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1  http://www.eisz.om.hu 
2  http://isiwebofknowledge.com 
3  2008 áprilisától Thomson Reuters a cég neve, mivel a Reuters hírügy-

nökség a Thomson részévé vált.
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BEVEZETÉS  A cikksorozat következô darabja az igen elterjedt 
Web of Science adattárat mutatja be a fejlôdéstörténettôl kezd-
ve a világhálós (online) megjelenésen át mai napig bôvülô szol-
gáltatásaival bezárólag. Az irodalomkutatás és egyéni elô me ne-
tel szempontjából is közkedvelt adattár a 21. század kihívásaira 
választ adva alakul, egyre frissebb, bôvebb és pontosabb adato-
kat szolgáltatva a kutatók, tudósok, könyvtárosok számára.

SCIENCE CITATION INDEX (IDÉZETTSÉGI MUTATÓ) – A KEZDETEK 
1955-ben Eugene Garfield (1) a Science folyóirat hasábjain 
fektette le a citációs indexek (idézettségi mutatók), köztük is 
elsô ként a Science Citation Index® (SCI, idézettségi mutató) 
elméleti alapjait. Módszerének lényege, hogy összegyûjti az 
egyes folyóiratok szövegvégi illetve lapalji hivatkozásait, en-
nek alapján a további irodalmakhoz is eljut, amelyeket szintén 
feljegyez, ez az ún. hólabda-rendszer. Jegyzetei segítségével 
betûrendes szerzôi mutatót (indexet) lehet összeállítani (2). 
1960-ban Garfield megalapította az Institute for Scientific Ino-
formation (ISI)-t Philadelphiaban, ahol 1964-tôl vette kezdetét 
az SCI, az idézettségi mutató menetelése, vagyis a gyakorlat-
ban is megvalósult, amit néhány éve még csak elméletben al-
kotott meg. Az SCI negyedévente, majd ötévente megjelenô 
kötetei a szer zôi névjegyzékén túl továbbiakat is magában fog-
lalt, úgymint forrásindexet, permutált tárgyszóindexet (fel cse-
rél he tô tárgyszavaktár), idézettségi és összesített jegyzéket (3). 
Az SCI a természettudományok és az alkalmazott tudományok 
körét öleli fel. 1972-ben bôvült a mutatók száma: megjelent a 
Social Science Citation Index® (SSCI), majd 1978-ban a mû-
vé sze tek és a bölcsésztudományok is helyet kaptak (Arts & 
Humanities Citation Index® – AHCI); s természetesen a véko-
nyabb Journal Citation Reports® kötetei is igen nagy nép sze rû-
ség nek örvendtek, amelyek a nagy hatásmutatókat (impact fac-
to ro kat) tartalmazták. Az elsô változatok nyomtatott formájúak 

voltak, késôbb mágnesszalagos, floppys, CD-ROM-os változa-
tok is megjelentek. 1992-tôl az ISI a Thomson cég részévé vált, 
Garfield emeritusi vezetôi tisztséget kapott az intézet élén, s 
az SCI, SSCI és AHCI immár Web of Science néven online 
formában a világhálón is rendelkezésre állt.

WEB OF SCIENCE  Magyarországon 2001-ben kormányhatározat 
(2249/2001 XII.12.) tette lehetôvé többek között a Web of Sci -
ence (WoS) adattár használatát az Elektronikus Információszols-
gáltatás (EISZ)1 keretén belül (4). Az EISZ nemzeti program 
célja a fel sô ok ta tás és a tudományos kutatás számára nélkülöz-
hetetlen hazai és nemzetközi elektronikus adatforrások közpon-
ti, nemzeti licenc alapján történô megvásárlása, s ebben foglal 
helyet a WoS adattár is (5). Az EISZ-program jelenlegi mû kö dé-
se 2008. december 31-ig biztosított, így a WoS el ér he tô sé ge is 
változhat a közeli jövôben.

