
h индекс
на автор в Scopus

Представлява опростен метричен начин за подобряване на анализа 

на автори през последните десет години.

Включва само статии, публикувани от 1996 г. нататък.

Може да се види в инструмента за проследяване на цитати от 

страницата с подробна информация за автора.

Предоставя три графи: h графа, брой публикувани статии 

и брой цитати. 

h индекс 
на колекция статии

Предоставя един метричен метод за подобряване на оценката 

на автор, група автори, списания, отдели или тематични области, 

в зависимост от избраните от потребителя статии.  

Включва всички записи в Scopus, но показва само цитатите от 

статии, публикувани от 1996 г. нататък.  

Може да се види чрез инструмента за проследяване на цитати след 

избирането на колекция статии от потребителя.

Предоставя h графата.

Ползите от h индекса



www.info.scopus.com 
www.info.scopus.com/contactus

Северна и Централна Америка:
Тел: +1 888 615 4500 

(+1 212 462 1978, ако звъните от 

извън САЩ и Канада)

Тел: +1 888 437 4636

Факс: +1 212 462 1974 

usinfo@scopus.com

Южна Америка:
Тел: +55 21 3970 9300

Факс: +55 21 2507 1991

brinfo@scopus.com

Европа, Близкият изток и Африка:
Тел: +31 20 485 3767

Факс: +31 20 485 3432

nlinfo@scopus.com

Япония:
Тел: +81 3 5561 5034

Факс: +81 3 5561 5047

jpinfo@scopus.com

Тихоокеанска Азия и Австралия:
Тел: +65 6 349 0222

Факс: +65 6 733 1050

sginfo@scopus.com F
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Измерване на производителността на изследване на авторска 
колекция от подбрани статии чрез h индекса на Scopus

h индексът може да се използва и за измерване на производителността 

на списания, изследователски проекти и групи изследователи.  

В ОПИ потребителите могат например да използват h индекса 

на Scopus за оценка на комбинирани резултати от търсенето 

на изследователска група. Това може да е полезно, когато 

финансиращата институция иска да сравни няколко изследователски 

групи, списания и др. 

Статиите, които формират част от оценката, могат да се изберат 

директно от потребителя от резултатите от търсенето за оценка, 

използваща инструмента за проследяване на цитати. h индексът
ще се генерира за избраните статии, а потребителят може да види 

съответната графа, както е показано по-долу. 

Колекцията на потребителя може да се запише в My List 
(Моят списък), така че потребителите да няма нужда да 

провеждат друго търсене.

Това е важно да се отбележи, въпреки вече обсъдения h индекс 
на Scopus за оценка на автори. Този h индекс за потребителска 

колекция статии не включва статии, публикувани преди 1996 г., 

въпреки че в изчисление3 са използвани само цитати от 1996 г. 

Обърнете внимание, че потребителят може да ограничи диапазона 

на годините за публикуваните статии през последните години, като 

междувременно отрече това ограничение. 

h индексът се влияе от различни фактори, вкл.: тематичната 

класификация на произведението, датите на публикуване, 

актуалността на информацията, която се анализира и субективизма 

на изследователя.

3  CSA Illumina записа не съдържат цитати, поради което те не могат да се покажат в Scopus.



Употреби на ОПИ

изследователите могат да идентифицират тенденции чрез анализ 

на цитатите.  

Администраторите и ръководителите на факултети трябва да оценят 

производителността на даден  изследовател.

Авторите имат нужда от документация за демонстрация на 

производителността си.

Институциите трябва да проследяват производителността на 

служителите си и резултатите от изследванията спрямо други 

институции.

Създателите на правилата имат нужда от ОПИ данните, за да взимат 

обективни решения, базирани на непредубедени изследвания.

Редакторите могат да използват ОПИ данните, за да улеснят избора 

на членовете на редакторския колектив и рецензенти.

Цитатите са фундаментален инструмент, използван за оценка на 

производителността на изследване. Scopus улеснява това, като помага 

на потребителите да идентифицират статиите на даден автор, да 

проследят цитати и да използват прости метрики за анализ, наречен 

h индекс.

