Βοήθεια για τη χρήση του Αποθετηρίου Ήλιος
Το αποθετήριο Ήλιος δημιουργήθηκε, αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από το
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ακολουθώντας διεθνή πρότυπα και διεθνείς
πρακτικές. Στόχος του εγχειρήματος είναι η συστηματική συλλογή, οργάνωση και
διάθεση της επιστημονικής παραγωγής των Ερευνητικών Ινστιτούτων του Εθνικού
Ιδρύματος Ερευνών, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και των Μορφωτικών
Εκδηλώσεων του ΕΙΕ.
Στον Ήλιο συγκεντρώνεται το επιστημονικό υλικό του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
όπως: ερευνητικά αποτελέσματα, δημοσιεύσεις σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά,
επιστημονικές εργασίες, τεκμήρια συνεδρίων (πρακτικά, άρθρα, περιλήψεις,
posters), βιβλία, εκπαιδευτικό υλικό, αρχεία ήχου και εικόνας καθώς και βίντεο
διαλέξεων σε όλους τους επιστημονικούς τομείς.
Το Αποθετήριο διαθέτει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και προσφέρει ανοικτή
πρόσβαση σε όλη τη ελληνική και διεθνή επιστημονική και ερευνητική κοινότητα.
Μέσα από ένα πλήρες οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον, ο χρήστης μπορεί να
πλοηγηθεί στις συλλογές του Ήλιου και να πραγματοποιήσει εξειδικευμένες
αναζητήσεις στο πλούσιο και ενδιαφέρον περιεχόμενο, μεγάλο ποσοστό του
οποίου διατίθεται για πρώτη φορά στο Διαδίκτυο!

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ & ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΠΛΟΗΓΗΣΗ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ στον ΗΛΙΟ
ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ/ ΑΡΧΕΙΟΥ
ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ / ΑΥΤΟΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ & ΣΥΛΛΟΓΕΣ
Ο Ήλιος είναι οργανωμένος σε κοινότητες και συλλογές με βάση τα Ινστιτούτα και
τις δράσεις του ΕΙΕ. Στην παρούσα φάση περιλαμβάνει τις συλλογές των τριών
Ινστιτούτων του ΕΙΕ, τη συλλογή του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, τη συλλογή
των Μορφωτικών εκδηλώσεων και τη συλλογή του Διευθυντή του ΕΙΕ.
Κάθε κοινότητα μπορεί να περιλαμβάνει απεριόριστο αριθμό συλλογών και
τεκμηρίων. Το περιεχόμενο του Αποθετηρίου ενημερώνεται τακτικά και είναι
οργανωμένο σύμφωνα με τα Ινστιτούτα και τις δράσεις του ΕΙΕ. Οι Κοινότητες
του Ήλιου είναι οι ακόλουθες:
•

•

•
•
•
•

Ινστιτούτο Iστορικών Ερευνών (ΙΙΕ)
o Τμήμα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος (ΚΕΡΑ)
o Τμήμα Βυζαντινών Ερευνών (ΚΒΕ)
o Τμήμα Νεοελληνικών Ερευνών (ΚΝΕ)
 ΙΑΕΝ (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας)
Ινστιτούτο
Bιολογίας,
Φαρμακευτικής
Χημείας
Βιοτεχνολογίας (ΙΒΦΧΒ)
o Τμήμα Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΒΕΒ)
o Τμήμα Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΟΦΧ)
Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ)
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Μορφωτικές Εκδηλώσεις ΕΙΕ
Διευθυντής Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

και

Το περιεχόμενο προσαρμόζεται στις διαφορετικές απαιτήσεις των κοινοτήτων,
ανάλογα με τις πολιτικές, το περιεχόμενο, τον τρόπο υποβολής εργασιών, τις
διαδικασίες ελέγχου και τα δικαιώματα πρόσβασης και διαχείρισης των συλλογών.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ
Μέσω της Πλοήγησης στο αποθετήριο Ήλιος, ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί, να
αναζητήσει και να ξεφυλλίσει ερευνητικά αποτελέσματα, δημοσιεύσεις σε διεθνή
και ελληνικά περιοδικά, επιστημονικές εργασίες, πρακτικά συνεδρίων, βιβλία,
εκπαιδευτικό υλικό, αρχεία ήχου και εικόνας καθώς και βίντεο διαλέξεων σε όλους
τους επιστημονικούς τομείς που καλύπτει το ΕΙΕ. Το σύνολο των τεκμηρίων
διατίθενται μέσα από ένα πλήρως οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον που
αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με
στόχο να προσφέρει μια βελτιωμένη εμπειρία πλοήγησης και αναζήτησης
ψηφιακού περιεχομένου.
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να περιηγηθεί ανά κατηγορία σε μία λίστα
τεκμηρίων η οποία ανακτά τα αποτελέσματα βάσει του έτους έκδοσης. Πιο
συγκεκριμένα, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει:
•