Az idézettségi mutató és társai továbbra is elérhetôek maradtak 
nyomtatott, CD-ROM-os formában, de a világhálós változat 
megjelenése gyorsabb és frissebb eredményeket hozott. Az 
SCI 2004-tôl DVD-n és online módon maradt elérhetô (6), míg 
a további indexek CD-ROM formában és szintén a világhálón 
használhatók elôfizetéssel (7-8).

Az évek során végbement változások következtében a WoS egy 
világhálós hálózat részévé vált a Thomson ISI-n belül. Az új 
mûködési rendszer 2002-ben indult; ISI Web of KnowledgeSM 
(WoK)2 – kb. a „tudás hálója” – néven öleli fel a különbözô 
adattárakat, amelyek különféle csoportokba rendezôdnek (sok-
szakmás források, megfelelô nagy hatásmutatók megjelení-
tése, elemzô eszközök, bibliográfiakészítô programok stb.). 
A Thomson3 cég így próbálja tudományos szolgáltatásait át te-
kint he tôb bé tenni, megkönnyítve elsôsorban a kutatók, tudósok 
munkáját. A WoK egyik legfontosabb részét természetesen a 
WoS sokszakmás (mul ti disz cip li ná ris) – több tudományterü-
letet átfogó – bibliográfiai adattára alkotja. Tízezernél több 
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4  Van egy harmadik keresési lehetôség is, az ún. összetett keresés (Advanced Search), ami azonban a tapasztaltabb felhasználók számára ajánlott. Rész-
letesen itt most nem térek ki rá.

5  Az ún. kijelölt lista arra szolgál, hogy különbözô keresési eredményeinket egy helyre gyûjtsük, s innen egyszerre küldhessük, nyomtathassuk, stb. a 
tételeket, miután beállítottuk, milyen adatokat tartunk fontosnak egy-egy találatnál (pl. az ISSN számot, a tömör összefoglalót).

folyóiratot szemléz 256 témában, köztük megjelentek már 
nyílt hoz zá fé ré sû, ún. „Open Access” folyóiratok is. Hetente 
frissítik. Magyarországon 1975-tôl napjainkig lehet keresni az 
adattárban. A WoS folyamatosan bôvíti szolgáltatásait, egyre 
több adatot közöl a feldolgozott folyóiratcikkekrôl, amelyek 
legnagyobb részét az angol nyelvû irodalom képezi, azok kö-
zött is fôleg az amerikai és angol nagy hatásmutatójú (im pact 
fac to rú) lapok. A vetélytárs cégek adattárai azonban verseny-
re ösztönzik a WoS-t is, így a folyóiratok köre immár egyéb 
nyel vû irodalommal is bôvül. Orvos- és élettudományi magyar 
kiadású folyóiratok közül az angol nyelvû „Acta”-kat és a Paa-
thology Oncology Research folyóiratot tartja nyilván, illetve 
két magyar nyelvû lap is megjelenik az adattárban, a Magyar 
Állat or vo sok Lapja és az Ideggyógyászati Szemle (9). A két 
utóbbi folyóiratnak még nincs hatásmutatója, de a magyar nyel-
vû orvos- és élettudományi lapok közül a legközelebb állnak, 
hogy megkapják ezt a tudománymérési mutatószámot.

Magyarországi felhasználók tehát az EISZ-en keresztül, beje-
lentkezéssel érhetik el a WoS-t. Az EISZ-t az akadémiai, felsô-
ok tat ási intézetek és könyvtárak számára bocsátja rendelkezés-
re az Oktatási és Kulturális Minisztérium. Az EISZ-be belépve 
ügyeljünk a helyes adattár kiválasztására. A WoS eléréséhez a 
Web of Knowledge ugrópontot kell választani, ahonnan a Web 
of Science fülre kattintva jutunk el a megfelelô forráshoz. Bor-
nyolult az elérés, de „gyakorlat teszi a mestert”.

