
1. Informazioa eta datuen tratamendua

1.1. Nabigazioa, bilaketak eta informazioa filtratzea, datuak 

eta eduki digitalak:

1.1.5. Diziplina anitzeko datu baseak eta 

informazio atariak: WoS eta Scopus

Bestelakorik adierazi ezean, itemaren baimena horrela deskribatzen da: Aitortu-EzKomertziala 3.0 Espainia, 2020

Konpetentzia digitalak
Graduko ikasleentzako

formakuntza materialak

CRUE-REBIUNek egindako eta Mondragon Unibertsitateko Bibliotekak moldatutako materiala



Informazioa eta datuen 
tratamendua.
Nabigazioa, bilaketak eta 
informazioa filtratzea, 
datuak eta eduki digitalak

DISZIPLINA ANITZEKO DATU 

BASEAK ETA INFORMAZIO 

ATARIAK: WoS ETA SCOPUS



HELBURUAK

WoS eta Scopus datu baseak ezagutzea

Erreferentziak bilatzen ikastea

WoS eta Scopus-en aipamenak bilatzea

Jarduera hau egin ondoren, gaitasun hauek lortu behar zenituzke:



LABURPENA

● Disziplina anitzeko datu baseak

● Web of Science (WoS)

● Scopus



DISZIPLINA ANITZEKO DATU BASEAK 

ETA INFORMAZIO ATARIAK 

Zure alorreko datu-base eta informazio atari espezializatuez gain, badira 
disziplina anitzeko datu base eta informazio atariak, euren ezaugarriengatik, 
informazio bilaketa prozesuetan osagarri egokiak izan daitezkeenak.

Multzo honetan, Web of Science eta Scopus aurkezten dizkizugu, ekoizpen eta 
hedapen zientifikoan oso garrantzitsuak diren bi datu base akademikoak.



WEB OF SCIENCE

Web of Science
disziplina anitzeko 
datu base bat da.

Kontsulta-interfaze 
bakarraren bitartez 
datu base 
desberdinetara 
sarbidea ematen du; 
datu base bakarrera, 
edo aldi berean 
hainbatetara sarrera 
emanez. 

Datu base bat aukeratu dezakezu. 

Bilduma Nagusia aukeratzea 

gomendatzen dizugu

Emaitzak 

dataren arabera 

iragazi ditzakezu

Hitz bilaketa onartzen 

du: onairrizkoa edo 

aurreratua

Bilaketa zein 

arlotan 

burutuko 

duzun aukera 

dezakezu



AIPAMENEI BEGIRADA BAT:

AIPAMEN SAREA

WoS-en funtzionaltasun nabarmenetariko bat, beste datu base batzuekin konparatuz, 
aipamenak datu baseko erregistro bakoitzean erakusten dituela da.



Aipamen kopurua

Artikulua WoS-en zenbat aldiz 

aipatua izan den adierazten du.

Estekan klikatuz aipamena egiten 

duten artikuluen erreferentzia 

bibliografikoetara sartzeko aukera 

izango duzu.

Aipatutako erreferentziak

Bere bibliografiako artikuluen 

erreferentzia bibliografikoetara 

sarbidea ematen dizu, beti ere, 

artikuluak WoS-en indexatuak izan 

badira.

Related records/Lotutako 

erregistroak

Aukeratutako artikuluarekin, 

aipamen bidez lotura duten 

erreferentzia bibliografikoetara 

sartzeko aukera ematen dizu.

Datu basean bilaketa bat burutzean, WoS-eko erregistro bakoitzeko honako 
informazioa aurkituko duzu:

Funtzionalitate honi esker aurrera (Times cited/Aipamen kopurua) eta atzera (Cited

references/Aipatutako erreferentziak) nabigatu ahal izango duzu, gai baten 

inguruan argitaratutako artikuluen arteko loturen bidez.

AIPAMENEI BEGIRADA BAT:

AIPAMEN SAREA



SCOPUS

Scopus disziplina anitzeko 
datu base bat da.

Duen estaldura, geografiko
nahiz tematiko, zabalari
esker, berrikuspen
bibliografikoetan erabilia
izateko oso egokia da.

Hitz bilaketa onartzen du: 

onairrizkoa edo aurreratua

Bilaketa zein 

arlotan burutuko 

duzun aukeratu 

dezakezu

Aukera desberdinak ditu 

emaitzak murriztu ahal 

izateko.



AIPAMENEI BEGIRADA BAT

Scopus-ek, WoS-ek duen 
funtzionalitate bera du. 
Hau da, artikulu batetik 
honakoetara sar zaitezke:
● Cited by/Aipatzen dute: 

aipatzen duten 
artikuluak

● Related
documents/Lotutako 
dokumentuak: 
erreferentzia berdinak 
dituzten artikuluak

● References/Erreferentzi
ak: bibliografia



SARTU WEB OF SCIENCE ETA SCOPUS-ERA

MONDRAGON UNIBERTSITATEAREN WEBGUNETIK

Sartu Web of Science eta Scopus-en Bibliotekaren webgurentik.

https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/datu-baseak-atari-espezializatuak


GEHIAGO JAKITEKO...

Begirada bat eman Web of Science eta Scopus tutorialei

Eta zalantzarik baduzu, galdetu zure bibliotekan!

http://clarivate.libguides.com/woscc/basics
https://service.elsevier.com/app/answers/list/c/10545/supporthub/scopus/


Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea

Biblioteka

Dorleta, z/g. 

20540, Eskoriatza, Gipuzkoa.

T. 943714157

biblioteka.huhezi@mondragon.edu

Enpresa Zientzien Fakultatea

Biblioteka

Ibarra Zelaia, 2

20560, Oñati, Gipuzkoa.

T. 943718009

biblioteka.enpresagintza@mondragon.edu

Basque Culinary Center

Biblioteka

Juan Abelino Barriola pasealekua, 101 

20009, Donostia, Gipuzkoa.

T. 943574514

biblioteca@bculinary.com

Goi Eskola Politeknikoa

Biblioteka

Campus Iturripe. Loramendi, 4. 20500 Arrasate – Mondragon, Gipuzkoa.

Campus Orona Ideo. Fundazioa eraikuntza, Jauregi Bailara, z/g. 20120 Hernani, Gipuzkoa.

T. 943794700

biblioteka.mgep@mondragon.edu

Zalantzarik baduzu, galdetu zure bibliotekan:
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https://www.mondragon.edu/eu/web/biblioteka/kokapena-ordutegiak

