AUTHOR FINDER
Ένασ γρόγοροσ τρόποσ για να εντοπύςετε ϋνασ
ςυγγραφϋα εύναι το Author Finder που θα δεύτε
ςτην ςελύδα τησ General Search. Ακολουθώντασ 4
βόματα (1.ειςαγωγό επωνύμου και αρχικού
γρϊμματοσ από το όνομα 2. επιλογό από την λύςτα
των πιθανών ονομϊτων 3. επιλογό θεματικού
πεδύου 4.επιλογό ιδρύματοσ) φτϊνετε ςτο ςύνολο
τησ αρθρογραφύασ του ςυγγραφϋα που επιθυμεύτε.
Σύμβολα και Τελεςτϋσ Αναζότηςησ
Για να ϋχετε το επιθυμητό αποτϋλεςμα εύναι
ςημαντικό να ςυντϊςςετε τουσ όρουσ αναζότηςησ
με χρόςη των παρακϊτω:


Τελεςτϋσ Boole “And, Or, Not”



Σύμβολα αποκοπόσ (Truncation)

Web of Science

? 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” ώςτε να το
αναζητϊ όλο μαζύ.



“Same” ςυνδϋει όρουσ αναζότηςησ μϋςα
ςτην ύδια πρόταςη
Η ςειρϊ προτεραιότητασ: SAME, NOT,
AND, OR μπορεύ να αλλϊξει με την χρόςη
παρενθϋςεων.

Web of Science
Dual Access:
Http://wok.ekt.gr (Intranet)
Http://isiknowledge.com
(Internet)
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General Search όπου μπορεύτε να εκμεταλλευτεύτε όλεσ

Web οf Science
Η Web of Science αποτελεύ ϋνα ολοκληρωμϋνο
πληροφοριακό ςύςτημα , το οπούο διατύθεται μϋςω τησ
πλατφόρμασ ISI Web of Knowledge του διεθνούσ
οργανιςμού Thomson Scientific. Παρϋχει ταυτόχρονη
αναζότηςη ςτισ παρακϊτω βιβλιογραφικϋσ βϊςεισ:
Science Citation Index Expanded® 1970 –
Social Science Citation Index 1970® –
Arts & Humanities Citation Index® 1975 –
Καλύπτει ϋνα ευρύ φϊςμα θεμϊτων επιςτόμησ και
τεχνολογύασ, κοινωνικών και ανθρωπιςτικών επιςτημών.
Ευρετηριϊζει πϊνω από 9.200 περιοδικϊ και ενημερώνεται
ςε εβδομαδιαύα βϊςη ενώ παρϋχεται και η πρόςβαςη ςτο
πλόρεσ κεύμενο των ϊρθρων όπου αυτό εύναι εφικτό
(ςυνδρομϋσ Πολυτεχνεύου Κρότησ).
Ωςτόςο, η Web of Science εύναι ευρύτερα γνωςτό για ϋνα
επιπλϋον εργαλεύο που παρϋχει ςτον χρόςτη: τα Citation
Indexes ή Ευρετήρια Αναφορών. Τα Citation Indexes,
περιλαμβϊνουν τισ αναφορϋσ – citations που ϋχουν γύνει ςτα
ϊρθρα από ϊλλουσ ςυγγραφεύσ ό γενικϊ τισ αναφορϋσ που
ϋχουν γύνει ςτο ϋργο ενόσ ςυγγραφϋα από ϊλλουσ.
Για τα ελληνικϊ ακαδημαώκϊ ιδρύματα την πρόςβαςη ςτην
υπηρεςύα διαχειρύζεται το Εθνικό Κϋντρο Τεκμηρύωςησ
(ΕΚΤ).

τισ δυνατότητεσ τησ υπηρεςύασ ςυμπληρώνοντασ τα
αντύςτοιχα πεδύα Topic, Author, Group Author, Source Title,
Publication Year, Address (αφορϊ τα ιδρύματα που
εργϊζονται οι ςυγγραφεύσ). Επύςησ μπορεύτε να ορύςετε
επιπλϋον περιοριςμούσ π.χ. τον χρόνο δημοςύευςησ, το εύδοσ
τεκμηρύου (κϊτω δεξιϊ) ό την γλώςςα δημοςύευςησ (κϊτω
αριςτερϊ). (Για την ςωςτή ςύνταξη των ερωτημάτων αναζήτηςησ
δείτε την χρήςη των ςυμβόλων και των τελεςτών ςτην πίςω ςελ.
αυτού του οδηγού.)

Advanced Search όπου ορύζετε εςεύσ τα βιβλιογραφικϊ
πεδύα που θϋλετε με την χρόςη κωδικών για το καθϋνα, οι
οπούοι δύνονται ςτο πλαύςιο αριςτερϊ. Μπορεύτε ϋτςι να
ςυνδυϊςετε τα πεδύα όπωσ θϋλετε. Και εδώ μπορούν να
οριςτούν περιοριςμού χρονιϊσ, γλώςςασ και εύδουσ
τεκμηρύου. Ακριβώσ από κϊτω θα δεύτε το πλαύςιο «Search
History» ςτο οπούο φαύνονται ςε λύςτα όλεσ οι
προηγούμενεσ αναζητόςεισ ςασ, τισ οπούεσ μπορεύτε να
ςυνδυϊςετε μεταξύ τουσ και να πϊρετε τα κοινϊ τουσ
αποτελϋςματα.

