
 

 

 
 

ACM Digital Library, Association for Computing Machinery (ACM) 
  

Η ACM Digital Library προσφέρει πρόσβαση στα περιεχόμενα, στις περιλήψεις και στα πλήρη κείμενα (full 

text) πλήθους κατηγοριών υλικού (άρθρα επιστημονικών περιοδικών, πρακτικά συνεδρίων, ενημερωτικά 

δελτία, δημοσιεύσεις άλλων οργανισμών και ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος), που σχετίζεται κυρίως με την 

επιστήμη της πληροφορικής και το χώρο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης 

(interface) είναι στην αγγλική γλώσσα.  

Η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο μέσω των Η/Υ του δικτύου του Ιδρύματος με αυτόματη αναγνώριση της IP 

διεύθυνσής τους. Από την αρχική σελίδα της υπηρεσίας είναι εφικτή η πρόσβαση στα περιοδικά της ACM με 

τη επιλογή της υπερσύνδεσης “Go to the ACM Digital Library” (http://portal.acm.org/dl.cfm). 

Σημειώνεται πως είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του λογισμικού Acrobat Reader, γιατί τα περισσότερα 

πλήρη κείμενα των άρθρων είναι σε μορφή Acrobat .pdf. 
 
Βασικά χαρακτηριστικά:  
 

Α: Διαθέτει:  
- Εύκολο σύστημα πλοήγησης (navigation) και προσανατολισμού (orientation) 
- Εξατομικευμένες υπηρεσίες (απαιτείται εγγραφή χωρίς χρέωση) 
- Πληθώρα κατηγοριών υλικού (περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, ενημερωτικά δελτία, κ.λπ.) 

 
Β: Παρέχει τις δυνατότητες:  
- Δημιουργία βιβλιογραφίας με την αποθήκευση αποτελεσμάτων αναζητήσεων (απαιτείται εγγραφή 

χωρίς χρέωση) 
- Απλής και σύνθετης αναζήτησης με χρήση Boolean λογικής, λέξεων κλειδιών και επιλογής πεδίων 

αναζήτησης 
- Αναπροσαρμογή (refine) ερωτημάτων αναζήτησης 
- Προσαρμογής εμφάνισης αποτελεσμάτων αναζήτησης 
- Αποθήκευσης των αποτελεσμάτων αναζήτησης 

 
Περιεχόμενα: 

Αναζήτηση τίτλων διαθέσιμων κατηγοριών υλικού 2 

Προβολή περιοδικού και αποθήκευση άρθρων 3 

Μηχανισμοί αναζήτησης μέσα στα περιεχόμενα των άρθρων 4 

Προβολή και αποθήκευση αποτελεσμάτων αναζήτησης 6 

Οδηγός – βοήθεια 6 

Πρόσθετες υπηρεσίες 7 

 
Σημείωση:  στο κείμενο έχουν ενσωματωθεί υπερσυνδέσεις (hyperlink) είτε πάνω σε λέξεις-φράσεις, είτε με τη 

σημείωση [Περισσότερα]. Οι υπερσυνδέσεις αυτές οδηγούν στις σχετικές κάθε φορά σελίδες του Οδηγού 
Βοήθειας της online πληροφοριακής υπηρεσίας.  
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Αναζήτηση τίτλων διαθέσιμων κατηγοριών υλικού 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η κατηγορία “Browse the Digital Library” παρέχει τη δυνατότητα εύρεσης και φυλλομέτρησης 

των τίτλων διαθέσιμου υλικού. Ο κατάλογος φυλλομέτρησης (Browse) είναι δομημένος ανά είδος 

υλικού. 

Τα διαθέσιμα είδη υλικού είναι: 

- Περιοδικά (Journals, Magazines) 
- Σειρά Περιοδικών της ACM ( Transactions) 
- Πρακτικά Συνεδρίων (Proceedings) 
- Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters) 
- Δημοσιεύσεις από μέλη - οργανισμούς (Publications by Affiliated Organizations) 
- Δημοσιεύσεις ομάδων ειδικού ενδιαφέροντος (Special Interest Groups - SIGs) 
- Προφορικές μαρτυρίες από προσωπικότητες που σχετίστηκαν με την ACM και την εξέλιξη 

της πληροφορικής (ACM Oral History Interviews) 

 
 

 
 

Η επιλογή μιας κατηγορίας οδηγεί σε λίστα με τους διαθέσιμους σε αυτή τίτλους. Προσφέρεται επίσης 
απλός και σύνθετος μηχανισμός αναζήτησης (Advanced Search) στο περιεχόμενο των τίτλων της 
επιλεγμένης κάθε φορά κατηγορίας. 

