem hefur 

verið vitnað í (cited reference search)
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Web of Science

• A&HCI - Arts & Humanities 
Citation Index® 1975-

• SCI - Science Citation Index 
ExpandedTM 1970-

• SSCI - Social Sciences 
Citation Index® 1970-
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Hvernig tímarit eru valin

• Journal Selection Process
– http://scientific.thomsonreuters.co

m/mjl/selection/#rec

• Ítarleg greinargerð um 
framkvæmdina
– http://thomsonreuters.com/busines

s_units/scientific/free/essays/journ
alselection/



Tímarit sem skráð er úr

• Heildarlisti yfir efnistekin tímarit
(ISI tímarit) í WoS
– leita eftir orði í titli, fullum tímaritstitli og 

ISSN númeri
– skoða heildarlista í stafrófsröð
– skoða breytingar á umfangi (tímarit sem 

hafa dottið út eða bæst við) 

• Listi yfir efnistekin tímarit í
– félagsvísindum
– hugvísindum
– raunvísindum 6

http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=J
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=H
http://scientific.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D


Annað aðgengilegt efni í ISI 
Web of Knowledge

• Additional Resources
– Journal Citation Reports – JCR
– ISI HighlyCited.com
– ResearcherID.com 
– Science Watch



Ýmis fróðleikur/ 
stuðningsefni



JCR – Journal Citation Report 

• JCR – Journal Citation 
Report er gagnagrunnur sem
gefur upplýsingar um 
áhrifastuðul, Impact factor, 
alþjóðlegra ritrýndra
vísindatímarita

• Opinn aðgangur fyrir árin 2006-
2007

http://isiknowledge.com/jcr
http://isiknowledge.com/jcr
http://isiknowledge.com/jcr


Vefsíða Bókasafns HA

• Bókasafn
–Rafræn gögn

–Stafrófsröð eftir titli
»Web of Science
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http://www.unak.is/


Sérstaða WoS

• Cited references
– hægt að skoða eldri rannsóknir 

sem hafa haft áhrif á ákveðið verk 

• Times cited
– hægt að skoða seinni rannsóknir 

sem hafa orðið fyrir áhrifum frá
ákveðnu verki
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Sérstaða WoS

• Related records
– greinar sem eiga það sameiginlegt 

að vitna í sömu greinar 

• Keyword Plus
– lykilorð tekin úr titli greina sem 

vitnað er í (cited references)
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Tilvitnanaleit – Cited Reference 
Search

• Hægt er að sjá hvort og hve oft 
hefur verið vísað í tilteknar
greinar eða skrif tiltekinna
höfunda

• Hvaða höfundar hafa vísað í
tiltekið efni og hvar greinar
þeirra hafa birst
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Útvegun efnis í WoS 

• Web of Science veitir oft 
aðgang að heildartexta 
tímarita sem vísað er í ef 
Bókasafn HA hefur greitt fyrir 
aðgang að þeim  
– bein tenging í heildartexta greina

með því að smella á táknin
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Leiðbeiningar

• Fræðsluefni á hjálparsíðum 
Thomson Reuters (ýmis 
fróðleikur, vefkennsla, upptökur 
og prentað efni)
– upplýsingar fyrir notendur

• http://isiwebofknowledge.com/

– kennsla og stuðningsefni
• http://scientific.thomsonreuters.com/tr

aining/wos/

– hjálpin ? 15

http://isiwebofknowledge.com/
http://scientific.thomsonreuters.com/training/wos/
http://scientific.thomsonreuters.com/training/wos/




Leitir

• Skiptir ekki máli hvort notaðir eru 
stórir eða litlir stafir

• Skrifið orðasambönd og 
setningar með því að nota 
gæsalappir, t.d. ‘‘credit card 
fraud’’

• Tengið saman leitarorð með 
AND, OR, NOT eða SAME
(notað þegar orð eiga að vera í
sömu setningu) 17



Leitir

• Þegar ekki er vitað hvernig orð 
eru stafsett eru eftirfarandi tákn 
notuð: 
*  (enginn eða margir bókstafir í

enda orðs) 
?   (einn óþekktur bókstafur)
??  (tveir óþekktir bókstafir, o.s.frv.)

dæmi: biolog* finnur orð eins og 
biology, biologist, biologists, 
biological 18



Leitir
• Höfundaleit 

– eftirnafn, fornafn
• Hoffman E* finnur Hoffman E eða 

Hoffman EG
• O´Brian C* eða OBrian finnur O´Brian

• Þegar leitað er eftir stofnunum 
eða bæjum/borgum, löndum eru 
notaðar skammstafanir 
– lista yfir skammstafanir er að finna í

hjálpinni
– Univ (University), Acad (Academy) 

o.s.frv. 
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Sýnikennsla 

• Web of Science
• http://newisinowledge.com
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http://newisinowledge.com/
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