Πωσ θα εγγραφεύτε ςτην Υπηρεςύα
Κϊνοντασ «Register» από το πϊνω δεξιϊ μϋροσ τησ
ςελύδασ μπορεύτε να εγγραφεύτε ςτην υπηρεςύα και
να εκμεταλλευτεύτε όλεσ τισ δυνατότητεσ που
παρϋχει όπωσ:
Να δημιουργόςετε το δικό ςασ προςωπικό
προφύλ ώςτε να διαχειρύζεςτε μϋςα από
αυτό τισ αναζητόςεισ ςασ και να ορύςετε τα
ενδιαφϋροντα ςασ.

Οδηγόσ Χρόςησ τησ Scopus

Να λαμβϊνετε alerts για θϋματα που ςασ
ενδιαφϋρουν και για τα citations των
ϊρθρων τησ επιλογόσ ςασ.
Να ςώζετε τισ αναζητόςεισ ςασ και να τισ
αποθηκεύετε ώςτε να επανϋρχεςτε ςε αυτϋσ
όποτε θϋλετε.
Σύμβολα Αναζότηςησ
Για να ϋχετε το επιθυμητό αποτϋλεςμα εύναι
ςημαντικό να ςυντϊςςετε τουσ όρουσ αναζότηςησ με
χρόςη των παρακϊτω:
Σύμβολα αποκοπόσ (Truncation)

? αντικαθιςτϊ 1 χαρακτόρα τησ λϋξησ π.χ.
Dosto?evsky θα δώςει Dostoyevsky και
Dostoievski

* αντικαθιςτϊ 0 ό παραπϊνω χαρακτόρεσ π.χ.
symptom* θα δώςει symptomatic, symptom ό
symptoms

$ αντικαθιςτϊ 0 ό 1 χαρακτόρα τησ λϋξησ
π.χ.cell$ θα δώςε cell, cells ό cello
Ειςαγωγικϊ “…” για την δημιουργύα ενιαύων
ςυνόλων όρων π.χ. “electromagnetic field”
Δείτε επίςησ «Search Tips» ςτην κεντρική ςελίδα
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Scopus
Η Scopus εύναι η μεγαλύτερη βϊςη δεδομϋνων με
περιλόψεισ (abstracts) και αναφορϋσ (citations)
τεκμηρύων ερευνητικόσ βιβλιογραφύασ και επιλεγμϋνεσ
πηγϋσ επιςτημονικόσ πληροφόρηςησ. (Με τον όρο «citations»
εννοούνται οι αναφορέσ που έχουν γίνει ςε μια δημοςίευςη από
άλλουσ ςυγγραφείσ. ) Περιλαμβϊνει εγγραφϋσ από Peer-

Reviewed Journals, Open Access Journals, πρακτικϊ
ςυνεδρύων, βιβλύα, πατϋντεσ και επιςτημονικϋσ ιςτοςελύδεσ.
Καλύπτει θεματικϊ:


Επιςτόμεσ τησ ζωόσ (Life Sciences)



Επιςτόμεσ τησ Υγεύασ (Health Sciences)



Φυςικϋσ επιςτόμεσ (Physical Sciences)



Κοινωνικϋσ επιςτόμεσ (Social Sciences)

Περιλαμβϊνει υλικό από το 1841- ςήμερα ενώ οι
αναφορέσ (references) ξεκινούν από το 1996.
Η πρόςβαςη ςτην βϊςη επιτυγχϊνεται μϋςω τησ HEALLINK
(Σύνδεςμοσ
Ελληνικών
Ακαδημαώκών
Βιβλιοθηκών) με αναγνώριςη των IP Διευθύνςεων του
Πολυτεχνεύου.

Αναζότηςη
Η κεντρικό ςελύδα που βλϋπει ο χρόςτησ εύναι και η ςελύδα
τησ Basic Search (Απλό Αναζότηςη). Παρϋχονται δύο
φόρμεσ για ειςαγωγό όρων αναζότηςησ, οι οπούεσ μπορούν
να ςυνδυαςτούν μεταξύ τουσ με τουσ τελεςτϋσ Boole
(AND, NOT, OR). Για κϊθε φόρμα μπορούν να οριςτούν τα
πεδύα μϋςα ςτα οπούα θα αναζητηθούν οι όροι π.χ. τύτλοσ,
περύληψη (abstract), πηγό δημοςύευςησ (source title) κ.λπ.
Επύςησ, η αναζότηςη μπορεύ να περιοριςτεύ με βϊςη τον
χρόνο δημοςύευςησ, τον τύπο του τεκμηρύου, τον χρόνο
καταχώρηςησ ςτην βϊςη και την θεματικό κατηγορύα.
Η Advanced Search (Σύνθετη Αναζότηςη) ενδιαφϋρει
περιςςότερο τουσ ϋμπειρουσ χρόςτεσ του ςυςτόματοσ

καθώσ ο χρόςτησ ςυντϊςςει το ερώτημϊ του ςυνδυϊζοντασ
με την χρόςη κωδικών και τελεςτών Boole τα
βιβλιογραφικϊ πεδύα αναζότηςησ. Οι κωδικού δύνονται ςε
λύςτα και εύναι επιλϋξιμοι με «διπλό κλικ».

