
 
 

Ημερομηνία Δημιουργίας: 15/06/2006 Τελ. Ενημέρωση/ Έλεγχος: 18/06/2007 
 

Οδηγοί Χρήσης -- Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
- 1 -

 

Scopus, Elsevier 
 
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης έχει εξασφαλίσει online πρόσβαση στη βιβλιογραφική βάση 

δεδομένων Scopus του Elsevier. Μέσω της Scopus, εκτός από πρόσβαση στη βάση δεδομένων με 

περιλήψεις (abstracts) και βιβλιογραφικές αναφορές (citations) για επιστημονική αρθρογραφία, παρέχεται 

δυνατότητα αναζήτησης σε περισσότερους από 15.000 τίτλους επιστημονικών περιοδικών και στο Διαδίκτυο 

(μέσω του μηχανισμού Scirus), καθώς και αυτόματης σύνδεσης με το πλήρες κείμενο του άρθρου, αν αυτό 

αποτελεί συνδρομή του ΣΕΑΒ (HEAL-Link). Στα επιστημονικά περιοδικά της Scopus, τα οποία προέρχονται 

από περισσότερους από 4.000 διαφορετικούς εκδότες παγκοσμίως και στη μεγάλη τους πλειοψηφία έχουν 

αναθεωρηθεί από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους (peer-reviewed), συμπεριλαμβάνονται περιοδικά 

ανοικτής πρόσβασης, πρακτικά συνεδρίων, εμπορικές δημοσιεύσεις και σειρές βιβλίων. Η αναζήτηση στο 

Διαδίκτυο πραγματοποιείται σε περισσότερες από 275 εκατομμύρια ιστοσελίδες επιστημονικού περιεχομένου. 

Σημαντικό πλεονέκτημα της υπηρεσίας Scopus αποτελεί η παροχή πρόσβασης σε περισσότερες από 21 

εκατομμύρια εγγραφές ευρεσιτεχνιών από 5 διεθνή γραφεία ευρεσιτεχνιών (patent offices). 

Η Scopus ενημερώνεται καθημερινά και καλύπτει όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας:  

- Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά και Μηχανολογία,  
- Επιστήμες Υγείας (καλύπτει τη βάση Medline 100%),  
- Κοινωνικές Επιστήμες, Ψυχολογία, Οικονομία,  
- Βιολογία, Γεωπονικές Επιστήμες, Επιστήμες Περιβάλλοντος,  
- Γενικές Επιστήμες.  

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

Ιδρύματος με αυτόματη αναγνώριση της IP διεύθυνσής τους. 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:  
- Διεπιστημονική βάση δεδομένων 
- Πλήρη και δυναμικό οδηγό βοήθειας 
- Σύνδεση με το πλήρες κείμενο άρθρων, αν υπάρχει συνδρομή 
- Υπηρεσίες ειδοποίησης με την τεχνολογία RSS 
- Εξατομικευμένες υπηρεσίες (απαιτείται εγγραφή) 
 

 

Β: Παρέχει τη δυνατότητα:  
- Απλής, σύνθετης αναζήτησης και αναζήτησης συγγραφέα 
- Προβολής παραπομπών 
- Προβολής περισσότερων πληροφοριών σχετικά με το κάθε συγγραφέα 
- Δημιουργίας βιβλιογραφίας σε μία πληθώρα προτύπων (APA, Chicago, Harvard, MLA, BibTex κ.ά.) 
- Επεξεργασίας και αποθήκευσης ιστορικού αναζητήσεων 
- Προσαρμογή εμφάνισης αποτελεσμάτων 
- Αποθήκευσης και εξαγωγής αποτελεσμάτων με δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης των 

βιβλιογραφικών τους στοιχείων σε πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (π.χ. Endnote, 
ProCite, Reference Manager, κ.λπ.) 

