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COM CALCULAR  EL FACTOR h D’UN INVESTIGADOR  

AMB SCOPUS I LA WEB OF KNOWLEDGE 
 
Què és l’índex o factor h? 
  
Definició extreta d’un post a la web prociencia.wordpress.com: 
<http://prociencia.wordpress.com/?s=Factor+H> 

El factor h fue propuesto por Jorge E. Hirsch en  2005 y consiste en el num. de artículos que 
tiene un autor con tantas o más citas que su factor h. Por ejemplo,  un factor h de 20 significa 
que ese científico tiene 20  artículos que han sido citados 20 o más veces. Las ventajas de este 
indicador, que se aplica únicamente a los  investigadores, son: a) es un promedio extendido a 
lo  largo de los años que sólo puede aumentar o mantenerse estancado; b) se aplica a 
científicos individuales  y permite comparar carreras de científicos de diferentes edades; c) 
permite extrapolar el rendimiento de un  científico a medio plazo. 

Se considera un éxito en  la carrera científica de un investigador obtener un h de  20 después 
de 20 años de trabajo, mientras que un h a  partir de 35 sólo se daría en los mejores 
científicos. El  inconveniente que tiene es que, al ser un indicador calculado a partir de las 
citas, su valor depende del tamaño  de la población de científicos que trabajan en un 
determinado campo, de manera que también está afectado  por el sesgo que padecen las 
áreas poco desarrolladas o  con un reducido número de investigadores. 

También se ve afectado por el hecho que no es útil para jóvenes investigadores (es una 
evaluación de la carrera del investigador a largo plazo). 

Veure també: Imperial, J., & Rodríguez-Navarro, A. (2007). Usefulness of Hirsch’s Index to 
evaluate scientific research in Spain. Scientometrics, 71, 271-282. 
 
Cal matitzar alguns aspectes de la definició. En primer lloc que h sigui 20 després de 20 anys de 
carrera investigadora és només una estimació que no es pot aplicar a totes les àrees de la recerca. 
Altra vegada dependrà del diferent “nivell d’activitat” de les àrees, per tant no totes són 
comparables. En segon lloc que h està pensat, com gairebé tots els índex quantitatius de producció 
científica, per a les ciències experimentals. Ara bé, la utilització d’h en humanitats, ciències socials, 
jurídiques, econòmiques, etc. seria suportable si la base de dades s’on es quantifiquen les cites fos 
realment representativa d’aquetes disciplines. En aquests moments hi ha dues grans bases de dades 
genèriques internacionals: ISI de Thompson i SCOPUS d’Elsevier. Realment ISI va néixer i té 
molta més representativitat de les ciències experimentals, en canvi SCOPUS duplica gairebé el 
nombre de revistes que inclou respecte d’ISI, i inclou moltes més  revistes “no-USA” i de llengües 
diferents a l’anglès. D’aquesta manera SCOPUS probablement seria més adequada que ISI a l’hora 
de buscar h d’investigadors de totes les disciplines no estrictament experimentals o de ciències de la 
salut. Ara bé, el sistema d’indexació de SCOPUS només es fiable a partir de 1996. I això és un tema 
molt a tenir present. 
 
De tota manera sí que és veritat que el factor h és només un índex més quantitatiu, que no pot 
substituir les valoracions qualitatives, i que és molt més apropiat per investigadors que porten ja 
com a mínim 10-15 anys de carrera, i no per investigadors joves. 
 
Al treball ja citat de Imperial & Rodríguez-Navarro hi trobareu moltes més qüestions claus i 
crítiques a tractar quan parlam de l’índex h. 
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Què és SCOPUS? 
 
Informació extreta de: http://www.info.scopus.com/overview/what/: 

Scopus is the largest abstract and citation database of research literature and quality web 
sources. It's designed to find the information scientists need. Quick, easy and comprehensive, 
Scopus provides superior support of the literature research process. Updated daily, Scopus 
offers.  

• 15,000 peer-reviewed journals from more than 4,000 publishers  
o over 1000 Open Access journals  
o 500 conference proceedings  
o over 600 trade publications  
• 33 million abstracts  
• Results from 386 million scientific web pages  
• 21 million patent records from 5 patent offices  
• Seamless links to full-text articles and other library resources  
• Innovative tools that give an at-a-glance overview of search results and refine them 

to the most relevant hits  
• Alerts to keep you up-to-date on new articles matching your search query, or by 

favorite author  

Scopus is the easiest way to get to relevant content fast. Tools to sort, refine and quickly 
identify results help you focus on the outcome of your work. You can spend less time 
mastering databases and more time on research.  

 
Per saber quines revistes cobreix i quins criteris aplicar per incloure revistes podeu consultar 
aquesta plana web: http://www.info.scopus.com/detail/what/ 
 
Com trobar el “factor h” d’un autor a SCOPUS? 
 
