
Εισαγωγή στο Mendeley



Επιτραπέζιος 
υπολογιστής Ιστός 

Κινητά

Ελεύθερο ακαδημαϊκό λογισμικό

Λειτουργεί σε όλες τις πλατφόρμες 

(Win/Mac/Linux/Mobile)

Λειτουργεί στους κυριότερους περιηγητές

Τι είναι το Mendeley;
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Πώς βοηθάει το Mendeley;



Επισκόπηση

Χρήση Mendeley
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Ξεκινώντας



Στην επιφάνεια εργασίας



Στον ιστό



Οργάνωση

Δημιουργία βιβλιοθήκης



Αναφορές και έγγραφα



Πρόσθεσε έγγραφα

Διάλεξε ένα αρχείο ή φάκελο 
για να εισαγάγεις από 
τον υπολογιστή σου

Παρακολούθησε

ένα φάκελο

Πρόσθεσε την
αναφορά εισάγοντας 
χειρονακτικά τις 
λεπτομέρειες

Κάνε εισαγωγή από άλλο εργαλείο
διαχείρισης αναφορών ή BibTeX



Ανακάλυψε νέα έρευνα

Mendeley Web Importer Mendeley Research Catalog



Συγχρονίσου



Οργάνωση

Διαχείριση της βιβλιοθήκης



Διαχειρίσου τη βιβλιοθήκη

Χρησιμοποίησε τις
επικεφαλίδες των
στηλών για να
τακτοποιήσεις 
τις αναφορές

Σημείωσε τις
εγγραφές
ως διαβασμένες ή 
μή

Εγγραφές που
συνδέονται με 
αρχεία pdf μπορεί 
να ανοιχθούν με
τον PDF Reader

Σημείωσε με
αστέρι τα 
αγαπημένα 
τεκμήρια 

Όλα τα τεκμήρια 
της προσωπικής
σου βιβλιοθήκης

Τεκμήρια που 
προστέθηκαν τις 
τελευταίες δυο
εβδομάδες

Τεκμήρια
που διάβασες
πρόσφατα

Αγαπημένα 
τεκμήρια 

Τεκμήρια που
χρήζουν εξέτασης
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Δημιούργησε και χρησιμοποίησε 
φακέλους

Αναφορές που δεν προστέθηκαν 
σε φάκελο θα εμφανίζονται ως 
«αταξινόμητες»

Οι φάκελοί σου θα παρατίθενται 
από κάτω. Σύρε και άφησε, για να 
τους ξανατακτοποιήσεις

Χρησιμοποίησε τη «Δημιουργία 
φακέλου» για να εισαγάγεις ένα νέο 
όνομα φακέλου



Αναζήτησε τα έγγραφά σου
Συμπλήρωσε τον όρο 
αναζήτησης
στο πεδίο αναζήτησης

Εμφάνιση των 
αποτελεσμάτων με 
υπογραμμισμένο τον όρο 
αναζήτησης

Επίλεξε συγκεκριμένο
φάκελο για να κάνεις 
αναζήτηση μέσα σε αυτόν

Χρησιμοποίησε το κουμπί  
clear για να αφαιρέσεις 
τους όρους αναζήτησης

Το εργαλείο αναζήτησης του Mendeley θα ψάξει στα μεταδεδομένα αλλά 
και στο πλήρες κείμενο των άρθρων σε pdf.