 
 

http://www.elsevier.com/
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/hl/heal-link.asp
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
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Περιεχόμενα: 

Παρουσίαση αρχικής σελίδας 3 
Μηχανισμοί αναζήτησης 4 

Basic Search.................................................................................................................................... 4 
Author Search ................................................................................................................................. 5 

Citation Tracker ....................................................................................................................... 6 
Advanced Search ............................................................................................................................ 7 
Quick Search................................................................................................................................... 7 

Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης 8 
Ιστορικό Αναζητήσεων 11 
Αναζήτηση τίτλων περιοδικών 11 
Προβολή περιοδικού και βιβλιογραφικών αναφορών 12 
Εξατομικευμένες Υπηρεσίες 14 

My Profile ..................................................................................................................................... 14 
My Alerts ...................................................................................................................................... 15 
My List.......................................................................................................................................... 16 

Οδηγός – βοήθεια 17 
 

 
 
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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Παρουσίαση αρχικής σελίδας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικονίδια  μενού  πλοήγησης  της  Scopus  

 Μηχανισμοί αναζήτησης  

 

 
Πλοήγηση στις πηγές της Scopus 

 

 

 
Υπηρεσίες ειδοποίησης μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 

 
Δημιουργία και επεξεργασία λίστας 
επιλεγμένων εγγραφών 

 

 

Δημιουργία και επεξεργασία 
προσωπικού λογαριασμού Εξ

ατ
ομ
ικ
ευ
μέ
νε
ς 

Υ
πη
ρε
σί
ες

 

 

Στην αρχική σελίδα προβάλλεται ο βασικός μηχανισμός αναζήτησης της Scopus, 
καθώς και το μενού πλοήγησης σε όλες τις υπηρεσίες που αυτή προσφέρει. 
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Μηχανισμοί αναζήτησης 
 

 

 

 

 
 

B a s i c  S e a r c h  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

I. Βασική Αναζήτηση (Basic) 
II. Αναζήτηση Συγγραφέα (Author) 

III. Σύνθετη Αναζήτηση (Advanced) 

Από τη σελίδα της Βασικής Αναζήτησης είναι δυνατή: 

1. η εισαγωγή όρων προς αναζήτηση (Search for:) 
2. η επιλογή πεδίων αναζήτησης (in…). Σημειώνεται ότι είναι προεπιλεγμένα τα πεδία 

Τίτλος Άρθρου, Περίληψη και Λέξεις-Κλειδιά (Article Title, Abstract, Keywords ) 
3. η χρήση τελεστών Boolean (AND-OR-AND NOT) 
4. η χρήση περιορισμών στην αναζήτηση (Limit to:) ανά ημερομηνία δημοσίευσης (Date 

Range), ανά τύπο τεκμηρίου (Document Type) και θέμα (Subject Areas). 

Συμβουλές για πετυχημένες αναζητήσεις 
παρέχονται από την υπερσύνδεση Search Tips. 

[Περισσότερα]

http://www.scopus.com/scopus/standard/help.url?topic=h_srchtips.htm
http://www.scopus.com/scopus/standard/help.url?topic=h_bscssrch.htm
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A u t h o r  S e a r c h  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Περισσότερα]

Η εκτέλεση αναζήτησης από το μηχανισμό Author Search προβάλλει λίστα αποτελεσμάτων 
με ονόματα συγγραφέων που ταιριάζουν με το όνομα που αναζητήθηκε. 
 

Δίπλα από το όνομα του κάθε συγγραφέα (Author) αναφέρεται ο αριθμός των εργασιών 
(Documents) του για τις οποίες προσφέρονται βιβλιογραφικά στοιχεία μέσα από τη βάση 
της Scopus. Ακόμα διατίθενται πληροφορίες σχετικά με το επιστημονικό του αντικείμενο 
(Subject Areas) και το φορέα όπου αυτός απασχολείται (Affiliation).  

Συμβουλές για πετυχημένες αναζητήσεις 
παρέχονται από την υπερσύνδεση Search Tips. 

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει  ονόματα συγγραφέων και την προβολή των 
εγγραφών των άρθρων τους , καθώς και των παραπομπών που 
έχουν γίνει σε αυτά . Ακόμα μπορεί να δει αναλυτικές πληροφορίες 
για ένα συγγραφέα . Σημειώνεται πως αναλυτικές πληροφορίες 
παρέχονται μόνο για τους συγγραφείς εκείνους που έχουν περισσότερα από ένα 
άρθρα στη βάση της Scopus.  

