Cited-by
O Cited-by mostra como o trabalho foi recebido pela comunidade mais ampla;
exibindo o número de vezes que foi citado e vinculando ao conteúdo da citação.
Pesquisadores citam o trabalho de outras pessoas para dar
reconhecimento ao material que foi utilizado quando escreviam
seus próprios artigos. É útil para ver quais artigos citaram um
artigo que você está lendo e como eles podem ter desenvolvido
ou desafiado suas ideias. É isso que faz o Cited-by, ele exibe
o número de citações e vincula os artigos com citações.

Referências são importantes

O Cited-by é recíproco, o que significa que todos se beneficiam.
Membros fornecem metadados de referência quando registram
conteúdos conosco, o que habilita a eles e outros membros
participantes descobrirem quais artigos citam os deles próprios.
Utilizar este serviço ajuda os usuários a navegar por pesquisas
relacionadas, ver como o trabalho foi recebido pela comunidade
mais ampla e explorar a evolução das ideias com o tempo, ao
ressaltar citações entre os trabalhos.

Introdução - como utilizar o Cited-by

Membros precisam incluir as listas de referências quando
registram seus conteúdos para que sejam qualificados para
o Cited-by.
Nós fazemos o máximo de correspondências possível entre estas
referências e DOIs existentes da Crossref para estabelecer uma
relação do Cited-by em nosso banco de dados. Conforme se
adicionam novos conteúdos, nós automaticamente atualizamos
as relações e notificamos membros sobre os novos vínculos.

Membros que utilizam o Cited-by são incentivados a verificar
novas citações com regularidade ou, se realizarem consultas
XML, a definir o atributo do alerta como ’verdadeiro’. Isso
significa que a busca será salva em nosso sistema e que alertas
serão emitidos quando houver uma nova correspondência.
Quando recuperadas, a contagem do Cited-by deve ser exibida
e vinculada a partir de e para sites participantes.
Membros só podem recuperarmetadados do Cited-by
relacionados a seus próprios conteúdos. Qualquer um pode
visualizar contagens do Cited-by através de nossas APIs
públicas, mas a lista real de trabalhos é limitada ao membro.

Boas práticas

Adicionar referências nos metadados do Crossref melhora em
muito a habilidade de avaliar o alcance dos textos e de descobrir
pesquisas relacionadas. Enquanto o Cited-by é opcional,
ele também é altamente incentivado, assim como todos os
serviços da Crossref. Quanto mais membros participarem, maior
o benefício para outros membros e para aqueles na comunidade
mais ampla de comunicações acadêmicas.

Cited-by: como funciona

Pesquisadores citam outras
pesquisas para dar reconhecimento
ao material que foi utilizado na
escrita de seus artigos.

Por causa disso, também é muito
útil para que se possam ver quais
artigos citaram um artigo que você
está lendo e como eles desenvolveram
ou desafiaram suas ideias.

Nosso serviço Cited-by ajuda os
editores a descobrirem quem está
citando seus conteúdos. Editores
utilizam essa informação para exibir
e vincular o conteúdo fazendo citação.

para exibir e
vincular o conteúdo
fazendo citação

Isso ajuda os leitores a navegarem com
facilidade por pesquisas relacionadas
em outros sites, ver quão bem e quão
amplamente o trabalho foi recebido
pela comunidade mais ampla,

...e a explorarem como as ideias
evoluíram com o tempo.

Editores nos dizem os trabalhos a que
seus artigos fazem referência nos dando
essa informação como metadados
quando registram conteúdo.

Em troca, nós oferecemos a eles
um meio de descobrir quais artigos
estão citando suas publicações.

