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Ο εκδοτικός οίκος Springer Science+Business Media διαθέτει πάνω από 3.000 ηλεκτρονικά βιβλία τα οποία 

καλύπτουν εύρος επιστημονικών πεδίων, όπως οι επιστήμες συμπεριφοράς, η ιατρική, η οικονομική επιστήμη, 

η χημεία, η πληροφορική, η γεωπονία και οι επιστήμες περιβάλλοντος, η μηχανολογία, οι ανθρωπιστικές, 

κοινωνικές  και νομικές επιστήμες, τα μαθηματικά και η στατιστική, η φυσική και η αστρονομία. Το 

περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι στην αγγλική γλώσσα.  

Η πρόσβαση είναι δυνατή μέσω της διεύθυνσης http://ebooks.springerlink.com/ και μόνο από Η/Υ του 

δικτύου του Ιδρύματος με αυτόματη αναγνώριση της IP διεύθυνσής τους. Επίσης, σημειώνεται ότι είναι 

απαραίτητη η εγκατάσταση του λογισμικού Acrobat Reader, καθώς τα πλήρη κείμενα των βιβλίων είναι σε 

μορφή Acrobat .pdf. 

 
Βασικά χαρακτηριστικά:  
 

Α: Διαθέτει:  
- Υπερσυνδέσμους (My Shortcuts) για γρήγορη πλοήγηση στις σελίδες της υπηρεσίας  
- Χρήσιμες συμβουλές και οδηγίες σε κάθε ιστοσελίδα  
- Εύχρηστο περιβάλλον ανάγνωσης των ηλεκτρονικών βιβλίων 
- Εξατομικευμένες υπηρεσίες (απαιτείται εγγραφή)  

 
Β: Παρέχει τη δυνατότητα:  

- Απλής και σύνθετης αναζήτησης με χρήση Boolean λογικής και λέξεων-κλειδιών 
- Ταξινόμησης των αποτελεσμάτων 
- Δημιουργίας λίστας αγαπημένων βιβλίων και σημειώσεων πάνω σε αυτά (εξατομικευμένη 

υπηρεσία) 
 

 
Περιεχόμενα: 

Παρουσίαση αρχικής σελίδας 2 

Μηχανισμοί Αναζήτησης 2 

Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης 4 

Οδηγός – βοήθεια 6 

Εξατομικευμένες υπηρεσίες 6 

 
 
 
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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Παρουσίαση αρχικής σελίδας 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μηχανισμοί Αναζήτησης 

Ο χρήστης μπορεί από την αρχική σελίδα της υπηρεσίας να: 
- χρησιμοποιήσει τις εξατομικευμένες υπηρεσίες (My List and Notes, 

Create a Free Account, Log In) 
- πλοηγηθεί στις σελίδες Προηγμένης Αναζήτησης (Advanced Search) 
- προβάλλει λίστα όλων των διαθέσιμων τίτλων (What’s Available) 
- προβάλλει τον οδηγό βοήθειας της υπηρεσίας (Help) 
- εκτελέσει μία απλή αναζήτηση (Basic Search) 

Η υπηρεσία προσφέρει δύο μηχανισμούς αναζήτησης: 
1. Απλή Αναζήτηση (Basic Search). Ο μηχανισμός αυτός είναι προσβάσιμος από την 

αρχική σελίδα της υπηρεσίας και από τη δεξιά πλευρά όλων των σελίδων προβολής 
πληροφοριών ή αποτελεσμάτων της υπηρεσίας. 

2. Σύνθετη Αναζήτηση (Advanced Search), στην οποία ο χρήστης μπορεί να οδηγηθεί 
επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο από το βασικό μενού πλοήγησης της υπηρεσίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Η απλή αναζήτηση μπορεί να εκτελεστεί σε λέξεις-κλειδιά 

(Keyword), τίτλο (Title), συγγραφέα (Author) και το πλήρες 
κείμενο (Full Text) των ηλεκτρονικών βιβλίων της υπηρεσίας.  
Ακόμη προσφέρονται συμβουλές αναζήτησης μέσω του 
υπερσυνδέσμου Search Tips. 

 

[Περισσότερα ]
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Η σύνθετη αναζήτηση (Advanced Search) μπορεί να εκτελεστεί σε διάφορα 
πεδία αναζήτησης με δυνατότητα χρήσης Boolean λογικής (And – Or - Not). Τα 
προσφερόμενα πεδία αναζήτησης είναι: 

i. τίτλος (Title),  
ii. συγγραφέας (Author),  
iii. πλήρες κείμενο (Full Text) των ηλεκτρονικών βιβλίων,  
iv. λέξεις-κλειδιά (Keyword),  
v. θέμα (Subject) και  
vi. ISBN (International Standard Book Number). 

Παρέχεται ακόμη η δυνατότητα περιορισμού της 
αναζήτησης (Limit) με κριτήρια το χρόνο έκδοσης 
(Year), τον εκδότη (Publisher) και τη γλώσσα 
(Language).  
Τέλος ο χρήστης μπορεί να ταξινομήσει τα 
αποτελέσματα της αναζήτησής του (Sort). 

