Ceramic Abstracts/World Ceramics Abstracts
Η βάση Ceramic Abstracts/World Ceramics Abstracts εκδίδεται κάτω από την επι‐
μέλεια των Cambridge Scientific Abstracts σε συνεργασία με την εταιρία CERAM Re‐
search Ltd και παρέχεται μέσα από το σύστημα CSA ILLUMINA. Πρόκειται για μια περι‐
εκτική βάση δεδομένων για την βιομηχανία των κεραμικών, παρέχοντας κάλυψη σε
τομείς της παραγωγής, διαδικασιών, εφαρμογών
και ελέγχου παραδοσιακών και εξελιγμένων κερα‐ Σημαντικό!
μικών. Η βάση ευρετηριάζει πάνω από 200 περιο‐ Για να αποκτήσετε πρόσβαση
δικά, δημοσιεύσεις πρακτικών συνεδριών, βιβλία, στην βάση, απαιτείται κωδικός,
πρότυπα και πατέντες κλπ. Η γλώσσα της παρεχό‐ τον οποίο μπορείτε να ζητήστε
μενης πληροφορίας είναι η Αγγλική, ενώ η η διεπι‐ από το αρμόδιο προσωπικό του
φάνεια εργασίας της είναι στα αγγλικά, γαλλικά, τμήματος Πληροφόρησης της
γερμανικά και σε διάφορες εκδοχές των κινεζικών. ΒΚΠ.
Οι κύριοι επιστημονικοί τομείς που καλύπτει είναι:
Λειτουργικά, τεχνολογικά, προηγμένα κεραμικά (ήλεκτρο‐κεραμικά, μηχανολογικά,
σύνθετα κεραμικά)
• Λειαντικά
Δομικά κεραμικά (τούβλα, σωλήνες, κεραμικά, υλικά με βάση το τσιμέντο)
• Πυρίμαχα
• Γυαλί
• Πρώτες ύλες
• Παρασκευή και επεξεργασία κεραμικών
• Είδη υγιεινής
• Ιδιότητες και δοκιμές
• Εφαρμογές (π.χ. βιοκεραμικά, αυτοκινητοβιομηχανία, αεροδιαστημική, πυρηνική
τεχνολογία)
• Εμπορικές και οικονομικές πληροφορίες
• Νομοθεσία και πρότυπα
• Πληροφορίες σχετικές με το περιβάλλον και την μόλυνση
• Συστήματα μετάλλων‐κεραμικών
•

Η βάση παρέχει πρόσβαση σε πληροφορία από το 1975 (περίπου) έως σήμερα Η
παλαιότερη εγγραφή είναι του 1971, ενώ το 50% των εγγραφών είναι από το 1990 και
μετά.
Η βάση ενημερώνεται τακτικά, μια φορά τον μήνα. Κάθε χρόνο εισάγονται στην
βάση περίπου 10.000‐15.000 νέες εγγραφές, ενώ η τελευταία απογραφή (2004) έδειξε
ότι υπάρχουν περίπου 328.000 εγγραφές.
Πληροφορίες ‐ Τεχνική Υποστήριξη
Για απορίες ή και προβλήματα αποτανθείτε στο Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών της Βιβλιοθή‐
κης & Κέντρου Πληροφόρησης, στον δεύτερο όροφο (Τσάκωνας Γιάννης, τηλ: 2610 969625).
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Απλή αναζήτηση:
Μπορείτε να βάλετε τον όρο που σας ενδιαφέρει. Μπο‐
ρείτε να βάλετε τον όρο με αποκοπή (Truncated) χρησιμο‐
ποιώντας τον αστερίσκο (*), ώστε να βρείτε διάφορες πα‐
ραλλαγές του όρου σας, π.χ. το patent* θα αναζητήσει
λέξεις όπως patent, patents, patentable, patended ή το
behavi*r θα δώσει το behaviour Κλπ.

Search tools
Το Ceramic Abstracts σας δίνει την δυνατότητα να
διαχειριστείτε καλύτερα τις αναζητήσεις σας ώστε να
πάρετε καλύτερα αποτελέσματα.

