
 
 

 

EBSCOhost Research Databases 

 
Η EBSCOhost είναι ένα online σύστημα αναζήτησης σε έναν αριθμό βάσεων δεδομένων, στις οποίες είναι 

συμβεβλημένο κάθε φορά το ίδρυμα. Διαθέτει πολύγλωσσο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) με 

προεπιλεγμένη την αγγλική γλώσσα. Παρέχεται, ωστόσο, η δυνατότητα επιλογής της ελληνικής γλώσσας.   
 

Η πρόσβαση είναι δυνατή στη διεύθυνση http://search.epnet.com/login.aspx μόνο μέσω των Η/Υ του 

δικτύου του Ιδρύματος με αυτόματη αναγνώριση της διεύθυνσης IP του Η/Υ. Σημειώνεται ότι είναι 

απαραίτητη η εγκατάσταση του λογισμικού Acrobat Reader, γιατί τα περισσότερα πλήρη κείμενα των άρθρων 

είναι σε μορφή Acrobat .pdf. 
 
 
Βασικά χαρακτηριστικά:  
 

Α: Διαθέτει:  
- Ελληνικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) 
- Σύστημα πλοήγησης και προσανατολισμού μέσα σε κάθε ιστοσελίδα  
- Πλήρη και εύχρηστο οδηγό χρήσης 
- Πληροφορίες για τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων 
- Ενημέρωση βάσης δεδομένων σε ημερήσια βάση 
- Εξατομικευμένες υπηρεσίες (απαιτείται εγγραφή)  

 
Β: Δίνει δυνατότητα:  
- Επιλογής βάσεων δεδομένων 
- Απλής και σύνθετης αναζήτησης με Boolean λογική (AND – OR – NOT)  και λέξεις-κλειδιά 
- Οπτικής αναζήτησης 
- Ιστορικού αναζητήσεων και συνδυασμού, αλλά και αναπροσαρμογή/ανασύνθεση  αυτών 
- Προσαρμογής εμφάνισης αποτελεσμάτων 
- Αποθήκευσης και εξαγωγής αποτελεσμάτων 
- Ενεργοποίησης υπηρεσιών ειδοποίησης με την τεχνολογία RSS 

 
Περιεχόμενα: 

 

Αρχική Σελίδα: Επιλογή Βάσης Δεδομένων _________________________________________ 2 

Μηχανισμοί Αναζήτησης ________________________________________________________ 3 
Απλή Αναζήτηση ____________________________________________________________________ 3 

Προηγμένη Αναζήτηση _______________________________________________________________ 4 

Οπτική Αναζήτηση __________________________________________________________________ 5 

Προβολή Αποτελεσμάτων Αναζήτησης _____________________________________________ 6 
Προσωρινός Φάκελος ________________________________________________________________ 7 

Ιστορικό Αναζητήσεων__________________________________________________________ 8 

Οδηγός – Βοήθεια ______________________________________________________________ 9 

Πρόσθετες υπηρεσίες ___________________________________________________________ 9 
 

 
Σημείωση: στο κείμενο έχουν ενσωματωθεί υπερσυνδέσεις (hyperlink) είτε πάνω σε λέξεις-φράσεις, είτε με τη 

σημείωση [Περισσότερα]. Οι υπερσυνδέσεις αυτές οδηγούν στις σχετικές κάθε φορά σελίδες του Οδηγού 
Βοήθειας της online πληροφοριακής υπηρεσίας.  
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Αρχική Σελίδα: Επιλογή Βάσης Δεδομένων 

 
 

2)  Κατά την εισαγωγή σας στο σύστημα αναζήτησης ζητείται η επιλογή  
τουλάχιστον μίας από τις προσφερόμενες Βάσεις Δεδομένων.

1)  Από την αρχική σελίδα της υπηρεσίας προσφέρεται η δυνατότητα αλλαγής της 
γλώσσας του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης (Language). Η προεπιλεγμένη 
γλώσσα της υπηρεσίας είναι η αγγλική. Ωστόσο, από τον Ιούλιο του 2006 
προσφέρεται και η δυνατότητα επιλογής της ελληνικής γλώσσας (Ελληνικά).

