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ინტელექტუალური ინფორმაციის წამყვანი გლობალური პროვაიდერი ბიზნესისა
და პროფესიონალებისთვის

უზრუნველყოფს სამეცნიერო კვლევების საინფორმაციო მხარდაჭერას



რესურსები
ISI Web of Knowledge :

 Web of Science + Conference 
Proceedings

 Current Contents Connect
 BIOSIS Previews
 Zoological Record
 Derwent Innovations Index
 INSPEC

ISI Web of Knowledge:

• 20 მლნ. მომხმარებელი

• 150 000 მომხმარებელი ყოველდღიურად

• CABI: CAB Abstracts

• MEDLINE

• Food Science & Technology 
Abstracts

• Journal Citation Reports

• Essential Science Indicators

• Journal Use Reports



Web of Science
უზრუნველყოფს ონლაინ მომსახურებას
აკადემიურდარგში

მისი საშუალებით ხელმისაწვდომია შემდეგი მონაცემთა ბაზები:

 მეცნიერებაში ციტირების მაჩვენებელი
Science Citation Index (SCI)

 სოციალურ მეცნიერებებში ციტირების მაჩვენებელი
Social Science Citation Index (SSCI)

 ხელოვნებასადა ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ციტირების მაჩვენებელი
Arts & Humanities Citation Index (A&HCI)

 მაჩვენებელი ქიმიაში
Index Chemicus

 ქიმიური რეაქციები
Current Chemical Reactions

საინფორმაციო ბაზა მოიცავს დაახლოებით 8700 ჟურნალს მეცნიერების,
ტექნოლოგიის, სოციალური მეცნიერებების, ხელოვნების და 
ჰუმანიტარულ მეცნიერების დარგში.



გაფართოებული ციტირების მაჩვენებელი მოიცავს 6400 ჟურნალს
მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის დარგში. იგი ხელმისაწვდომია Web
of Science მონაცემთა ბაზის საშუალებით, რომელიც Web of
Knowlidge მონაცემთა ბაზის ნაწილია.

მონაცემთა ორი ბაზა ქიმიაში მკვლევარს შესაძლებლობას აძლევს
მოძებნოს ქიმიური რეაქცია, აგრეთვე შეარჩიოს ქიმიური ნაერთის
სტრუქტურა

სოციალურ მეცნიერებათა ციტირების მაჩვენებელი არის
ინტერდისციპლინარული მაჩვენებელი. მონაცემთა ეს ბაზა მოიცავს
1700 ჟურნალს სოციალურ მეცნიერებათა დარგში

ხელოვნებასა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში ციტირების
მაჩვენებელი ეფუძნება 1000 სამეცნიერო ჟურნალს ხელოვნებისა და
ჰუმანიტარულ მეცნიერებების დარგში



Web of Science – არის მუდმივად 
განვითარებადი რესურსი

• ძირითადი მიზანი - მნიშვნელოვანი ჟურნალების 
პოლითემატური კოლექციის შექმნა მომხმარებლის 
ყველა კატეგორიისთვის

• ჟურნალების შერჩევის პროცესს ყოველდღიურად 
აწარმოებენ მკვლევარები და კვალიფიცირებული 
სპეციალისტები საინფორმაციო უზრუნველყოფის 
დარგში



ხარისხი

მრავალფეროვნება სიღრმე

უნიკალური
წყარო!

უნიკალური
წყარო!

შეფასებული შინაარსი

დაწვრილებითი, დეტალური
შეფასება და შერჩევის
პროცესი თითოეული

ჟურნალისთვის

გვაცნობს ყველა სამეცნიერო
მიმართულებას შემდეგ
სფეროებში:

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებებში

საზოგადოებრივ მეცნიერებებში

ჰუმანიტარულ მეცნიერებებსა და
ხელოვნებაში

10,000-ზე მეტი დასახელება

Web of ScienceWeb of Science

საბუნებისმეტყველო
მეცნიერებები – 1900-დან

საზოგადოებრივი მეცნიერებები
– 1956-დან

ჰუმანიტარული მეცნიერებები, 
ხელოვნება – 1975-დან

შეფასება, სრული ინდექსაცია, 
მრავალფეროვნება, სიღრმე, 

ინდექსირებული
ბიბლიოგრაფია - უნიკალური
საძიებო ინსტრუმენტი Web of 

Science



Impact ფაქტორი
• სამეცნიერო ჟურნალის მნიშვნელოვნების (ხარისხის) 
რიცხობრივი მაჩვენებელი 

• ქვეყნდება ჟურნალში “Journal Citation Report”

I2008= M/N
M - 2006-2007 წლებში ამ ჟურნალში გამოქვეყნებული სტატიების,

2008 წელს სხვადასხვა იმპაქტფაქტორიან ჟურნალებში ციტირება

N - 2006-2007 წლებში ამ ჟურნალში გამოქვეყნებული ციტირებადი
სტატიების რაოდენობა

დღეისათვის იმპაქტ ფაქტორი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია 
ჟურნალის შეფასებისათვის. თუმცა იმპაქტ ფაქტორი 

ყოველწლიურად იცვლება. სხვადასხვა დარგებში სხვადასხვა 
სიდიდე აქვს.



