
 
 

 
 

Journal Citation Reports (Thomson Scientific) 
 
Η online υπηρεσία πληροφόρησης Journal Citation Reports (JCR) [Impact Factor] αποτελεί ένα από τα 
εργαλεία που διατίθενται μέσω της πλατφόρμας ISI Web of Knowledge του διαθέτη Thomson 
Scientific. Οι Journal Citation Reports (JCR) αποτελούν μία μοναδική πηγή πληροφόρησης, η οποία 

επιτρέπει την αξιολόγηση και τη σύγκριση περιοδικών χρησιμοποιώντας δεδομένα από βιβλιογραφικές 

αναφορές (citations data). Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από 7.500 και πλέον περιοδικά, που εκδίδονται 

από περισσότερους από 3.300 εκδότες σε πάνω από 60 χώρες. Οι JCR περιλαμβάνουν ουσιαστικά όλους τους 

τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, και των κοινωνικών επιστημών και μπορούν να παρουσιάσουν ανά 

τομέα:  

• τα μεγαλύτερα περιοδικά 

• τα περιοδικά στων οποίων το περιεχόμενο υπάρχουν οι περισσότερες 

βιβλιογραφικές αναφορές (Most Frequently Cited Journals),  

• τα περιοδικά με τον υψηλότερο αντίκτυπο (Highest Impact Journals) 

Η πρόσβαση είναι δυνατή μέσω της διεύθυνσης http://isiknowledge.com/ και μόνο από Η/Υ του δικτύου του 

Ιδρύματος με αυτόματη αναγνώριση της IP διεύθυνσής τους.  

Βασικά χαρακτηριστικά:  
 

Α: Διαθέτει:  
- Δύο εκδόσεις (Science Edition & Social Sciences Edition)  
- Εύχρηστο οδηγό βοήθειας 
- Οδηγίες αξιολόγησης των δεικτών 
 

 

Β: Παρέχει τη δυνατότητα:  
- Αναζήτησης ανά περιοδικό, κατηγορία, εκδότη, χώρα/επικράτεια 
- Ταξινόμησης των αποτελεσμάτων  
- Δημιουργία και εκτύπωσης λίστας επιλεγμένων αποτελεσμάτων (Marked List) 

 

Περιεχόμενα: 
 
Παρουσίαση αρχικής σελίδας ....................................................................................................... 2 
Μηχανισμοί αναζήτησης ............................................................................................................... 3 

Προβολή ομάδας περιοδικών...................................................................................................................... 3 
…ανά Θεματική Κατηγορία................................................................................................................... 3 
…ανά Εκδότη......................................................................................................................................... 4 
…ανά Χώρα/Επικράτεια ........................................................................................................................ 4 

Αναζήτηση συγκεκριμένου περιοδικού ...................................................................................................... 5 
Προβολή όλων των περιοδικών .................................................................................................................. 5 

Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης ......................................................................................... 6 
Λίστα περιοδικών ....................................................................................................................................... 6 
Λίστα θεματικών κατηγοριών..................................................................................................................... 8 

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων ....................................................................................................... 10 
Οδηγός – βοήθεια ......................................................................................................................... 11 

 

 
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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Thomson Scientific 
 

  
Παρουσίαση αρχικής σελίδας 
 

Στη σελίδα της πλατφόρμας ISI Web of Knowledge παρουσιάζονται όλα τα εργαλεία 
που περιλαμβάνονται σε αυτή. Το πρώτο από αυτά είναι οι Journal Citation Reports, η 
επιλογή του οποίου οδηγεί στην αρχική του σελίδα.  

 

 

 

Στην αρχική σελίδα των Journal Citation Reports ο χρήστης καλείται να επιλέξει συγκεκριμένη 
έκδοση της υπηρεσίας που τον ενδιαφέρει (Select a JCR Edition and year), καθώς και το 
μηχανισμό αναζήτησης που χρειάζεται (Select an option). Τα δύο ευρετήρια της υπηρεσίας είναι: 
• JCR Science Edition, η οποία καλύπτει τομείς, όπως φυσική και χημεία, γεωπονικές επιστήμες, 
ιατρική και επιστήμες υγείας, πληροφορική, μηχανολογία, μαθηματικά, επιστήμες φυσικές αγωγής, 
κ.ά.  

• JCR Social Sciences Edition, η οποία καλύπτει τομείς, όπως ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, 
γλωσσολογία, οικονομία, εκπαίδευση, επιστήμες περιβάλλοντος, γεωγραφία, ιστορία, επιστήμες 
πληροφόρησης, επιστήμες διοίκησης και λήψης αποφάσεων, πολιτική, ψυχολογία, κ.ά. 

