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Η υπηρεσία Cambridge Journals Online (CJO) παρέχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο, τα περιεχόμενα και στις 

περιλήψεις άρθρων επιστημονικών περιοδικών. Η θεματολογία που καλύπτουν τα περιοδικά είναι οι 

ανθρωπιστικές και οι κοινωνικές επιστήμες, οι επιστήμες υγείας, οι φυσικές επιστήμες και η νομική επιστήμη. 

Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι στην αγγλική γλώσσα. 

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

του Ιδρύματος με αυτόματη αναγνώριση της IP διεύθυνσής τους. Για την αξιοποίηση όλων των 

προσφερόμενων από την υπηρεσία δυνατοτήτων προτείνεται η εγγραφή στις εξατομικευμένες υπηρεσίες 

μέσω της σελίδας Register. 

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:  
- Σύστημα πλοήγησης και προσανατολισμού σε κάθε ιστοσελίδα 
- Δυναμικό και εύχρηστο οδηγό βοήθειας 
- Εξατομικευμένες υπηρεσίες (απαιτείται εγγραφή) 

 
Β: Παρέχει τη δυνατότητα:  
- Απλής και σύνθετης αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά, επιλογή πεδίων αναζήτησης και BOOLEAN λογική 

(AND-OR-NOT) 
- Βελτίωσης αναζήτησης 
- Αποθήκευσης αποτελεσμάτων αναζήτησης 
- Εξαγωγής βιβλιογραφικών αναφορών σε ειδικό λογισμικό διαχείρισής τους, π.χ. EndNote, ProCite, 

Reference Manager κ.λπ. 
- Ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για νέα τεύχη (εξατομικευμένη υπηρεσία) 
- Ενεργοποίησης υπηρεσιών ειδοποίησης με την τεχνολογία RSS  
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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 περιοδικών 
 
 
 

 
 
 
 

Από την αρχική σελίδα της υπηρεσίας είναι δυνατή η προβολή όλων των 
περιοδικών στα οποία έχει πρόσβαση η Βιβλιοθήκη με την επιλογή 
Subscribed to της λίστας “Browse Journals”. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οθόνη προβολής των περιοδικών στα οποία έχει εξασφαλιστεί πρόσβαση. Μπροστά 
από τον κάθε τίτλο παρέχονται -μέσω εικονιδίων- πληροφορίες σχετικά με τη μορφή 
πλήρους κειμένου (HTML, PDF) και τα έτη συνδρομής (τρέχον-προηγούμενα έτη). 

 
 

[Περισσότερα]
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Προβολή περιοδικού και αποθήκευση άρθρων 
 

Η επιλογή ενός τίτλου οδηγεί στην αρχική σελίδα του περιοδικού, όπου προβάλλονται οι τόμοι 
των δύο τελευταίων ετών. Ακόμα παρέχονται γενικές πληροφορίες σχετικά με το περιοδικό. 

 

 

Η επιλογή “Show Back Volumes” 
προβάλλει παλαιότερους τόμους του 
περιοδικού.  

Στο δεξί μέρος της οθόνης παρέχεται η δυνατότητα  
- αναζήτησης στα περιεχόμενα του περιοδικού 

(Search journal contents) 
- δημιουργίας σελιδοδείκτη (Bookmark this journal) 
- σύστασης του παρόντος περιοδικού σε τρίτους 

(Recommend this journal) 
- ενεργοποίησης υπηρεσίας ειδοποίησης για νέο 

περιεχόμενο στο παρόν περιοδικό (New content 
alerts) 

- ενεργοποίησης υπηρεσίας ειδοποίησης για νέο 
περιεχόμενο στο παρόν περιοδικό με την τεχνολογία 
RSS (RSS feed) 

 

Ακόμα παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για το 
περιοδικό (More Information), και υπερσυνδέσεις προς 
τα 10 πιο αναγνωσμένα άρθρα του (Top 10 most-read 
articles). 

 

[Περισσότερα]
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Η επιλογή ενός τεύχους οδηγεί στη σελίδα με τα περιεχόμενά του, από όπου είναι 
δυνατή η: 

 Προβολή της περίληψης (Abstract) σε νέο παράθυρο 
 Προβολή σε νέο παράθυρο του πλήρους κειμένου (HTML, PDF) και η 
αποθήκευσή του,  

 Επιλογή συγκεκριμένων άρθρων  (στήλη Save/Export/View Citations), τα 
οποία ο χρήστης μπορεί να:  

o αποθηκεύσει (Saved selected items) στον προσωπικό του λογαριασμό,  
o προβάλλει τις περιλήψεις τους σε μία σελίδα (View selected abstracts 

in one page), και 
o εξάγει τις βιβλιογραφικές τους αναφορές σε μορφή συμβατή με ειδικό 

λογισμικό διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (Export citation), π.χ. 
EndNote, ProCite, κ.λπ. 

