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Η υπηρεσία αυτή εξασφαλίζει την ελεύθερη on-line πρόσβαση στα περιεχόμενα, στις περιλήψεις και στα 

πλήρη κείμενα (full text) άρθρων από επιστημονικά περιοδικά που ειδικεύονται κυρίως στο χώρο της χημείας. 

Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι στην αγγλική γλώσσα. 

Η πρόσβαση είναι δυνατή στη διεύθυνση http://pubs.acs.org/ μόνο μέσω των Η/Υ του δικτύου του 

Ιδρύματος με αυτόματη αναγνώριση της IP διεύθυνσής τους. Η πρόσβαση στα περιοδικά της ACS είναι 

δυνατή με την επιλογή της υπερσύνδεσης “journals & magazines”. 

Επίσης, σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη η εγκατάσταση του λογισμικού Acrobat Reader, γιατί τα 

περισσότερα πλήρη κείμενα των άρθρων είναι σε μορφή Acrobat .pdf.  

 
Βασικά χαρακτηριστικά:  
 

Α: Διαθέτει:  
- Πάνω από 35 τίτλους περιοδικών 
- Μηχανισμό αναζήτησης περιοδικών 
- Υπηρεσία ενημέρωσης με πληροφορίες δημοσίευσης νέων άρθρων και νέων τευχών (απαιτείται 

εγγραφή) 
 

Β: Παρέχει τη δυνατότητα:  
- Απλής και σύνθετης αναζήτησης με BOOLEAN λογική (AND-OR-NOT) 
- Βελτίωσης αναζήτησης 
- Προσαρμογής εμφάνισης αποτελεσμάτων 
- Αποθήκευσης αποτελεσμάτων αναζήτησης 
- Απευθείας εξαγωγή των βιβλιογραφικών αναφορών σε πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφικών 

αναφορών (π.χ. EndNote, ProCite, BibTex, κ.λπ.) 

 
Περιεχόμενα: 
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Προβολή περιοδικού και αποθήκευση άρθρων 3 

Μηχανισμοί αναζήτησης 4 

Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης 5 

Οδηγός – βοήθεια 6 

Πρόσθετες Υπηρεσίες 6 
 

 
 
 
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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Προβολή τίτλων περιοδικών 
 

 
Η αρχική σελίδα των περιοδικών προβάλλει όλους τους τίτλους με δυνατότητα 
αλφαβητικής (Alphabetically) ή θεματικής (Subject Area) ταξινόμησής τους.  

 
 
 

Ακόμη προσφέρονται τεύχη-δείγματα (Sample 
Issues), καλλιτεχνικά εξώφυλλα περιοδικών (Cover 
Art Catalog) και κατάλογος των πιο δημοφιλών 
άρθρων ανά περιοδικό (Most Accessible Articles).  

Οι προηγούμενοι τίτλοι κάποιου περιοδικού σημειώνονται κάτω > από τον τρέχοντα τίτλο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Περισσότερα]
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Προβολή περιοδικού και αποθήκευση άρθρων 

 

Η επιλογή ενός τίτλου περιοδικού οδηγεί στη σελίδα περιεχομένων του τελευταίου τεύχους. Οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες ανά περιοδικό είναι: 

- Home Page: αρχική σελίδα του περιοδικού 
- Most Accessed Articles: λίστα με τα πιο δημοφιλή άρθρα  
- Supporting Information: λίστα με το συμπληρωματικό υλικό που παρέχεται σε κάθε τεύχος του 
περιοδικού 

- Sample Issue: δωρεάν διάθεση ενός τεύχους-δείγματος  
- Author Index: ευρετήριο των συγγραφέων που έχουν δημοσιεύσει άρθρα και εργασίες τους στο 
περιοδικό 

- Masthead: αρχείο μορφής .pdf με βασικές πληροφορίες έκδοσης του περιοδικού 
- About the Journal: βασικές πληροφορίες σχετικά με τη θεματική κάλυψη του περιοδικού 
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Οι δυνατότητες πρόσβασης σε κάθε άρθρο είναι: 
 Abstract: η περίληψη του άρθρου 
 HTML: το πλήρες κείμενο του άρθρου σε μορφή HTML 
 PDF: το πλήρες κείμενο του άρθρου σε μορφή PDF 

Feedback: παρέχε ι 
δυνατότητα επικοινωνίας για 
επίλυση προβλημάτων που 
σχετίζονται με τη πρόσβαση στο 
άρθρο. 
Purchase: επιλογή σχετικά με 
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από την υπηρεσία. Δεν αφορά 
τους χρήστες του 
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η πρόσβαση γι’ αυτούς έχει 
εξασφαλιστεί. 
Select Citation: ογή
του συγκεκριμένου άρθρο
μετέπειτα διαχείρισή του 
του Citation Manageme

τα
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Citation Management: παρέχεται η δυνατότητα 
μεταφόρτωσης (download) των βιβλιογραφικών 
στοιχείων επιλεγμένων άρθρων ( Select Citation). Η 
μεταφόρτωση πραγματοποιείται αυτόματα στο 
πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών του 
χρήστη.   

