
Εκπαιδευτικό μάθημα για την Προηγμένη 

αναζήτηση βάσει οδηγιών 



Καλωσορίσατε στο εκπαιδευτικό μάθημα της EBSCO Publishing για την προηγμένη αναζήτηση βάσει 

οδηγιών, το οποίο θα σας βοηθήσει να μάθετε τα βασικά χαρακτηριστικά της οθόνης προηγμένης 

αναζήτησης, όπως τα κριτήρια περιορισμού και επέκτασης αναζήτησης, η δυνατότητα αποθήκευσης 

αναζητήσεων, η ρύθμιση ειδοποιήσεων αναζήτησης και περιοδικού, η αναζήτηση εκδόσεων και η 

περιήγηση στα ευρετήρια, καθώς και να μάθετε πώς να διαχειρίζεστε  τα αποτελέσματα αναζήτησης στον 

προσωπικό σας φάκελο (το Δικό μου EBSCOhost).  



Η αναζήτηση βάσει οδηγιών σάς επιτρέπει να αναζητήσετε ταυτόχρονα διαφορετικούς όρους σε 

διαφορετικά πεδία παραπομπών άρθρων.  Ξεκινήστε πληκτρολογώντας έναν όρο αναζήτησης στο 

πρώτο πεδίο Εύρεση (technology) και, στη συνέχεια, επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα το 

πεδίο στο οποίο επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί η αναζήτηση σας, όπως το Subject Terms.  



Κατευθύνετε την αναζήτησή σας πληκτρολογώντας και έναν δεύτερο όρο, όπως το όνομα μιας 

συγκεκριμενης έκδοσης, (Time), και επιλέξτε το πεδίο SO Journal Name.  Μπορείτε να 

πληκτρολογήσετε και έναν τρίτο όρο, (children), και να επιλέξετε το πεδίο All Text, προκειμένου το 

πρόγραμμα EBSCOhost  να ψάξει στο πλήρες κείμενο όλων των άρθρων τον όρο children. 

 Σημείωση:  Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε αναζητήσεις γραμμών εντολών χρησιμοποιώντας 

τις συντομογραφίες του κατάλληλου πεδίου, π.χ. SO αντί για journal name, πριν από τον όρο 

αναζήτησης που έχετε πληκτρολογήσει στο πεδίο Εύρεση. 



Η οθόνη στην καρτέλα Λεπτομερέστερη αναζήτηση προσφέρει πρόσθετα κριτήρια περιορισμού 

αναζήτησης σε σχέση με την οθόνη βασικής αναζήτησης, για περισσότερα και λεπτομερέστερα 

αποτελέσματα. Για παράδειγμα, μπορείτε να περιορίσετε την αναζήτηση αποτελεσμάτων σε άρθρα 

με πλήρες κείμενο που παρουσιάζονται ως Κύριο θέμα. Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να 

δείτε τη Λίστα αποτελεσμάτων. 



Μπορείτε να ταξινομήσετε τα αποτελέσματα κατά ημερομηνία, πηγή, συγγραφέα ή σχετικότητα με τη 

βοήθεια της αναπτυσσόμενης λίστας Ταξινόμηση κατά που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της 

Λίστας αποτελεσμάτων.  Μπορείτε επίσης να δείτε τα αποτελέσματα ταξινομημένα σύμφωνα με τα 

θέματα που εμφανίζονται στα αριστερά της λίστας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα στο 

φάκελο προσωρινής συνεδρίας κάνοντας κλικ στο εικονίδιο φακέλου Προσθήκη. Για να προσθέσετε ένα 

σύνδεσμο αναζήτησης στον προσωπικό σας φάκελο, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Προσθήκη αυτής της 

αναζήτησης στο φάκελο που βρίσκεται επάνω από το πεδίο Εύρεση. 



Για να αποθηκεύσετε τα αποτελέσματα πέραν της τρέχουσας συνεδρίας, συνδεθείτε με το Δικό μου 

EBSCOhost, όπου θα παραμείνουν τα αποθηκευμένα αντικείμενα έως ότου τα διαγράψετε. Εάν δεν 

έχετε ακόμη δημιουργήσει τον προσωπικό σας λογαριασμό φακέλων, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Είμαι 

νέος χρήστης για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. Μέσα από το 

Δικό μου EBSCOhost μπορείτε να εκτυπώσετε, να αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να 

αποθηκεύσετε στο δίσκο όλα τα αποθηκευμένα αποτελέσματα.  



Στην καρτέλα Αναζήτηση ιστορικού/ειδοποιήσεων, μπορείτε να εκτελέσετε ξανά μια αναζήτηση που 

είχατε πραγματοποήσει στο παρελθόν επιλέγοντας το πλαίσιο που βρίσκεται μπροστά από αυτήν 

και κάνοντας κλικ στο κουμπί Προσθήκη. Διαφορετικά, μπορείτε να κάνετε Εκτύπωση ιστορικού 

αναζήτησης, Ανάκτηση αναζητήσεων, Ανάκτηση ειδοποιήσεων, Αποθήκευση 

αναζητήσεων/ειδοποιήσεων ή Απαλοιφή ιστορικού αναζήτησης  επιλέγοντας τους αντίστοιχους 

υπερσυνδέσμους.  



Για να αποθηκεύσετε τις αναζητήσεις, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Αποθήκευση αναζητήσεων/ειδοποιήσεων 

μόλις πραγματοποιήσετε την αναζήτηση που θέλετε να αποθηκεύσετε στον προσωπικό σας φάκελο.   