Πλοήγηση ανά «Κοινότητα & Συλλογή». Εμφανίζονται οι κοινότητες και
προβάλλονται οι υπο-κοινότητες και οι συλλογές. Επιλέγοντας μια
οποιαδήποτε κοινότητα ή υπο-κοινότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για τις
πρόσφατες υποβολές (της εκάστοτε κοινότητας ή συλλογής) που έχουν
κατατεθεί και έχουν εγκριθεί από το αποθετήριο.
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•
•
•
•

•
•

Πλοήγηση ανά «Ημερομηνία». Εμφανίζονται όλα τα τεκμήρια με βάση
την ημερομηνία έκδοσής τους.
Πλοήγηση ανά «Συγγραφέας». Εμφανίζονται σε αλφαβητική σειρά όλοι οι
συγγραφείς των τεκμηρίων που έχουν υποβάλλει στον Ήλιο.
Πλοήγηση ανά «Τίτλος». Εμφανίζονται βάσει του έτους έκδοσης όλοι οι
τίτλοι των τεκμηρίων που έχουν υποβληθεί στο αποθετήριο.
Πλοήγηση ανά «Θέμα». Πρόκειται για ευρείες θεματικές κατηγορίες από
προκαθορισμένο κατάλογο του Library of Congress. Απεικονίζονται με tag
cloud. Κάθε θεματική κατηγορία «επισημαίνεται» οπτικά με διαφορετικό
μέγεθος γραμματοσειράς ή χρώμα, προκειμένου να αντιληφθεί ο χρήστης
τις σημαντικότερες θεματικές κατηγορίες.
Πλοήγηση ανά «Λέξεις κλειδιά»: Εμφανίζονται σε αλφαβητική σειρά οι
λέξεις κλειδιά όπως έχουν καταχωρηθεί στα τεκμήρια.
Πλοήγηση ανά «Τύπος Περιεχομένου»: Οι τύποι των τεκμηρίων
απεικονίζονται εξίσου με tag cloud.

Όλα τα τεκμήρια που ανακτώνται κατά την πλοήγηση έχουν την κατάλληλη
σήμανση ως προς το περιεχόμενό τους (βλέπε Σήμανση πλήρους κειμένου /
αρχείου). Επίσης, έχει προβλεφθεί να εμφανίζεται για κάθε βιβλιογραφική
εγγραφή ο αριθμός των αναφορών (times cited) κατά την προβολή των
μεταδεδομένων.
Ο Ήλιος διατίθεται σε ελληνική και αγγλική έκδοση. Η πλοήγηση, η αναζήτηση, οι
υπηρεσίες, η εμφάνιση των μεταδεδομένων και το υποστηρικτικό υλικό
εμφανίζονται εξίσου και στην αγγλική γλώσσα. Η επιλογή της γλώσσας
απεικονίζεται στη συντόμευση "ΕΝ" ή "ΕL" που ο επισκέπτης μπορεί να δει κάτω
από το λογότυπο του ΕΚΤ.
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ στον ΗΛΙΟ
Για να αναζητήσετε τεκμήρια μπορείτε να εισάγετε μια λέξη-κλειδί στη μηχανή
Αναζήτησης που βρίσκεται στη σταθερή πάνω αριστερά μπάρα του δικτυακού
τόπου. Υπάρχει επίσης δυνατότητα Σύνθετης Αναζήτησης, με βάση συγκεκριμένα
πεδία, ή συνδυασμό πεδίων. Απλά επιλέξτε να πατήσετε τη Σύνθετη Αναζήτηση.
Για να φιλτράρετε την αναζήτησή σας και να εντοπίσετε τα τεκμήρια που ανήκουν
σε μια συγκεκριμένη κοινότητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μηχανή
αναζήτησης στην αρχική σελίδα της συγκεκριμένης κοινότητας / συλλογής.

