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Η υπηρεσία Oxford Reference Online του εκδοτικού οίκου Oxford University Press αποτελεί μία υπηρεσία 

παροχής πρόσβασης σε μία πληθώρα πληροφοριακών έργων, όπως εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, γεωγραφικοί 

άτλαντες κ.λπ. Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω της HEAL-Link 

έχει εξασφαλίσει πρόσβαση στην προηγμένη έκδοση της υπηρεσίας, η οποία ονομάζεται Premium Collection. 

Τα πληροφοριακά έργα της υπηρεσίας καλύπτουν τους παρακάτω κλάδους: Βιολογία, Ιστορία, Νομική, 

Λογοτεχνία, Ιατρική, Καλές Τέχνες, Μυθολογία, Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Τεχνολογία, Πολιτική και 

Κοινωνικές Επιστήμες, Θρησκεία και Φιλοσοφία, Γεωπονικές Επιστήμες και Επιστήμες περιβάλλοντος. Το 

περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι στην αγγλική γλώσσα.  

Η πρόσβαση είναι δυνατή στη διεύθυνση http://www.oxfordreference.com/ μόνο μέσω των Η/Υ του δικτύου 

του Ιδρύματος με αυτόματη αναγνώριση της διεύθυνσης IP του Η/Υ.  

 
Βασικά χαρακτηριστικά:  
 

Α: Διαθέτει:  
- Σύστημα πλοήγησης  
- Οδηγίες για αποτελεσματική αναζήτηση  

 
Β: Παρέχει τη δυνατότητα:  
- Αναζήτησης λημμάτων μέσα από μηχανισμό αναζήτησης 
- Απλής και σύνθετης αναζήτησης με χρήση Boolean λογικής και λέξεων-κλειδιών 
- Ταξινόμησης των αποτελεσμάτων 
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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 
 Η αρχική σελίδα της υπηρεσίας προσφέρει: 

- μηχανισμό Γρήγορης Αναζήτησης (Quick Search),  
- πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία και τη χρήση της (What’s new, New user?) και 
- δυνατότητα προβολής των πληροφοριακών έργων που διαθέτει ανά θεματική κατηγορία 
(Subjects & Books, τίτλοι κατηγοριών). 

[Περισσότερα]

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πλοήγηση ανά θεματική κατηγορία 
 

Από την αρχική σελίδα της υπηρεσίας είναι δυνατή η προβολή τόσο του συνόλου των 
διαθέσιμων πληροφοριακών έργων ανά θεματική κατηγορία (Subject & books), όσο και των 
πληροφοριακών έργων που ανήκουν σε συγκεκριμένη κατηγορία. Στη δεύτερη περίπτωση 
πρέπει να επιλεγεί ο τίτλος της θεματικής κατηγορίας από τη λίστα θεματικών κατηγοριών της  
αρχικής σελίδας.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Στη σελίδα Subject & books προβάλλονται όλοι 
οι διαθέσιμοι τίτλοι ανά θεματική κατηγορία. Η 
επιλογή ενός τίτλου οδηγεί στην αρχική σελίδα 
του έργου.  
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Η επιλογή μιας θεματικής κατηγορίας από την αρχική σελίδα οδηγεί 
σε σελίδα με τα περιεχόμενα σε αυτή πληροφοριακά έργα.  
Ακόμη προσφέρονται: 
1. Μηχανισμός Γρήγορης αναζήτησης (Quick Search) 
συγκεκριμένου λήμματος στα έργα τόσο της συγκεκριμένης 
κατηγορίας (Search this subject), όσο και του συνόλου των 
κατηγοριών (Search whole database). 

2. Δυνατότητα πλοήγησης στο ευρετήριο όρων που περιέχονται σε 
έργα της κατηγορίας (Browse this subject)  

3. Υπερσύνδεσμοι σε ιστότοπους με περιεχόμενο σχετικό με αυτό 
της κατηγορίας (Links for this subject). 

4. Δυνατότητα επιλογής ενός τίτλου από τη λίστα (Search within 
a book) και προβολής της αρχικής του σελίδας.  

