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ELIXIR-GR / BiP! Finder
Υπηρεσία εκτίμησης και ανάδειξης αντικτύπου των 

επιστημονικών δημοσιεύσεων



Η κοινότητα ELIXIR

• ELIXIR: διακυβερνητικός οργανισμός για την οργάνωση, 
ολοκλήρωση & συντήρηση πόρων βιοπληροφορικής στην 
Ευρώπη
– Πόροι = σύνολα δεδομένων, εργαλεία, υπολογιστικές υπηρεσίες, 

πρότυπα διαλειτουργικότητας, εκπαιδευτικές δραστηριότητες & υλικό

• Γενικά στοιχεία:
– Ίδρυση: 2014 (RI – Horizon2020)

– 24 μέλη-κόμβοι
• Κεντρικός κόμβος

• 23 χώρες-μέλη (regular-provisional-observers)

– 180+ ερευνητικοί οργανισμοί
– Συντονιστής: EBI του EMBL



ELIXIR-GR

https://elixir-greece.org/

https://elixir-greece.org/


Υπηρεσίες ανοιχτής επιστήμης προς κοινότητα 
ELIXIR-GR

• Επέκταση & παραμετροποίηση του OpenAIRE 
community portal για την κοινότητα ELIXIR-GR
– Αυτόματος εντοπισμός σχετικών δημοσιεύσεων

• άμεσα αποτελέσματα κοινότητας
• αποτελέσματα τρίτων που εκμεταλλεύονται το output της κοινότητας

– Υποστήριξη αναζήτησης ερευνητικών αποτελεσμάτων
– Υποστήριξη διαφορετικών τρόπων ιεράρχησης 

αποτελεσμάτων αναζήτησης (πχ με βάση αντίκτυπο)

• Επέκταση & παραμετροποίηση του OpenAIRE 
administration dashboard για την κοινότητα ELIXIR-GR
– Διαχείριση πληροφοριών κοινότητας
– Παρακολούθηση αντικτύπου κοινότητας 
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Γιατί;

§ Εκθετική αύξηση επιστημονικών δημοσιεύσεων
• Αύξηση πλήθους ερευνητών παγκοσμίως [2]

• Μεγάλο πλήθος περιοδικών [3]

• “Publish or perish” [4]
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Ένα μεγάλο πλήθος των δημοσιεύσεων 
περιλαμβάνει έρευνα χαμηλής ποιότητας [4,5]
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Πώς;



Πώς;

Προβλήματα:
• ”Citation lag” [6-9] à πόλωση έναντι νέων δημοσιεύσεων [10-12]

• Ο αντίκτυπος έχει διάφορες πτυχές [13]



Δημοτικότητα - Επιρροή

I want the 
latest trends in 

a field

I want the most 
fundamental 
works of the 
field to delve 

into it 

(popularity – influence)



BiP! Finder – η αρχιτεκτονική

http://bip.imis.athena-innovation.gr/

http://bip.imis.athena-innovation.gr/
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Εικόνες

• Διαφάνειες 6-7
– Rob Curran on Unsplash, 
– Jon Tyson on Unsplash, 
– Wikimedia Commons (public domain)

• Διαφάνειες 8-9
– Hermes Rivera on Unsplash

• Διαφάνειες 10-11
– Felipe Micaroni Lalli on Wikimedia Commons