Στο μηχανισμό αυτό παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης 
ενός συγγραφέα με το επίθετο (Last Name), το αρχικό 
του όνομα (Initials or First Name). 
 

Για την αποφυγή προβολής συγγραφέων με το ίδιο όνομα 
προσφέρεται η επιλογή Show exact matches only, η 
προσθήκη πληροφοριών σχετικά με το φορέα 
εργασίας/συνεργασίας του συγγραφέα (Affiliation) και 
τον επιστημονικό χώρο στον οποίο αυτός 
δραστηριοποιείται (Subject Areas).  

http://www.scopus.com/scopus/standard/help.url?topic=h_srchtips.htm
http://www.scopus.com/scopus/standard/help.url?topic=h_autsrch.htm
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CC ii tt aa tt ii oo nn   TT rr aa cc kk ee rr   

Η επιλογή ενός συγγραφέα και ακολούθως του μηχανισμού  προβάλλει 
σε νέα σελίδα τις παραπομπές που έχουν γίνει σε αυτόν το συγγραφέα. 

Η προβολή των παραπομπών (Citation 
Overview) άρθρων απαιτεί κάποιο χρόνο, 
οπότε και προβάλλεται σχετικό μήνυμα.  

Στη σελίδα προβολής παραπομπών (Citation Overview: Citations received since 1996) 
παρουσιάζεται δίπλα από τον τίτλο κάθε άρθρου ο αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών που 
έχουν κάνει σε αυτό άλλοι συγγραφείς ανά έτος. Παρέχεται η δυνατότητα: 

1. αποκλεισμού των παραπομπών που έχουν γίνει από τον ίδιο το συγγραφέα σε άλλα 
άρθρα του (exclude from citation overview: self citations) 

2. ταξινόμησης των αποτελεσμάτων (Sort documents)  
3. περιορισμού των αποτελεσμάτων με χρονικά κριτήρια (Date range)  
4. γραφικής απεικόνισης των παραπομπών στα άρθρα του προβαλλόμενου συγγραφέα (h-

graph)  
5. αποθήκευσης επιλεγμένων άρθρων σε προσωρινή λίστα (save to list) 
6. διαγραφής επιλεγμένων άρθρων (delete)  
7. προβολής της πλήρους εγγραφής του άρθρου με επιλογή του τίτλου του. 
8. προβολής των εργασιών που παραπέμπουν σε συγκεκριμένο άρθρο με επιλογή του 

αριθμού παραπομπών που έχουν γίνει σε αυτό κατά τη διάρκεια ενός έτους, π.χ. 2004. 
9. αποθήκευσης των αποτελεσμάτων σε ένα excel αρχείο (export) 
10. εκτύπωσης των αποτελεσμάτων (print)  

[Περισσότερα]

http://www.scopus.com/scopus/standard/help.url?topic=h_citovrdoc.htm
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A d v a n c e d  S e a r c h  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q u i c k  S e a r c h  
 

 

 

 

 
 

 

Ο μηχανισμός Σύνθετης Αναζήτησης απαιτεί γνώσεις σύνταξης ερωτημάτων με τελεστές 
Boolean.  
Συμβουλές για πετυχημένες αναζητήσεις παρέχονται από την υπερσύνδεση Search Tips. 
Σύντομες οδηγίες προβάλλονται και κάτω από το πεδίο εισαγωγής ερωτημάτων. 

[Περισσότερα]

Μετά από την εκτέλεση οποιασδήποτε αναζήτησης προβάλλεται κάτω από το βασικό 
μενού πλοήγησης της υπηρεσίας ο μηχανισμός Γρήγορης Αναζήτησης (Quick Search). Η 
αναζήτηση μέσα από αυτό το μηχανισμό εκτελείται σε τίτλους και περιλήψεις άρθρων, σε 
λέξεις-κλειδιά και σε ονόματα συγγραφέων.  
Συμβουλές για πετυχημένες αναζητήσεις παρέχονται από την υπερσύνδεση Search Tips. 

