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Πάντειον Πανεπιστήμιο  
Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  
 
Συστήματα μέτρησης και μηχανές αναζήτησης της επιστημονικής 
βιβλιογραφίας 
 

Web of Science 

To Web of Science είναι ίσως η πιο γνωστή υπηρεσία εντοπισμού βιβλιογραφικών 
αναφορών (citations), αλλά και αρθρογραφίας, και αποτελεί μέρος της πλατφόρμας 
Web of Knowledge της Thomson Reuters. 

To Web of Science παρέχει στους ερευνητές, καθηγητές, φοιτητές και διοικητικά μέλη 
γρήγορη και δυναμική πρόσβαση σε κορυφαίες βάσεις δεδομένων αναφορών του 
κόσμου. Πρόκειται για αξιόπιστη διεπιστημονική πληροφορία που καλύπτει πάνω 
από 12.000 από τα υψηλότερα παγκοσμίως σε αντίκτυπο περιοδικά, 
συμπεριλαμβανομένων περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης, και πάνω από 150.000 
πρακτικά συνεδρίων. To Web of Science χωρίζεται σε 3 βάσεις δεδομένων που 
καλύπτουν περισσότερες από 250 ειδικότητες: 

x Science Citation Index Expanded, με στοιχεία από περίπου 6.500 περιοδικά, σε 
θέματα φυσικών & εφαρμοσμένων επιστημών και επιστημών υγείας με 
κάλυψη από το 1970 έως σήμερα 

x Social Sciences Citation Index, με στοιχεία από περίπου 1.960 περιοδικά, σε 
θέματα κοινωνικών επιστημών, από το 1970 έως σήμερα 

x Arts & Humanities Citation Index, με στοιχεία από περίπου 1.180 περιοδικά, 
σε θέματα ανθρωπιστικών επιστημών και τεχνών, από το 1975 έως σήμερα 

Σημαντικό πλεονέκτημα του Web of Science θεωρείται η αξιοπιστία του, αποτέλεσμα 
της αυστηρής αξιολόγησης των εκδόσεων και κυρίως των περιοδικών που εισάγονται 
στο σύστημα βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, μεταξύ των οποίων και η επιστημονική 
τους απήχηση. Στα μειονεκτήματα αναφέρονται κυρίως η ανισομερής κάλυψη των 
επιστημονικών δημοσιεύσεων, τόσο γεωγραφικά καθώς η συντριπτική πλειοψηφία 
του υλικού προέρχεται από αγγλόφωνες χώρες και κυρίως τις ΗΠΑ, όσο και θεματικά 
καθώς μια αναζήτηση αναφορών στη Web of Science έχει τις δυσκολίες της, αφού δεν 
περιλαμβάνει στη βάση δεδομένων όλα τα περιοδικά, αναφορές από βιβλία, 
διατριβές, διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τεχνικές εκθέσεις, ενώ επίσης δεν 
περιλαμβάνονται ισομερώς όλοι οι κλάδοι, αφού οι θετικές επιστήμες είναι καλύτερα 
καλυμμένες από άλλες, όπως οι θεωρητικές. Επίσης δεν καλύπτονται ομοιόμορφα 
όλες οι επιστήμες από χρονολογικής άποψης, τα επιστημονικά περιοδικά που 
καλύπτουν τις θετικές επιστήμες πάνε πολύ πιο πίσω στο χρόνο από ότι τα περιοδικά 
που καλύπτουν τις τέχνες, τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Ορισμένες δε 
θεματικές περιοχές καλύπτονται ελάχιστα, όπως η οικονομία και η εκπαίδευση. Η 
χρήση των υπηρεσιών της βάσης μπορεί να γίνει είτε στο σύνολό της ή μεμονωμένα 
για κάποιο κλάδο που περιέχει, απαιτεί όμως ετήσια συνδρομή για κάθε έναν από 
αυτούς ξεχωριστά. 
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Scopus 