Τι μπορείτε να αναζητήσετε στον Ήλιο
Η Αναζήτηση τεκμηρίων γίνεται με όρο ή όρους που εισάγει ο χρήστης,
επιλέγοντας τα προκαθορισμένα πεδία που δίνονται από το σύστημα.
Τα
πεδία
στα
οποία
πραγματοποιείται
αναζήτηση
είναι:
Τίτλος,
Συγγραφέας/Δημιουργός, Συντελεστής, Επιμελητής έκδοσης, Θέμα, Λέξη-Κλειδί,
Περίληψη, Χωρική κάλυψη, Χρονική Κάλυψη, Ημερομηνία, Ερευνητική Ομάδα ΕΙΕ,
ISSN, ISBN, DOI, Αριθμός πατέντας και Τύπος περιεχομένου.
Τι δεν μπορεί να αναζητηθεί (εξαιρούμενες λέξεις)
Η μηχανή αναζήτησης δεν αναγνωρίζει ("αγνοεί") κάποιες λέξεις που εμφανίζονται
συχνά στην αγγλική γλώσσα, αλλά δεν βοηθούν στην ποιότητα των
αποτελεσμάτων. Αυτές είναι οι ακόλουθες:
“a, am, and, are, as, at, be, but, by, for, if, in, into, is, it, no, not, of, on, or, the,
to, was”
Αντίστοιχα, για την ελληνική γλώσσα οι λέξεις που δεν αναγνωρίζει η μηχανή
αναζήτησης είναι:
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«ο, η, το, τα, οι, του, της, των, τον, την, και, κι, κ, ειμαι, εισαι, ειναι, ειμαστε,
ειστε, στο, στον, στον, στην, στη, μα, αλλα, απο, για, προς, με, σε, ως, παρα, αντι,
κατα, μετα, θα, να, δε, δεν, μη, μην, επι, ενω, εαν, αν, τοτε, που, πως, ποιος,
ποια, ποιο, ποιοι, ποιες, ποιον, ποιων,ποιους, αυτος, αυτη, αυτο, αυτοι, αυτων,
αυτους, αυτες, αυτα, εκεινος, εκεινη, εκεινο, εκεινοι, εκεινες, εκεινα, εκεινων,
εκεινους, οπως, ομως, ισως, οσο, ότι»
Όλες οι ελληνικές λέξεις παρουσιάζονται χωρίς τόνους γιατί αυτές αφαιρούνται
κατά την αναζήτηση.
Αποκοπή
Για να ανακτήσετε όλες τις λέξεις με κοινή ρίζα, εισάγετε αστερίσκο (*) μετά από
τη ρίζα της λέξης για την οποία αναζητάτε πληροφορίες. Για παράδειγμα:
Ιστ*
Αποτελέσματα: ιστορία, Ιστιαία, ιστοριοδίφης, ιστοριογραφία κ.ά.
Auth*
Αποτελέσματα: Author, Authority, Authoress, Authenticity, κ.ά.
Αναζήτηση Φράσεων
Για να αναζητήσετε ακριβώς μια φράση ως έχει, χρησιμοποιήστε τα συγκεκριμένα
εισαγωγικά ("). Σημειώνεται πως σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα θα
αντιληφθεί το ή/or και θα φέρει αποτελέσματα με «θόρυβο».
Για παράδειγμα:
“Ελληνικές αποικίες”
“Chemical reaction”
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Διαπιστώνεται πως εισάγοντας τη φράση "ελληνικές αποικίες" με εισαγωγικά, το
αποτέλεσμα ήταν 1 εγγραφή. Αντίθετα, στην επόμενη οθόνη είναι ευδιάκριτο ότι
τα αποτελέσματα ήταν περισσότερα, διότι δεν ζητήθηκε από το σύστημα να
εντοπίσει τεκμήρια που θα περιέχουν ακριβώς τη φράση «ελληνικές αποικίες».

Σημείωση: Όλες οι ελληνικές λέξεις μπορούν να εισαχθούν (πληκτρολογηθούν)
και χωρίς τόνους - οι τόνοι αφαιρούνται αυτόματα κατά την αναζήτηση από το
σύστημα. Επίσης το σύστημα αναγνωρίζει όλες τις λέξεις (σε οποιαδήποτε γλώσσα)
που αναζητούνται, ανεξάρτητα από το αν γραφτούν με κεφαλαία ή μικρά
γράμματα.
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ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Στη Σύνθετη Αναζήτηση μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένα πεδία αναζήτησης
περιεχομένου, και να τα συνδυάσετε βάσει των τελεστών "ΚΑΙ", "Η" ή "ΟΧΙ".
Αν θέλετε η αναζήτησή σας να γίνει σε ολόκληρο το Αποθετήριο, κάνετε την
επιλογή «Όλος ο Ήλιος».