Cited Ref Search για τον εντοπιςμό των δημοςιεύςεων
που αναφϋρουν ςτην βιβλιογραφύα τουσ μια ςυγκεκριμϋνη
δημοςύευςη (π.χ. ϊρθρο περιοδικού, πατϋντα, βιβλύο). Με
αυτόν τον τρόπο μπορεύ κϊποιοσ να δει


Τισ αναφορϋσ που ϋχουν γύνει ςε δικϋσ του
δημοςιεύςεισ



Την πορεύα που ϋχει ακολουθόςει η ϋρευνα πϊνω
ςε ϋνα αντικεύμενο



Να προςανατολύςει την ϋρευνα του ςε
ςυγκεκριμϋνουσ ςυγγραφεύσ ό πηγϋσ
πληροφόρηςησ



Να αξιολογόςει την δυναμικό των δημοςιεύςεων
για το θϋμα που τον ενδιαφϋρει

Δυνατότητεσ Αναζότηςησ
Από την κεντρικό ςελύδα τησ ISI Web of Knowledge
επιλϋγετε «Web of Science» και αμϋςωσ βρύςκεςτε ςτην
βαςικό ςελύδα αναζότηςησ όπου θα δεύτε τισ παρακϊτω
φόρμεσ αναζότηςησ:

Quick Search για γρόγορη αναζότηςη με βϊςη το θϋμα.

Σαν όρουσ αναζότηςησ μπορεύτε να χρηςιμοποιόςετε το
όνομα του ςυγγραφϋα, τον τύτλο τησ πηγόσ δημοςύευςησ
και την χρονιϊ δημοςύευςησ.

Διαχεύριςη αποτελεςμϊτων
Τα αποτελϋςματα τησ αναζότηςησ εμφανύζονται ςε λύςτα
εγγραφών. Μπαύνοντασ ςε κϊθε εγγραφό βλϋπετε
αναλυτικϊ τα πλόρη βιβλιογραφικϊ ςτοιχεύα του τεκμηρύου,
τουσ θεματικούσ περιγραφεύσ, την περύληψη. Ιδιαύτερη
ϋμφαςη πρϋπει να δοθεύ ςτα link «Cited References» που
δεύχνει πόςεσ αναφορϋσ περιϋχει το ςυγκεκριμϋνο ϊρθρο
και ςυνδϋει με αυτϋσ και το «Times Cited» που δεύχνει ςε
πόςα ϊλλα ϊρθρα ϋχει γύνει αναφορϊ ςε αυτό το ϊρθρο και
ςυνδϋει με αυτϊ. Επύςησ, αν ϋχετε εγγραφεύ ςτην υπηρεςύα
(register από την αρχικό ςελύδα του Web of Knowledge),
μπορεύτε να δημιουργόςετε «Citation Alerts» ώςτε να
ενημερώνεςτε για κϊθε νϋα αναφορϊ που γύνεται ςε αυτό
το ϊρθρο και να ςώζετε τισ αναζητόςεισ ςασ.
Από τα εργαλεύα που παρϋχονται μπορεύτε να
χρηςιμοποιόςετε το «Refine your results» για να δεύτε τα
αποτελϋςματα ανϊ ςυγγραφϋα, ύδρυμα, θϋμα, χρονιϊ ό
πηγό δημοςύευςησ και γλώςςα. Μπορεύτε να επιλϋξετε να
δεύτε τα ϊρθρα π.χ. ενόσ ςυγγραφϋα μόνο ό να αποκλεύςετε
ϋναν ςυγκεκριμϋνο ςυγγραφϋα από την λύςτα ςασ. Το
«Analyze Results» βοηθϊ ςτην δημιουργύα ςυνόλων
εγγραφών με βϊςη τα κριτόρια που θϋτει ο χρόςτησ ώςτε η
ϋρευνα να περιοριςτεύ ςε πιο ςυγκεκριμϋνα δεδομϋνα.
Επιπλϋον υπϊρχει η δυνατότητα εξαγωγόσ των δεδομϋνων
ςτο Microsoft Excel.
Όλεσ τισ εγγραφϋσ που ςασ ενδιαφϋρουν, αφού τισ επιλϋξετε
μπορεύτε να τισ προςθϋςετε ςτην «Marked List» (κϊτω
δεξιϊ), όπου τισ διαχειρύζεςτε ςαν ϋνα χωριςτό ςύνολο
καθώσ και να τισ εκτυπώςετε, να τισ ςτεύλετε με e-mail ό να
δημιουργόςετε μια βιβλιογραφικό λύςτα αναφορών αν
ϋχετε το ανϊλογο πρόγραμμα π.χ. Endnote.
Για να απαλεύψετε τισ αυτοαναφορϋσ (self
citations):
1. Κϊντε “Cited ref search” με βϊςη τον
ςυγγραφϋα
2. Κϊντε “General search” με τον ύδιο
ςυγγραφϋα
3. Πηγαύνετε ςτην “Advanced Search” και
ςυνδυϊςτε τισ δύο αναζητόςεισ με το “Not”
ςτο Search History

