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A-Z (EBSCO) – Κατάλογος Ηλεκτρονικών Περιοδικών 
 
Η online υπηρεσία αναζήτησης τίτλων ηλεκτρονικών περιοδικών (online journals) A-Z προσφέρει µηχανισµό 

αναζήτησης στους τίτλους περιοδικών για τους οποίους έχει εξασφαλιστεί η πρόσβαση στα περιεχόµενα και 

στα πλήρη κείµενα (full text) των άρθρων τους. Το άµεσο αποτέλεσµα της αναζήτησης είναι εγγραφές 

αναφοράς των τίτλων (στοιχεία: τίτλος, ISSN, εκδότης, διαθέτης/ες), που συµπεριλαµβάνουν υπερσυνδέσεις 

(hyperlinks) για τις ιστοσελίδες των περιοδικών (άνοιγµα σε νέο παράθυρο). 

 

> Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι στην αγγλική γλώσσα. 

> Η πρόσβαση είναι δυνατή µόνο µέσω των Η/Υ που είναι συνδεµένοι στο δίκτυο του Πανεπιστηµίου 

Θεσσαλίας.  
 
Βασικά χαρακτηριστικά:  
 

Α: ∆ιαθέτει:  
- Εύκολο σύστηµα πλοήγησης (navigation) και προσανατολισµού (orientation) 
- Συνεχή ενηµέρωση του καταλόγου (database update) 

 
Β: Παρέχει τις δυνατότητες:  
- Απλής και σύνθετης αναζήτησης (searching) µε χρήση Boolean λογικής, λέξεων κλειδιών και επιλογής 

πεδίων αναζήτησης 
- Αναζήτησης (browsing) µέσω προβολής των τίτλων µε αλφαριθµητική οµαδοποίηση 
- Αναζήτησης (browsing) µέσω προβολής των τίτλων µε θεµατική οµαδοποίηση 

 
Περιεχόµενα: 

Βασικά χαρακτηριστικά: 1 

Επιλογή: TITLES 2 

Επιλογή: SUBJECTS 3 

Επιλογή: SEARCH 4 
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Επιλογή: TITLES 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

∆ίνονται οι δυνατότητες:

Απλή Αναζήτηση µε λέξεις-
κλειδιά στον τίτλο των 

περιοδικών 
(Keyword searching in title) 

 

Πλοήγηση και Προβολή τίτλων µε 
αλφαριθµητική οµαδοποίηση 

(browsing by title) 

Τα στοιχεία των αποτελεσµάτων είναι: 

- Τίτλος 

- Ονοµασία ∆ιαθέτη µε 
υπερσύνδεση στη σελίδα του 
περιοδικού 

- Κάλυψη τευχών περιοδικού (αν 
υπάρχει) 

- Ειδικές πληροφορίες (π.χ. 
πρόσβασης και  µορφής) 

- ISSN (αν υπάρχει) 

- Εκδότης (αν υπάρχει) 

- Θέµα (αν υπάρχει) 

∆ίπλα σε κάθε αποτέλεσµα αναζήτησης 
εµφανίζονται επιλεγµένες 
υπερσυνδέσεις (links)  

(Άνοιγµα σε νέο παράθυρο) 
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Επιλογή: SUBJECTS 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
∆ίνεται η δυνατότητα: 

Επιλογή εµφάνισης τίτλων οµαδοποιηµένων µε θέµα 
(browsing by subject). 

 
Σηµειώνεται ότι τα αποτελέσµατα δεν εξασφαλίζουν το 100% της 
κάλυψης, γιατί δεν είναι θεµατικά ευρετηριασµένοι όλοι οι τίτλοι. 

Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται όπως 
και παραπάνω (βλέπε: επιλογή TITLES), 
µε τις επιπλέον δυνατότητες: 

Απλή Αναζήτηση µε λέξεις-
κλειδιά στον τίτλο των 

περιοδικών 
(Keyword searching in title) 

∆ίπλα σε κάθε αποτέλεσµα αναζήτησης 
εµφανίζονται επιλεγµένες 
υπερσυνδέσεις (links)  

(Άνοιγµα σε νέο παράθυρο) 

Επιστροφή στη σελίδα επιλογής θέµατος
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Επιλογή: SEARCH  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

∆ίνεται η δυνατότητα Σύνθετης 
Αναζήτησης (keyword searching). 

Εισαγωγή λέξης ή και λέξεων  
 

Συσχετίζονται µε τη λογική «and» (π.χ. 
library organization – τα αποτελέσµατα 

αφορούν όσους τίτλους περιέχουν και τους 
δύο όρους/λέξεις άσχετα µε τη σειρά τους). 

– Ισχύει µε την επιλογή του είδους 
αναζήτησης (Search Type): Contains 

Επιλογή πεδίου µέσα στο οποίο 
αναζητούνται οι λέξεις (όροι) 

Είδος Αναζήτησης: 
- (Contains) Οι όροι να περιέχονται στα αποτελέσµατα 
- (Begins With) Οι όροι να βρίσκονται στην αρχή των αποτελεσµάτων 
- (Exact Match) Πλήρη ταύτιση των όρων (φράση) µε τα αποτελέσµατα  

Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται όπως 
και παραπάνω (βλέπε: επιλογή TITLES), 
µε τις επιπλέον δυνατότητες: 

Απλή Αναζήτηση µε λέξεις-
κλειδιά στον τίτλο των 

περιοδικών 
(Keyword searching in title) 

∆ίπλα σε κάθε αποτέλεσµα αναζήτησης 
εµφανίζονται επιλεγµένες 
υπερσυνδέσεις (links)  

(Άνοιγµα σε νέο παράθυρο) 

Επιστροφή στη σελίδα αναζήτησης µε 
δυνατότητα περαιτέρω επεξεργασίας της 

τρέχουσας αναζήτησης. 
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