Στη συνέχεια, στην αριστερή στήλη, επιλέγετε το πεδίο στο οποίο θέλετε να γίνει η
αναζήτηση και, στη δεξιά στήλη, εισάγετε τη λέξη ή τη φράση που αναζητάτε. Με
τους τελεστές Boole μπορείτε να συνδυάσετε αναζητήσεις.
Τα
πεδία
στα
οποία
πραγματοποιείται
αναζήτηση
είναι:
Τίτλος,
Συγγραφέας/Δημιουργός, Συντελεστής, Επιμελητής έκδοσης, Θέμα, Λέξη-Κλειδί,
Περίληψη, Χωρική κάλυψη, Χρονική Κάλυψη, Ημερομηνία, Ερευνητική Ομάδα ΕΙΕ,
ISSN, ISBN, DOI, Αριθμός πατέντας, Τύπος περιεχομένου και Οπουδήποτε. Αν
επιλέξετε Οπουδήποτε το σύστημα θα ψάξει στα πεδία που αναφέρθηκαν
παραπάνω. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει και στο πλήρες κείμενο για την
πλειονότητα των τεκμηρίων που έχουν κατατεθεί στο αποθετήριο.
Λογικοί τελεστές
Το «ΚΑΙ» ή «AND» σημαίνει ότι και οι δύο όροι που θα αναζητηθούν θα
εμφανίζονται στα αποτελέσματα των τεκμηρίων που θα ανακτηθούν.
Το «Ή» ή «OR» σημαίνει ότι θα ανακτηθούν τεκμήρια που θα υπάρχει είτε ο ένας
όρος είτε και οι δύο όροι που θα πληκτρολογηθούν.
Το «ΟΧΙ» ή «NOT» σημαίνει ότι θα ανακτηθεί ο ένας όρος και όχι ο άλλος.
Στην οθόνη που ακολουθεί εμφανίζεται το παράδειγμα που φαίνεται ότι
αναζητήθηκαν τεκμήρια που να έχουν ως Συγγραφέα το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης οπουδήποτε, αλλά όχι ως Συντελεστή.
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Ανά συγγραφέα
Στη Σύνθετη Αναζήτηση ανά συγγραφέα, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να
εισάγει τα δύο ή τρία οποιαδήποτε γράμματα από το όνομα του συγγραφέα,
προκειμένου να ξεδιπλωθεί η αντίστοιχη λίστα ονομάτων που περιλαμβάνονται
στον Ήλιο, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Ανά θεματική κατηγορία
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζητήσεις
στη θεματική κατηγορία που
επιθυμείτε. Ο κατάλογος θεματικών όρων, που είναι διαθέσιμος στον Ήλιο,
περιλαμβάνει ευρείες θεματικές ενότητες σύμφωνα με τις θεματικές επικεφαλίδες
της Library of Congress. Στοχεύει κατ' αυτόν το τρόπο στην τυποποίηση και
κατηγοριοποίηση των τεκμηρίων με ενιαίο τρόπο. Οι θεματικοί όροι ανανεώνονται
και εμπλουτίζονται από την Ομάδα Διαχείρισης του Ήλιου.
Σημείωση: Όλες οι ελληνικές λέξεις μπορούν να πληκτρολογηθούν και χωρίς
τόνους - οι τόνοι αφαιρούνται αυτόματα κατά την αναζήτηση από το σύστημα.
Επίσης το σύστημα αναγνωρίζει όλες τις λέξεις (σε οποιαδήποτε γλώσσα) που
αναζητούνται, ανεξάρτητα από το αν γραφτούν με κεφαλαία ή μικρά γράμματα.
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ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Χρησιμοποιώντας τα φίλτρα που σας παρέχει ο Ήλιος έχετε τη δυνατότητα
εξαγωγής
δεδομένων.
Συγκεκριμένα,
μπορείτε
να
εξάγετε
κατάλογο
βιβλιογραφικών αναφορών στο πρότυπο που επιθυμείτε, επιλέγοντας την υπηρεσία
«Εξαγωγή Δεδομένων» αφού πρώτα εγγραφείτε στον Ήλιο.

