Инструкция за SCOPUS:
•
•
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НАМИРАНЕ НА AUTHOR ID
ИЗВЛИЧАНЕ НА H-INDEX

СТЪПКА 1: НАЧАЛЕН АДРЕС ЗА ДОСТЪП ДО СИСТЕМАТА ЗА СПРАВКИ НА SCOPUS

Моля, копирайте следния адрес: https://www.scopus.com/
в браузъра, който използвате. Достъп до инструментите на
Scopus, включително търсене, може да се осъществи само:
• Ако използвате компютър в университетската мрежа
• Ако използвате компютър извън университетската
мрежа при условие, че имате инсталиранo proxy и
зареден сертификат за достъп, издаден от факултета.
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СТЪПКА 2: ПОТЪРСЕТЕ СЕ КАТО АВТОР В СИСТЕМАТА

Пример: Кликнете върху таба Authors, показан на фигурата.

Търсим данни за h-index за Надя Златева.
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Вариант.1: Търсене
университет

по

фамилия,

инициал

и/или

В Author last name вписваме фамилията: zlateva, а
Author first name вписваме инициала на малкото име: n. С
цел да върне по-точни резултати, може да се изпише и
името или част от името на университета в полето
Affiliation: sofia university. След това натискаме
бутона Search (с лупата), означен с цифрата
1.
Вариант.2: търсене по ORCID профил
Ако разполагате с ORCID профил, може да търсите и по
него. За целта се попълва само в полето ORCID и се
използва бутона Search, означен на фигурата с номер 2, в
зелено.
Например: ORCID номерът е: 0000-0002-6223-9055.
Когато търсим по ORCID номер максималният брой
резултати ще бъде 1, т.к. този номер е своеобразен
идентификатор.
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СТЪПКА 3: ОТВАРЯНЕ НА ПРОФИЛА, КОЙТО НИ ИНТЕРЕСУВА ОТ СТРАНИЦАТА С
РЕЗУЛТАТИТЕ

Горната снимка отразява резултатите от търсенето по
Вариант.1.

Всички данни за автора: идентификатори, статистики и
статии са събрани в профила на автора. Това означава, че
h-index-ът също ще го открием там. За целта, кликвате
върху името, което отговаря на търсенето (на фигурата е
оградено с червено) и се зарежда нова страница с профила
на автора.
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СТЪПКА 4: ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА H-INDEX-А ЗА АВТОРА

Оградено с:
• Жълт контур е търсеният AUTHOR ID
• червен контур е търсеният h-index

Моля, имайте предвид, че Scopus сам генерира профилите
на авторите, в зависимост от това как се казват, на каква
тематика пишат и към коя институция принадлежат.
Поради тази причина е възможно да имате няколко
профила. В този случай е добре първо да преминете през
процедурата по сливане на профили и едва тогава да
предоставите в системата Авторите информация за Author
ID и h-index.
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