Αναζήτησε τα έγγραφά σου

Πρόσθεσε ετικέτες στα 
άρθρα της βιβλιοθήκης σου 
με κοινό θέμα

Χρησιμοποίησε το φίλτρο 
ετικετών για να δεις άρθρα με 
συγκεκριμένες ετικέτες 

Ευρετηρίασε κατά 
συγγραφέα και δημοσίευση



Κάνε έλεγχο για διπλά



PDF Viewer

Υπογράμμιση και σχολιασμός εγγράφων



PDF Viewer



Υπογράμμισε και σχολίασε



Χρήση του Mendeley Citation Plug-In

Βιβλιογραφικές Αναφορές



Εγκατάστησε το Citation Plug-in



Εισαγωγή βιβλιογραφικών αναφορών
στον κειμενογράφο



Συγχώνευσε παραπομπές



Ενσωμάτωσε τη βιβλιογραφία σου



Βρες ένα στυλ βιβλιογραφικής αναφοράς



Συνεργασία

Γίνε μέλος σε ομάδες και δημιούργησε δικές σου, για να 
μοιράζεσαι βιβλιογραφικές αναφορές



Δημιούργησε ομάδες

Κοίταξε τις ομάδες 
που δημιούργησες 
ή αυτές στις 
οποίες μετέχεις ή 
ακολουθείς

Πρόσθεσε
έγγραφα σε μια 
ομάδα σύροντας 
και αφήνοντας



Ιδιωτικές ομάδες
Συνεργάσου με την ερευνητική σου ομάδα

Μοιράσου έγγραφα 
πλήρους κειμένου με 
τα μέλη των ιδιωτικών 
σου ομάδων

Μοιράσου τις
υπογραμμίσεις και τα 
σχόλιά σου στα 
έγγραφα

Κάθε μέλος 
υπογραμμίζει με 
διαφορετικό χρώμα



Περιηγήσου & γίνε μέλος
δημοσίων ομάδων

Περιηγήσου με βάση το
γνωστικό πεδίο, για να 
ανακαλύψεις νέες 
ομάδες



Δημιούργησε το ερευνητικό σου
προφίλ

Ακολούθησε 
συναδέλφους και 
γίνε μέλος νέων 
κοινοτήτων

Μοιράσου το έργο
σου με άλλους
ερευνητές

Προώθησε το έργο
σου και τα 
ενδιαφέροντά σου 
στο παγκόσμιο κοινό

Πάρε προσωπικές 
στατιστικές 
πληροφορίες 
σχετικά με το πώς 
χρησιμοποιείται το 
έργο σου



Παρουσίασε τις δημοσιεύσεις σου

Πρόσθεσε τις δικές σου δημοσιεύσεις

Το Mendeley προσθέτει τα αρχεία PDF 
στη δημόσια βάση δεδομένων

Δείξε τις μέσα από το προφίλ σου



Ανακάλυψε

Νέα έρευνα, προτάσεις και απήχηση



Αναζήτησε βιβλιογραφία

Ψάξε στον
κατάλογο

Εάν διατίθεται 
το πλήρες 
κείμενο, θα δεις 
την εικόνα της 
λήψης

Αποθήκευσε μία 
νέα δημοσίευση 
και συμπλήρωσε 
ή διόρθωσε τα 
δεδομένα της 
βιβλιογραφικής 
αναφοράς



Ψάξε στον κατάλογο online

Επίλεξε Advanced search για 
αναζήτηση με περισσότερα 
κριτήρια



Πρόσθεσε γρήγορα νέα έρευνα

Εάν το άρθρο διατίθεται 
ελεύθερα, με ένα κλικ το
προσθέτεις στη
βιβλιοθήκη σου

Ή χρησιμοποιείς το 
Open URL για να 
εντοπίσεις το πλήρες 
κείμενο



Στατιστικές πληροφορίες
αναγνωσιμότητας



Δες σχετικά έγγραφα

Επίλεξε δύο ή περισσότερα άρθρα και 
πάτησε το εικονίδιο ‘Related’ ή με 
δεξί κλικ ‘Related Documents’



Μίλα μαζί μας

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε



Οδηγίες χρήσης

http://community.mendeley.com/guides

http://community.mendeley.com/guides


Υποστήριξη Ανατροφοδότηση

http://support.mendeley.com http://feedback.mendeley.com

http://support.mendeley.com
http://feedback.mendeley.com


Organize. Collaborate. Discover. www.mendeley.co
m
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Ευχαριστούμε