Με την υπηρεσία Εξαγωγής Δεδομένων μπορείτε να:
o αποθηκεύσετε τα βιβλιογραφικά στοιχεία που ανακτήσατε σε
προγράμματα διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών π.χ. RIS,
BibTeX, EndNote,CSV.
o εξάγετε τα βιβλιογραφικά δεδομένα στο επιθυμητό για σας σύστημα
βιβλιογραφικών αναφορών π.χ. Harvard, IEEE κ.ά.
o ανακτήσετε τα αποτελέσματα σε ένα από τα μορφότυπα που σας
παρέχει η υπηρεσία π.χ. PDF, MS Word, HTML, text.
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ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ/ ΑΡΧΕΙΟΥ
Μέσω της υπηρεσίας πλοήγησης και αναζήτησης, διατίθεται πληροφορία για τη
διαθεσιμότητα του πλήρους κειμένου / αρχείου με ειδική σήμανση ως εξής:
•

Διατίθεται βίντεο.

•

Διατίθεται το πλήρες κείμενο μέσω διασύνδεσης στη ηλεκτρονική
τοποθεσία ανοικτής πρόσβασης του τεκμηρίου (bridge).

•

Διατίθεται ένα επισυναπτόμενο αρχείο.

•

Διατίθενται ένα επισυναπτόμενο αρχείο και ένα βίντεο.

•

Διατίθενται περισσότερα του ενός επισυναπτόμενα αρχεία.

•

Το τεκμήριο δεν διατίθεται, π.χ. λόγω περιορισμών πνευματικών
δικαιωμάτων.

ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ
Η είσοδος στον Ήλιο είναι ελεύθερη. Οι χρήστες μπορούν να πλοηγούνται
ελεύθερα στα μεταδεδομένα και στα διαθέσιμα πλήρη κείμενα των τεκμηρίων.
Ορισμένες υπηρεσίες του Αποθετηρίου παρέχονται μόνο κατόπιν εξουσιοδότησης
της κοινότητας, και συνεπώς, είναι απαραίτητη η εισαγωγή των στοιχείων του
χρήστη.
Οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που παρέχονται από τον Ήλιο ως επί των
πλείστων είναι ελεύθερες σε όλες τις κατηγορίες χρηστών.
Η διαδικασία εισόδου στον Ήλιο για νέους χρήστες
Για να εισέλθετε για πρώτη φορά, επιλέξτε «Εγγραφή στον Ήλιο». Κατά την
είσοδό σας στον Ήλιο έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε ως «Νέος χρήστης»
πολύ απλά, απλά εισάγοντας τη διεύθυνση e-mail (κεφαλαία ή/και πεζά, π.χ.
user@eie.gr) και τον κωδικό της επιλογή σας (κεφαλαία ή πεζά, ακριβώς όπως
είχε αρχικά καταχωρηθεί), καθώς και να συμπληρώσετε τα πεδία "Όνομα",
"Επώνυμο", "Χώρα" και "Γλώσσα". Στη συνέχεια, επιλέγετε την ενότητα
«Εγγραφείτε».

Copyright © 2012 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / EIE | v.02, CC BY-NC-SA 3.0

|

11

Εισαγωγή διεύθυνσης e-mail
H διεύθυνση e-mail που θα εισάγετε, εξετάζεται από το σύστημα για την
εγκυρότητά της. Άμεσα, σας αποστέλλεται σχετική επιβεβαίωση της εγγραφής σας,
όπου θα αναφέρονται αναλυτικά όλα τα στοιχεία της. Είναι επομένως σημαντικό να
ελέγξετε προσεκτικά τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα
δώσετε. Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσετε, παρακαλώ επικοινωνήστε με
το Γραφείο Υποστήριξης του Ήλιου.
Εισαγωγή κωδικού πρόσβασης
Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να έχει μέγιστο μήκος 6 χαρακτήρες και γίνεται
διάκριση πεζών/κεφαλαίων. Ο κωδικός πρόσβασης που θα δώσετε μπορεί να
περιέχει κεφαλαία και μικρά γράμματα, αριθμούς και τους ακόλουθους χαρακτήρες
κειμένου ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + - = { } | [ ] \ : " ; ' < > ? , . /.
Κρατήστε μυστικούς τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης και μην τους
αποκαλύπτετε σε τρίτους.
Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας, επιλέξτε να κάνετε κλικ στο «Έχετε
ξεχάσει τον κωδικό σας;» ή «Ξέχασα τον κωδικό μου» και θα σας σταλεί μια
υπενθύμιση κωδικού πρόσβασης, στην καταχωρημένη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σας.