Article quick search: 
Μηχανισμός αναζήτησης 
στα περιεχόμενα του 
περιοδικού. 
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Μηχανισμοί αναζήτησης  
 

Στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας προσφέρεται μηχανισμός γρήγορης αναζήτησης στα 
άρθρα (Article Quick Search) με επιλογή συγκεκριμένων πεδίων αναζήτησης (Title, 
Author, Abstract, Title or Abstract, Anywhere in Article, DOI). 

Μετάβαση στη σελίδα του μηχανισμού 
προηγμένης αναζήτησης (Advanced Search). 

Ο μηχανισμός προηγμένης αναζήτησης (ACS 
Journals Search) διαθέτει δύο καρτέλες. 
(Citation Finder, Full-Text Search). Μετάβαση στη σελίδα του μηχανισμού 

αναζήτησης στα Chemical & Engineering News 
(Search C&EN). 

Στην καρτέλα Citation Finder 
παρέχεται η δυνατότητα 
αναζήτησης συγκεκριμένου άρθρου 
με βάση τα βιβλιογραφικά του 
στοιχεία. 

Στην καρτέλα Full-Text Search 
παρέχεται η δυνατότητα 
αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά 
(Basic Search) σε συγκεκριμένα 
πεδία αναζήτησης.  

Ακόμη είναι δυνατός ο περιορισμός 
της αναζήτησης σε συγκεκριμένο-α 
περιοδικό-ά (Specify Journal), 
και 

σε  συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
ορισμένη είτε από την υπηρεσία 
(Timeframe), είτε από το χρήστη 
(Date Range). 

Τέλος, προσφέρονται επιλογές 
σχετικά με την προβολή των 
αποτελεσμάτων (Display 
Options): ταξινόμηση αποτελε-
σμάτων (Sort Results By:) και  
αριθμός τους ανά σελίδα (Results 
Per Page:).  

[Περισσότερα] UH 
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Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης 
 

 
Από τη σελίδα προβολής αποτελεσμάτων παρέχεται η δυνατότητα: 

- φιλικής εκτύπωσης των αποτελεσμάτων (Display printer-friendly results) 
- βελτίωσης της αναζήτησης (Modify Search),  
- εκτέλεσης νέας αναζήτησης (New Search), και 
- προβολής οδηγιών αναζήτησης (Search tips) 

Sort by: Μηχανισμός 
ταξινόμησης των αποτελεσμάτων 

Search within Results: Μηχανισμός 
αναζήτησης μέσα στα αποτελέσματα. 

Για κάθε άρθρο διατίθεται η περίληψή του (Abstract) 
και το πλήρες κείμενο σε μορφή HTML ή PDF.  

Η επιλογή της προβολής του πλήρους κειμένου σε μορφή HTML οδηγεί σε νέα 
σελίδα από όπου είναι δυνατή η: 

1. μετάβαση στην αρχική σελίδα του περιοδικού (Journal Home Page), όπου 
δημοσιεύθηκε το παρόν άρθρο 

2. επιστροφή στο μηχανισμό σύνθετης αναζήτησης (Search the Journals) 
3. προβολή των περιεχομένων του παρόντος τεύχους (Table of Contents)  
4. προβολή του πλήρους κειμένου σε μορφή  PDF (PDF version of this 

article), και 
5. εξαγωγή των βιβλιογραφικών στοιχείων του άρθρου σε μορφή διαχειρίσιμη 

από σχετικό λογισμικό (Download to Citation Manager), όπως BibTex, 
Endnote, ProCite, κ.λπ.  

Σημειώνεται πως οι λέξεις-κλειδιά βάσει 
των οποίων πραγματοποιήθηκε η 
αναζήτηση είναι τονισμένες με κίτρινο 
χρώμα στις σελίδες προβολής 
αποτελεσμάτων. 

[Περισσότερα] UH 

Ημερομηνία Δημιουργίας: 10/01/2004 Τελ. Ενημέρωση/ Έλεγχος: 31/05/2007 
 

Οδηγοί Χρήσης -- Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
- 5 -

http://pubs.acs.org/search/popups/searchtips.html
http://pubs.acs.org/search/popups/searchtips.html


American Chemical Society 
 

 

 
Οδηγός – βοήθεια  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [Περισσότερα]

Η βοήθεια που προσφέρεται 
επικεντρώνεται στις δυνατότητες 
των μηχανισμών αναζήτησης 

 
 

Πρόσθετες Υπηρεσίες 
 
Στη βασική μπάρα εργαλείων της ACS προσφέρεται η επιλογή E-Mail alerts and RSS feeds για τη 

μετάβαση στις υπηρεσίες ενημέρωσης (Alerting Services). Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρουν τη 

δυνατότητα: 

1. Άμεσης ή εβδομαδιαίας ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το πότε διατίθεται 

μέσω του Ιστού (Web) ένα άρθρο (Article  ASAP Alerts - As Soon As Publishable). 

2. Ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για το χρόνο διάθεσης, όσο και για τα 

ακριβή περιεχόμενα (Table of Contents Alerts) του τελευταίου τεύχους επιλεγμένων των 

περιοδικών.  

3. Ενημέρωση μέσω της τεχνολογίας RSS (RSS Feeds). Προσφέρεται ενημέρωση τόσο για νέα 

άρθρα, όσο και για τα περιεχόμενα επιλεγμένων περιοδικών.  
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