Προβολή αρχικής σελίδας ενός πληροφοριακού έργου  
 

Στην αρχική σελίδα ενός πληροφοριακού έργου παρέχονται γενικές πληροφορίες, 
οδηγίες για σύνταξη παραπομπών σε αυτό (How to cite this book) και κατάλογος 
συντομογραφιών (Abbreviations). Ακόμη προσφέρονται οι παρακάτω δυνατότητες: 

1. Μηχανισμός Γρήγορης αναζήτησης (Quick Search) συγκεκριμένου λήμματος 
τόσο στο συγκεκριμένο έργο (Search this book), όσο και του συνόλου των 
διαθέσιμων έργων (Search whole database). 

2. Δυνατότητα πλοήγησης στο ευρετήριο όρων που περιέχονται στο συγκεκριμένο 
έργο (Browse this book)  

3. Υπερσύνδεσμοι σε ιστότοπους με περιεχόμενο σχετικό με αυτό του έργου (Links 
for this book).  
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Μηχανισμοί Αναζήτησης 
 

 

 

 

Η υπηρεσία διαθέτει δύο μηχανισμούς 
αναζήτησης. Ο μηχανισμός Γρήγορης Αναζήτησης 
(Quick Search) είναι διαθέσιμος από όλες τις 
σελίδες της υπηρεσίας.  Ο μηχανισμός σύνθετης 
αναζήτησης (Advanced Search) είναι 
διαθέσιμος από το βασικό μενού της υπηρεσίας. 

Ο μηχανισμός σύνθετης αναζήτησης (Advanced Search) επιτρέπει την αναζήτηση  
λέξεων-κλειδιών σε επιλεγμένα πεδία (Refine your Search). Είναι ακόμη δυνατό ο 
χρήστης να επιλέξει μία ή περισσότερες θεματικές κατηγορίες (Select subjects to 
search) για την εκτέλεση της αναζήτησής του.  

Στο δεξί μέρος της οθόνης προσφέρονται τρεις παραλλαγές του μηχανισμού 
αναζήτησης: Τυπική Αναζήτηση (Standard Search) Αναζήτηση με τη Boolean λογική 
(Boolean Search). Η τελευταία παραλλαγή του μηχανισμού (Pattern Search) 
ανακτά όρους με παρόμοια ορθογραφία. Μπορεί για παράδειγμα για τον όρο “liason” 
να ανακτήσει και τον όρο “liaison”. 

[Περισσότερα]
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Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δυνατές επιλογές: 
- Αποστολή των αποτελεσμάτων μέσω ηλ.ταχυδρομείου (E-mail search results) 
- Ταξινόμηση των αποτελεσμάτων ανά κατηγορία (Reorder results by category), 

σχετικότητα (Reorder these results by relevance) και αλφαβητικά (Reorder results 
alphabetically).  

- Βελτίωση της αναζήτησης ανά θέμα (Refine by Subject) 
- Επιλο Results per pageγή αριθμού προβαλλόμενων αποτελεσμάτων ανά σελίδα ( ) 

Η επιλογή ενός αποτελέσματος οδηγεί στη σελίδα του λήμματος 
από όπου είναι δυνατή η:  
- Αναζήτηση νέων όρων (Cross Reference). Μάλιστα ο χρήστης 

μπορεί να επιλέξει με το ποντίκι μία λέξη από τη σελίδα και 
πατώντας το κουμπί αυτό να προβληθούν στη οθόνη σχετικά 
αποτελέσματα.  

- Μετάβαση σε προηγούμενο/επόμενο αποτέλεσμα (Previous/ 
Next Result) ή στο σύνολο των αποτελεσμάτων (Search 
Results) 

- Προβολή γειτονικών όρων (Adjacent entries) 

[Περισσότερα]

Μετά από κάθε λήμμα η υπηρεσία προσφέρει τη βιβλιογραφική 
παραπομπή του (How to cite this entry) προς διευκόλυνση των 
χρηστών.  
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Οδηγός – βοήθεια  
 

Η υπηρεσία διαθέτει δυναμικό οδηγό βοήθειας (Help) ο οποίος προβάλλει βοήθεια 
σχετική με την εργασία που εκτελείται εκείνη τη στιγμή. 
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