
 
 

 
 

Emerald Insight, Emerald Publishing 
 
Η υπηρεσία Emerald Insight  της Emerald Publishing παρέχει on-line πρόσβαση στα περιεχόμενα, στις 

περιλήψεις και στα πλήρη κείμενα άρθρων επιστημονικών περιοδικών. Τα περιοδικά καλύπτουν θεματικά 

τους παρακάτω επιστημονικούς κλάδους: επιστήμες της πληροφορίας, εκπαίδευση, επιστήμες υγείας, 

πληροφορική, οικονομικές επιστήμες και επιστήμες αποφάσεων. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) 

είναι στην αγγλική γλώσσα.  

Η πρόσβαση είναι δυνατή στη διεύθυνση http://www.emeraldinsight.com/ μόνο μέσω των Η/Υ του δικτύου 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αυτόματη αναγνώριση της IP διεύθυνσής τους. 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:  
- Πλήρη και εύχρηστο οδηγό χρήσης 
- Βάση δεδομένων, όπου καταχωρούνται τρέχουσες ερευνητικές εργασίες σε τομείς σχετικούς με τη 

θεματολογία των εκδόσεών της.  
- Εξατομικευμένες υπηρεσίες (απαιτείται εγγραφή)  
- Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (απαιτείται εγγραφή) 
- Υπηρεσίες ενημέρωσης με χρήση της τεχνολογίας RSS 
 
Β: Παρέχει τη δυνατότητα:  
- Αναζήτησης τίτλου περιοδικού μέσα από μηχανισμό αναζήτησης 
- Απλής και σύνθετης αναζήτησης με δυνατότητα χρήσης Boolean λογικής και λέξεων-κλειδιών 
- Βελτίωσης αναζήτησης 
- Ταξινόμησης αποτελεσμάτων 
- Αποθήκευσης των αποτελεσμάτων αναζήτησης  
- Εξαγωγής των βιβλιογραφικών στοιχείων άρθρων μέσω εκτύπωσης, αποθήκευσης και αποστολής σε 

ηλεκτρονική διεύθυνση. 
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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.  

 

Ημερομηνία Δημιουργίας: 10/12/2003 Τελ. Ενημέρωση/ Έλεγχος: 06/06/2007 - 1 -
 

Οδηγοί Χρήσης -- Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

http://www.emeraldinsight.com/
http://www.emeraldinsight.com/
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html


Emerald Publishing 
 

 

Αναζήτηση τίτλων περιοδικών 
 
 Η αναζήτηση ενός περιοδικού μπορεί να πραγματοποιηθεί με το μηχανισμό πλοήγησης  

(Browse  Emerald> Journal Title ή Search & Browse> Browse) 
 

Ο μηχανισμός χρησιμοποιείται είτε είναι γνωστός ο ακριβής τίτλος του περιοδικού είτε για µία πιο 
γενική αναζήτηση, όπως για παράδειγμα ποιά περιοδικά αναφέρονται στο θέμα “Εκπαίδευση”.  

Παρέχεται η δυνατότητα πλοήγησης (Browse 
For): 
- Σε όλα τα περιοδικά (All Journals) 
- Στα περιοδικά για τα οποία έχει εξασφαλιστεί 
πρόσβαση (My subscribed journals) 

Προσφέρονται οι εξής επιλογές παρουσίασης των 
αποτελεσμάτων (Browse By):  
- Αλφαβητική Παρουσίαση όλων των τίτλων των 
περιοδικών (Journal title)  

- Παρουσίαση των τίτλων αλφαβητικά ανά θέµα 
(Subject) 

[Περισσότερα]
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Προβολή περιοδικού και αποθήκευση άρθρων 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Σε κάθε περιοδικό παρέχονται οι παρακάτω σχετικοί σύνδεσμοι: 
- Σχετικές σελίδες βοήθειας (Related Links) 
- Online Πρόσβαση (Online Access) 

o Υπηρεσία ειδοποίησης για νέα τεύχη (Add to my alerts) 
o Προσθήκη στα αγαπημένα (Add to Favorites) 
o Υπηρεσία ειδοποίησης για νέα τεύχη με την τεχνολογία RSS  

- Πληροφορίες για το περιοδικό (Journal Information)  

Η επιλογή ενός τεύχους οδηγεί σε λίστα με τα άρθρα που δημοσιεύθηκαν σε 
αυτό. Η επιλογή ενός τίτλου άρθρου οδηγεί σε σελίδα με τα πλήρη στοιχεία 
του άρθρου. Ακόμη παρέχεται η δυνατότητα προβολής των άρθρων σε 
μορφή HTML (View HTML) ή PDF (View PDF). Η αποθήκευση είναι δυνατή 
με το εικονίδιο  της μπάρας εργαλείων του Acrobat Reader. 

