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WEB OF SCIENCE
Web of Science (WoS) on viiteandmebaas, mis sisaldab lisaks ajakirjaartiklite viidetele ka konverentsimaterjale ja 
raamatuid kajastavaid andmebaase.



Web of Science sisaldab erinevaid andmebaase, millest Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli jaoks on avatud:
Web of Science Core Collection;
KCI-Korean Journal Database;
Russian Science Citation Index;
SciELO Citation Index.



Web of Science Core Collection andmebaasis on kättesaadavad:

Viiteandmebaasid:
* Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) (1990 – tänapäev)
* Social Sciences Citation Index (SSCI) (1990 – tänapäev)
* Arts & Humanities Citation Index (AHCI) (1990 – tänapäev)

Kaks konverentsimaterjalide tsiteerimisinfo andmebaasi:
* Conference Proceedings Citation Index – Science (CPCI-S) (1990 – tänapäev)
* Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (CPCI-SSH) (1990 – tänapäev)
Materjal pärineb tunnustatud konverentsidelt, sümpoosionidelt, seminaridelt jm laiaulatuslikelt
dokumenteeritud koosviibimistelt erinevatest valdkondadest.

Teadusraamatute viiteandmebaasid:
* Book Citation Index – Science (BKCI-S) (2005 – tänapäev)
* Book Citation Index – Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) (2005 – tänapäev)
* Emerging Sources Citation Index (ESCI) (2015 – tänapäev)



Andmebaasides otsingut sooritades ei ole registreerimine
vajalik, ent kasutajaks registreerumine annab info talletamisel
eeliseid – registreerudes pääsete juurde kõigile Web of Science`i
poolt pakutavale:

* salvestage otsingud Web of Science`is;

* salvestage märgitud loend (Marked List) hilisemaks 
kasutamiseks;

* lisage viiteid oma EndNote kogusse;

* logige automaatselt sisse ka teistesse Clarivate`i toodetesse.



Web of Science`is indekseeritud ajakirjadest saate ülevaate: https://mjl.clarivate.com/home

https://mjl.clarivate.com/home


Alustamiseks valige andmebaas. Alustage otsingut mis tahes loendis saadaolevast andmebaasist. 
Iga andmebaasi juures on selle kirjeldus, et oleks lihtsam valikut teha. 



Rippmenüüst Editions saate märkida valitud andmebaasi konkreetsed väljaanded, millest otsingut teostama
hakatakse. Võite valida ka Select All – siis saavad märgistatud kõik nimekirjas olevad andmebaasid ning otsing
teostatakse neis kõigis. Loend sisaldab nii viitamis-, konverentsimaterjalide kui ka raamatuid kajastavaid
andebaase.



DOCUMENTS

Selles jaotises saate otsida kirjandust mingi 
teema kohta, autori või mõne muu tunnuse 
alusel. 
Vaikimisi otsitakse kirje kõikidelt väljadelt. 
Otsinguvälju saab rippmenüüst valida.

Valige otsinguväli.

All Fields otsib iga artiklikirje kõikidest
jaotistest. 

Topic väljal otsitakse pealkirjast, 
sisukokkuvõttest, võtmesõnade hulgast. 
Samuti saate otsida autorite, ajakirja 
nimetuse, autoriga seotud 
organisatsioonide (Affiliation) ja teiste
tunnuste järgi, et leida just seda infot, mida
vajate. 



Võimalus avaldamise ajavahemiku järgi otsimiseks:
Valige Add date range, avanevas aknas kasutage välja Publication Date, et valida omale sobiv ajavahemik. 
(Vaadake ka järgmist slaidi)



Avaldmise aasta järgi otsimiseks kasutage välja Publication Date ning valige sealt Custom –
siis avanevad lahtrid kuupäeva/kuu/aasta vahemiku sisestamiseks.
a



Valides otsinguväljalt jaotiseks Affiliation, teostatakse otsing asutuste hulgast. 
Võite sisestada soovitud otsisõna või jätta otsingukasti tühjaks ning klõpsata otsingukasti
paremal servas Select from Index, mis avab tähestikulise loetelu.



AUTHORS

Kasutage seda jaotist, et teha otsingut autorikirjete leidmiseks. 
Autorikirjed on artiklite kogumid, mis on seotud autori avaliku profiiliga.

GORDON

Võite sisestada
otsitava autori
nii ees- [First Name 
and  Middle Initial(s)]
kui ka perekonnanime
või ka ainult
perekonnanime.

Vajadusel saate lisada
ka erineva nimevariandi
(Add name variant)



Olles sisestanud otsitava autori nime (vaata eelmine slaid), avaneb aken, kus saate oma päringut täpsustada:



CITED REFERENCES

Cited Reference Search võimaldab teil Web of Science'is otsida üle miljardi indekseeritud tsitaadi hulgast. 
Saate hõlpsalt leida kõik Web of Science'i kirjed, millele on väljaandes viidatud, olenemata sellest, 
kas see väljaanne on Web of Science'is indekseeritud või mitte.



Lehekülje paremalt alt servast avaneb infoaken, kust saab infot erinevate ressursside ning uuenduste kohta.



Päringu koostamine kasutades Boole`i operaatoreid (Boolean operators) 

Boole`i operaatorid ütlevad otsingumootorile, kuidas otsingus termineid kombineerida:

* kasutage AND, et leida kirjeid, mis sisaldavad kõiki teie termineid 
* kasutage OR, et leida kirjeid, mis sisaldavad teie termineid 
* kasutage NOT, et välistada teie tingimusi sisaldavad kirjed
* lähedusoperaator on NEAR. Otsing water NEAR/5 consumption leiab kirjed, kus need sõnad on 
teineteisest kuni viie sõna kaugusel.

Täpse fraasi otsinguks tuleb see panna jutumärkidesse. Sel juhul otsib otsingumootor täpselt teie 
sisestatud fraasi. Kui sisestate fraasi ilma jutumärkideta, paneb otsingusüsteem nende vahele 
operaatori AND. 

Metamärke saab kasutada nii sõna alguses, keskel kui ka lõpus. Need on
• tärn (*) - asendab suvalise arvu tähti;

• dollari märk ($) - asendab 0 kuni 1 tähte;

• küsimärk (?) asendab ainult ühe tähe.
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