SCOPUS ofereix moltes possibilitats de recera i de refinament de les recerques però l’exemple que 
farem aquí és el més simple possible. En primer lloc definim un autor: Joseph Biederman (famós 
investigador en psiquiatria infantil). A partir d’aquí, des d’una IP de la UIB heu d’anar a la plana 
http://www.scopus.com i veureu la següent imatge (on ja hi hem escrit, segons ens indiquen les 
instruccions el nom del nostre autor): 
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El que hem fet en el quadre de recerca bàsica és definir: el nom de l’autor i el tipus de document 
(articles o revisions). Tota la resta ens ve donat per defecte i, òbviament, ho podríem 
modificar.Després de prémer sobre el botó de més avall, on posa  “search” trobam aquests 
resultats: 
 

 
 
Hi ha 582 articles (o revisions) del nostre autor, però no podem estar segurs de que tots els treballs 
siguin seus. Hi ha (i ho podreu provar tot de manera intuitiva perquè l’interfícia ho permet) moltes 
maneres de refinar, però una de les més sencilles és clicar sobre el “more” d’ Author Name i 
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seleccionar tots aquells noms que corresponen al nostre autor. Vegeu en aquest cas la següent 
pantalla: 
 

 
 

Com que hi ha molts de noms, un desplegable ens perment anar a la B, la primera lletra del cognom 
del nostre autor, d’aquesta manera veurem tots els autors que comencen amb B continguts al nostra 
llistat d’articles. A continuació, seleccionarem els autors que realment estam segur que són en 
“Joseph Biederman”. Mirau la següent pantalla: 
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Els autors Biederman, J.A. i J. B. no els inclourem perquè estam pràcticament segurs que 
Biederman només signa amb una inicial (J), per tant el que hem seleccionat són les diferentes 
opcions on hi ha “Biederman, J.”. Podríem comprovar un a un cadascún d’aquests noms, però en 
aquest cas ho donarem com a bo. SCOPUS té una opció, especialment per aquells noms compostos 
que permet als usuaris informar a la base de dades de quin conjunt d’opcions configuren el mateix 
nom. Per exemple, jo podria informar a SCOPUS que “Servera, M.”, “Servera Barcelo, M.” i 
“Servera-Barcelo, M.” i “Barcelo, MS” som la mateixa persona. Ells ho comproven, i 
aproximadament en un mes, si hi estan d’acord unifiquen totes aquestes possibilitats en el mateix 
autor. Seguint amb el nostre exemple, a l’anterior pantalla hem de clicar sobre LIMIT TO i 
obtindrem aquests resultats: 
 

 
 

Dels 582 articles inicials ara ens hem quedat amb 570. A continuació anam a SELECT i 
seleccionam ALL (automàticament també se selecciona PAGE), tal com ja es mostra a la pantalla 
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anterior. El següent pas ens durà ja directament al factor h del nostre autor. Per fer això heu de 
clicar sobre CITATION TRACKER . La pantalla que obtindreu serà la següent: 
 

 
 
Les OVERVIEW OPTIONS ens podran ser útils per refinar, però de moment observam els resultats 
de més avall. Hi ha el total de cites dels treballs del nostre autor d’abans del 2006: 16.311. I després 
les cites del 2006 al 2008 (fins a dia d’avui, 05-03-2008). Aquests llistats d’articles es poden 
ordenar i explorar de múltiples maneres, però a la dreta hi ha l’informació important: l’índex h és 86 
(és a dir, l’autor té 86 articles que han estat citats com a mínim 86 vegades). Hi ha més informació 
com podeu veure però, com sempre, és totalment intutitiva per si la voleu explorar. 
 
¿Quin és l’índex h del nostre autors si eliminam les autocites? (evidement en el 86 hi estan 
incloses). El que hem de fer és a OVERVIEW OPTIONS  seleccionar la casella de “Exclude from 
citatitons overview… self citations…” i ja ho tendrem. Ho podeu comprovar a la següent pantalla: 
 

 
 

Apareixen els mateixos resultats sense les autocites, i en aquest moment l’índex h ha davallat a 77. 
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Com trobar el factor h a la Web of Knowledge (Wok –ISI Thompson-)? 
 
Hi ha realment dues maners de trobar l’índex h amb WoK: la més simple i utilitzada és a través de 
“General Search”, si bé en aquest cas hi ha dos problemes: (1) en principi només es recullen les 
cites de les revistes indexades a WoK (no hi ha, doncs, altres revistes, ni llibres, etc.), i (2) en 
principi el factor h sempre es fa incorporant les autocites. L’opció (2) és a través de “cited  
reference search” que pot corregir parcialment aquests problemes però ocupa molt més temps i és 
més manual i complexa, de manera que nosaltres farem l’exemple a partir de la primera opció. 
 