[Περισσότερα]

http://www.scopus.com/scopus/standard/help.url?topic=h_srchtips.htm
http://www.scopus.com/scopus/standard/help.url?topic=h_advsrch.htm
http://www.scopus.com/scopus/standard/help.url?topic=h_qsearch.htm
http://www.scopus.com/scopus/standard/help.url?topic=h_qsearch.htm
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Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σελίδα προβολής αποτελεσμάτων αναζήτησης διαθέτει τέσσερις καρτέλες:  
1. αποτελέσματα από την Scopus (Scopus),  
2. αποτελέσματα από τον Παγκόσμιο Ιστό μέσω του μηχανισμού Scirus (Web),  
3. αποτελέσματα σχετικών με την αναζήτηση ευρεσιτεχνιών (Patents). 

[Περισσότερα]

Κάθε μία από αυτές τις καρτέλες χωρίζεται σε τρία μέρη:   
1. προβολή υποβληθέντος ερωτήματος (Your query),  
2. βελτίωση των αποτελεσμάτων  (Refine Results), και  
3. λίστα αποτελεσμάτων (Results). 

Στο μέρος προβολής του υποβληθέντος ερωτήματος (Your query) ο χρήστης μπορεί να: 
- επεξεργαστεί την αναζήτηση (Edit) 
- αποθηκεύσει την αναζήτηση (Save),  
- δημιουργήσει υπηρεσία ειδοποίησής του (Save as alert), η οποία θα τον 

ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε φορά που θα προστίθενται 
νέα αποτελέσματα αυτής της αναζήτησης στη βάση της Scopus. 

- δημιουργήσει την ίδια υπηρεσία ειδοποίησης με την παραπάνω χρησιμοποιώντας 
τις δυνατότητες της τεχνολογίας RSS.    

http://www.scopus.com/scopus/standard/help.url?topic=h_srchrslts.htm
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Στο τμήμα βελτίωσης των αποτελεσμάτων (Refine Results), ο χρήστης επιλέγει ένα ή 
περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια:  

 τον τίτλο περιοδικού (Source Title),  
 το συγγραφέα (Author Name),  
 το έτος δημοσίευσης (Year),  
 τον τύπο άρθρου (Document Type),  
 το θέμα (Subject Area). 

Έπειτα δηλώνει αν επιθυμεί να του επιστραφούν αποτελέσματα που να περιορίζονται σε αυτά τα 
κριτήρια (limit to) ή που να τα εξαιρούν (exclude).  

Στο τμήμα αποτελεσμάτων (Results), ο χρήστης μπορεί να:  
 εκτελέσει νέα αναζήτηση μέσα στα αποτελέσματα (Search within Results) 
 εξάγει (Output) επιλεγμένες εγγραφές  μέσω αποθήκευσης σε μορφή συμβατή με 
πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (export), εκτύπωσης (print), 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή αποθήκευσης σε μορφή βιβλιογραφίας 
(bibliography) 

 ελέγξει τις παραπομπές που έχουν γίνει σε επιλεγμένα άρθρα  μέσω του μηχανισμού 
Citation Tracker. 

 τοποθετήσει επιλεγμένες εγγραφές  σε προσωρινή λίστα (add to list) 
 ταξινομήσει τα αποτελέσματα ανά σχετικότητα (Document – sort by relevance), 
συγγραφέα (Author-s), έτος δημοσίευσης (Date), περιοδικό (Source Title), αριθμό 
παραπομπών σε αυτό (Cited by). Η επιλογή ενός αριθμού παραπομπών (στήλη Cited 
by) προβάλλει κατάλογο με τις εργασίες που έχουν συμπεριλάβει στη βιβλιογραφία τους 
το συγκεκριμένο άρθρο.  

 προβάλει σε νέο παράθυρο την περίληψη (Abstract + Refs) και το πλήρες κείμενο 
απευθείας από τον εκδότη (View at Publisher) ή από τη Scopus (Full Text). 
Σημειώνεται πως, όταν υπάρχει το εικονίδιο Full Text παρέχεται σίγουρα το πλήρες 
κείμενο του άρθρου. Σε διαφορετική περίπτωση προτείνεται ο χρήστης να επιλέγει το 
εικονίδιο View at Publisher, καθώς συχνά οι εκδότες προτιμούν να παρέχουν 
πρόσβαση στο πλήρες κείμενο μέσα από το δικό τους δικτυακό τόπο. 