Σύνθετη αναζήτηση:
Με τη χρήση τελεστών Boole και με τον ορισμό πεδίων στα οποία θα γίνει η ανα‐
ζήτηση μπορείτε να συγκεκριμενοποιήσετε το ερώτημα σας και να πάρετε καλύτερα
αποτελέσματα.
Αποτελέσματα
Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα της αναζήτησης
σας, κατηγοριοποιημένα ανά τύπο υλικού, π.χ. peer‐
reviewed journals ή conferences και να τα κατατάξετε
σύμφωνα με την επικαιρότητα τους (Most Recent First) ή
την συνάφεια τους (Relevance Rank).
Μπορείτε να δείτε την εγγραφή (View Record) ή μόνο
τις παραπομπές (References) που χρησιμοποιούνται στο
κάθε τεκμήριο.
Στο τέλος της σελίδας μπορείτε να ρυθμίσετε την έκταση των εγγραφών, π.χ. να
εμφανίζονται σύντομες εγγραφές (Short format), πλήρεις εγγραφές (Full format) κλπ.
Εγγραφή:
Πατώντας το όνομα του συγγραφέα μπορείτε να δείτε άλλες εγγραφές άρθρων
του ίδιου.
Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε στα αποτελέσματα (Return to Results).
Μπορείτε να επιλέξετε την εγγραφή
που βρίσκεται στην οθόνη σας (Mark This
Record) και να ζητήσετε να γίνει ενημέρωση
της λίστας των επιλεγμένων εγγραφών
(Update Marked List). Τέλος μπορείτε να
εξαγάγετε τις εγγραφές αυτές (Save, Print,
Email) ή να τις στείλετε στο λογισμικό δια‐
χείρισης βιβλιογραφικών εγγραφών Ref‐
Works στο οποίο η ΒΚΠ έχει πρόσβαση και
διαθέτει στους χρήστες της.
Με την επιλογή QuikBib μπορείτε να
μορφοποιήσετε τις εγγραφές σας και να
δημιουργήσετε σε λίγο χρόνο μια βιβλιο‐
γραφία.

Combine Searches
Μπορείτε να συνδυάσετε δύο αναζητήσεις σας
χρησιμοποιώντας το σύμβολο της δίεσης, τους αριθ‐
μούς των προηγούμενων αναζητήσεων και τους τελε‐
στές Boole (AND, OR, NOT).
Alerts
Στην επιλογή Alerts μπορείτε να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας για την λήψη ενη‐
μερωτικών ανακοινώσεων από την υπηρεσία CSA Illumina (μέχρι 250 εγγραφές ανά
alert). Η υπηρεσία αυτή απαιτεί την δημιουργία ενός λογαριασμού, που τον δημιουρ‐
γείτε επιλέγοντας το "New user? Create a personal profile".
History
Στην επιλογή αυτή μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τις έως τώρα αναζητή‐
σεις σας. Οι επιλογές που διατίθενται είναι:
Edit, διόρθωση των όρων αναζήτησης,
Save, αποθήκευση της αναζήτησης με όλες τις ιδιότητες της (έως 50 αναζητήσεις)
Delete, διαγραφή της αναζήτησης
Return to Search, επιστροφή στο πλαίσιο αναζήτησης
Run Search, επανεκτέλεση της αναζήτησης δίχως επαναπληκτρολόγηση των όρων
Save as Alert, αποθήκευση των όρων αναζήτησης
Command search
Χρησιμοποιώντας κωδικούς (που παρέχονται από το σύστημα) μπορείτε να συν‐
δυάσετε διάφορους όρους και να αναζητήσετε πιο συγκεκριμένα αυτό που θέλετε. Η
επιλογή απευθύνεται σε πεπειραμένους χρήστες του συστήματος.
Thesaurus / Index
Δεν υπάρχουν θησαυροί και ευρετήρια όρων για το Ceramic Abstracts.
Χρήσιμα σύμβολα για τις αναζητήσεις σας
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Κανένας τελεστής

Ο αστερίσκος βοηθά να επεκταθεί η αναζήτηση σας και σε άλλες παράγωγες από την ρίζα λέξεις.
Το ερωτηματικό επιτρέπει να ανακτηθούν όροι με εναλλακτική γραφή. Για κάθε γράμμα βάζετε και ένα
ερωτηματικό, π.χ. το wom?n θα δώσει woman και women, ενώ το fib?? θα δώσε fiber και fibre.
To AND βοηθά στην μείωση των αποτελεσμάτων κάνοντας, μέσα από έναν συνδυασμό όρων, πιο
συγκεκριμένο το ερώτημα σας.
Το OR βοηθά στην διεύρυνση των αποτελεσμάτων κάνοντας το ερώτημα σας να περιλαμβάνει περισσό‐
τερες λέξεις
Το NOT αποκλείει κάποιον όρο από το να εμφανιστεί στα αποτελέσματα. Συνήθως αυτός ο όρος είναι
συγγενής προς τον αρχικό.
Λέξεις μέσα σε παρενθέσεις συνδυάζονται κατά την χρησιμοποίηση του Command Search. Εκεί μπορεί‐
τε να συνδυάσετε είτε έναν όρο (π.χ. pseudogene), είτε τον αριθμό της αναζήτησης σας (π.χ. #3).
Ορίστε μια σχέση εγγύτητας με λιγότερες από “x” λέξεις μεταξύ των όρων αναζήτησης.
Δηλώνει την εγγύτητα των αποτελεσμάτων προς τον όρο που εισάγετε, δηλαδή πόσο κοντά θέλετε να
είναι οι όροι που θα ανακτήσετε στον αρχικό σας όρο.
Αν δεν χρησιμοποιήσετε κανέναν τελεστή ή κανένα σύμβολο, τότε οι όροι που θα βάλετε θα αναζητη‐
θούν ως μια φράση, π.χ. life stage transitions.