[Περισσότερα]

Η επιλογή ενός τίτλου περιοδικού οδηγεί 
στη σελίδα με τα περιεχόμενά του. 
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Μηχανισμοί αναζήτησης 
 

 

 

Η υπηρεσία Search & Browse παρέχει τρεις δυνατότητες 
αναζήτησης: 1) Γρήγορη Αναζήτηση (Quick Search), 2) Σύνθετη 
Αναζήτηση (Advanced Search) και 3) Φυλλομέτρηση (Browse). 

 

 

 

Από τη Γρήγορη Αναζήτηση (Quick Search> 
Show more options) 
- Τρόποι συσχετισμού όρων αναζήτησης π.χ. ως 
Φράση - Phrase 

- Επιλογή πεδίων αναζήτησης (In these fields) 
- Περιορισμοί όσον αφορά την προσβασιμότητα 

(Within) 

 

 

 

Από την Προχωρημένη Αναζήτηση (Advanced 
Search) 
- Επιλογή όρων αναζήτησης (Search for:) 
- Επιλογή πεδίου αναζήτησης (Search In:)  
- Τρόποι συσχετισμού όρων αναζήτησης, ως Φράση 

(Phrase), με συγκεκριμένη ορθογραφία (Exact 
match) 

- Χρήση των τελεστών Boolean (And-Or-Not) 
- Περιορισμοί όσον αφορά την προσβασιμότητα 

(Within)  
- Περιορισμοί (Limit search to:) 

o Χρόνος Δημοσίευσης (Items published 
between) 

o Τύπος Δημοσίευσης (Article Types) 

Από την Πλοήγηση (Browse) 
- Σε όλα τα περιοδικά (All Journals) 
- Στα περιοδικά για τα οποία έχει εξασφαλιστεί πρόσβαση 

(My subscribed journals) 
- Σε κριτικές (Emerald Reviews) 
- Σε περιλήψεις (Emerald Abstracts) 
- Επιλογές παρουσίασης αποτελεσμάτων (Browse By:)

[Περισσότερα]
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Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης 

 
Προσφέρονται οι εξής δυνατότητες: 

 - Βελτίωση αναζήτησης (modify search) 
- Αναζήτηση μέσα στα αποτελέσματα (search in results) 
- Αποθήκευση αναζήτησης (save search) 
 

- Προβολή αποτελεσμάτων ανά τύπο δημοσίευσης (Articles, Abstracts & Reviews, 
Emerald Site, Other Content ) 

 

- Ταξινόμηση αποτελεσμάτων (Sort by:) 
 

- Επιλογής  άρθρων και προσθήκης σε λίστα (Session Marked List> Add to my list) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Στη λίστα αποτελεσμάτων παρέχονται βασικά βιβλιογραφικά στοιχεία ανά άρθρο με δυνατότητα 
μετάβασης: 

1. στην πλήρη εγγραφή ενός άρθρου με επιλογή του υπερσυνδέσμου στον τίτλο του 
2. στο πλήρες κείμενο σε μορφή HTML (View HTML) ή PDF (View PDF). Η αποθήκευση 

είναι δυνατή με το εικονίδιο  της μπάρας εργαλείων του Acrobat Reader. 

[Περισσότερα]
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Οδηγός – βοήθεια  
 

Το πλήρες κείμενο της βοήθειας είναι προσβάσιμο 
από την επιλογή HELP του βασικού μενού. 
Βοήθεια σχετική με την ενέργεια που εκτελείται 
κάθε φορά παρέχεται από τις υπερσυνδέσεις του 
Related Links ή του Search Hints and Tips από 
τις σελίδες αναζήτησης και πλοήγησης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρόσθετες υπηρεσίες  
 

Οι πρόσθετες υπηρεσίες που διατίθενται από την Emerald είναι οι 
εξατομικευμένες υπηρεσίες, στις οποίες η πρόσβαση είναι δυνατή από τον 

υπερσύνδεσμο My Profile του βασικού μενού πλοήγησης.  

Η εγγραφή στις εξατομικευμένες υπηρεσίες παρέχει τη δυνατότητα: 

- ενημέρωσης για νέο περιεχόμενο που ικανοποιεί τα κριτήρια 
αποθηκευμένων αναζητήσεων (Saved Search Alerts),  

- ενημέρωσης για νέα τεύχη επιλεγμένων περιοδικών (Table of 
Contents Alerts), καθώς και  

- λήψης εβδομαδιαίων ενημερωτικών δελτίων (Weekly Digests), τα 
οποία περιλαμβάνουν πληροφόρηση σχετικά με τα περιοδικά του 
διαθέτη που πρόσφατα ενημερώθηκαν με νέο περιεχόμενο. 

- δημιουργίας λίστας και αποθήκευσης σε αυτήν επιλεγμένων άρθρων 
(Marked list). Από αυτή τη λίστα είναι δυνατή η εξαγωγή των 
βιβλιογραφικών στοιχείων των άρθρων μέσω εκτύπωσης, 
αποθήκευσης ή αποστολής σε ηλεκτρονική διεύθυνση 

- λήψης ενημερωτικών δελτίων του διαθέτη (Emerald Newsletters). 
 

[Περισσότερα]
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