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Η υπηρεσία αυτή εξασφαλίζει την ελεύθερη on-line πρόσβαση στα περιεχόμενα, στις περιλήψεις και στα 

πλήρη κείμενα (full text) άρθρων από επιστημονικά περιοδικά. Τα περιοδικά αυτά καλύπτουν θεματικά τους 

παρακάτω επιστημονικούς κλάδους: ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, φυσική, εκπαίδευση, 

πληροφορική, οικονομία, επιστήμες υγείας και καλές τέχνες. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι 

στην αγγλική γλώσσα.  

Η πρόσβαση είναι δυνατή στη διεύθυνση http://www.informaworld.com/smpp/subjecthome?db=jour μόνο 

μέσω των Η/Υ του δικτύου του Ιδρύματος και 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:  
- Εύκολο σύστημα πλοήγησης 
- Μηχανισμός αναζήτησης τίτλων περιοδικών 
- Οδηγίες για αποτελεσματική αναζήτηση 
- Ιστορικό αναζητήσεων 
- Υπηρεσίες ειδοποίησης με την τεχνολογία RSS 
- Εξατομικευμένες υπηρεσίες (απαιτείται εγγραφή) 

 
Β: Παρέχει τη δυνατότητα:  
- Απλής και σύνθετης αναζήτησης με Boolean λογική, λέξεις-κλειδιά και επιλογή πεδίων αναζήτησης 
- CrossRef αναζήτησης 
- Αναζήτησης μέσα στα αποτελέσματα 
- Επιλογής αποτελεσμάτων και προβολή τους 
- Αποθήκευσης των βιβιολγραφικών στοιχείων άρθρων σε εδικό λογισμικό διαχείρισης βιβλιογραφιών 

(EndNote, ProCite, RefWorks, κ.λπ.) 
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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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Αρχική σελίδα υπηρεσίας 
 

Η Informaworldtm  αποτελεί έναν κοινό δικτυακό τόπο για την πρόσβαση σε προϊόντα και 
υπηρεσίες των διαθετών Taylor & Francis, Routledge, Psychology Press και Informa 
Healthcare.  
 
Σημειώνεται πως έχει εξασφαλιστεί πρόσβαση μόνο στα περιοδικά (Journals) της υπηρεσίας.  

 

 

 

 
Αναζήτηση τίτλων περιοδικών 
 
 

 
 

Η αναζήτηση τίτλων περιοδικών μπορεί να πραγματοποιηθεί με το μηχανισμό πλοήγησης 
(Browse Publications A-Z, Browse Subjects A-Z).  

 
 

 
 
 
 Ο μηχανισμός πλοήγησης (Browse Publications/Subjects A-Z) προσφέρει τρεις 

καρτέλες-επιλογές. Σημειώνεται πως σε κάθε καρτέλα πρέπει να επιλεχθεί ο 
επιδιωκόμενος τύπος υλικού, δηλαδή Journals: 
- Subjects: αλφαβητική λίστα θεματικών κατηγοριών. Η επιλογή ενός θέματος 

οδηγεί σε σελίδα με τα περιοδικά που ανήκουν στην κατηγορία.  
- Authors: αλφαβητική λίστα των συγγραφέων. Η επιλογή ενός συγγραφέα οδηγεί 

σε σελίδα με τα άρθρα του. 
- Titles: αλφαβητική λίστα των τίτλων των περιοδικών.  

[Περισσότερα]
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Προβολή περιοδικού και αποθήκευση άρθρων 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Στη σελίδα περιεχομένων ενός τεύχους 
είναι δυνατή η επιλογή  άρθρων και η 
προσθήκη τους σε προσωρινή λίστα 
(Selected: Add to marked list)ή η 
μεταφόρτωση των βιβλιογραφικών τους 
στοιχείων (Selected: Download 
Citation) 

Η επιλογή ενός τίτλου περιοδικού 
οδηγεί σε σελίδα με γενικές 
πληροφορίες, με τους τόμους και τα 
τεύχη του περιοδικού. Η επιλογή 
ενός τεύχους οδηγεί στη σελίδα 
περιεχομένων του.  

Η επιλογή ενός άρθρου οδηγεί σε σελίδα 
που περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά 
με το άρθρο (Author, DOI, Subject, 
κ.λπ.), πρόσβαση στο πλήρες κείμενο 
(View Article PDF/HTML), την 
περίληψη του άρθρου (abstract), 
λέξεις-κλειδιά (keywords) και πρόσβαση 
στις βιβλιογραφικές αναφορές του (View 
references).  
 
Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα 
αποθήκευσης των βιβλιογραφικών 
στοιχείων του άρθρου (Download 
citation - ).  
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Μηχανισμοί αναζήτησης 
 

 

 

 

Οι δυνατότητες περιορισμού της αναζήτησης που προσφέρονται 
είναι:  

1. στο σύνολο των περιοδικών ή μόνο στις συνδρομές 
(Search Within) 

2. σε συγκεκριμένα θέματα (Subject) 
3. χρόνος δημοσίευσης των άρθρων (Date Published) 

Τέλος, είναι δυνατή η ταξινόμηση (Order Results By:) και η 
επιλογή του επιθυμητού αριθμού αποτελεσμάτων ανά σελίδα 
(Results per Page).  