 
3) Η συνέχεια της διαδικασία αναζήτησης επιτυγχάνεται με επιλογή του κουμπιού 

Συνέχεια.  
 

Προσοχή: στην περίπτωση που επιλεχθεί η υπερσύνδεση-τίτλος μιας βάσης δεδομένων, 
τότε αυτόματα γίνεται μετάβαση σε επόμενη σελίδα, αλλά με επιλεγμένη μόνο αυτή 
τη βάση (αναιρείται η δυνατότητα πολλαπλής επιλογής βάσεων δεδομένων).

 
 

 
 
 
 
 
 

Παρέχεται σύντομη περιγραφή κάθε διαθέσιμης βάσης δεδομένων με δυνατότητα 
μετάβασης σε σελίδα με αναλυτικές πληροφορίες (Περισσότερες πληροφορίες) 
και σε σελίδες με τους τίτλους που η κάθε μία περιλαμβάνει (Λίστα τίτλων). 
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Μηχανισμοί Αναζήτησης 
 

 
 

Απλή, Σύνθετη και Οπτική Αναζήτηση 
με Λέξεις-Κλειδιά (Keyword) 

(σε όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, π.χ. 
βιβλιογραφική αναφορά, πλήρες κείμενο, κλπ.)

 
 

Επιστροφή στη σελίδα επιλογής 
βάσεων δεδομένων 

 
 
 

 
 

Απλή  Ανα ζ ή τηση  

Στο μηχανισμό Απλής Αναζήτησης ο χρήστης μπορεί να εισάγει επιλεγμένους όρους, λέξεις-
κλειδιά (Εύρεση) και να επιλέξει τη βάση στην οποία θα εκτελεστεί η αναζήτηση (εντός).  
Διατίθενται δύο καρτέλες από το μηχανισμό: 

- Καρτέλα “Λεπτομερέστερη Αναζήτηση”, όπου είναι δυνατός ο περιορισμός ή η 
επέκταση της αναζήτησης με συγκεκριμένα κριτήρια. 

- Καρτέλα “Αποτελέσματα”, από όπου είναι δυνατή η προβολή των αποτελεσμάτων. 
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Προηγμ έ ν η  Ανα ζ ή τηση  

Στο μηχανισμό Προηγμένης Αναζήτησης ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει τρία είδη 
αναζητήσεων: 

1. αναζήτηση με λέξεις – κλειδιά 
2. αναζήτηση σε παραπομπές 
3. αναζήτηση σε ευρετήρια. 

Στην αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά μπορεί να: 
i. επιλέξει όρους αναζήτησης (Εύρεση) 
ii. επιλέξει πεδία στα οποία θα εκτελεστεί η αναζήτηση (εντός: Προεπιλεγμένα πεδία). 

συνδυάσει όρους αναζήτησης με Boolean λογική (and-or-not),  
iii. επιλέξει βάση δεδομένων όπου θα εκτελεστεί η αναζήτηση (εντός: Multiple 

Databases). 
 

Διατίθενται τρεις καρτέλες από το μηχανισμό: 
- “Λεπτομερέστερη Αναζήτηση”, όπου είναι δυνατός ο περιορισμός ή η επέκταση της 
αναζήτησης με συγκεκριμένα κριτήρια. Παρέχονται ακόμη ειδικά κριτήρια περιορισμού ανά 
βάση, π.χ. Academic Search Premier. 

- “Αναζήτηση ιστορικού/ειδοποιήσεων”, από όπου είναι δυνατή η προβολή ιστορικού 
αναζητήσεων και υπηρεσιών ειδοποίησης (εξατομικευμένη υπηρεσία) για επιλεγμένες 
αναζητήσεις.   