A „HÁLÓBAN”  Sikeres belépésünk után két fô keresési le he tô-
sé get4 kínál fel a WoS. Az egyik az általános keresés (Search): 
bibliográfia összeállítására alkalmas, amely az irodalomkuta-
tást és a témakeresést segíti. Míg a másik lehetôség az idézett-
ségre keresés (Cited Reference Search), amely elsôsorban az 
egyéni tudományos elômenetelben nyújt segítséget.

ÁLTALÁNOS KERESÉS  Az általános keresésnél kereshetünk szerzôre, 
témára (azon belül kulcsszavakra, címre, tömör összefoglalók 
szövegére), folyóiratcímre, megjelenés évére, szerzô intézmé-
nyi el ér he tô sé gé re, nyomtatványformára, közlemény nyelvére. 
Mindezeket segédszavakkal (logikai operátorokkal – AND, 
NOT, OR, SAME) kiegészíthetjük. Alapbeállításban a WoS 
mindhárom indexében (SCI Expanded™ – immár bôvített 
változat, SSCI, A&HCI) keres 1975-tôl napjainkig, de ezt mó-
dosíthatjuk; megváltoztathatjuk a forrást illetve az idôszakot 
is. A kapott találati jegyzék emlékeztet a PubMed®-MEDLINE 
megjelenítési listájára, ahol is a szerzôk, a közlemény címe és 
a forrásadatok, vagyis a legalapvetôbb könyvészeti adatok lát-
hatók egy-egy találatnál. Lényeges különbség azonban, hogy 
itt az idézetek száma is olvasható, azaz hogy hányan idézik az 
adott cikket. Találatainkat az adattárba érkezés sorrendjébe 
rendezi a rendszer, a legfrissebb találat szerepel az elsô helyen; 

de azokat csoportosíthatjuk akár az idézetek száma szerint 
vagy a folyóiratcímek ábécé sorrendjében is. Ha a kapott ta-
lálati halmazt nagynak találjuk, bal oldalsó menü segítségével 
finomíthatjuk: szûkíthetünk például témakörre, szerzôre, fo-
lyóiratcímre, nyomtatványformára, országra. Ha a finomított 
jegyzéket már megfelelônek találjuk, elmenthetjük, kinyomtat-
hatjuk, elküldhetjük elektronikus postán, ún. „kijelölt” listára 
(Marked List)5 küldhetô, tehát a számunkra fontos tételeket 
meg ôriz het jük valamilyen formában. Ha egy-egy közlemény 
részletesebb adatait szeretnénk megtekinteni, a cikk címére rá-
kattintva továbbléphetünk a teljes megjelenítési formára.

TÉTEL TELJES MEGJELENÍTÉSE  Egy találat teljes megjelenítésénél az 
alapvetô bibliográfiai adatok (szerzôk, cím, forrásadatok) mel-
lett még a következôket olvashatjuk: 
• cikk fajtája, milyen nyelven íródott, 
• tömör összefoglalót, 
• szerzôi kulcsszavakat, az adattár által megadott kulcsszavakat, 
• a szerzôk elérhetôségét (munkahelyi cím, levelezô szerzô 

elektronikus postacíme), 
• folyóirat kiadójának adatait, 
• a cikk témakörét, 
• azonosítószámokat (ISSN – folyóiratokat azonosít,  

DOI – digitális tartalom azonosító a világhálón). 

A teljes megjelenítés egyik legfontosabb része a cikk irodalom-
jegyzékére mutató ugrópont szám formájában, illetve a cikkre 
ér ke zô idézetek száma, szintén ugrópontként; ez utóbbit ld. az 
idézetek keresése résznél. A minél gyorsabb tájékozódás eléré-
se érdekében innen is elmenthetjük, kinyomtathatjuk stb. az 
adott tételt, illetve a jobboldali menüsávban további adatok-
hoz juthatunk, pl. ugrópont vezet a legfrissebb idézô közlemé-
nyekhez, illetve a közös idézettségen alapuló cikkekhez (10) 
(ez utóbbi hasonló szolgáltatás, mint a PubMed-MEDLINE 
AbstractPlus kapcsolódó cikkek megjelenítése – ld. a cikkso-
rozat korábbi számában).