 

Σημειώνεται ότι οι εκδόσεις των JCR πάντα αντιστοιχούν σε προηγούμενα έτη (π.χ. 2004, 2005) και 
όχι στο τρέχον (π.χ. 2006), καθώς η ανάλυση των στατιστικών στοιχείων και η σύνταξη των JCR 
αναφορών πραγματοποιούνται στο τέλος κάθε χρονιάς.  

 

 

[Περισσότερα ]
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Thomson Scientific 
 

 

Μηχανισμοί αναζήτησης 
 

Από την αρχική σελίδα της υπηρεσίας προσφέρονται τρεις μηχανισμοί αναζήτησης: 

1. Προβολή ομάδας περιοδικών (View a group of journals by) της επιλεγμένης 
JCR έκδοσης (Science/Social Sciences Edition) ανά: 

a. θεματική κατηγορία (Subject Category),  
b. Εκδότη (Publisher)  
c. Χώρα/Επικράτεια έκδοσης (Country/Territory) 

2. αναζήτηση ενός συγκεκριμένου περιοδικού (Search for a specific journal) 
3. προβολής όλων των περιοδικών (View all journals) 

 

 

 

 

 

Προβο λ ή  ομάδα ς  π ε ρ ι ο δ ι κών  
 

…… αα νν άά   ΘΘ εε μμ αα ττ ιι κκ ήή   ΚΚ αα ττ ηη γγ οο ρρ ίί αα   
  

Η επιλογή προβολής ομάδας περιοδικών ανά θεματική κατηγορία (Subject Category Selection) 
προβάλλει όλες τις θεματικές κατηγορίες που ανήκουν στην επιλεγμένη JCR έκδοση. Ο χρήστης 
μπορεί να επιλέξει: 

1. μία ή περισσότερες θεματικές κατηγορίες (Select one or more categories from the list) 
2. την προβολή  των αποτελεσμάτων ανά περιοδικό ή συνολικών αποτελεσμάτων ανά θεματική 

κατηγορία (Select to view Journal data or aggregate Category data) με δυνατότητα 
ταξινόμησής τους (sort by:).    

[Περισσότερα ]

Σημειώνεται ότι πάντα στο πάνω δεξί μέρος 
της οθόνης προβάλλεται το όνομα της 
έκδοσης που έχει επιλέξει ο χρήστης (π.χ. 
2005 JCR Social Sciences Edition).
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…… αα νν άά   ΕΕ κκ δδ όό ττ ηη   
 

Η επιλογή προβολής ομάδας περιοδικών ανά εκδότη (Publisher Selection) προβάλλει 
λίστα όλων των εκδοτών που δημοσιεύουν περιοδικά της επιλεγμένης JCR έκδοσης. Ο 
χρήστης μπορεί να επιλέξει: 

1. έναν ή περισσότερους εκδότες (Select one or more publishers from the list 
to filter journals) 

2. την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων (Sort journals by:). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [Περισσότερα ]

 

…… αα νν άά   ΧΧ ώώ ρρ αα // ΕΕ ππ ιι κκ ρρ άά ττ εε ιι αα   
 

Η επιλογή προβολής ομάδας περιοδικών ανά Χώρα/Επικράτεια Έκδοσης 
(Country/Territory Selection) προβάλλει λίστα χωρών και επικρατειών όπου 
εκδίδονται περιοδικά της επιλεγμένης JCR έκδοσης. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει: 

3. μία ή περισσότερες χώρες/επικράτειες έκδοσης (Select one or more 
countries/territories from the list to filter journals) 

4. την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων (Sort journals by:). 

 

 

 

 

 

 

 

[Περισσότερα ]

Ημερομηνία Δημιουργίας: 10/07/2006  
 

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

http://jcr1.isiknowledge.com/JCR/help/h_sort.htm
http://jcr1.isiknowledge.com/JCR/help/h_sort.htm
http://jcr1.isiknowledge.com/JCR/help/h_pubsel.htm
http://jcr1.isiknowledge.com/JCR/help/h_cntrysel.htm


Thomson Scientific 
 

 

Ανα ζ ή τηση  συγ κ ε κ ρ ι μ έ ν ο υ  π ε ρ ι ο δ ι κ ο ύ  
 

 

Ο μηχανισμός αναζήτησης συγκεκριμένου περιοδικού (Journal Search) 
προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης: 