En primer lloc hem d’anar a la plana de la biblioteca de la UIB i clicar a l’apartat corresponent de 
Bases de Dades com indica la següent figura: 
 
 

 
 

Després hem de cercar i clicar a sobre de Web of Knowledge, com s’indica: 

 
 

Després hem de cercar ISI - de Web of Knowledge i clicar-hi també: 
 

 
 

Finalment l’accés tarda uns segons però veurem la següent pantalla, on hem de seleccionar, com 
s’indica, la pestanya de Web of Knowledge: 

Factor h a Scopus i WoK, 8 

 
 
 

A continuació, també com s’indica amb el cursor, iniciar una SEARCH: 
 

 
 

 
La manera més simple es posar el nom de l’autor, seguint les instruccions que ens donen, i sense 
necessitat de limitar res més, clicar sobre “search” (evidentment hi ha moltes més opcions que 
podeu explorar i que també es veuen a la següent pantalla): 

 

 
 

Els resultats aconseguits es poden consultar a la pantalla d’abaix. Hi ha 738 treballs de Biederman J, 
i el que farem serà seleccionar el que son “articles” i “ revisions” (per seguir el mateix esquema que 
hem fet amb SCOPUS), marcant-los com podeu comprovar en la pantalla: 
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Clicant sobre “Refine” en l’anterior pantalla hem aconseguit  que només n’hi hagi ara 522. En 
principi podríem refinar encara més, per autors, per “subject area”, etc. El que feim és considerar 
(perquè ho hem comprovat) que els 522 articles són de BIEDERMAN, J de manera que clicam 
sobre aquesta opció i “refinam” una altra vegada (mirau les indicacions de la següent pantalla): 
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Ara ja tenim la pantalla amb els resultats definitius. A la part de dalt, d’on comencen els articles, i a 
la dreta hi ha l’opció “create citation report”. Aquesta és la que hem de clicar: 
 

 
 
 
A continuació ja veurem gràfiques i resultats diversos. Entre ells és molt bo de fer trobar el factor h 
(en aquest cas és 81). 
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Com podem comprovar, WoK ens dóna automàticament el factor h, i molta més informació que fa 
referència al número total de cites, la mitjana de cites per treball, etc. Fins i tot es poden veure els 
articles “citadors” amb i sense autocites. També hi ha els gràfics I la informació específica de 
cadascún dels treballs. Ara bé, el factor h també es pot calcular “manualment”, tal i com es feia a 
l’antiga WoK, si ordenam tots els articles per “Times Cited” (miraru com en l’anterior pantalla 
aquesta opció s’ha seleccionat). 
 
El resultat serà un llistat ordenat on el primer article és el més citat, i així successivament. El factor 
h serà el número d’ordre del darrer treball amb un nombre de cites  igual o menor a aquest número. 
En el nostre cas el treball amb el número 81 té 82 cites, per tant h és 81, com podeu comprovar a la 
següent pantalla: 
 
 

 
 
 
Com ha sortit la comparativa SCOPUS vs WoK? 
 
Normalment la comparativa entre els dos sistemes no és molt variable si es cumpleixen dues 
condicions: (a) que els autors siguin de ciències experimentals o de la salut i (b) que els autors 
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siguin molt citats i de trajectòria llarga. En el nostre cas és un autor molt citat, no estrictament 
experimental, però sí de l’àmbit de la salut. Per tant els resultats no són molt divergents, però així i 
tot sí són significatius: a SCOPUS hem trobat 570 treballs de Biederman, mentre a WoK només 
n’hi hem assignat 522. Tenint present que en els dos casos hem tengut cura de seleccionar només 
“articles i revisions”, és molt possible que el fet de que SCOPUS tingui major cobertura que WoK 
pugui explicar aquesta diferència de 48 treballs. 
 
El factor h de SCOPUS amb autocites ha estat de 86, mentre el de WoK només de 81. Com que es 
tracta de factors ja de per sí elevadíssims la diferència no sembla molt important, però ho podria ser 
en autors que es moguin amb factors de 7 a 15, per exemple.  Ara bé, resulta molt interessant 
comprovar què passa quan es controlen les autocites: amb SCOPUS això és immediat, i en el nostre 
cas el factor ha davallat 9 punts (77). Fins i tot és inferior a WoK, i ara sí que sembla més 
significatiu. Per tant, convé sempre controlar les autocites. Dissortadament això amb WoK no és 
automàtic, és un procés manual una mica complicat. 
 
La nostra experiència indica que realment per comparar SCOPUS i WoK ho has de fer a partir de 
1996. Abans d’aquesta data SCOPUS no ho ha indexat tot, i és molt probable que WoK trobi molt 
més cites, especialment d’autors del camp de les ciències experimentals. També segons la nostra 
experiència amb professors de la UIB resulta que sovint WoK detecta factors h més elevats en 
autors de ciències experimentals (especialment de llarga trajectòria) i en canvi SCOPUS ho pot fer 
millor amb autors de ciències socials, econòmiques o fins i tot de la salut, especialment a partir de 
1996. En certa manera, doncs, poden ser considerades bases complementàries en funció dels 
objectius de qui avalúa factor h 
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