
 
 

 

 

 

PsycARTICLES (Lippincott Williams & Wilkins) 
 
Η πρόσβαση στα περιεχόμενα της βάσης PsycARTICLES είναι εφικτή μέσω της υπηρεσίας Ovid του 
εκδοτικού οίκου Lippincott Williams & Wilkins. Η βάση δεδομένων PsycARTICLES περιλαμβάνει άρθρα 

επιστημονικών περιοδικών που σχετίζονται κυρίως με τις επιστήμες της ψυχικής υγείας και της ψυχολογίας. 

Η πρόσβαση είναι δυνατή μέσω της διεύθυνσης http://gateway.ovid.com/autologin.cgi και μόνο από Η/Υ του 

δικτύου του Ιδρύματος με αυτόματη αναγνώριση της IP διεύθυνσής τους.  

Ο διαθέτης συστήνει στους χρήστες να χρησιμοποιούν τα κουμπιά πλοήγησης που προσφέρονται από την 

υπηρεσία και όχι τα κουμπιά “Πίσω-Εμπρός” του προγράμματος φυλλομέτρησής τους (Internet Explorer, 

Netscape Navigator, Mozilla, κ.λπ.), καθώς μπορεί το γραφικό περιβάλλον να μην λειτουργήσει κατά 

επιθυμητό τρόπο. Ακόμη, προειδοποιεί ότι σε περίπτωση που ο χρήστης δεν αλληλεπιδρά με την υπηρεσία 

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το σύστημα αυτόματα επιστρέφει στην αρχική σελίδα προβάλλοντας 

ταυτόχρονα σχετικό μήνυμα. Αν ο χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει εκ νέου την υπηρεσία πρέπει να 

επαναλάβει τη διαδικασία σύνδεσης σε αυτή πατώντας το πλήκτρο “Start Ovid”.  

Τέλος, 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:  
- Μεγάλη συλλογή περιοδικών σε θέματα ψυχικής υγείας 
- Σύστημα πλοήγησης σε κάθε ιστοσελίδα 
- Δυναμικό οδηγό βοήθειας 
- Πληροφορίες για το κάθε περιοδικό 

 

Β: Παρέχει τη δυνατότητα:  
- Απλής αναζήτησης 
- Δημιουργίας ιστορικού αναζητήσεων και συνδυασμού/σύνθεσης αυτών 
- Προσωρινής αποθήκευσης ιστορικού αναζητήσεων (για 24 ώρες) 
- Προσαρμογή εμφάνισης αποτελεσμάτων 
- Αποθήκευσης και εξαγωγής αποτελεσμάτων 

 

Περιεχόμενα: 

Αναζήτηση τίτλων περιοδικών 2 

Προβολή περιοδικού και αποθήκευση άρθρων 3 

Μηχανισμοί αναζήτησης 4 

Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης 5 

Ιστορικό αναζητήσεων 6 

Οδηγός – βοήθεια 7 
 

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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Αναζήτηση τίτλων περιοδικών 

Η αναζήτηση τίτλων περιοδικών και η ανάκτηση των άρθρων τους προϋποθέτει τα εξής βήματα:  
- Η εκκίνηση της υπηρεσίας γίνεται με το κουμπί Continue στην αρχική ιστοσελίδα με τον 

τίτλο "Ovid News".  
- Έπειτα εμφανίζεται η ιστοσελίδα με τίτλο "Choose a database", όπου πρέπει να 

ενεργοποιηθεί η υπερσύνδεση Your Journals@Ovid.  
- Στη νέα ιστοσελίδα επιλέγεται η υπερσύνδεση “Browse Journals”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στη σελίδα “Browse Journals” προσφέρονται δύο επιλογές  αναζήτησης:  
- Αλφαβητικός κατάλογος των τίτλων περιοδικών “Browse Journals (A-Z)” 
- Αλφαβητικός κατάλογος τίτλων περιοδικών ανά θεματική κατηγορία “Browse 

Journals (Subject)”. 

  
 

Η επιλογή “Journal List”  οδηγεί σε 
κατάλογο με τους τίτλους των 
περιοδικών της PsycARTICLES. Από 
εκεί είναι δυνατή η επιλογή προβολής 
είτε τευχών του περιοδικού (Issue 
List), είτε πληροφοριών σχετικά με 
αυτό (About this journal). 

Η επιλογή “Browse Journals by Subject” οδηγεί σε σελίδα με τις θεματικές κατηγορίες 
που καλύπτουν τα περιοδικά. Η επιλογή της βάσης PsycARTICLES οδηγεί στο κάτω 
μέρος της σελίδας, από όπου είναι δυνατή η προβολή των περιοδικών και των τευχών που 
ανήκουν σε αυτήν.  

Η επιλογή “Issue List” οδηγεί σε 
σελίδα με τους τίτλους των 
περιοδικών της PsycARTICLES και 
υπερσυνδέσμους στο τελευταίο 
τεύχος του καθενός από αυτά. 

[Περισσότερα ]
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Προβολή περιοδικού και αποθήκευση άρθρων 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Προτείνεται η πλοήγηση μόνο 
μέσω αυτών των πλήκτρων.