Αυτή η δυνατότητα είναι πάντα διαθέσιμη για την τελευταία αναζήτηση που έχετε εκτελέσει.  



Συμπληρώστε τα πεδία και επιλέξτε μόνιμη ή προσωρινή αποθήκευση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ 

στο κουμπί Αποθήκευση. Τα κριτήρια αναζήτησης που ορίσατε θα αποθηκευτούν στον  

προσωπικό σας φάκελο το Δικό μου EBSCOhost έως ότου τα διαγράψετε. 



Μπορείτε να δημιουργήσετε ειδοποιήσεις αναζήτησης για τις τελευταίες προηγμένες 

αναζητήσεις που πραγματοποιήσατε, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο Αποθήκευση 

Αναζητήσεων/Ειδοποιήσεων και συμπληρώνοντας την φόρμα που θα εμφανιστεί.   

Επιλέξτε Ειδοποίηση πριν κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. 



Συμπληρώστε τη φόρμα ειδοποίησης επιλέγοντας τη συχνότητα των ειδοποιήσεων, το χρονικό 

διάστημα εντός του οποίου έχουν εκδοθεί τα άρθρα, τη διάρκεια των ειδοποιήσεων και τη 

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θέλετε να αποστέλλονται αυτόματα τα 

αποτελέσματα. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ρύθμισης του συστήματος ειδοποίησης, κάντε 

κλικ στο κουμπί Αποθήκευση. Η ειδοποίησή σας θα αποθηκευτεί στο Δικό μου EBSCOhost,  

έως ότου τη διαγράψετε. 



Οι εκδόσεις μπορούν να αναζητηθούν απευθείας, πατώντας το κουμπί του αρχείου 

καθιερωμένου τύπου Εκδόσεις στη γραμμή εργαλείων στο επάνω μέρος της οθόνης. Κάντε 

κλικ σε αυτό για να εμφανιστούν με αλφαβητική σειρά όλες  οι εκδόσεις που παρουσιάζονται 

στη βάση δεδομένων. 



Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις περιοδικών πατώντας το ίδιο κουμπί του αρχείου 

καθιερωμένου τύπου Εκδόσεις. Κάντε κλικ σε αυτό, για να εμφανιστούν με αλφαβητική σειρά οι 

διαθέσιμες εκδόσεις, επιλέξτε εκείνη που θέλετε να ρυθμίσετε ως ειδοποίηση,  

και κάντε κλικ στο σύνδεσμο της ονομασίας της. 

 



Κάντε κλικ στην Ειδοποίηση περιοδικού, στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας  που θα 

εμφανιστεί με τις λεπτομέρειες έκδοσης. 



Συμπληρώστε τη φόρμα υποδεικνύοντας τη διάρκεια της ειδοποίησης και τη διεύθυνση όπου θέλετε να 

αποστέλλονται τα αποτελέσματα της ειδοποίησης.  Μπορείτε να τροποποιήσετε τη γραμμή θέματος του 

μηνύματος ειδοποίησης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για να είστε βέβαιοι ότι θα το αναγνωρίσετε όταν 

το λάβετε.  Μπορείτε, επίσης, να τροποποιήσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Από 

προκειμένου να αποφύγετε το λογισμικό προστασίας από ιούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συστήματός 

σας να μην αναγνωρίζει και να εμποδίζει τη λήψη μηνυμάτων που φέρουν την προεπιλεγμένη διεύθυνση 

Από που εμφανίζεται εδώ. 



Μπορείτε να προβάλετε μια λίστα ευρετηρίων για μια συγκεκριμένη βάση δεδομένων.  Κάντε 

κλικ στο κουμπί Ευρετήρια στη γραμμή εργαλείων στο επάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε το 

πεδίο στο οποίο θέλετε να εκτελέσετε την αναζήτηση, όπως Journal Name, και στη συνέχεια 

πληκτρολογήστε έναν αντίστοιχο όρο αναζήτησης, όπως Time.  Κάντε κλικ στο κουμπί 

Προβολή. 



 Το EBSCOhost προβάλλει μία λίστα με όλες τις εκδόσεις που αρχίζουν με τη λέξη time και 

 οι οποίες εμφανίζονται στην τρέχουσα βάση δεδομένων. 



Για να εκτελέσετε αναζήτηση στο περιεχόμενο κάποιας έκδοσης από τη λίστα, επιλέξτε το πλαίσιο 

που βρίσκεται μπροστά από αυτή και κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.  

Το όνομα της έκδοσης και ο κωδικός πεδίου της εμφανίζονται τώρα στο πεδίο Εύρεση.  



Κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση για να εμφανιστεί η λίστα αποτελεσμάτων όλων των διαθέσιμων 

άρθρων της επιλεγμένης έκδοσης. 



Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Βοήθεια για να εμφανιστούν οι πλήρεις οδηγίες ηλεκτρονικής βοήθειας και 

επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία υποστήριξης της EBSCO http://support.ebsco.com, όπου 

μπορείτε να περιηγηθείτε στη βάση γνώσεων Συνήθεις Ερωτήσεις, να κάνετε λήψη των βοηθητικών 

φύλλων, των οδηγιών χρήσης και των επαιδευτικών μαθημάτων Flash ή να διαβάσετε τις τελευταίες 

ειδήσεις στην ιστοσελίδα μας Top Stories. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το εκπαιδευτικό μάθημα για 

την προηγμένη αναζήτηση βάσει οδηγιών. 