Μπορούν να εμφανιςτούν μόνο τα αποτελϋςματα που
ικανοποιούν το κριτόριο επιλϋγοντασ το αντύςτοιχο κουτϊκι
και μετϊ «limit to» ό να αποκλειςτούν τα ςυγκεκριμϋνα
αποτελϋςματα με το «exclude».

Τϋλοσ, υπϊρχει η δυνατότητα εντοπιςμού ενόσ
ςυγκεκριμϋνου ςυγγραφϋα και των δημοςιεύςεων του
μϋςω τησ Author Search. Απαιτεύται μόνο η γνώςη του
επιθϋτου ενώ με το αρχικό γρϊμμα του ονόματοσ και το
ύδρυμα ςτο οπούο ανόκει, επιτυγχϊνεται μεγαλύτερη
ακρύβεια.

Επύςησ μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε το «Search within
results» και να περιορύςετε ακόμα περιςςότερο τα
αποτελϋςματϊ ςασ, κϊνοντασ αναζότηςη με κϊποιον
επιπλϋον όρο που θϋλετε να εμφανύζετε ςε αυτϊ.

Διαχεύριςη Αποτελεςμϊτων
Τα αποτελϋςματα εμφανύζονται ςε λύςτα εγγραφών και
παρϋχονται μια ςειρϊ εργαλεύα για την καλύτερη διαχεύριςη
τουσ . Στο πϊνω αριςτερό μϋροσ τησ ςελύδασ θα δεύτε πόςα
από τα αποτελϋςματα ανόκουν ςτο υλικό που ευρετηριϊζει
η βϊςη για το οπούο υπϊρχει πρόςβαςη και ςε περιλόψεισ
και αναφορϋσ, για πόςα υπϊρχουν μόνο τα βαςικϊ ςτοιχεύα
(more …), πόςα βρϋθηκαν ςτο διαδύκτυο και πόςα εύναι
πατϋντεσ.
Για κϊθε εγγραφό τησ Scopus φαύνεται ο τύτλοσ, ο/οι
ςυγγραφεύσ, η χρονιϊ δημοςύευςησ, η πηγό
δημοςύευςησ και το «cited by». Τα αποτελϋςματα
μπορούν να ταξινομηθούν με ϊξονα κϊθε ϋνα από τα
παραπϊνω κριτόρια. Επιπλϋον, βλϋπετε τα link για τα
abstracts και τα references, καθώσ και για το full text (αν
υπϊρχει).
Μπαύνοντασ ςτο «abstracts and refs» βλϋπετε τα υπόλοιπα
ςτοιχεύα τησ εγγραφόσ, όπωσ τουσ θεματικούσ όρουσ και
ςτο δεξύ πλαύςιο το ιςτορικό των citations αναλυτικϊ.
Από κει θα βρεύτε όλα τα ϊρθρα που κϊνουν αναφορϊ ςτην
επιλεγμϋνη εγγραφό.
Πϊνω ακριβώσ από την λύςτα εγγραφών υπϊρχει το πλαύςιο
«Refine Results». Από κει μπορεύτε να περιορύςετε το εύροσ
των αποτελεςμϊτων με βϊςη ςυγκεκριμϋνα κριτόρια όπωσ
ο αριθμόσ των τύτλων ανϊ πηγό δημοςύευςησ ό ο αριθμόσ
των τύτλων ανϊ ςυγγραφϋα ό χρονιϊ δημοςύευςησ κ.α.

Επιλϋξετε όςεσ εγγραφϋσ ικανοποιούν τα ενδιαφϋροντα ςασ
«κϊνοντασ κλικ» ςτο κουτϊκι αριςτερϊ και από το μπλε
menu ακριβώσ από πϊνω (ό από κϊτω) να μπορεύτε να:


Στεύλετε με e-mail, να εκτυπώςετε ό να
δημιουργόςετε βιβλιογραφύα από την επιλογό
«Output»



Να δεύτε ϋναν πύνακα ό γρϊφημα με την κατανομό
των citations ανϊ ϋτοσ από την επιλογό «Citation
tracker»



Να δημιουργόςετε μια χωριςτό λύςτα με αυτϋσ την
οπούα μπορεύτε να αποθηκεύςετε ώςτε να τισ
διαχειριςτεύτε ευκολότερα «Add to list»



Δεύτε τα «Reference» των επιλεγμϋνων εγγραφών
από την αντύςτοιχη επιλογό.



Δεύτε τα citations των επιλεγμϋνων εγγραφών από
το «Cited by»

Search history
Πϊνω δεξιϊ θα δεύτε την επιλογό Search History μϋςω τησ
οπούασ μπορεύτε να δεύτε τισ προηγούμενεσ αναζητόςεισ
που ϋχετε κϊνει ςε λύςτα και να επιςτρϋψετε ςε μια από
αυτϋσ ό να τισ ςυνδυϊςετε μεταξύ τουσ και να πϊρετε τα
κοινϊ τουσ αποτελϋςματα από την φόρμα «combine».

