Cited-by
Cited-by (Dikutip oleh) menunjukkan seberapa baik karya sudah diterima
oleh masyarakat yang lebih luas; menampilkan jumlah kutipan suatu karya,
dan menautkan dengan konten yang mengutip.
Ketika menulis makalahnya sendiri, peneliti mengutip
karya orang lain untuk mengakui bahan yang
digunakannya. Akan berguna untuk melihat artikel-artikel
yang mengutip makalah yang sedang Anda baca dan
cara semua artikel itu memanfaatkan atau membantah
gagasan makalah tersebut. Itulah manfaat Cited-by—data
ini menampilkan jumlah pengutipan dan menautkannya
dengan makalah yang mengutip.

Rujukan itu penting

Cited-by bersifat timbal balik, yang berarti semua orang
diuntungkan. Anggota memberikan metadata rujukan
ketika dia mendaftarkan konten pada kami, yang
membuat dia dan anggota lain yang berpartisipasi dapat
menemukan makalah-makalah yang mengutip makalah
yang mereka terbitkan. Menggunakan jasa ini akan
membantu pengguna menelusuri riset yang terkait, melihat
seberapa baik karya diterima oleh masyarakat yang lebih
luas, dan menjelajahi cara gagasan berkembang seiring
dengan waktu—dengan menyorot pengutipan di antara
banyak karya.

Mulai memanfaatkan—cara
menggunakan Cited-by

Anggota perlu menyertakan rujukan ketika mendaftar
konten miliknya agar layak untuk menggunakan Cited-by.
Kami mencocokkan sebanyak mungkin rujukan yang
kami bisa dengan DOI Crossref yang ada guna menyusun
hubungan Cited-by di basis data kami. Sambil konten
baru ditambahkan, kami memutakhirkan hubungan dan
memberi tahu anggota tentang penaut baru.

Anggota yang menggunakan Cited-by didorong untuk
memeriksa pengutipan baru secara rutin atau, jika
melakukan kueri XML, mengeset atribut peringatan ke
“true” (aktif). Ini berarti bahwa pencarian akan disimpan di
sistem kami dan peringatan akan dikeluarkan apabila ada
kecocokan baru.
Setelah diambil, jumlah Cited-by ditampilkan dan
ditautkan ke dan dari situs web peserta.
Anggota hanya bisa mengambil metadata Cited-by untuk
konten miliknya. Siapa saja bisa menampilkan jumlah
Cited-by melalui API publik kami, namun penampilan
daftar karya yang sebenarnya dibatasi pada anggota.

Praktik terbaik

Menambahkan rujukan di metadata Crossref sangat
meningkatkan kemampuan menilai jangkauan dari
kepustakaan dan menemukan riset yang terkait. Walau
bersifat opsional, Cited-by juga sangat dianjurkan
karena—seperti halnya dengan semua jasa Crossref—
makin banyak anggota yang berpartisipasi, makin besar
manfaat bagi anggota lain dan mereka di masyarakat
komunikasi keilmuan yang lebih luas.

Cited-by: cara kerjanya

Dalam menulis makalahnya sendiri,
peneliti mengutip riset orang lain untuk
mengakui bahan yang digunakannya.

Karena itu, akan juga berguna untuk dapat
melihat artikel-artikel yang mengutip
makalah yang sedang Anda baca dan
cara semua artikel itu memanfaatkan atau
membantah gagasan makalah tersebut.

Jasa Cited-by kami membantu penerbit
menemukan siapa saja yang mengutip
konten miliknya. Penerbit menggunakan
informasi ini untuk menampilkan dan
menautkan dengan konten yang mengutip.

untuk menampilkan
dan menautkan
dengan konten
yang mengutip

Ini membantu pembaca menelusuri
dengan mudah riset terkait di situs
lain, melihat seberapa baik dan
luas karya itu sudah diterima di
masyarakat yang lebih luas.

...dan menjelajahi cara gagasan
berkembang seiring dengan waktu.

Penerbit memberi tahu kami karyakarya yang dirujuk oleh makalah dengan
memberi kami informasi itu berupa
metadata ketika konten didaftarkan.

Pada gilirannya, kami memberi penerbit
cara menemukan makalah-makalah
yang mengutip terbitan miliknya.