Εφόσον εισέλθετε στον Ήλιο μπορείτε να αξιοποιήσετε τις υπηρεσίες που
παρέχονται προς τους εγγεγραμμένους χρήστες οι οποίες διευκρινίζονται
παρακάτω.
Η εγγραφή σας στις επιθυμητές για εσάς συλλογές γίνεται αφού επιλέξετε
«Εγγραφείτε».
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Για τη διαγραφή από τη λίστα αποδεκτών των newsletters απαιτείται απλά η
επιλογή του «Διαγραφείτε».

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής σας στον Ήλιο ανήκετε στους
εγγεγραμμένους χρήστες, και μπορείτε να αξιοποιήσετε τις εξής υπηρεσίες:
• Να λαμβάνετε ενημέρωση για τις νέες εγγραφές στις συλλογές που έχετε
επιλέξει. Η ενημέρωση που θα λαμβάνετε μπορεί να καλύπτει επιλεκτικά
μία, περισσότερες ή και όλες τις συλλογές που έχουν προστεθεί στον Ήλιο.
Προκειμένου να διαγραφείτε, μπορείτε να το κάνετε μέσω της υπηρεσίας
«Ο Ήλιος μου».

Copyright © 2012 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / EIE | v.02, CC BY-NC-SA 3.0

|

13

•
•
•

Να πληροφορείστε για τις όποιες αναβαθμίσεις και ανανεώσεις των
υποσυστημάτων του αποθετηρίου καθώς και για τα νέα του Ήλιου.
Να ενημερώνεστε για τις πρόσφατες καταχωρήσεις στον Ήλιο (RSS Feeds).
Να επεξεργαστείτε το προφίλ σας.

Επισημαίνεται πως κάθε εγγεγραμμένος χρήστης του αποθετηρίου δεν έχει
εξουσιοδότηση στην υποβολή / αυτο-αρχειοθέτηση στις συλλογές που ο Ήλιος
διαχειρίζεται. Δικαίωμα αυτο-αρχειοθέτησης και εξουσιοδότηση για αυτή
την ενέργεια έχουν οι επιστήμονες / ερευνητές του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών που έχουν εγγραφεί στον Ήλιο, και που εφεξής ονομάζονται
εξουσιοδοτημένοι χρήστες.
Υπηρεσίες για εξουσιοδοτημένους χρήστες
Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες έχουν την δυνατότητα πέραν των παραπάνω
υπηρεσιών, να αυτοαρχειοθετήσουν (να καταθέσουν μόνοι τους τις εργασίες τους
στον Ήλιο) και να δημιουργήσουν την προσωπική τους σελίδα μέσω της οποίας,
μπορούν να ελέγξουν, να επεξεργαστούν, να διορθώσουν, ή και να αποσύρουν
οποιοδήποτε τεκμήριο και αρχείο βρίσκεται στη διαδικασία της υποβολής.
Μέσω της υπηρεσίας «Ο Ήλιος μου», μπορούν να αξιοποιήσουν τις παρακάτω
υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας:
•
•
•
•
•
•

