
 
 

 
 

ISI Web of Science (Thomson Scientific) 
 
Μέσω της υπηρεσίας ISI Web of Science του διαθέτη Thomson Scientific παρέχεται πρόσβαση σε τρεις 

βάσεις δεδομένων με βιβλιογραφικές παραπομπές (citation databases)· Arts & Humanities Citation Index 

(ανθρωπιστικές επιστήμες και τέχνες), Science Citation Index Expanded (διεπιστημονική βάση), Social 

Sciences Citation Index (κοινωνικές επιστήμες). Οι βάσεις αυτές ενημερώνονται κάθε εβδομάδα και 

περιλαμβάνουν τις βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποίησαν συγγραφείς σε άρθρα τους. Οι 

πληροφορίες αυτές χρησιμεύουν στον εντοπισμό σχετικών άρθρων για συγκεκριμένο θέμα, στην 

παρακολούθηση και αξιολόγηση της προσωπικής έρευνας, στον έλεγχο αν μία θεωρία έχει επιβεβαιωθεί και 

πώς εξελίσσεται, στον έλεγχο της ακρίβειας βιβλιογραφικών αναφορών που παρουσιάζονται σε άρθρα.   

Η πρόσβαση είναι δυνατή μέσω της διεύθυνσης http://wos.ekt.gr/ και μόνο από Η/Υ του δικτύου του 

Ιδρύματος με αυτόματη αναγνώριση της IP διεύθυνσής τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

υπηρεσία ISI Web of Science μπορείτε να επισκεφθείτε τη σχετική ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου 
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). 

Τέλος, 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:  
- Μηχανισμό ταυτόχρονης αναζήτησης και στις τρεις βάσεις δεδομένων  
- Δυναμικό οδηγό βοήθειας 
- Σύνδεση με το πλήρες κείμενο άρθρων, αν υπάρχει συνδρομή 
- Σύνδεση με το Συλλογικό Κατάλογο Περιοδικών του ΕΚΤ 
 

 

Β: Παρέχει τη δυνατότητα:  
- Απλής και Πλήρους αναζήτησης, καθώς και αναζήτησης βιβλιογραφικών αναφορών  
- Δημιουργίας λίστας επιλεγμένων άρθρων και διαχείρισής της 
- Αποθήκευσης και εξαγωγής αποτελεσμάτων με δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης των 

βιβλιογραφικών σε ειδικά προγράμματα διαχείρισής του (π.χ. Endnote, ProCite, Reference Manager, 
κ.λπ.) 

- Παραγγελίας του πλήρους κειμένου άρθρου από την αντίστοιχη υπηρεσία του ΕΚΤ 
 

Περιεχόμενα: 

 
Μηχανισμοί αναζήτησης 2 

Full Search ...................................................................................................................................... 2 
Easy Search..................................................................................................................................... 5 

Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης 5 
Λίστα επιλεγμένων άρθρων 6 
Οδηγός – βοήθεια 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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Μηχανισμοί αναζήτησης 
 

Η υπηρεσία από την αρχική της σελίδα 
προσφέρει δύο μηχανισμούς αναζήτησης: 

1. Πλήρης Αναζήτηση (Full Search) 
2. Εύκολη αναζήτηση (Easy Search) 

 

 

 

 

 

F u l l  S e a r c h  
 

Στη σελίδα της Πλήρους Αναζήτησης (Full Search) προσφέρονται όλες οι 
επιλογές που έχει ένας χρήστης είτε θέλει να εκτελέσει μία Γενική Αναζήτηση 
(General Search), είτε μια αναζήτηση για Βιβλιογραφική Αναφορά (Cited 
Reference Search). 
Μπορεί να επιλέξει: 

1. σε ποιες βάσεις επιθυμεί να εκτελεστεί η αναζήτησή του 
2. χρονική περίοδο 
3. τύπο αναζήτησης (General – Cited Ref Search) 
4. την επεξεργασία παλαιότερης αναζήτησης η οποία έχει αποθηκευθεί 

(Using Saved Queries). 
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Στη σελίδα της Γενικής Αναζήτησης (General Search) ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει τα πεδία: 
 

♣ Θέμα (Topic)· παρέχονται παραδείγματα (Examples). Η αναζήτηση εκτελείται στον τίτλο 
του άρθρου, σε λέξεις-κλειδιά και στην περίληψη. Η αναζήτηση μπορεί να περιοριστεί μόνο 
στον τίτλο του άρθρου με την επιλογή του Title only.  

♣ Συγγραφέα (Author) 
♣ Τίτλο Περιοδικής Έκδοσης (Source Title)· παρέχεται κατάλογος περιοδικών (source list) 
♣ Ίδρυμα (Address) με το οποίο σχετίζεται ο συγγραφέας· παρέχεται λίστα με συντομεύσεις 

που χρησιμοποιούνται συχνά στην ονοματολογία φορέων, π.χ. Laboratory - Lab. 
Σημειώνεται  ότι οι όροι αναζήτησης πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ τους με τελεστές 
αναζήτησης, όπως οι τελεστές Boolean (AND-OR-NOT). 
 