Με την επιλογή Search στην αρχική σελίδα των περιοδικών προβάλλονται όλοι οι 
διαθέσιμοι μηχανισμοί αναζήτησης, οι οποίοι είναι: 

- σύνθετη αναζήτηση (Advanced Search)  
- αναζήτηση συγκεκριμένου άρθρου (Citation Search)  
      με βάση τα βιβλιογραφικά του στοιχεία του, και  
- CrossRef αναζήτηση (CrossRef Search).

Στο δεξί μέρος της καρτέλας 
κάθε μηχανισμού παρέχονται 
συμβουλές αναζήτησης.  

Στην καρτέλα σύνθετης (Advanced) αναζήτησης, είναι δυνατή η 
πληκτρολόγηση λέξεων-κλειδιών,  η επιλογή τελεστών αναζήτησης (All 
words/Any words), πεδίου αναζήτησης (in…) και η χρήση Boolean λογικής 
(AND-OR-NOT).  
 
Ακόμα παρέχεται η δυνατότητα εκτέλεσης της αναζήτησης με λέξεις που 
έχουν το ίδιο θέμα με τη λέξη-κλειδί που χρησιμοποιείται. Για παράδειγμα η 
λέξη-κλειδί είναι Teach και επιστρέφονται ως αποτελέσματα Teach, Teacher, 
Teaching, Teaches (Use stemming). 

[Περισσότερα]
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Στην καρτέλα Citation, απαιτείται η εισαγωγή 
κάποιου από τα στοιχεία του περιοδικού 
(Publication) ή του άρθρου.  
Η αναζήτηση μπορεί να γίνει με βάση στοιχεία 
όπως:  

- τίτλος του άρθρου (Article/Chapter Title), 
- όνομα συγγραφέα (Author),  
- αριθμός τόμου/τεύχους (Volume, Issue),  
- χρόνος δημοσίευσης (Year) ή  
- αριθμός της πρώτης σελίδας του άρθρου 
μέσα στο περιοδικό (Page).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιστορικό Αναζητήσεων 
 

Μία από τις καρτέλες που προβάλλει η επιλογή Search της σελίδα περιοδικών είναι το 
Ιστορικό Αναζητήσεων (Search History). 
Σε αυτή τη σελίδα είναι δυνατή η επιλογή  και διαγραφή (delete selected) 
συγκεκριμένων αναζητήσεων. Ακόμη παρέχονται οι δυνατότητες τροποποίησης 
(modify search) και  επανεκτέλεσης (re-run search) των αναζητήσεων  
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Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης 
 

Μετά την εκτέλεση κάποιας αναζήτησης προβάλλεται μία νέα καρτέλα Results, όπου 
προβάλλονται τα αποτελέσματα της τελευταίας αναζήτησης και είναι δυνατή η: 
- εκτέλεση νέας αναζήτησης (New search) 
- βελτίωση της αναζήτησης (Modify your search) 
- αναζήτηση μέσα στα αποτελέσματα (Search within results) 
- αποθήκευση της αναζήτησης (Save this search – εξατομικευμένη υπηρεσία) 
 
Οι επιλεγμένες εγγραφές  μπορούν να προστεθούν σε προσωρινή λίστα 
(Selected>Add to marked list) ή να μεταφορτωθούν (Selected> Download 
Citation) απευθείας σε ειδικό λογισμικό διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (π.χ. 
RefWorks, ProCite, EndNote) 

 

 

 

 

 

 

 

Η επιλογή ενός άρθρου οδηγεί σε σελίδα που περιλαμβάνει πληροφορίες 
σχετικά με το άρθρο (Author, DOI, Subject, κ.λπ.), πρόσβαση στο πλήρες 
κείμενο (View Article PDF/HTML), την περίληψη του άρθρου (abstract), 
λέξεις-κλειδιά (keywords) και πρόσβαση στις βιβλιογραφικές αναφορές του 
(View references).  
 
Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης των βιβλιογραφικών στοιχείων 

του άρθρου (Download citation - ). 
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Οδηγός – βοήθεια  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η επιλογή “Help” του βασικού μενού οδηγεί στην αρχική σελίδα της βοήθειας. Δεν πρόκειται για 
έναν δυναμικό οδηγό βοήθειας και ο χρήστης πρέπει να επιλέξει από τα περιεχόμενα αυτό που 
τον/την ενδιαφέρει.  

Υπενθυμίζεται πως επιπλέον συμβουλές αναζήτησης και χειρισμού 
των μηχανισμών της υπηρεσίας παρέχονται είτε ως κείμενο είτε 
με την επιλογή του πλήκτρου .
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Πρόσθετες υπηρεσίες 
 
Η υπηρεσία Informaworld (Journals) προσφέρει το μηχανισμό αναζήτησης CrossRef Search και τις 

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.  

Με τις εξατομικευμένες υπηρεσίες (Register) προσφέρεται η δυνατότητα: 

- Λήψης ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Alerts) για τα τελευταία τεύχη 
επιστημονικών περιοδικών, για νέες παραπομπές σε αγαπημένα άρθρα, νέο περιεχόμενο που 
ικανοποιεί κάποια αποθηκευμένη σας αναζήτηση   

- Μόνιμης αποθήκευσης άρθρων (My Marked List)  
- Αποθήκευσης εκτελεσμένων αναζητήσεων (Saved Searches) 
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