To Scopus είναι η υπηρεσία αναζήτησης βιβλιογραφίας και αναφορών (citations) του 
Elsevier και παρέχεται μέσα από την πλατφόρμα SciVerse. Θεωρείται η μεγαλύτερη 
στον κόσμο βάση δεδομένων αναφορών και περιλήψεων από έγκριτη διεθνή 
βιβλιογραφία με έξυπνα εργαλεία που βοηθούν στην αναζήτηση, ανάκτηση και 
ανάλυση της πληροφορίας. Περιλαμβάνει πάνω από 25.000 τίτλους από 5.500 
εκδότες σε όλο τον κόσμο, 77,8 εκατομμύρια εγγραφές (το 78% με περιλήψεις), πάνω 
από 6,6 εκατομμύρια έγγραφα συνεδρίων, και το 100% της κάλυψης Medline. 

Scopus Journal Analyzer 

O μηχανισμός επιτρέπει την αναζήτηση όλων των περιοδικών σε ένα επιστημονικό 
πεδίο και την προβολή πληροφοριών σχετικά με την ετήσια επίδοσή τους με βάση τον 
αριθμό των αναφορών στα άρθρα τους. Οδηγίες χρήσης του Scopus Journal Analyzer 
(video). 

Πώς χρησιμοποιείται το CiteScore στην Scopus 

h-index 

Ο δείκτης h-index δημιουργήθηκε από τον ερευνητή J.E. Hirsch (βλ.σχετικό άρθρο) και 
αποτελεί ένα δείκτη αξιολόγησης του έργου ενός συγγραφέα. Ο δείκτης h-index 
βασίζεται στο μεγαλύτερο αριθμό άρθρων ενός συγγραφέα τα οποία έλαβαν 
τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό αναφορών. 

Για παράδειγμα ένας h-index=12 δηλώνει ότι από το σύνολο των άρθρων ενός 
συγγραφέα 12 από αυτά έχουν λάβει τουλάχιστον 12 αναφορές το καθένα. Τα 
υπόλοιπα άρθρα του συγγραφέα με λιγότερο αριθμό αναφορών λαμβάνονται υπόψη, 
αλλά δεν προσμετρώνται στο δείκτη h-index. 

Δείκτες απήχησης επιστημονικών περιοδικών (Impact Factors) 

Η υπηρεσία Journal Citation Reports είναι ένα μοναδικό εργαλείο που επιτρέπει στον 
χρήστη να αξιολογεί και να συγκρίνει πάνω από 7.500 διεθνή επιστημονικά περιοδικά 
από περισσότερους από 3.300 εκδότες με τη χρήση σχετικών δεδομένων αναφορών, 
που δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητές να βρούν αναφορές τρίτων προς τις 
εργασίες τους αλλά και να αξιολογήσουν/ συγκρίνουν επιστημονικά περιοδικά. Πιο 
συγκεκριμένα, το εργαλείο αυτό: 
x προσφέρει ποσοτικά στατιστικά στοιχεία για κάθε περιοδικό. Τα στοιχεία αυτά 

βασίζονται στο πλήθος των βιβλιογραφικών αναφορών που λαμβάνουν τα άρθρα 
που εκδόθηκαν στο συγκεκεριμένο περιοδικό μία δεδομένη χρονιά Π.χ. ένα 
περιοδικό με Impact Factor (2009) = 1,606 σημαίνει ότι έχουν γίνει κατά μέσο όρο 
1,606 αναφορές σε κάθε άρθρο που δημοσιεύθηκε στα τεύχη των δύο 
προηγούμενων χρόνων (2007-2008) του περιοδικού. 
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x επιτρέπει την εύρεση του αντικτύπου ενός περιοδικού σε ένα ερευνητικό τομέα 
και στην παγκόσμια ερευνητική κοινότητα γενικότερα περιλαμβάνει δεδομένα 
ανά περιοδικό και ανά ερευνητική περιοχή  