- του πλήρη τίτλου ενός περιοδικού (Full Journal Title) 
- του συντομευμένου τίτλου ενός περιοδικού (Abbreviated Journal Title) 
- λέξης που εμπεριέχεται στον τίτλο ενός περιοδικού (Title word). Σε αυτήν 
την περίπτωση μπορεί να γίνει χρήση της αποκοπής, π.χ. LIBRAR* 

- του διεθνούς κωδικού του περιοδικού (ISSN - International Standard 
Serials Number)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Περισσότερα ]

 

 

Προβο λ ή  ό λων  των  π ε ρ ι ο δ ι κών  
 

 

Σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης οδηγείται σε μία λίστα αποτελεσμάτων που 
περιλαμβάνει στατιστικά στοιχεία για όλα τα διαθέσιμα περιοδικά της 
επιλεγμένης JCR έκδοσης. Η επεξήγηση της προβαλλόμενης οθόνης 
αποτελεσμάτων και του τρόπου χειρισμού της προσφέρεται στην επόμενη 
ενότητα του παρόντος οδηγού.  
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Thomson Scientific 
 

 

Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης 
 

Η λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης μπορεί να αφορά περιοδικά (Journal Summary List) ή 
συγκεκριμένες θεματικές κατηγορίες (Subject Category Summary List).  

 

 

Λ ί σ τ α  π ε ρ ι ο δ ι κών  
 

Από τη σελίδα αυτή ο χρήστης μπορεί να: 
1. δει την ακριβή αναζήτηση που τον οδήγησε στη συγκεκριμένη λίστα 

αποτελεσμάτων (Journals from:) 
2. ταξινομήσει τα αποτελέσματα (Sorted by:) ανά: 

a. Τίτλο περιοδικού (Journal Title) 
b. Συνολικό αριθμό παραπομπών σε ένα έτος (Total Cites) 
c. Παράγοντα αντίκτυπου (Impact factor) 
d. Ευρετήριο αμεσότητας  (Immediacy Index) 
e. Συνολικό αριθμό άρθρων σε ένα χρόνο (Articles) 
f. Ημιζωή παραπεμπόμενων άρθρων περιοδικού (Cited Half-life) 

3. επιλέξει (⎭ ή Mark All) περιοδικά που τον ενδιαφέρουν  
4. αποθηκεύσει τα επιλεγμένα περιοδικά σε λίστα (Update Marked List). Από τη 

σελίδα της λίστας ο χρήστης μπορεί να συγκρίνει διαφορετικά περιοδικά που τον 
ενδιαφέρουν και να εκτυπώσει τα περιεχόμενα της λίστας.  

Συγκεκριμένα όσον αφορά την προβολή αποτελεσμάτων 
σχετικά με περιοδικά, ο χρήστης οδηγείται σε αυτή τη 
σελίδα και από τους τρεις μηχανισμούς αναζήτησης: 

 i. Ομάδα περιοδικών
ii. Συγκεκριμένο Περιοδικό

 iii. Όλα τα περιοδικά

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Περισσότερα ]
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Thomson Scientific 
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[Περισσότερα ]

Σε κάθε θεματική κατηγορία, όπου ανήκει το επιλεγμένο περιοδικό, παρέχεται η δυνατότητα 
προβολής: 

1. Ορισμού της θεματικής κατηγορίας (Scope Notes) 
2. Λίστας περιοδικών που ανήκουν σε αυτήν (View Journal Summary List) 
3. Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για αυτήν (View Category Data) 

Η επιλογή του τίτλου ενός περιοδικού (π.χ. Academic Psychiatry) οδηγεί σε σελίδα με αναλυτικές 
πληροφορίες. Συγκεκριμένα: 
♣ συγκεντρωτικός πίνακας με βασικά στοιχεία του περιοδικού (Journal Title, ISSN) και 

στατιστικές πληροφορίες (Total Cites, Impact Factor, Immediacy Index, Articles, Cited Half-
life, Citing Half-life). 

♣ υπερσυνδέσεις σε γραφήματα  με στατιστικά στοιχεία (Cited Journal, Citing Journal, Source 
Data). 

♣ υπερσυνδέσεις σε νέες σελίδες με στοιχεία για: 
- Περιοδικά τα οποία εκδόθηκαν σε συγκεκριμένο έτος (π.χ. 2005) και παραπέμπουν 

(Cited Journal Data) σε άρθρα που εκδόθηκαν σε συγκεκριμένο έτος του 
επιλεγμένου περιοδικού (π.χ. Academic Psychiatry).   