[Περισσότερα]

http://www.scopus.com/scopus/standard/help.url?topic=h_srchrslts.htm
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Η επιλογή της προβολής της περίληψης και της βιβλιογραφίας ενός άρθρου (Abstract 
+ Refs) οδηγεί σε νέα σελίδα, από όπου είναι δυνατή η: 

- εξαγωγή του (Output) μέσω αποθήκευσης σε μορφή συμβατή με πρόγραμμα 
διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (export), εκτύπωσης (print), ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) ή αποθήκευσης σε μορφή βιβλιογραφίας (bibliography) 

- προσθήκη του σε προσωρινή λίστα (add to list). 
 

Η επιλογή της υπερσύνδεσης (View references) οδηγεί στο κάτω μέρος της σελίδας 
όπου παρατίθενται οι βιβλιογραφικές αναφορές που κάνει ο συγγραφέας του άρθρου. 
Ακόμη αν υπάρχει σχετική συνδρομή είναι δυνατή η προβολή του πλήρους κειμένου 
απευθείας από τον εκδότη (View at Publisher) ή από τη Scopus (Full Text). 

 

Στο δεξιό μέρος της σελίδας υπάρχει ένα πλαίσιο (Cited by), όπου παρουσιάζονται οι 
πιο πρόσφατες εργασίες που παραπέμπουν στο άρθρο που μας ενδιαφέρει.  
Οι εργασίες αυτές μπορεί να είναι επιστημονικά άρθρα (Cited by in Scopus), 
επιλεγμένες διαδικτυακές επιστημονικές πηγές (Cited by – Web sources) ή 
ευρεσιτεχνίες (Cited by – Patents) 
 

Στο κάτω μέρος του πλαισίου υπάρχει υπερσύνδεση (View details of this/all … 
citation/citations) προς την πλήρη λίστα των εργασιών που περιλαμβάνουν το 
συγκεκριμένο άρθρο στις βιβλιογραφικές τους αναφορές.  

 

Ο χρήστης μπορεί ακόμη να επιλέξει την ενημέρωσή του μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου για κάθε νέα βιβλιογραφική αναφορά προς το άρθρο που τον 
ενδιαφέρει (Alert me when this document is cited in Scopus). 
Τέλος, είναι δυνατή η προβολή άλλων εργασιών σχετικού περιεχομένου 
(Related Documents).  

[Περισσότερα]

http://www.scopus.com/scopus/standard/help.url?topic=h_docdisplay.htm
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Ιστορικό Αναζητήσεων 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Αναζήτηση τίτλων περιοδικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Περισσότερα]  

Μετά από την εκτέλεση οποιασδήποτε αναζήτησης, κάθε φορά ο χρήστης που επιστρέφει σε έναν από 
τους μηχανισμούς αναζήτησης (Basic-Author-Advanced), προβάλλεται το ιστορικό των τελευταίων 50 
αναζητήσεων (Search History) που έχει πραγματοποιηθεί κατά την τρέχουσα εισαγωγή του (session) 
στο σύστημα. Ο χρήστης μπορεί να:  

- συνδυάσει εκτελεσμένες αναζητήσεις (Combine) 
- διαγράψει επιλεγμένες αναζητήσεις (delete)  
- εκκαθαρίσει όλο το ιστορικό (clear history) 
- επανέλθει στα αποτελέσματα συγκεκριμένης αναζήτησης επιλέγοντας τον αριθμό των αποτελεσμάτων 

(στήλη Results) 
- επεξεργαστεί συγκεκριμένη αναζήτηση (Edit),  
- αποθηκεύσει συγκεκριμένη αναζήτηση (Save),  
- ενεργοποιήσει την υπηρεσία ενημέρωσης για νέα αποτελέσματα που ικανοποιούν συγκεκριμένη 
αναζήτηση (Set alert) 

- ενεργοποιήσει την ίδια υπηρεσία ενημέρωσης χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας RSS.  

[Περισσότερα]

Η επιλογή του εικονιδίου Sources από το μενού πλοήγησης της Scopus οδηγεί στη σελίδα 
των πηγών της υπηρεσίας από όπου είναι δυνατή η αναζήτηση τίτλων περιοδικών: 

- Θεματικά (Select a Subject Area) με δυνατότητα επιλογής τύπου έκδοσης 
(Source Type) 

- Αλφαβητικά  
- Βάσει στοιχείων (Search for a Source by:), όπως τίτλος (Title), αριθμός 

περιοδικής έκδοσης (ISSN), εκδότης (Publisher). 