[Περισσότερα]
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Προβολή περιοδικού και αποθήκευση άρθρων 
 
 
 

Η επιλογή ενός τίτλου από τη λίστα της κατηγορίας οδηγεί σε σελίδα με την περιγραφή και 
τα περιεχόμενα του συγκεκριμένου τίτλου. Ο προσανατολισμός είναι εύκολος σε αυτές τις 
ιστοσελίδες, καθώς παρουσιάζεται η πορεία πλοήγησης. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Παρέχεται η δυνατότητα απλής
και σύνθετης αναζήτησης
(Advanced Search)  
περιεχόμενα του συγκεκρι-
μένου τίτλου. 

 
 

στα

 Δυνατότητα πλοήγησης: 
- στα περιεχόμενα του τελευταίου τεύχους με την επιλογή “Current Issue”.  
- στα διαθέσι Archive”. μα τεύχη επιλέγοντας “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η επιλογή ενός τεύχους οδηγεί σε λίστα 
με τα άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε αυτό. 
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οί αναζήτησης μέσα στα περιεχόμενα των άρθρων 

λ ή  Ανα ζ ή τηση

Η επιλογή ενός τίτλου άρθρου οδηγεί στην πλήρη περιγραφή του, η οποία συνοδεύεται από 
την περίληψη (Abstract), τις βιβλιογραφικές αναφορές (References) και τους όρους 
ευρετηρίου (Index Terms) που το χαρακτηρίζουν. Το πλήρες κείμενο είναι ανακτήσιμο σε 

μορφή PDF με την επιλογή του εικονιδίου   

Παρέχεται η δυνατότητα προβολής (Display 
ς βιβλιογραφικής εγγραφής σ  

από λ σμικό 
ν αναφορώ (BibTex, 
ι σε μορφή που χρησιμοποιεί η 
r Computer Machinery – ACM.  

Format) τη ε
μορφή διαχειρίσιμη ογι
βιβλιογραφικώ ν 
EndNote) κα
Association fo

 

Μηχανισμ
 

Απ  

 

 

 

Ο μηχανισμός απλής αναζήτησης προβάλλεται στο πάνω μέρος των ιστοσελίδων
ACM. Με προεπιλογή της “The ACM Digital Library” είναι έπειτα

 της 
 δυνατή η 

σύνταξη απλού ερωτήματος για αναζήτηση στα περιεχόμενα των άρθρων που αυτή 
περιλαμβάνει.  

 

 

 

 

 

 

 
[Περισσότερα]
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Σύ νθ ε τ η  Ανα ζ ή τ ηση  

 

 

 

Ο σύνθετος μηχανισμός αναζήτησης προσφέρει πολλαπλές δυνατότητες όσον αφορά τόσο τη σύνταξη 
του ερωτήματος, όσο και τα κριτήρια περιορισμού κατά την αναζήτηση. Οι δυνατές επιλογές είναι : 

 

 

 
 

- Αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά (Desired Results) και επιλογή πεδίου 
n:) 

Name or Affiliation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Περισσότερα]

αναζήτησης (Only Search I
- Αναζήτηση στις πνευματικές υπευθυνότητες ( ), 

Συγγραφέας (authored), Επιμελητής (edited), Αναθεωρητής (reviewed)  

- Αναζήτηση ανά ISBN/ISSN 
και DOI (ταυτότητα ψηφιακού 
αντικειμένου - άρθρου) 

- Περιορισμός της ανα  
στοιχεία δημοσίευσης (Published:) 

- Αναζήτηση πρακτικών συνεδρίων (Conference 
Proceeding:) ανά οργανωτή, τοποθεσία, χρόνο 

ζήτησης σύμφωνα με

- Περιορισμός που σχετίζεται με την ιν
κάλυψη (Subject Descriptor, Keywor

- Περιορισμός που αφορά το βαθμό προσβασιμότητας (Results must have 
accessible) 

ταξ όμηση (Classified as:) ή τη θεματική 
d Assigned) των τεκμηρίων 
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Προβολή και αποθήκευση αποτελεσμάτων αναζήτησης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδηγός – βοήθεια  
 
 
 