Παρέχεται ακόμη η δυνατότητα:  
- αποθήκευσης της αναζήτησης (Save Query) στον 

υπολογιστή του χρήστη,  
- καθαρισμού των πεδίων της φόρμας αναζήτησης (Clear) 
- καθορισμού περιορισμών στην αναζήτηση και 

ταξινόμησης αποτελεσμάτων (Set Limits and Sort 
Option). 

[Περισσότερα ]
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Παρέχεται ακόμη η δυνατότητα:  
- αποθήκευσης της αναζήτησης (Save Query) στον 

υπολογιστή του χρήστη,  
- καθαρισμού των πεδίων της φόρμας αναζήτησης (Clear). 

Στη σελίδα αναζήτησης Παραπομπών σε Βιβλιογραφικές Αναφορές (Cited Reference Search) 
ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει (Lookup) άρθρα που παραπέμπουν (έχουν συμπεριλάβει στη 
βιβλιογραφία τους) ένα γνωστό σε αυτόν έργο (άρθρο, βιβλίο, κ.λπ.). Η αναζήτηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί με βάση: 
 

♣ Το Συγγραφέα (Cited Author) του γνωστού έργου.  
♣ Τον τίτλο του έργου (Cited Work), και 
♣ Το έτος δημοσίευσης του γνωστού έργου (Cited Year). 
 

Σημειώνεται  ότι πολλαπλοί όροι αναζήτησης σε ένα πεδίο πρέπει να διαχωρίζονται μεταξύ 
τους με τον Boolean τελεστή OR. 

 

[Περισσότερα ]

Η προβολή αποτελεσμάτων παρέχει τη δυνατότητα 
επιλογής βιβλιογραφικών αναφορών (⎭) και την 
αναζήτηση άρθρων που παραπέμπουν στις 
επιλεγμένες βιβλιογραφικές αναφορές (Search).

Ημερομηνία Δημιουργίας: 14/04/2006  
 

Οδηγοί Χρήσης -- Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
- 4 -

http://wos.ekt.gr/help/helpdefs.html#Search_Operators
http://wos.ekt.gr/help/helpcrs.html


Thomson Scientific 
 

 

E a s y  S e a r c h  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης 

Όλες οι αναζητήσεις -ανεξάρτητα από το μηχανισμό αναζήτησης που χρησιμοποιείται- 
οδηγούν σε μία σελίδα προβολής αποτελεσμάτων (Search Results - Summary) από 
την οποία είναι δυνατή η: 

- καταχώρηση επιλεγμένων εγγραφών σε λίστα (Submit Marks) 
- επιλογή όλων των αποτελεσμάτων της προβαλλόμενης σελίδας (Mark Page) 
- επιλογή όλων των αποτελεσμάτων της αναζήτησης (Mark All). 

[Περισσότερα ]

[Περισσότερα ]

Ο μηχανισμός Εύκολης Αναζήτησης (Easy Search) παρέχει τη 
δυνατότητα αναζήτησης με βάση το θέμα (Topic), το όνομα ενός 
φυσικού προσώπου (Person) ή το όνομα ενός τόπου (Place). Ως τόπος 
νονούνται και κτίρια  και γεωγραφικοί τόποι.
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[Περισσότερα ]

Η επιλογή της υπερσύνδεσης του τίτλου ενός άρθρου από τη σελίδα αποτελεσμάτων οδηγεί σε νέα 
σελίδα με την πλήρη εγγραφή του (Search Results – Full Record). Από τη σελίδα αυτή είναι δυνατή 
η προβολή:  1. Σχετικών άρθρων (Find Related Records) 
  2. Βιβλιογραφικών αναφορών (Cited References) 

3. Αριθμός παραπομπών που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο άρθρο (Times Cited) 
Σημειώνεται πως με το εικονίδιο Summary μπορεί ο χρήστης να επιστρέψει στη σελίδα 
αποτελεσμάτων. Αν εμφανιστεί το εικονίδιο  , τότε είναι δυνατή η πρόσβαση στο πλήρες 
κείμενο του άρθρου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Λίστα επιλεγμένων άρθρων  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η προβολή της λίστας επιλεγμένων άρθρων 
πραγματοποιείται με την επιλογή του εικονιδίου 
Marked List . 
Στη σελίδα αυτή είναι δυνατή (STEP 1) η: 
• Ταξινόμηση των άρθρων (Select sort 

option) 
• Επιλογή πεδίων που θα περιληφθούν στην 

εγγραφή του κάθε άρθρου (Select fields…)

Η εξαγωγή των βιβλιογραφικών στοιχείων των άρθρων (STEP 
2: Select action for output) μπορεί να γίνει με: 

i. μορφοποίηση σελίδας για εκτύπωση (Format for print) 
ii. αποθήκευση σε αρχείο (Save to file) 
iii. εξαγωγή σε μορφή συμβατή με πρόγραμμα διαχείρισης 

βιβλιογραφικών αναφορών (Export Reference 
Software) 

iv. αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail) [Περισσότερα ]
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Οδηγός – βοήθεια  
 

Η υπηρεσία ISI Web of Science διαθέτει ένα δυναμικό Οδηγό Βοήθειας, ο οποίος 
περιλαμβάνει Γενικές πληροφορίες για την υπηρεσία (Overview), οδηγίες για 
αποτελεσματικές αναζητήσεις (Searching) και οδηγίες για προβολή και αποθήκευση 
των αποτελεσμάτων (Results). 

 
 
 
 
 

[Περισσότερα ]
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