- “Αποτελέσματα”, από όπου είναι δυνατή η προβολή των αποτελεσμάτων. 
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Οπτ ι κ ή  Ανα ζ ή τηση  

 
 
 
 
 

Στο μηχανισμό Οπτικής Αναζήτησης ο χρήστης μπορεί να εισάγει επιλεγμένους όρους, λέξεις-
κλειδιά (Εύρεση) και να επιλέξει τη βάση στην οποία θα εκτελεστεί η αναζήτηση (εντός).  
 
Κάτω από το μηχανισμό αναζήτησης βρίσκεται η περιοχή οπτικής προβολής των αποτελεσμάτων, 
όπου παρέχεται η δυνατότητα περιορισμού των αποτελεσμάτων (Εμφάνιση φίλτρων), 
επιστροφής στην προηγούμενη οθόνη της οπτικής αναζήτησης (επιστροφή στην προηγούμενη 
τιμή πλοήγησης και επιστροφής στο Κορυφαίο επίπεδο. 

 

Σημειώνεται ότι με κύκλο  
αναπαριστώνται οι κατηγορίες 
αποτελεσμάτων και με τετράγωνο 
  οι υπερσύνδεσμοι προς 
εγγραφές άρθρων.  

Στο δεξιό μέρος της οθόνης προβάλλονται 
σχετικές οδηγίες στα αγγλικά. 

Δυνατότητα επιλογής για προβολή μόνο του 
αριστερού ή του δεξιού μέρους της περιοχής 
οπτικής προβολής των αποτελεσμάτων. 

Η επιλογή συγκεκριμένης κατηγορίας μεγεθύνει 
τον κύκλο που την αναπαριστά με δυνατότητα 
επιλογής άλλων υποκατηγοριών   ή άρθρων  .  
Η τοποθέτηση του κέρσορα πάνω σε ένα άρθρο 

 προβάλλει τα βιβλιογραφικά του στοιχεία. Η 
επιλογή ενός άρθρου προβάλλει την εγγραφή του 
στο δεξιό μέρος της οθόνης.  

Ημερομηνία Δημιουργίας: 23/01/2004 Τελ. Ενημέρωση/ Έλεγχος: 04/06/2007 
 

Οδηγοί Χρήσης -- Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
- 5 -



  

EBSCOhost Research Databases 

 
Προβολή Αποτελεσμάτων Αναζήτησης 
 

Η προβολή (αριθμός αποτελεσμάτων ανά σελίδα και μορφή 
εγγραφών αναφοράς) και ο περιορισμός των αποτελεσμάτων 
(επιλογή συγκεκριμένης βάσης δεδομένων) μπορούν να 
προσαρμοστούν από τη σελίδα Προτιμήσεις. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στους μηχανισμούς Απλής και Προηγμένης Αναζήτησης τα Αποτελέσματα 
προβάλλονται στην ομώνυμη καρτέλα, όπου παρέχεται και η δυνατότητα 
ταξινόμησής τους (Ταξινόμηση κατά:) και επιλογής τους για προσθήκη σε 
προσωρινό φάκελο (Προσθήκη). 

 
 
 

Η επιλογή του τίτλου ενός άρθρου οδηγεί σε νέα 
σελίδα η οποία περιλαμβάνει την εγγραφή του 
άρθρου και προσφέρει δυνατότητες διαχείρισης της 
εγγραφής: Εκτύπωση/Έντυπο, Ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, Αποθήκευση, άμεση Εξαγωγή σε 
ειδικό λογισμικό διαχείρισης (π.χ. Refworks, 
Endnote, κ.λπ.) και προσωρινή Προσθήκη σε 
φάκελο. Η προβολή του πλήρους κειμένου (αν 
διατίθεται) είναι δυνατή με την επιλογή 
“Προβολή: Πλήρες κείμενο σε μορφή 
HTML/PDF”. 
 