Δίπλα από τον τίτλο κάθε έκδοσης παρέχονται 
πληροφορίες σχετικά με: 
1. την πρόσβαση, 

i. πλήρης πρόσβαση   
ii. δεν παρέχεται πρόσβαση  

2. και τον τύπο έκδοσης 
i. περιοδικό  
ii. σειρά βιβλίων  
iii. εμπορική έκδοση  
iv. πρακτικά συνεδρίων  

http://www.scopus.com/scopus/standard/help.url?topic=h_srchhistory.htm
http://www.scopus.com/scopus/standard/help.url?topic=h_srchhistory.htm
http://www.scopus.com/scopus/standard/help.url?topic=h_jrnlbrwse.htm
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Προβολή περιοδικού και βιβλιογραφικών αναφορών 
 
 
  
 
 
 

Η επιλογή ενός τίτλου περιοδικού προβάλλει σελίδα με τα τεύχη του ανά έτος, από 
όπου είναι δυνατή η επιλογή: 

 ενός έτους και η προβολή όλων των άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε αυτό. 
 προβολής των παραπομπών (Citation Tracker) σε άρθρα που 
δημοσιεύθηκαν σε ένα συγκεκριμένο έτος του περιοδικού. 

Η προβολή των παραπομπών (Citation 
Overview) άρθρων ενός έτους απαιτεί κάποιο 
χρόνο, οπότε και προβάλλεται σχετικό μήνυμα.  

Στη σελίδα προβολής παραπομπών (Citation 
Overview: Citation received since 1996) 
παρουσιάζεται δίπλα από τον τίτλο κάθε άρθρου ο 
αριθμός των βιβλιογραφικών αναφορών που έχουν 
κάνει σε αυτό άλλοι συγγραφείς ανά έτος. 

1. Η επιλογή του τίτλου προβάλλει σελίδα με την 
πλήρη εγγραφή του άρθρου. 

2. Η επιλογή των υπερσυνδέσεων–παραπομπών 
ενός άρθρου οδηγεί σε σελίδα (Citation 
Overview Results) με λίστα άλλων εργασιών 
που παραπέμπουν μέσω της βιβλιογραφίας τους 
σε αυτό.  

[Περισσότερα]

http://www.scopus.com/scopus/standard/help.url?topic=h_citovrdoc.htm
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Η σελίδα με τη λίστα άλλων εργασιών (Citation Overview Results) προσφέρει όλες 
τις δυνατότητες που παρέχονται από μία σελίδα αποτελεσμάτων (Βλ. τμήματα Refine 
Results και Results της σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης). 

[Περισσότερα]

http://www.scopus.com/scopus/standard/help.url?topic=h_citovrrslts.htm
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Εξατομικευμένες Υπηρεσίες 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
M y  P r o f i l e  
 

Για εγγραφή στις εξατομικευμένες υπηρεσίες (Register) απαιτείται η συμπλήρωση της παρακάτω φόρμας.   

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μετά την εγγραφή του στις εξατομικευμένες υπηρεσίες, ο χρήστης μπορεί να μεταβεί στη 

σελίδα ρύθμισης των προτιμήσεών του (My Profile), όπου του προσφέρονται οι εξής 

δυνατότητες: 

 Αποθήκευση αναζητήσεων (Saved Searches) 
 Ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (My Alerts) 
 Αποθήκευση αποτελεσμάτων αναζητήσεων (My Saved Lists) 
 Αποθήκευση αγαπημένων συγγραφέων (My Authors) 
 Ρύθμιση προτιμήσεων (Personal Profile & Scopus Settings) 
 Ρύθμιση παραμέτρων για χρήση του εργαλείου RefWorks (RefWorks Settings). 
Δεν υπάρχει συνδρομή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε αυτό το εργαλείο.  