Οι αναφορές (citations) άρθρων είναι σημαντικός δείκτης για την συχνότητα της 
χρήσης κάθε περιοδικού από τους ερευνητές. Τα στοιχεία αναφορών της υπηρεσίας 
JCR εκδίδονται σε ετήσια βάση και σε δύο εκδόσεις: 
x JCR Science Edition, με στοιχεία από περίπου 5.900 περιοδικά στις φυσικές και 

εφαρμοσμένες επιστήμες, στην τεχνολογία και τις επιστήμες υγείας. 
x JCR Social Sciences Edition, με στοιχεία από περίπου 1.700 περιοδικά στις 

κοινωνικές, ανθρωπιστικές και οικονομικές επιστήμες. 

Scimago Journal Rank 

Ο δείκτης αυτός αφορά στο σταθμισμένο μέσο όρο των αναφορών (weighted 
citations) που έλαβε ένα περιοδικό κατά τη διάρκεια ενός δεδομένου έτους (π.χ. 2008) 
μέσω των άρθρων που εκδόθηκαν σε αυτό την τελευταία τριετία (π.χ. 2005-2007). 
π.χ. Ένα περιοδικό με SJR (2008) = 0,05 σημαίνει ότι ο σταθμισμένος μέσος όρος των 
αναφορών που έλαβε το 2008 κάθε άρθρο που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό κατά την 
τριετία 2005-7 είναι 0,05. Η στάθμιση γίνεται με βάση έναν αλγόριθμο που λαμβάνει 
υπόψη το κύρος των περιοδικών από τα οποία προήλθαν οι αναφορές - η αναφορά 
που λαμβάνεται από ένα περιοδικό με υψηλό κύρος έχει μεγαλύτερη αξία. 
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Science 2.0 και ακαδημαϊκή κοινότητα: παρουσία, συμμετοχή, συνεργασία στα 
επιστημονικά κοινωνικά δίκτυα 

Η ανάπτυξη του web στην κατεύθυνση της συμμετοχής, συνεργασίας και 
επικοινωνίας των χρηστών δημιούργησε την μεγαλύτερη επανάσταση στο διαδίκτυο 
με το web 2.0 και την εμφάνιση των κοινωνικών δικτύων και των online εφαρμογών ή 
cloud computing. 

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία των κοινωνικών δικτύων, όπως η επικοινωνία και η 
συνεργασία, ταυτόσημα με την επιστήμη και την λειτουργία της, αποτέλεσαν το 
σημείο συνάντησης των τεχνολογιών του web 2.0 με την επιστημονική κοινότητα, 
προβάλλοντας νέας μορφής κοινωνικά δίκτυα όπως τα Research Gate, Academia.edu, 
προσανατολισμένα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της επιστημονικής και 
ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Παράλληλα, η απαίτηση για πρόσβαση στην πληροφόρηση, η δυνατότητα προβολής 
των δημοσιεύσεων μεμονωμένων συγγραφέων ή συνολικά των ιδρυμάτων και η 
συνεργασία μεταξύ των μελών αυτών των δικτύων, οδήγησαν στην επιτυχία τους και 
την αύξηση του κύρους τους. Ταυτόχρονα, η δημιουργία μηχανών αναζήτησης 
επιστημονικής βιβλιογραφίας, όπως τα Google Scholar και Microsoft Academic 
Search και η συμπερίληψη των δικτύων αυτών στα ευρετήρια τους, δίδουν νέα 
κίνητρα συμμετοχής και δημοσίευσης όχι μόνο στα επιστημονικά κοινωνικά δίκτυα, 
αλλά και στις ίδιες τις μηχανές αναζήτησης. 