- Περιοδικά στα άρθρα των οποίων παραπέμπουν άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε 
συγκεκριμένο έτος (π.χ. 2005) του επιλεγμένου περιοδικού (Citing Journal Data). 

- Την εξέλιξη του παράγοντα αντίκτυπου του επιλεγμένου περιοδικού κατά την 
τελευταία πενταετία (Impact Factor Trend). 

- Περιοδικά τα οποία διατηρούν σχέσεις παραπομπής (από/προς) με το επιλεγμένο 
περιοδικό (Related Journals). 

http://jcr1.isiknowledge.com/JCR/help/h_jrnlinfo.htm


Thomson Scientific 
 

 

Λ ί σ τ α  θ εμα τ ι κών  κα τ η γ ορ ιώ ν  
 

Ο χρήστης οδηγείται στη σελίδα προβολής αποτελεσμάτων ανά θεματική κατηγορία 
(Subject Category Summary List) από το  μηχανισμό αναζήτησης Ομάδα περιοδικών με 
επιλογή ανά θεματική κατηγορία και έπειτα προβολή συνολικών αποτελεσμάτων ανά 
κατηγορία 

 

 

Από τη σελίδα αυτή ο χρήστης μπορεί να: 
1. δει την ακριβή αναζήτηση που τον οδήγησε στη συγκεκριμένη λίστα 

αποτελεσμάτων (Category data from:) 
2. ταξινομήσει τα αποτελέσματα (Sorted by:) ανά: 

a. Τίτλο κατηγορίας (Category Title) 
b. Συνολικό αριθμό παραπομπών σε ένα έτος (Total Cites) 
c. Μέσος όρος παραγόντων αντίκτυπου των περιοδικών που ανήκουν σε 

αυτήν (Median Impact factor) 
d. Συνολικός παράγοντας αντίκτυπου της κατηγορίας (Aggregate 

Impact Factor) 
e.  Συνολική ημιζωή παραπεμπόμενων άρθρων κατηγορίας (Aggregate 

Cited Half-life)  
f. αριθμός περιοδικών που περιλαμβάνει (# Journals) 
g. αριθμός άρθρων που εκδόθηκαν σε ένα έτος από τα περιοδικά της 

κατηγορίας (Articles) 

[Περισσότερα ]
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Thomson Scientific 
 

 

 

 
Η επιλογή μιας θεματικής κατηγορίας (π.χ. Education & Educational Research) οδηγεί σε σελίδα 
με αναλυτικές πληροφορίες. Συγκεκριμένα: 
♣ συγκεντρωτικός πίνακας με στατιστικές πληροφορίες (Total Cites, Median Impact 

Factor, Aggregate Impact Factor, Aggregate Immediacy Index, Aggregate Cited Half-life, 
Aggregate Citing Half-life, #Journals, Articles). 

♣ υπερσυνδέσεις σε γραφήματα  με στατιστικά στοιχεία (Cited Category, Citing 
Category, Source Data, Frequency Publication). 

♣ υπερσυνδέσεις σε νέες σελίδες με στοιχεία για: 
- Περιοδικά τα οποία εκδόθηκαν σε συγκεκριμένο έτος (π.χ. 2005) και  παραπέμπουν 

σε άρθρα περιοδικών της επιλεγμένης κατηγορίας, π.χ. Education & Educational 
Research (Cited Category Data).   

- Περιοδικά στα άρθρα των οποίων παραπέμπουν άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε 
συγκεκριμένο έτος (π.χ. 2005) και ανήκουν σε περιοδικά της επιλεγμένης κατηγορίας 
(Citing Journal Data). 

- Περιοδικά τα οποία διατηρούν σχέσεις παραπομπής (από/προς) με περιοδικά της 
επιλεγμένης κατηγορίας (Related Journals). Συχνά τα περιοδικά αυτά είναι και 
σχετικής θεματολογίας. 

- Περιγραφή του θεματικού αντικειμένου της επιλεγμένης κατηγορίας (Scope Notes). 
- Λίστα των περιοδικών που ανήκουν στην επιλεγμένη κατηγορία (View Journal 

Summary List). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Περισσότερα ]
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Thomson Scientific 
 

Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
 

 

 

 

 

 

Παράγο-
ντας 

Περιγραφή Χρησιμότητα 

Α
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Im
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ct
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Μέσος όρος παραπομπών που έχουν 

γίνει σε άρθρα ενός περιοδικού ή μιας 

κατηγορίας. Τα άρθρα αυτά 

δημοσιεύθηκαν κατά την προηγούμενη 

διετία από το έτος αναφοράς (JCR 

year). 