 
 
 
 
 

Κατά την ανάκτηση των αποτελεσμάτων οι προσφερόμενες επιλογές: 
- Sort results by: δυνατότητες ταξινόμησης των αποτελεσμάτων ανά σχετικότητα, τίτλο, πηγή 

(συγκεντρώνονται τα άρθρα της ίδιας πηγής κοντά), ημερομηνία δημοσίευσης 
- Display results: δυνατότητες εμφάνισης των αποτελεσμάτων σε σύντομη ή πλήρη
- Save results to a Binder: αποθήκευση των αποτελεσμάτων. Δυνατότητα διαθέσιμη μόνο 

εάν ο χρήστης έχει εγγραφεί στην υπηρεσία μέσω της επιλογής “Login” του βασικού μενού. 
- Search ti

 μορφή 

ps: βοηθητική υπηρεσία που σχετίζεται με τη διαδικασία αναζήτησης 

 

 

 

 

 

 

Για κάθε άρθρο προσφέρονται πρόσθετες πληροφορίες, όπως: 
- Πλήρης εγγραφή (full citation),  
- Περίληψη (abstract) 
- Βιβλιογραφία (references) 
- Παραπομπές που έχουν γίνει στο άρθρο (citings) 
- Όροι ευρετηρίου που το χαρακτηρίζουν (index terms).  

Στο σύνθετο μηχανισμό αναζήτησης από 
την επιλογή “Search tips”  προσφέρεται 
κείμενο βοήθειας σχετικό με τη 
διαδικασία αναζήτησης. 
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Πρόσθετες υπηρεσίες 

Στις πρόσθετες υπηρεσίες του διαθέτη ACM περιλαμβάνονται: 

 

- ο Οδηγός (The Guide),  
ο μηχανισμός αναζήτησης CrossRef Search και  -

- οι εξατομικευμένες υπηρεσίες (Register). 
 

 
Ο Οδη ns) και 

περ ψ ραφικές παραπομπές 

για τα δημοσιευμένα έργα της ACM περιλαμβάνονται στον οδηγό σαν ένα μικρό υποσύνολο  συνολικού 

βιβλιογραφικού χώρου της πληροφορικής. Περιλαμβάνει πάνω από 750.000 βιβλιογραφικές παραπομπές από 

3.000 και πλέον εκδότες, συμπεριλαμβανομένης της ACM, καλύπτοντας κατηγορίες υλικού, : 

- Βιβλία 
- Άρθρα περιοδικών 
- Πρακτικά συνεδρίων 
- Μεταπτυχιακές διατριβές 
- Διδακτορικές διατριβές 
- Τεχνικές αναφορές 

 
H CrossRef Search αποτελεί μία μηχανή αναζήτησης σε επιστημονική αρθρογραφία. Η 

υπηρεσία αναπτύχθηκε πιλοτικά από την εταιρία Google για λογαριασμό των 9 πλέον 

διακεκριμένων εκδοτών στο χώρο των περιοδικών εκδόσεων (American Physical Society, 

Annual Reviews, Association for Computing Machinery, Blackwell Publishing, Institute of 

Physics Publishing, International Union of Crystallography, Nature Publishing Group, Oxford 

University Press, Wiley Interscience). Ο αριθμός τω

ταιριών (societies) που πια συμμετέχουν στον CrossR .

γός (The Guide) αποτελεί μία συλλογή βιβλιογραφικών παραπομπών (bibliographic citatio

ιλή εων (abstracts) από έργα που δημοσίευσε η ACM και άλλοι εκδότες. Οι βιβλιογ

 του

όπως

 

ν εκδοτών και των επιστημονικών 

ef org ξεπερνά τους 2350. Η CrossRef Search 

ναζητά και ανακτά από τις ΒΔ των εκδοτικών φορέων τ  στα 

ριτήρια αναζήτησης που τέθηκαν στο μηχανισμό.  

 εγγραφή στις εξατομικευμένες υπηρεσίες (Register) πα ε

- Δημιουργίας φακέλων για την αποθήκευση αναζητήσεων (My Binders)  
- Στοιχειοθέτησης βιβλιογραφιών 
- Ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα περιεχόμενα 

(TOC Service) νέων τευχών από επιλεγμένα περιοδικά ή συνέδρια.  

ε

α α πλήρη κείμενα άρθρων που ανταποκρίνονται

κ

Η ρέχ ι τη δυνατότητα:  
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