Στο μηχανισμό οπτικής αναζήτησης η εγγραφή 
ενός άρθρου προβάλλεται στο δεξιό μέρος της 
οθόνης. 
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Προσωρ ι ν ό ς  Φάκ ε λ ο ς  

 
 
 
 
 
 

Η προβολή των αποθηκευμένων 
 προσωρινό φάκελο είναι 

Προβολή φακέλου ή του εικονιδί
αντικείμενα”. 
 
Σημειώνεται πως, αν ο χρήστης 
μόνιμα τα αποτελέσματα που τον
εγγραφεί στις εξατομικευμένες ς
Εγγραφείτε στο δικό μου EBSCO

βιβλιογραφικών εγγραφών 
δυνατή με την επιλογή  
ου “Ο φάκελος περιέχει 

στον

επιθυμεί να αποθηκεύσει 
 ενδιαφέρουν, πρέπει να 
υπηρεσίε  (Εγγραφή/ 

host). 

Οι τρόποι εξαγωγής των επιλεγμένων βιβλιογραφικών αναφορών είναι: 
- Εκτύπωση/Έντυπο  
- Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  
- Αποθήκευση στο δίσκο 
- Εξαγωγή σε ειδικό λογισμικό διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών 

 
Η επιλογή του τίτλου ενός άρθρου οδηγεί σε νέα σελίδα με τα 
βιβλιογραφικά του στοιχεία. 

Ημερομηνία Δημιουργίας: 23/01/2004 Τελ. Ενημέρωση/ Έλεγχος: 04/06/2007 
 

Οδηγοί Χρήσης -- Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
- 7 -



  

EBSCOhost Research Databases 

 
Ιστορικό Αναζητήσεων  
 
 

Η καρτέλα Αναζήτηση ιστορικού/ειδοποιήσεων προβάλλει τις αναζητήσεις που 
εκτέλεσε ο χρήστης κατά την τρέχουσα εισαγωγή του στο σύστημα.  
 
Από αυτή τη σελίδα παρέχεται η δυνατότητα: 

1. Εκτύπωσης ιστορικού αναζήτησης    
2. Ανάκτησης αποτελεσμάτων   
3. Ανάκτησης ειδοποιήσεων  
4. Αποθήκευσης αναζητήσεων/ειδοποιήσεων    
5. Απαλοιφής ιστορικού αναζήτησης  
6. Συνδυασμού εκτελεσμένων αναζητήσεων (Συνδυασμός αναζητήσεων με:) 
7. Προβολής των αποτελεσμάτων (Ενέργειες- Προβολή αποτελεσμάτων) 
8. Επαναδιατύπωσης αναζήτησης (Ενέργειες- Επανεξέταση αναζήτησης) 
9. Προβολής λεπτομερειών (Ενέργειες- Προβολή λεπτομερειών) 
10. Διαγραφή συγκεκριμένης αναζήτησης (Στήλη- Διαγραφή) 
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Οδηγός – Βοήθεια 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Μέσω της υπερσύνδεσης “Βοήθεια”, ο χρήστης μπορεί να μεταβεί 
σε νέο παράθυρο πλήρης Οδηγός Βοήθειας. 
 

Σημειώνεται πως η βοήθεια ΔΕΝ έχει μεταφραστεί στα ελληνικά.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Πρόσθετες υπηρεσίες 
 
 

Η υπηρεσία EBSCOhost 

προσφέρει τη δυνατότητα 

εγγραφής χωρίς χρέωση 

(Εγγραφείτε στο δικό μου 

EBSCOhost) στις 

εξατομικευμένες υπηρεσίες.  

 

Η εγγραφή στην υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα:  

- δημιουργίας προσωπικού φακέλου, όπου αποθηκεύονται αποτελέσματα αναζητήσεων, υπερσυνδέσεις σε 

επιλεγμένα άρθρα και ιστορικό αναζητήσεων  

- ενημέρωσης τόσο για νέο περιεχόμενο που ικανοποιεί τα κριτήρια αποθηκευμένων αναζητήσεων, όσο και 

για νέα τεύχη επιλεγμένων περιοδικών.  
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