 

Ο συνολικός αριθμός παραπομπών δεν 

μπορεί να παράσχει μία συγκριτική 

εικόνα μεταξύ μεγάλων και μικρών 

περιοδικών.  

Ο παράγοντας αντίκτυπου τείνει να 

αμβλύνει το πλεονέκτημα των 

μεγάλων περιοδικών έναντι των 

μικρότερων, των περιοδικών με 

μεγαλύτερο αριθμό τευχών ανά έτος 

έναντι αυτών που δημοσιεύονται λίγες 

φορές το χρόνο, καθώς και των 

παλαιότερων έναντι των νεότερων 

περιοδικών.  

Ε
υ
ρ
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ή
ρ
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Αποτελεί το μέσο όρο των φορών που 

έγινε παραπομπή σε ένα άρθρο το έτος 

δημοσίευσής του. Το συλλογικό 

ευρετήριο αμεσότητας μπορεί να 

εφαρμόζεται και σε επίπεδο περιοδικού 

και σε επίπεδο θεματικής κατηγορίας.  

Πόσο γρήγορα γίνονται παραπομπές σε 

ένα άρθρο ή σε άρθρα συγκεκριμένου 

περιοδικού  ή συγκεκριμένης 

κατηγορίας.  
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Η μέση ηλικία των άρθρων 

επιλεγμένου περιοδικού ή κατηγορίας 

που έγιναν αντικείμενο παραπομπής σε 

ένα JCR έτος.  

Τα μισά άρθρα που έγιναν αντικείμενο 

παραπομπής δημοσιεύθηκαν σε χρόνο 

πιο πρόσφατο από τον παράγοντα 

ημιζωής παραπεμπόμενων  άρθρων 

(cited half-life) του επιλεγμένου 

περιοδικού/ κατηγορίας.  

Για παράδειγμα κατά το 2001 JCR 

έτος, το περιοδικό Crystal Research 

and Technology έχει παράγοντα 

ημιζωής παραπεμπόμενων άρθρων 7.0. 

Αυτό σημαίνει ότι τα άρθρα που 

δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό μεταξύ 

των ετών 1995-2001 αποτελούν το 

50% όλων των παραπομπών του 2001 

σε άρθρα του περιοδικού.  

Σημειώνεται ότι στον αριθμό των άρθρων για κάθε περιοδικό συνήθως δεν περιλαμβάνονται σημειώματα 

του εκδότη, γράμματα, νέα, ανακοινώσεις συνεδρίων, κ.λπ.  

Η ποιότητα των στατιστικών αποτελεσμάτων (κατάταξη ενός περιοδικού, παράγοντας αντίκτυπου) 

μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες, όπως γλώσσα έκδοσης ενός περιοδικού, τυχόν αλλαγές στην 

ονομασία ενός περιοδικού ή την περιοδικότητά του (αρ. τευχών ανά έτος).  
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 Ο παράγοντας ημιζωής παραπεμπτικών 

άρθρων (citing half-life) δηλώνει τη 

μέση ηλικία των άρθρων στα οποία 

παραπέμπει επιλεγμένο περιοδικό ή 

κατηγορία περιοδικών σε ένα έτος 

αναφοράς (JCR year).  

Για παράδειγμα κατά το 2003 JCR 

έτος, το περιοδικό Food Biotechnology 

έχει παράγοντα ημιζωής 

παραπεμπτικών άρθρων 9.0. Αυτό 

σημαίνει ότι το 50% όλων των άρθρων 

που έγιναν αντικείμενο παραπομπής 

μέσα στο 2003 από άρθρα του 

περιοδικού ή της κατηγορίας είχαν 

δημοσιευθεί μεταξύ των ετών 1995 - 

2003. 

 

Οδηγός – βοήθεια  
 

Η υπηρεσία Journal Citation Reports διαθέτει Οδηγό Βοήθειας, ο οποίος περιλαμβάνει  
- γενικές πληροφορίες (General Information),  
- οδηγίες αναζήτησης (Finding Journals and Subject Categories),  
- αναλυτικές πληροφορίες για κάθε στατιστικό δείκτη περιοδικών (Journal Data) ή 
κατηγοριών (Subject Category Data), και  

- οδηγίες ανάλυσης των στατιστικών στοιχείων (How To…). 

 
 
 
 
 

[Περισσότερα ]

[Περισσότερα ]
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