 

 

Μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Παντείου Πανεπιστημίου ήδη συμμετέχουν σε 
επιστημονικά δίκτυα. Η συμμετοχή του συνόλου του ακαδημαϊκού δυναμικού του 
ιδρύματος θα προσφέρει σημαντικά οφέλη τόσο για τους συγγραφείς (Μέλη ΔΕΠ, 
διδάκτορες, μεταπτυχιακούς κ.α.) όσο και για το ίδιο το ίδρυμα, στο επίπεδο της 
προβολής του έργου του και την αύξηση του ακαδημαϊκού του κύρους. 
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Τα επιστημονικά κοινωνικά δίκτυα (Scientific social networks) 

Το δίκτυο Research Gate αποτελεί το μεγαλύτερο site κοινωνικής 
δικτύωσης επιστημόνων με 17 εκατομμύρια μέλη και με 
αντιπροσώπευση όλων των επιστημονικών πεδίων. Παρέχει την 

δυνατότητα διαχείρισης δημοσιεύσεων, είτε εισάγοντας εγγραφές από άλλες πηγές 
είτε με την απευθείας καταχώριση τους, αναζήτησης εξωτερικών βάσεων 
δεδομένων, σύνταξης ακαδημαϊκού προφίλ, συμμετοχής σε group και συνεργασίας 
με άλλα μέλη. Η εγγραφή ως μέλος ακολουθεί μία απλή διαδικασία και είναι 
δωρεάν. Έχει κι άλλους δείκτες εκτός τους καθιερωμένους βιβλιομετρικούς. 
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Το δίκτυο academia.edu, διαθέτει περισσότερα 46 εκατομμύρια μέλη και προσφέρει 
την δυνατότητα ανάρτησης δημοσιεύσεων, εμφάνισης των στατιστικών χρήσης του 
προφίλ και των δημοσιεύσεων, προσθήκης βιογραφικού, συμμετοχής σε ομάδες, 
διαχείρισης μηνυμάτων. Η εγγραφή στο δίκτυο είναι  δωρεάν αλλά η premium 
έκδοση απαιτεί συνδρομή 
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Το Google Scholar αποτελεί μία ενιαία και εξειδικευμένη μηχανή αναζήτησης 
επιστημονικών δημοσιεύσεων,

 ευρετηριάζοντας 
εκατομμύρια εγγραφές από το σύνολο των πεδίων της 
επιστήμης και συμπεριλαμβάνοντας στα αποτελέσματα 

του επιστημονικά περιοδικά, μονογραφίες, ευρεσιτεχνίες από ένα πλήθος πηγών 
όπως εκδότες, βάσεις δεδομένων, ιδρυματικά αποθετήρια. 
Για τους συγγραφείς παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας προφίλ και 
παρακολούθησης των παραπομπών στο έργο τους μέσω της υπηρεσίας Οι 
παραθέσεις μου. Για την δημιουργία προφίλ και την ανάρτηση των δημοσιεύσεων 
ενός συγγραφέα απαιτείται η επιβεβαίωση mail που να εντοπίζεται στον διαδικτυακό 
τομέα του ιδρύματος στο οποίο ανήκει ο συγγραφέας (π.χ. mail@panteion.gr). 

Δείτε ένα βίντεο παρουσίασης 

\ 
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Η μηχανή αναζήτησης Microsoft Academic 
Search αποτελεί μία υπηρεσία ελεύθερης 
πρόσβασης και αναζήτησης επιστημονικής 
βιβλιογραφίας. 
Ευρετηριάζει εκατομμύρια εγγραφές από το σύνολο της γνώσης και κατηγοριοποιεί 
τους συγγραφείς ανά ακαδημαϊκό ίδρυμα. Προσφέρει την δυνατότητα επεξεργασίας 
του προφίλ ενός συγγραφέα μέσω της επιλογής contribute (απαιτείται mail του 
ιδρύματος) και ανάρτησης δημοσιεύσεων. Εμφανίζει τις παραπομπές στο σύνολο 
του έργου του (δείκτης h- index) και σε κάθε δημοσίευση ξεχωριστά. 

 

 
Με αναλυτική παρουσίαση των βιβλιομετρικών δεδομένων 

 
 