Оценка на производителността на изследване / библиометрика

Значението на оценката на производителността на 
изследване



Идентификатор на автори в Scopusr

Този идентификатор повишава точността и пълнотата на резултатите 

от търсенето, като автоматично намира и премахва дублиращите 

се имена на автори. След това инструментът задава уникален 

идентификатор на всички автори, които имат публикувани статии 

в Scopus.

За разлика от други бази данни Scopus е уникална с това ,че използва 

не само името на автора, но и допълнителни данни, свързани 

с авторските статии като база, хронология на публикациите, заглавие 

на източника, област и съавтори.

Този идентификатор акцентира върху изключително високата точност. 

Ако има 99% процента вероятност документът да не е на даден автор, 

той няма да бъде причислен към съответния автор. Scopus успешно 

намира 95% от документите на автори и им задава идентификатора 

за автор. Документите, които не съдържат достатъчно данни за 99% 

обвързване, се показват като отделни списъци в резултатите за 

търсене на автор.

За да увеличат вероятността от 95% към още повече, сложните 

алгоритми на идентификатора постоянно настройват данните, 

когато има налични такива. Това се поддържа от стабилен процес, 

вкл. проверки за потвърждение за актуализиране на записите при 

предоставяне на допълнителна информация. Чрез връзката за обратна 

информация (в страницата с подробна информация за автора) авторите 

могат да видят своите данни и да ни информират, ако информацията 

има нужда да се уточни.

Използването на идентификатора на автори в Scopus е изключително 

просто. При провеждане на търсене на автор, на потребителите се 

предоставя групиран списък с резултати, включващ имената във 

всичките им варианти, както е показано по-долу.

1.  Author and name variants 
 (Dingwell, D. and Dinwell, Donald B.)
2. Total number of publications
3. Subject area
4. Affiliations
5. Author Details page

Когато има две или повече статии от един автор, се създава страница 

за автора, в която е дадена повече информация за него. Пример на 

страницата с подробна информация за автора може да се види по-долу.
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1.  Author name with any variants of the name
2.  View records that may belong to the same author.*
3. Scopus h-index
4. The affiliations
5. Instant citation overview

Инструмент за проследяване на цитати в Scopusker

С този инструмент потребителите могат веднага да узнаят чие 

произведение се цитира, колко често и от кого. Потребителите 

получават повече информация за статии, автори и публикуваните от 

тях произведения, както и тенденциите за изследване, като проверят 

и проследят данните за цитатите. Това предоставя лесен начин за 

търсене, проверка и проследяване на изследвания.

Прегледът на произведение на автор включва:
Броя на публикуваните статии и година на публикуване.
Колко често е цитирана всяка статия и през коя година.
Общият брой цитати на автор на година и период от време.
Възможност за изключване на автоцитати.

При всяко търсене, данните с цитати се изчисляват в реално време, 

като се използва последната информация в Scopus. Тъй като Scopus 

се актуализира всеки ден, потребителите могат да са сигурни, че 

преглеждат последната версия.
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*  Matched authors can be saved when the user is logged in so that these do not need to be re-grouped in 

the  future.



1.  The Citation Tracker lets the user view a selected period 
of time that citations were received.

2.  Users can easily export data from the Citation Tracker.
3. Exclude self-citations.
4. Sort by year or by number of citations.

Цитатите за списания могат да се разглеждат и в “Sources” (Източници) 

в лентата с менюта.

Уеб цитати и патентни цитати

Scopus показва и цитати от уеб и патентни източници, които 

цитират записи в Scopus в страницата Abstract + References 

(Статия + Препратки).

Патентните цитати са от ключовите патентни служби, а уеб цитатите 

са от внимателно подбрани уеб източници като сайтове на Courseware, 

бази данни за дисертации, масиви и други внимателно подбрани уеб 

източници.

h индекс на Scopus

h индексът (индекс с най-популярните цитати) е разработен от 

професор Дж. Хърш от Университета в Калифорния, Сан Диего с цел 

квалифицирането на въздействието и обема на изследователската 

дейност на дадено лице. Според изследванията, h индексът корелира 

с броя цитати, фактори за влияние, брой публикации и оценка на 

влиянието и качеството.1

Формулата

Един учен има индекс h, ако h от броя на неговите/нейните 
статии (NP) съдържат поне h цитата всеки, а другите (NP – h) 
статии съдържат по-малко от h цитата всеки.