[Περισσότερα]
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Μηχανισμοί αναζήτησης 
 
 
 
 
 
 
 

[Περισσότερα]

Στη σύνθετη αναζήτηση (Advanced Search), είναι δυνατή η αναζήτηση όρων (Search for) σε 
πολλαπλά πεδία αναζήτησης (Search on), ο συνδυασμός των όρων με τη λογική Boole (AND-OR- 
AND NOT). Ακόμα παρέχεται η δυνατότητα περιορισμού της αναζήτησης σε συγκεκριμένους τίτλους 
περιοδικών (Journals) ή/και σε συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες (Subjects).  
 
Η αναζήτηση μπορεί να περιοριστεί περαιτέρω (Enhance your search): 
- χρονικά (By Date) 
- στο περιεχόμενο των περιοδικών (only search journals you have full access to), όπου το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει συνδρομή    

- σύμφωνα μα τον τύπο του άρθρου (Specific Article Type). 

Στο πάνω μέρος των σελίδων της υπηρεσίας παρέχεται δυνατότητα απλής αναζήτησης 
(Quick Search). Κάτω από το μηχανισμό απλής αναζήτησης παρέχονται υπερσυνδέσεις 
προς τους μηχανισμούς: 
- Σύνθετης αναζήτησης (Advanced Search), και  
- CrossRef Αναζήτησης (CrossRef Search) 
 

Ακόμη διατίθεται μηχανισμός αναζήτησης άρθρων (Cite search) βάσει των εκδοτικών 
τους στοιχείων (περιοδικό, συγγραφέας, τόμος, τεύχος, σελίδες). 
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Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης 
 
 

Από τη σελίδα προβολής αποτελεσμάτων εκτός από τις δυνατότητες προβολής και 
αποθήκευσης της περίληψης (Abstract), του πλήρους κειμένου (HTML, PDF) και 
των βιβλιογραφικών στοιχείων (στήλη Save/Export/View Citations), ο χρήστης 
μπορεί να:  

• εκτελέσει νέα αναζήτηση μέσα στα αποτελέσματα (Search within results) 
• ταξινομήσει τα αποτελέσματα (Sort by) 

[Περισσότερα]
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Οδηγός – βοήθεια 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η υπηρεσία διαθέτει δυναμικό οδηγό βοήθειας, ο οποίος οδηγεί σε 
πληροφόρηση σχετική με την ενέργεια που κάθε φορά εκτελείται. Η 
προβολή του οδηγού είναι δυνατή με την επιλογή “Help” από το 
βασικό μενού της υπηρεσίας. 

Η σελίδα “Βοήθεια” (Help) προσφέρει τη δυνατότητα 
προβολής: 
- ευρετηρίου θεμάτων βοήθειας (Index) 
- απαντήσεων σε συχνά ερωτήματα (FAQs) 
- χάρτη του δικτυακού τόπου (Site map). 

[Περισσότερα]
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Πρόσθετες Υπηρεσίες 
 
Οι πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρονται από το διαθέτη είναι ο μηχανισμός αναζήτησης CrossRef 
Search και οι εξατομικευμένες υπηρεσίες “Register”. 

 

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 των εκδοτών και των επιστημονικών εταιριών (societies) 

που πια συμμετέχουν στον CrossRef.org ξεπερνά τους 2350. Η CrossRef Search αναζητά και ανακτά από 

τις ΒΔ των εκδοτικών φορέων τα πλήρη κείμενα άρθρων που ανταποκρίνονται στα κριτήρια αναζήτησης που 

τέθηκαν στο μηχανισμό. 

Η εγγραφή στις εξατομικευμένες υπηρεσίες (Register) προσφέρει τη δυνατότητα: 
- Ενημέρωσης (Content alerts) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για το νέο περιεχόμενο 

που διατίθεται από τον εκδότη Cambridge University Press, 
- Πρόσβασης σε τεύχη περιοδικών χωρίς χρέωση (Free Issues) 
- Αποθήκευσης αναζητήσεων και υπερσυνδέσμων προς ενδιαφέροντα περιοδικά και άρθρα (Save 

searches and bookmarks).  
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