Να
αυτο-αρχειοθετήσουν
επιλέγοντας
«Ο
Ήλιος
μου»
ή
«Αυτοαρχειοθέτηση».
Να ανακτήσουν τις εργασίες που βρίσκονται στο στάδιο υποβολής,
επιλέγοντας εάν θα συνεχίσουν την υποβολή, εάν θα τη διακόψουν, ή θα
την αποσύρουν.
Να ανακτήσουν και να επεξεργαστούν τις εργασίες τις οποίες επιβλέπουν
εφόσον έχουν οριστεί από το σύστημα ως αξιολογητές (reviewing)
συγκεκριμένης συλλογής ή κοινότητας.
Να ανακτήσουν αρχείο βιβλιογραφικών αναφορών στο πρότυπο που
επιθυμούν.
Να ανακτήσουν κατάλογο τεκμηρίων που έχουν υποβληθεί και έχουν ήδη
γίνει αποδεκτά από το αποθετήριο.
Να δημιουργήσουν την προσωπική τους σελίδα στο Αποθετήριο και να
ανανεώνουν τα προσωπικά του δεδομένα όποτε επιθυμούν.
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ / ΑΥΤΟΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ
Πρόκειται για μία εύκολη και απλή διαδικασία κατά την οποία ο χρήστης
συμπληρώνει τις πληροφορίες που απαιτούνται στην αντίστοιχη φόρμα που αφορά
το τεκμήριο του.
Από την Ομάδα Διαχείρισης του Ήλιου έχουν αναπτυχθεί φόρμες αυτοαρχειοθέτησης για όλες τις κατηγορίες των τεκμηρίων. Η ετερογένεια και η
ποικιλομορφία του υλικού που συγκεντρώθηκε σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές,
οδήγησε την Ομάδα Διαχείρισης του Ήλιου να παράγει διαφορετικές φόρμες αυτοαρχειοθέτησης για κάθε κατηγορία τεκμηρίου προκειμένου αφενός, να
διευκολυνθεί η κατάθεση, διαχείριση, επεξεργασία, διατήρηση, και προβολή όλων
των τεκμηρίων ανά κατηγορία, αφετέρου να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα
των δεδομένων του Ήλιου με άλλα ψηφιακά αρχεία και αποθετήρια.
Δικαίωμα αυτο-αρχειοθέτησης
τα
Δικαίωμα
αυτο-αρχειοθέτησης
τεκμηρίων
στον
Ήλιο
έχουν
μόνο
εξουσιοδοτημένα μέλη του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών μετά την εγγραφή τους
στον «ΗΛΙΟ». Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, μπορούν να
επικοινωνούν με το Γραφείο Υποστήριξης του Ήλιου. Οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες
του Ήλιου μπορούν να υποβάλλουν και να αυτο-αρχειοθετούν κάθε τύπο
επιστημονικού υλικού (δημοσιευμένα άρθρα, επιστημονικές προδημοσιεύσεις
(preprints), δημοσιεύσεις post prints, κεφάλαια βιβλίων, βιβλία, τεκμήρια
συνεδρίων, μελέτες, εκθέσεις, παρουσιάσεις, διαλέξεις, υλικό σε βίντεο κ.ά.)
Διαδικασία αυτο-αρχειοθέτησης
Η αυτοαρχειοθέτηση γίνεται μέσω των υπηρεσιών «Ο Ήλιος μου» ή «Αυτοαρχειοθέτηση». Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξετε το τύπο του τεκμηρίου που
υποβάλετε και στη συνέχεια οδηγείστε στα επόμενα βήματα της συμπλήρωσης της
φόρμας. Σε οποιαδήποτε στιγμή της υποβολής, μπορείτε να αποθηκεύσετε τη
δουλειά σας και να συνεχίσετε την υποβολή αργότερα. Για να αποθηκεύετε τα
δεδομένα, επιλέγετε «Ακυρώστε/Αποθηκεύστε». Στη σελίδα «Ο Ήλιος μου»
μπορείτε να ενημερώνεστε για την εξέλιξη της υποβολής, να ακυρώσετε την
υποβολή, ή να συνεχίσετε τη διαδικασία, σε περίπτωση που εξέλθετε από το
σύστημα. Αν το σύστημα δεν σας αναγνωρίζει ως εξουσιοδοτημένο χρήστη,
εμφανίζεται το μήνυμα «You are not authorized to submit to any collections» ή
«Δεν έχετε εξουσιοδότηση να υποβάλετε σε καμία συλλογή». Σε τέτοια περίπτωση
επικοινωνήστε με το Γραφείο Υποστήριξης του Ήλιου.
Οδηγίες για την κατάθεση τεκμηρίου/ αυτο-αρχειοθέτηση
Για τους εξουσιοδοτημένους χρήστες διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο του
«ΗΛΙΟΥ» αρχεία πλήρους και αναλυτικής βοήθειας για κάθε έναν τύπο υλικού και
φόρμα αυτοαρχειοθέτησης, καθώς και για κάθε πεδίο. Κατά την διάρκεια της
αυτοαρχειοθέτησης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακτά online συνοπτική
διευκρινιστική βοήθεια με παραδείγματα για κάθε πεδίο εντός της φόρμας αυτοαρχειοθέτησης.
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