За да даде практически пример, професор Доналд Б. Дингуел е публи-

кувал 185 статии, които са подредени в низходящ ред според цитатите.

Професор Доналд Б. Дингуел има индекс h 29, ако 29 от неговите 

статии съдържат поне 29 цитата всеки, а другите 154 (185-29) статии 

съдържат по-малко от 29 цитата всеки.2

h индексът може да се изчисли ръчно, като се видят документите 

на автора в инструмента за проследяване на цитати. Щракнете 

върху Sort Documents (Подреждане на документите) и изберете 

Citations in descending order (Цитати в низходящ ред). След това 

превъртете надолу, където се срещат позицията и броят на цитатите 

на статиите: това е h индексът за съответния автор, вкл. документи, 

публикувани преди 1996 г.

Забележка: има две изчисления за h индекса на автор. Първият 
е h индекса на Scopus, който включва всички публикации от 1996 г. 
насам. Вторият представлява ръчния h индекс, включващ всички 
документи в Scopus. Ръчното изчисление обикновено е по-високо, 
но не позволява по-реално сравнение на авторите, тъй като 
периодите на публикуване може да са различни.

1       2      3      ...     >      28    29    30    ...     >      184  185

192  141  103  ...     >      29    29    28    ...     >      0      0 

Място на 

статията

позиция

Цитат

брой 

1  The rise and rise of citation analysis, Lokman L. Meho, School of Library and Information Science, 

Indiana University. Приета за публикуване във Physics World.

2  Числата могат да се променят и включва само статии, публикувани от 1996 г. насам.



Измерване на производителността на изследване на автор 
чрез h индекса на Scopus

Scopus е оптималното решение за анализ на ниво автор поради обхвата 

на съдържанието си и броя на включените в базата данни автори. 

Анализът на авторите с помощта на h индекса на Scopus представлява 

съвременен метод, който включва всички авторски статии, публикувани 

от 1996 г. досега, и ги анализира чрез идентификатора на автори 

в Scopus.

Един автор се оценява на базата на неговите/нейните произведения, 

публикувани от 1996 г. насам, което е публикувано в някой от 15 000 

преглеждани списания в Scopus.

h индексът се генерира автоматично за всички автори в Scopus 

и може да се намери в страницата с подробна информация за автор. 

h графиката за даден автор може да се прегледа, като се щракне 

върху иконата за h графика в инструмента за цитати в Scopus или 

в страницата с подробни данни за автора.

Има три отделни графи, първата е позната като h графа, в която 

h индексът е точката на пресичане на двете линии. Правата линия, 

когато x=y, представлява h линията, където броя цитати е равен 

на броя статии, а кривата линия изобразява статиите на авторите 

в низходящ ред според цитатите.

Следващите две графи дават на потребителя по-ясен преглед на 

хронологията с публикации на автора. Първата графа показва броя 
на статиите, публикувани от автора с времето. Потребителят може 

да види „слаби“ или „силни“ периоди на публикации през последните 

години, които са релевантни към оценката. Потребителите могат и да 

променят прозореца на публикацията за автора да включва вместо 

стандартната 1996 г. на диапазона 2000-2005 г., което позволява 

показването на h индекса и графите за избрания период.

Това е много полезно при сравнение, например, два автора за 

разпределение на парична помощ. Единият например е опитен автор, 

който наскоро не е публикувал активно, а другият е новак с известно 

количество публикувани произведения. Ако ограничим периода за 

оценка на h индекса за последните пет години, ще видим, че новакът 

е с по-голям h индекс и може да е по-добър кандидат за помощта.  

Втората графа показва броя на цитатите, публикувани от автора 

през последните години. Това дава на потребителя ясна представа 

за влиянието на автора сред останалите колеги.