Lássuk a fent leírtakat egy példán keresztül. Ha az általános ke-
resésnél tárgy szerint a „nôgyógyászat” és az „onkológia” kife-
jezésre keresünk, természetesen több ezernyi találatot kapunk. 
Finomítsuk az eredménysort a baloldali menüsáv segítségével 
(1. ábra). Az 1. ábrán láthatjuk a szûkítés utáni felsorolást, 
amelynek tetején az eredmények felirat mellett láthatjuk, hogy 
milyen témára is kerestünk, s végigkövethetjük finomításunk 
történetét. A találatokat idézettségük szerint rendeztük.

IDÉZETTSÉGRE KERESÉS  S ha már az idézettség látóterünkbe került, 
nézzük meg, miképpen kereshetünk idézetek szerint ebben az 
adattárban. Az idézet keresésnél (Cited Reference Search) elsô 
lépésben az idézett szerzô nevére, az idézett munkára (fôleg 
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6  Az idézett szerzôk alfabetikus sorrendjében jeleníti meg az idézett közleményeket (alapvetô adatokkal: szerzônév, rövidített folyóiratcím, megjelenési 
év, évfolyamszám, cikk elsô oldalának száma, azonosítószám, ha van - gyakran ez a DOI szám, idézetek száma).

7  A teljes megjelenítés résznél pedig még az idézetek számára kell kattintani, hogy eljussunk az idézetek találati listájához, amit a fentebbi leírásból már 
ismerünk.

1. ábra  Általános keresés – eredményjegyzék szûkítések után

folyóiratcikkre) és idézett munka megjelenési évére vagy egy 
idô szak ra kereshetünk. Második lépésként egy jegyzékbôl6 kell 
kiválasztani azon cikkeket, amelynek idézettségére kíváncsiak 
vagyunk. A kiválasztás egyik módja a sorok elején található kis 
négyzetek kijelölése, másik módja a sorok végén található tel-
jes megjelenítés ugrópont.7 Ez az ugrópont azonban csak akkor 
látható, ha az adott tételt számon tartja a WoS. Hibák, elírások 
elô for dul hat nak ekkora anyag feldolgozásánál, így például el-
írt szer zôi név, hibás oldalszám és így tovább.

Akár egyik módot, akár a másikat választjuk, eredménysorunk 
nem tér el a korábban megismert formától: tételenként tartal-
mazza az alapvetô bibliográfiai adatokat, csak itt a találatok 
idézetként szerepelnek, arra a közleményre érkezô idézetek, 
amelyet a korábbi jegyzékben megjelöltünk.

Könyvek idézettségére is kereshetünk, idézett szerzô nevét és/vagy 
az idézett munkánál a könyv címét vagy inkább rövidített formá-

ját kell megadni. Fôleg azonban ez utóbbinál többféle névváltozat 
szerepelhet, így elôfordul, hogy nem sikerül az adott könyvnek 
ebben az adattárban található összes idézetére rábukkanni.

A WoS ADATTÁR ÉRTÉKNÖVELT SZOLGÁLTATÁSAI (11)  Az eddig leírtakon 
túl további lehetôségeket ajánl a WoS, amelyek folyamatosan 
frissülnek, megújulnak az igényeknek megfelelôen. A szolgálta-
tások bizonyos köre az EISZ-en keresztül belépve azonnal, beje-
lentkezés (regisztráció) nélkül elérhetô. Míg némely szolgálta-
tás bejelentkezéshez kötött, vagyis a WoS-on belül felhasználói 
nevet és jelszót, valamint néhány egyéb adatot kell megadni, a 
rendszer visszajelez a megadott elektronikus postacímen, s ezek 
után használatba lehet venni a „plusz” szolgáltatásokat.

BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL IGÉNYBE VEHETÔ SZOLGÁLTATÁSOK

1. Eredménysor elemzése (Analyze Results)
Az általános keresésnél a találati lista tetején található funkció, 
amellyel a kapott tételeket lehet elemezni százalékokban mérve 
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8  Jorge Hirsch, amerikai fizikus nevéhez köthetô tudománymetriai mutatószám. Lényege: az egyén olyan publikációinak h-száma, amelyek legalább 
h-számú idézetet kaptak a szakirodalomban.

2. ábra  Citation Report – tudománymérési elemzés a WoS-ban egy szerzô közleményein keresztül – a legfontosabb mûveletével, a h-index-szel

különbözô szempontok (például nyelv, szerzô, ország) szerint. 
Maximum 10 ezer találatot tud a rendszer elemzés alá vetni.

2. Idézetek elemzése, megjelenítése (Citation Report, Citation Map)
Az alapvetô könyvészeti adatok megjelenítésekor az idézett-
ségre vonatkozó lehetôségekkel is találkozhatunk; mindkét le-
he tô ség grafikus megjelenítésében rejti varázsát.

A Citation Report a megjeleníteni kívánt tételeket elemzi, pél-
dául a közlemények száma, az összidézetek száma a h-index8 
szerint (2. ábra). 

A Citation Map ugyanakkor a legújabb szolgáltatása a WoS-nak, 
mely egy találat teljes megjelenítésekor jelenik meg. Az adott 
közlemény „hivatkozás történetérôl” ad képet, azaz meg te kint-
he tôk a visszamenôleges hivatkozások (cikk irodalomjegyzé-
ke), illetve az elôremutató hivatkozások (cikkre ér ke zô idézetek 
száma) – mind grafikusan, mind táblázatba rendezett számok 
formájában. Ez az adatnyújtás azonban még a kísérleti szakasz-
ban jár, a rendszer igyekszik frissíteni az esetleges hibákat.

3. Szerzô azonosítására szolgáló eszközök
a)  Szerzô beazonosító rendszer (Distinct Author Identification 

System). Az általános keresési találati felsorolásnál találkoa-
zunk ezzel a mû ve let tel. Azonos nevû egyének közlemény-
jegyzékének különválasztására alkalmas. Az adattár szakte-
rület és évek szerint megállapítja, hogy melyik azonos nevû 
szerzôhöz tartozhat a cikk. Nem 100%-os módszer.

b) Szerzô keresô (Author Finder). Szintén az azonos neveknél 
hasznos segítség. Ha adott személyre és munkásságára kere-
sünk és a munkahelyet, illetve a témakört is ismerjük, akkor 
az Author Findert használjuk, amelyet az általános keresési le-
he tô ség nél, a szerzô keresési mezônél találunk ugrópontként.

c) Teljes szerzôi név megadása (Full Author Names). Ha egy 
cikkben a teljes szerzôi név szerepel, az az adattár teljes 
megjelenítési találatánál a szerzôk neve mellett is megmu-
tatkozik zárójeles tételként.

4. Ugrópont teljes szöveghez
Miként a PubMed adattárnál, a Wos-nál is törekszenek kap-
csolót (linket) adni a teljes szöveghez. A teljes szövegû elérés 
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9 Az RSS funkció részletesebb leírását ld. e cikksorozat elôzô darabjánál, a MEDLINE adattárnál.

intézeti elôfizetéshez kötött, tehát ha az intézet, ahonnan a 
WoS-t használják, elôfizet az adott folyóiratra, akkor a cikkhez 
kapcsoló vezethet. Továbbá „Open Access” cikkeket lehet ol-
vasni teljes szöveggel, hiszen azokhoz bárki hozzáférhet nyílt 
hozzáférésük okán.