 Αλλαγή κωδικού πρόσβασης (Change password) 

[Περισσότερα]

Η πρόσβαση στις εξατομικευμένες υπηρεσίες της Scopus είναι δυνατή με την εγγραφή 
σε αυτές μέσω του υπερσυνδέσμου Register. Αν κάποιος είναι ήδη εγγεγραμμένος 
μπορεί να συμπληρώσει το όνομα (username) και τον κωδικό του (password) που 
προβάλλονται με την επέκταση του συμβόλου + δίπλα από το Login . 

http://www.scopus.com/scopus/standard/help.url?topic=h_myprofile.htm
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M y  A l e r t s  
 

Η προβολή των υπηρεσιών ειδοποίησης που έχει ενεργοποιήσει ο χρήστης είναι δυνατή με την 
επιλογή My Alerts είτε από το μενού πλοήγησης της Scopus είτε από την προσωπική σελίδα 
(My Profile) του χρήστη. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σελίδα My Alerts χωρίζεται σε δύο μέρη: 1. Search Alerts· ο χρήστης ειδοποιείται για 
νέες εγγραφές-αποτελέσματα σε συγκεκριμένη αναζήτηση (βλ. Set alert στο Ιστορικό 
Αναζητήσεων) και 2. Document Citation Alerts· ο χρήστης ειδοποιείται για νέες 
παραπομπές σε επιλεγμένα άρθρα (βλ. Alert me when this document is cited in 
Scopus στην προβολή βιβλιογραφικής εγγραφής ενός άρθρου) 

[Περισσότερα]

 

http://www.scopus.com/scopus/standard/help.url?topic=h_myalerts.htm
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M y  L i s t  
 

 

Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά (για όσο, δηλαδή, διαρκεί η τρέχουσα είσοδός του -
session- στο σύστημα της Scopus) στο χώρο My List και να επεξεργαστεί λίστα ενδιαφερόντων 
για αυτόν εγγράφων (βλ. add to list στα Αποτελέσματα Αναζητήσεων και add to list στην 
προβολή βιβλιογραφικής εγγραφής ενός άρθρου). Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να 
αποθηκεύσει μόνιμα τη λίστα που προβάλλεται (Save this list) απαιτείται η εγγραφή του στις 
εξατομικευμένες υπηρεσίες.  
Η σελίδα My List χωρίζεται σε δύο μέρη:   

1. βελτίωση των αποτελεσμάτων  (Refine Results), και  
2. περιεχόμενο λίστας (List). 

Στο τμήμα βελτίωσης των αποτελεσμάτων (Refine Results), ο χρήστης επιλέγει ένα ή 
περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια:  

 τον τίτλο περιοδικού (Source Title),  
 το συγγραφέα (Author Name),  
 το έτος δημοσίευσης (Year),  
 τον τύπο άρθρου (Document Type),  
 το θέμα (Subject Area). 

Έπειτα δηλώνει αν επιθυμεί να του επιστραφούν αποτελέσματα που να περιορίζονται σε 
αυτά τα κριτήρια (limit to) ή που να τα εξαιρούν (exclude).  

Στο τμήμα αποτελεσμάτων (Results), εκτός από τις τυπικές δυνατότητες που 
παρέχονται (βλ. τμήμα αποτελεσμάτων Results στην προβολή 
αποτελεσμάτων) ο χρήστης μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένα έγγραφα  και να:  

 τα αποθηκεύσει μόνιμα (save). Για αυτή την ενέργεια απαιτείται εγγραφή 
στις εξατομικευμένες υπηρεσίες.  

 τα διαγράψει (delete).  

[Περισσότερα]

http://www.scopus.com/scopus/standard/help.url?topic=h_mylist.htm
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Οδηγός – βοήθεια  
 
 
 
 
 
 

Η υπηρεσία Scopus διαθέτει έναν πλήρη δυναμικό και πολύ εύχρηστο Οδηγό Βοήθειας, 
ο οποίος περιλαμβάνει εκτός από τα περιεχόμενα (Contents),  ευρετήριο (Index) και 
μηχανισμό αναζήτησης στα περιεχόμενα της Βοήθειας (Search). Παρέχει ακόμα τη 
δυνατότητα εκτύπωσης (Print) σελίδων βοήθειας. 

[Περισσότερα]

http://www.scopus.com/scopus/standard/help.url?topic=h_scopusintro.htm
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