Στην ιστοσελίδα προβολής τευχών ενός 
περιοδικού μπορεί να επιλεχθεί η 
προβολή των περιεχομένων τους με τον 
υπερσύνδεσμο “Table of Contents”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη σελίδα με τα περιεχόμενα του τεύχους παρέχονται οι 
παρακάτω επιλογές ανάκτησης άρθρων: 
- Abstract: η περίληψη του άρθρου 
- Complete Reference: η περίληψη και η πλήρης   
       βιβλιογραφία του άρθρου 
- Ovid Full Text: το πλήρες κείμενο του άρθρου HTML.  
Από τη νέα HTML σελίδα είναι δυνατή η προβολή του 
πλήρους κειμένου σε μορφή PDF (Links: Full Text PDF) και 
η αποθήκευσή του μέσω της μπάρας εργαλείων του Acrobat 
Reader.

[Περισσότερα ]
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Μηχανισμοί αναζήτησης 

Στη φόρμα αναζήτησης (προσφέρεται μηχανισμός μόνο για απλή αναζήτηση) μπορεί να γίνει 
χρήση των παρακάτω επιλογών: 
- Keyword: λέξη-κλειδί ή φράση. Ο μηχανισμός ψάχνει στον τίτλο, στην περίληψη και 

στο πλήρες κείμενο 
- Author: πλήρες όνομα του συγγραφέα 
- Title: λέξη ή φράση από τον τίτλο του άρθρου 
- Journal: πλήρης τίτλος του περιοδικού. Αν δεν είναι γνωστός ο ακριβής τίτλος του 

περιοδικού, μπορεί να γίνει χρήση της αποκοπής, π.χ. αντί για Neuropsychology, 
Neuropsych$. Τα αποτελέσματα που επιστρέφονται είναι άρθρα που δημοσιεύθηκαν 
στο/α  περιοδικό/ά που ικανοποιούν τα κριτήρια αναζήτησης 

- More fields: επιλογή περισσοτέρων πεδίων αναζήτησης 
- Μετά την ολοκλήρωση της αναζήτησης, ο μηχανισμός μετατρέπεται αυτόματα σε 

keyword αναζήτηση, οπότε αν για παράδειγμα έχει πραγματοποιηθεί αναζήτηση στο 
πεδίο τίτλου (Title) και υπάρχει η επιθυμία να συνεχιστεί η αναζήτηση στο ίδιο πεδίο, 
πρέπει αυτό ξανά να επιλεχθεί. 

Η επιλογή του εικονιδίου  οδηγεί στη σελίδα αναζήτησης. Η 
αναζήτηση στο περιεχόμενο της PsycARTICLES πραγματοποιείται με την επιλογή της 
βάσης από το πλαίσιο των περιορισμών (Limits).  

[Περισσότερα]
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Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης 
 

 
Η εκτέλεση μιας αναζήτησης (π.χ. addiction) προβάλλει στο 
κομμάτι του Ιστορικού Αναζητήσεων (Search History) τα 
αποτελέσματα δύο αναζητήσεων· μία στο σύνολο του υλικού 
της υπηρεσίας Ovid και μία στα περιεχόμενα της βάσης 
PsycARTICLES. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατός ο 
συνδυασμός των αναζητήσεων και η μετάβαση σε σχετικά 
άρθρα άλλων βάσεων της υπηρεσίας Ovid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η προβολή των αποτελεσμάτων 
πραγματοποιείται αυτόματα στο κάτω 
μέρος της σελίδας. Ωστόσο, ο χρήστης 
έχει τη δυνατότητα προβολής των 
αποτελεσμάτων σε νέα σελίδα πατώντας 
το πλήκτρο Display  που 
βρίσκεται δίπλα από κάθε αναζήτηση.  

Για κάθε άρθρο που προβάλλεται στη λίστα αποτελεσμάτων εκτός 
από τις βασικές δυνατότητες ανάκτησής του (Abstract, Complete 
Reference, Ovid Full Text), παρέχονται υπερσυνδέσεις σε άρθρα 
παρόμοιου  περιεχομένου (Find Similar) και σε άρθρα που 
παραπέμπουν σε αυτό (Find Citing Articles).

[Περισσότερα ]
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Μέσω της υπηρεσίας “Results Manager”   που είναι διαθέσιμη τόσο 
στη λίστα αποτελεσμάτων όσο και στη λίστα περιεχομένων συγκεκριμένου περιοδικού, 
προσφέρεται η δυνατότητα μορφοποίησης των αποτελεσμάτων (Results, Fields, 
Results Format) και έπειτα η: 

- Προβολή των μορφοποιημένων αποτελεσμάτων (Display), ή  
- Εκτύπωση των αποτελεσμάτων (Print preview), ή 
- Αποστολή των αποτελεσμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Email), ή 
- Αποθήκευση των αποτελεσμάτων (Save) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιστορικό αναζητήσεων 
 

Το ιστορικό των αναζητήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί είναι διαθέσιμο σε κάθε σελίδα. 
Παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής μέρους ή του συνόλου των αναζητήσεων (Delete 
Searches) ή αποθήκευσης των αναζητήσεων και αποστολής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(Save Search/Alert). 

Η επιλογή “Combine Searches” του 
βασικού μενού προσφέρει τη δυνατότητα 
παρέμβασης στο ιστορικό αναζητήσεων 
και συνδυασμού των αναζητήσεων με 
χρήση των τελεστών Boolean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Περισσότερα ]
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Οδηγός – βοήθεια  
 
 
 
 
 
 

[Περισσότερα ]

Η επιλογή του δυναμικού οδηγού βοήθειας “HELP” -  οδηγεί σε σελίδα 
βοήθειας σχετική με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα που εκτελείται εκείνη τη στιγμή. 
Από το αριστερό πλαίσιο του οδηγού βοήθειας είναι δυνατή η μετάβαση σε άλλη σελίδα 
παροχής πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με την υπηρεσία Ovid. 
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