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Που δημοσιεύονται τα επιστημονικά 

άρθρα;

 Τα άρθρα δημοσιεύονται σε επιστημονικά περιοδικά (Journals) με 

κριτές (peer-reviewed)

 Αλλά και σε συνέδρια καθώς και σε βιβλία

 Υπάρχουν ~24000 περιοδικά 

 Δημοσιεύονται ~1.3Μ επιστημονικά άρθρα κάθε χρόνο
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Γιατί δημοσιεύονται επιστημονικά 

άρθρα;

Για να τύχουν κριτικής θεωρίες, μέθοδοι και 

αποτελέσματα.

Για να ενημερωθεί η επιστημονική κοινότητα και 

τελικά η κοινωνία στο σύνολό της.
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Publish or Perish

 Το ερευνητικό προσωπικό με 

δημοσιευμένα άρθρα σε περιοδικά 

διεθνούς κύρους μπορεί να 

διεκδικήσει:

 Προαγωγή 

 Χρηματοδότηση

 Σύσταση ισχυρότερης ερευνητικής 

ομάδας

 Τα ιδρύματα μπορούν να τύχουν 

καλύτερης αξιολόγησης
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Αξιολόγηση περιοδικών

 Journal Citation Reports  (JCR)

 Thompson Reuters

 Αξιολογεί τα περιοδικά με βάση τα 

δεδομένα του Web of Science 

(12000 περιοδικά με κριτές + 

120000 πρακτικά συνεδρίων)

 SciMago Journal & Country Rank 

(SJR) 

 Elsevier

 Αξιολογεί τα περιοδικά με βάση τα 

δεδομένα του Scopus (20000

περιοδικά με κριτές + 160000 

πρακτικά συνεδρίων)
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Impact Factor

 Προτάθηκε από τον E. Garfield το 1955

 Αποτυπώνει το πόσο συχνά άρθρα από 
ένα περιοδικό χρησιμοποιούνται ως 
αναφορά (περιοδικών και συνεδρίων)

 Υπολογίζεται ετήσια και για κάθε 3 έτη ως 
εξής: IF = A/B

 Α = # αναφορών που έλαβαν τα 
άρθρα που εκδόθηκαν τα 2 
προηγούμενα έτη στο 3ο έτος της 
τριετίας

 Β = # άρθρων που δημοσίευσε το 
περιοδικό στα 2 πρώτα έτη της τριετίας

 Ο IF μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
συγκρίνει περιοδικά σε μια συγκεκριμένη 
επιστημονική περιοχή

 Παράδειγμα υπολογισμού IF ενός 
περιοδικού για το έτος 2015: 

 # αναφορών που έγιναν το έτος 2015 και 
αφορούσαν δημοσιεύσεις του 2013 και 2014 
= 300

 # δημοσιεύσεων το 2013 και το 2014 = 120

 IF2015=300/120 = 2,5
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EigenFactor(EF)

 Αναπτύχθηκε από τους J. West και 
C. Bergstrom το 2007

 Η βασική ιδέα στην οποία στηρίζεται 
είναι ανάλογη με τον αλγόριθμο 
PageRank που χρησιμοποιεί h 
Google για αξιολόγηση των 
σελίδων στο Web.

 Εκτιμά πόσο σημαντικό είναι ένα 
περιοδικό λαμβάνοντας υπόψη την 
ποιότητα των αναφορών που 
γίνονται στα άρθρα του 

 Το άθροισμα από τα σκορ (EF)
όλων των περιοδικών είναι 100 (το 
2006 τα περιοδικό Nature είχε το 
υψηλότερο σκορ 1,992)

http://www.eigenfactor.org/
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EigenFactor Motion Graph9



Περιοδικά Open Access

 Δεν λειτουργούν με συνδρομές αλλά 
τα άρθρα τους είναι διαθέσιμα σε 
όλους.

 Χρεώνουν APC (Article Processing 
Charges)

 Αυξανόμενος αριθμός ΟΑ 
περιοδικών

 93 το 1999

 1553 το 2010

 10308 το 2015

 Υπάρχουν OA περιοδικά με υψηλά 
Impact Factors τα οποία 
περιλαμβάνονται στις λίστες 
αξιολογήσεων
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Predatory publishing

 Πρόκειται για επιχειρήσεις που 
στόχος τους είναι το κέρδος από τα 
ποσά που καλούνται να 
πληρώσουν οι συγγραφείς 

 Ενδείξεις ότι πρόκειται για εκδότη-
αρπακτικό

 Βομβαρδισμός με διαφημίσεις και 
spam emails

 Σύντομοι χρόνοι ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας κρίσεως των άρθρων

 Χρέωση μεγάλων ποσών σε σχέση 
με το χρόνο που αφιερώνεται στο 
κάθε άρθρο

 Πρόχειρα κατασκευασμένη 
ιστοσελίδα του περιοδικού 
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http://scholarlyoa.com/



Βιβλιομετρικοί δείκτες έργου ερευνητών

 Δείκτες που μετρούν το δημοσιευμένο έργο ενός ερευνητή:

 Αριθμός δημοσιεύσεων

 Αριθμός αναφορών (citations)

 i10-index (αριθμός άρθρων με δέκα ή περισσότερες αναφορές)

 h-index

 g-index

 a-index, h(2)-index, hg-index, g2-index, r-index, ar-index, k-index κ.α.
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http://sci2s.ugr.es/hindex



h-index

 Προτάθηκε από τον Hirsch το 2005

 Υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη 
μόνο ένα σύνολο με τα άρθρα του 
ερευνητή που έχουν το μεγαλύτερο 
αριθμό αναφορών

 Ένας ερευνητής έχει h-index ίσο με h 
αν h άρθρα του έχουν τουλάχιστον 
h αναφορές

 Παράδειγμα (h-index=4)

 Άρθρο 1 με 30 αναφορές

 Άρθρο 2 με 20 αναφορές

 Άρθρο 3 με 10 αναφορές

 Άρθρο 4 με 5 αναφορές

 Άρθρο 5 με 3 αναφορές

 Άρθρο 6 με 2 αναφορές

 Άρθρο 7 με 1 αναφορά

 Άρθρο 8 με 1 αναφορά

 Άρθρο 9 με 1 αναφορά

 Άρθρο 10 με 0 αναφορές

h-core={30,20,10,5}

h-median =(20+10)/2=15
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Albert Einstein  96

Charles Darwin  63

Richard Feynman  53



g-index

 Προτάθηκε από τον L. Egghe το 
2006

 Προσπαθεί να βελτιώσει την εικόνα 
που δίνει ο h-Index δίνοντας 
μεγαλύτερη βαρύτητα στα άρθρα με 
πολλές αναφορές

 Υπολογίζεται ταξινομώντας τα 
άρθρα σε φθίνουσα σειρά 
αναφορών και είναι ο μεγαλύτερος 
αριθμός έτσι ώστε g πρώτα άρθρα 
να έχουν λάβει συνολικά 
τουλάχιστον g2 παραθέσεις

 Παράδειγμα (g-index=8)

 Άρθρο 1 με 30 αναφορές (30>=1)

 Άρθρο 2 με 20 αναφορές (50>=4)

 Άρθρο 3 με 10 αναφορές (60>=9)

 Άρθρο 4 με 5 αναφορές (65>=16)

 Άρθρο 5 με 3 αναφορές (68>=25)

 Άρθρο 6 με 2 αναφορές (70>=36)

 Άρθρο 7 με 1 αναφορά (71>=49)

 Άρθρο 8 με 1 αναφορά (72>=64)

 Άρθρο 9 με 1 αναφορά (73<81)

 Άρθρο 10 με 0 αναφορές
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Περιορισμοί δεικτών τύπου h-index

 Προσμετρώνται εξίσου με τις υπόλοιπες αναφορές:

 Αναφορές με αρνητικό περιεχόμενο

 Χαριστικές αναφορές

 Αναφορές σε εισαγωγικά θέματα ή άρθρα ανασκόπησης 

βιβλιογραφίας
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Altmetrics16

http://altmetrics.org/manifesto/http://www.altmetric.com/



Δημιουργία ερευνητικού προφίλ17

Google Scholar Research Gate



Άλλες υπηρεσίες ερευνητικού προφίλ

 ORCID

 Academia edu

 Mendeley

 iamResearcher

 ResearcherID

 Scopus Author ID

 LinkedIn

 Microsoft Academic Search
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Υπηρεσία ερευνητικού προφίλ της 

ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Ηπείρου
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http://axiologisi.teiep.gr/



ΤΕΙ Ηπείρου20

http://report04.metrics.ekt.gr/



Είναι δυνατόν να προβλεφθεί η  

επιστημονική επιτυχία;

 Συνδυάζοντας δεδομένα από 

δημοσιεύσεις, περιοδικά στα οποία 

έγιναν και αναφορές οι Acuna et al. 

(2012) προτείναν ένα απλό μοντέλο 

που μπορεί να κάνει εκτιμήσεις για το 

μελλοντικό h-index ενός ερευνητή.
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http://klab.smpp.northwestern.edu/h-index.html



Συμπεράσματα

 Η δημοσιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι σημαντική 

 Η δημοσίευση επιστημονικών άρθρων σε περιοδικά υψηλού κύρους είναι 

προς όφελος των ερευνητών και του Ιδρύματος στο οποίο εργάζονται

 Υπάρχουν πολλές παγίδες ψεύδο-επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων

 Υπάρχουν πολλές δυνατότητες δημιουργίας ερευνητικών προφίλ. Ωστόσο 

πρέπει να δίνεται μια κοινή εικόνα για τα μέλη του Ιδρύματος

 Βιβλιομετρικοί δείκτες όπως το Impact Factor για τα περιοδικά και το h-index 

για τους ερευνητές είναι χρήσιμα εργαλεία αλλά δεν περιγράφουν την πλήρη 

εικόνα
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