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Αναζήτηση με Boolean Logic (τελεστές And, Or, And not)
Στο πλαίσιο μιας αναζήτησης έχετε τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε πολλούς όρους στα διαφορετικά
πλαίσια κειμένου της φόρμας προσδιορίζοντας τη λογική συσχέτιση των όρων μεταξύ τους με τη βοήθεια των
λογικών τελεστών Boolean. Οι τελεστές που μπορείτε να επιλέξετε είναι:
1. And: Θα το επιλέξετε για να αναζητήσετε εγγραφές που περιέχουν όλους τους όρους που
πληκτρολογήσατε, π.χ.
Όρος Αναζήτησης

Πεδίο Αναζήτησης

Τελεστής

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Οπουδήποτε
And (Και)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οπουδήποτε
Σε αυτό το παράδειγμα θα βρείτε εγγραφές που περιέχουν τους όρους ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ σε
οποιοδήποτε πεδίο αναζήτησης.
2. Or: Θα το επιλέξετε για να αναζητήσετε εγγραφές που περιέχουν είτε τον όρο που προηγείται είτε τον
όρο που έπεται του τελεστή ή και τους δύο όρους, π.χ.
Όρος Αναζήτησης

Πεδίο Αναζήτησης

Τελεστής

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Οπουδήποτε
Or (Ή)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οπουδήποτε
Σε αυτό το παράδειγμα θα βρείτε εγγραφές που περιέχουν τον όρο ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ή τον όρο ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ή
και τους δύο όρους.
3. And not: Θα το επιλέξετε για να αναζητήσετε εγγραφές που περιέχουν τον όρο που προηγείται αλλά
όχι τον όρο που έπεται του τελεστή, π.χ.
Όρος Αναζήτησης

Πεδίο Αναζήτησης

Τελεστής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οπουδήποτε
And not (Και όχι)
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Οπουδήποτε
Σε αυτό το παράδειγμα θα βρείτε εγγραφές όπου σε οποιοδήποτε πεδίο υπάρχει η λέξη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ αλλά δεν
περιέχουν τη λέξη ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ.

Δομή Επιστημονικού Άρθρου (και επιστημονικής εργασίας)
Εξαρτάται από τις οδηγίες προς τους συγγραφείς του περιοδικού που θα δημοσιεύσει το άρθρο. Επιστημονικά
άρθρα δημοσιεύονται και σε άλλα τεκμήρια όπως τα Πρακτικά των συνεδρίων.
Συνηθισμένη δομή επιστημονικού άρθρου
1. Τίτλος άρθρου – Ονοματεπώνυμα συγγραφέων – Διευθύνσεις και Ιδρύματα Συγγραφέων.
2. Περίληψη άρθρου (Abstract).
3. Το κυρίως κείμενο του άρθρου συντάσσεται σε διακριτές ενότητες (π.χ. Εισαγωγή – Ενότητα 1 [π.χ.
Μεθοδολογία Έρευνας] – Ενότητα 2…… – Συζήτηση – Συμπεράσματα.
4. Βιβλιογραφία.
Οι παραπομπές που γίνονται από το κείμενο του άρθρου προς τη Βιβλιογραφία εξαρτώνται από
το στυλ βιβλιογραφίας του περιοδικού [π.χ. με το στυλ APA είναι: Σύμφωνα με την
Φραγκουδάκη (1985) η κοινωνική ανισότητα …. / Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες
(Παπαδάκης κ.α., 2004 ; Luijten-Lub et al., 2005) η εκπαίδευση ενηλίκων ……….]
Σύνδεσμοι web προς οδηγούς
σύνταξης βιβλιογραφίας κατά APA:

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
http://writing.wisc.edu/Handbook/DocAPA.html