ყველა საძიებო შესაძლებლობების მხარდაჭერა

“global warming”

აარჩიეთ დროის ინტერვალი და მონაცემთა ბაზები



ძიების შედეგი

შედეგები დალაგებულია ციტირების
მიხედვით – Times Cited – იმისათვის

რომ განისაზღვროს ყველაზე
მნიშვნელოვანი ნაშრომები

Refine Results – შესაძლებლობას გვაძლევს
შედეგების დათვალიერებისა რიგი

კრიტერიუმების მიხედვით – თემატიკის, 
ავტორების, ორგანიზაციების, ქვეყნების და ა.შ. 

მიხედვით



Web of Science

სრული ჩანაწერის ფორმატი

გადასვლა ოფციებზე Times Cited, 
References, Citation Map

წარმოდგენილია
ყველაზე ახალი
ციტირებადი
პუბლიკაციები



Web of Science

ოფცია Related Records

Related Records
ასახავს

დამატებით
შესაბამის
წყაროებს



ციტირების ინდექსი

პუბლიკაციის მნიშვნელოვნების მაჩვენებელი

დაანგარიშება ხდება იმ პუბლიკაციებზე
დაყრდნობით, რომლებშიც ციტირებულია ეს სტატია



ძებნა ციტირების მიხედვით

ავტორით..

….. აგრეთვე ნაშრომის ციტირების
მიხედვით, მაგალითად წიგნის, 

ფილმის, ხელოვნების ნიმუშის და ა.შ.

– ეს არის შესაბამისი ინფორმაციის
მიღების მეთოდი, რომელიც სხვა
ხერხებით შეიძლება ვერ მოიძიო

smith f* or smith fg



ციტირება შეიძლება მიღებულ
იქნას არა მარტო

პირველი ავტორის მიხედვით



Analyze Results -- იძლევა
შესალებლობას მივიღოთ დეტალური
მონაცემები ძიების შედეგების
განაწილების შესახებ.
Citation Report -- იძლევა
შესალებლობას განვსაზღვროთ
ძიების შედეგები რაოდენობრივ და
ხარისხობრივ ასპექტში.



Analyze Results – შეიტყვეთ
უფრო მეტი ძებნის შედეგებზე

ფუნქცია ”ანალიზი”-ს
საშუალებით:

ავტორი

დოკუმენტის ტიპი

დაწესებულება

პუბლიკაციის ენა

პუბლიკაციის წელი

ქვეყანა

წყარო

თემატიკა და სხვა





Citation Report – წარმოადგენს რაოდენობრივ
მონაცემებს და მონაცემებს შედეგების
შესასწავლი მასივის ციტირების შესახებ

შედეგები
Citation Report

შეიძლება შევცვალოთ



h-ინდექსი ანუ ჰირშის ინდექსი

• მეცნიერის პროდუქტიულობის და მნიშვნელოვნების
რიცხობრივი მაჩვენებელი, რომლის დაანგარიშება ხდება
პუბლიკაციებისა და მათი ციტირებების გათვალისწინებით.

• სამეცნიერო კვლევის პროდუქტიულობის შეფასებისათვის
შემოღებული იყო ჰირშის ინდექსი, რომელიც უფრო
ადექვატურ შეფასებას იძლევა ვიდრე პუბლიკაციების და
ციტირების საერთო რიცხვი.

• h-ინდექსის გამოყენება შეიძლება ერთ დარგში მომუშავე
მეცნიერთა შესადარებლად, რადგან ციტირების ტრადიციები
სხვადასხვაა დარგების მიხედვით. (მაგალითად ბიოლოგიასა
და მედიცინაში ყველაზე მაღალია, იმიტომ რომ ციტირებას
უფრო ხშირად ახდენენ)



h-ინდექსის დაანგარიშება
ინდექსის დაანგარიშება ხდება მკვლევარის ნაშრომების ციტირებების
განაწილების საფუძველზე.

მეცნიერს აქვს h-ინდექსი, თუ მისი Np სტატიებიდან h რაოდენობის სტატიები
ციტირებულია სულ მცირე h-ჯერ, ხოლო დანარჩენი Np-h სტატია
ციტირებულია არა უმეტეს h-ჯერ.

(თუ გამოქვეყნებული აქვს 100 სტატია, თითოეული ციტირებულია ერთხელ h-
ინდექსი ექნება 1. თუ აქვს 1 სტატია და ციტირებულია 100-ჯერ h-ინდექსი
ექნება 1. თუ აქვს 1 სტატია ციტირებული 9-ჯერ, 2 სტატია 8-ჯერ, 3 სტატია 7-
ჯერ….. 9 - ერთხელ; h-ინდექსი ექნება 5)

• პუბლიკაციების რიცხვის განაწილება 
შეესაბამება ჰიპერბოლას

• N(q) ~ const *q-1 სადაც q არის 
ციტირების რაოდენობა

• ამ მრუდის გადაკვეთის წერტილის 
კოორდინატა N(q)=q წრფესთან იქნება h-
ინდექსი



h-ინდექსის მაგალითი



გმადლობთ ყურადღებისათვის!

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების დეპარტამენტი