BEJELENTKEZÉSSEL IGÉNYBE VEHETÔ SZOLGÁLTATÁSOK

1. „Értesítôk” – Alerts, RSS 
Naprakész tájékoztatást kap az ember, ha akár az általános ke-
resés, akár az idézetek keresési eredményi jegyzékére felirat-
kozik. Egyrészt elektronikus értesítést (villanyposta) lehet kér-
ni adott témára, vagy ún. RSS-en – hírcsatornán (Really Simple 
Syndication) – keresztül elmentett keresési felsorolásokat és 

„idé zet ké rô ket” lehet olvasni. Az utóbbi azt jelenti, hogyha 
valaki kíváncsi, hogy egy cikket hányan idéznek, s nem akar 
ezért folyton az adattárba belépni, akkor idézetértesítôt kap 

– villanypostán vagy RSS-en keresztül.9

2. EndNote® Web
Világhálós alapú hivatkozásrendezô, amelynek segítségével 
többek között bibliográfia állítható össze, különbözô adattárak-
ból nyert találatok rendezhetôk, formázhatók, s ezek a találatok 
küld he tôk is más hivatkozásrendezôkbe, például a Thomson 
egy másik „termékébe”, az EndNote®-ba, amely viszont nem 
világhálós (webes) alapú.

3. ResearcherID
Honlapi közösségi oldal, ahol feliratkozást követôen sajátoldalt 
(profilt) építhet ki a kutató, tudós. A profil tartalmazza, tartal-
mazhatja adott szerzô publikációs listáját, idézeteinek számát, 
s így a különféle elemzéseket is, pl. h-indexet. Az informáci-
ókat meg lehet osztani a többi kutatóval, akik regisztráltak az 
oldalra, sôt, tudományos véleményeket is lehet cserélni.

ISI WEB OF KNOWLEDGESM EGYÉB ADATTÁRAI A THOMSON 

REUTERSTÔL  A WoK számos egyéb adattárat is magában rejt a 
WoS-on kívül. Néhány a fontosabbak közül:
• Journal Citation Reports®. A nagy hatásmutatójú (impact 

fac to rú, IF) lapok adattára CD-ROM-os vagy világhálós 
változatban, ahol az elôbb említett mutatószám szerint ele-
mez he tôk a folyóiratok. Évente az ISI adja meg az adattár-
ban sze rep lô lapok IF-jét, a tudományos folyóiratok átlagos 
idézettségén alapuló mutatószámot.

• Essential Science IndicatorsSM. A WoS adatait alapul véve 
elemzi és rangsorolja a kutatókat, országokat, folyóiratokat, 
intézeteket. Kéthavonta frissül, tíz éves idôszakot ölel fel.

• Thomson ScientificWebPlus. Az ISI WoK kísérleti szakasz-
ban lévô világhálós tudományos keresôje.

„A TUDOMÁNY HÁLÓJÁBAN”  A WoS elônye sokrétûségében 
és több tudományterületet felölelô tulajdonságában rejlik, s bár 
az orvostudomány területén a PubMed-MEDLINE-nal nehéz 

felvennie a versenyt, szolgáltatásainak összekapcsolásával a 
„minden egy helyen” elvnek igyekszik megfelelni, s kihangsú-
lyozza elem zô eszközeit, grafikonos ábrázolásait, amelyekkel 
átláthatóbbá teszi a „tudomány hálóját”. Ezek közül is kie me-
len dô h-index szolgáltatása, hiszen a meghatározott mutató-
szám segítségével a kutató, tudós szakember is könnyebben 
tudja elhelyezni magát a tudományos ranglétrán.

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

A&HCI = Arts and Humanities Citation Index®

DOI = Digital Object Identifier®

EISZ = Elektronikus Információszolgáltatás

ISI = Institute for Scientific Information

ISSN = International Standard Serial Number

RSS = Really Simple Syndication

SCI = Science Citation Index®

SSCI = Social Sciences Citation Index®

WoK = Web of KnowledgeSM

WoS = Web of Science®
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