Συμβουλές αναζήτησης προσφέρονται 
μέσω του υπερσυνδέσμου Search Tips. 

[Περισσότερα ]

http://ebooks.springerlink.com/Help/Default.aspx?Page=PrivateLabel/SearchTips
http://ebooks.springerlink.com/Help/Default.aspx?Page=PrivateLabel/SearchTips#SearchFieldsAndLimits
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Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης 
 

Από την οθόνη προβολής αποτελεσμάτων είναι δυνατή η: 
- πλοήγηση σε άλλες σελίδες (My shortcuts) 
- αναθεώρηση της αναζήτησης (Revise Search) 
- ταξινόμηση των αποτελεσμάτων (Sort) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σε κάθε εγγραφή – αποτέλεσμα περιλαμβάνονται βιβλιογραφικές πληροφορίες με 
δυνατότητες: 
♣ ανάγνωσης του ηλεκτρονικού βιβλίου (View this eBook) 
♣ προβολή πλήρους εγγραφής (Show Details) 
♣ αποθήκευσης του συγκεκριμένου τίτλου σε λίστα αγαπημένων (Add to My List). 

Για την τελευταία δυνατότητα απαιτείται εγγραφή στις εξατομικευμένες υπηρεσίες 
(Create a Free Account

 

). 

Οθόνη πλήρους εγγραφής ενός ηλεκτρονικού 
eBook Detailsβιβλίου ( ). 

[Περισσότερα

Συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τις 
δυνατότητες  προσφέρονται από αυτή 
την ιστοσελίδα παρέχονται μέσω του 
υπερσυνδέσ  Details Tips…. 

 που

μου

]
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Η επιλογή ανάγνωσης του ηλεκτρονικού βιβλίου (View this eBook) προβάλλει νέα 
σελίδα, όπου στο αριστερό μέρος παρέχονται τα περιεχόμενα (Contents) του 
ηλεκτρονικού βιβλίου και δεξιά το πλήρες κείμενο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην αριστερή πλευρά της οθόνης υπάρχουν πέντε 
καρτέλες με προεπιλεγμένη εκείνη των Περιεχομένων 
(Contents). Οι πέντε καρτέλες είναι: 

1. Αναζήτηση (Search) στο πλήρες κείμενο του βιβλίου 
2. Λεξικό (Dictionary) για αναζήτηση άγνωστων 

λέξεων που πιθανώς να συναντήσει ο χρήστης κατά 
την ανάγνωση του βιβλίου 

3. Πλήρης εγγραφή του βιβλίου (eContent Details) 
4. Δημιουργία προσωπικών σημειώσεων (Notes). Για 

αυτή τη δυνατότητα απαιτείται εγγραφή στις 
εξατομικευμένες υπηρεσίες.  

Στη δεξιά πλευρά της οθόνης 
λειτουργεί το λογισμικό Acrobat 
Reader και προβάλλονται οι γραμμές 
εργαλείων που αυτό διαθέτει.  

 

 

 

 

 

 

 

Συμβουλές για την ανάγνωση 
του ηλεκτρονικού περιεχομένου 
προσφέρονται μέσω του 
υπερσυνδέσμου Reading Tips. 

 

 

Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει την κάθε φορά 
προβαλλόμενη σελίδα μέσω των εικονιδίων  και αντίστοιχα.  

Σημειώνεται ότι η αποθήκευση ή η εκτύπωση ολόκληρου του 
ηλεκτρονικού περιεχομένου συνιστά καταπάτηση του νόμου περί 
πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που ο διαθέτης Springer 
διαπιστώσει μία τέτοια πρακτική χρήσης, καταγράφει αυτή τη 
δραστηριότητα και αποστέλλει σχετική προειδοποίηση στο χρήστη.    

[Περισσότερα ]

Ημερομηνία Δημιουργίας: 05/07/2006  
 

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

http://ebooks.springerlink.com/Help/Default.aspx?Page=PrivateLabel/ReadingTips
http://ebooks.springerlink.com/Help/Default.aspx?Page=PrivateLabel/ReadingTips


Springer Science + Business Media 
 

 

 
Οδηγός – βοήθεια  
 

Ο οδηγός βοήθειας της υπηρεσίας είναι διαθέσιμος μέσα από τη επιλογή Help της 
βασικής μπάρας πλοήγησης της υπηρεσίας. Ο ίδιος δεν είναι δυναμικός, αλλά σε κάθε 
σελίδα υπάρχει ειδικός υπερσύνδεσμος προς σχετικό σημείο της βοήθειας (π.χ. Search 
Tips).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξατομικευμένες υπηρεσίες 
 
Ο διαθέτης Springer προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες (Create a Free Account). Με τη δημιουργία 
προσωπικού λογαριασμού ο χρήστης μπορεί να εισάγεται στο σύστημα (Log In) και να: 
 

♣ Δημιουργεί προσωπική λίστα αγαπημένων βιβλίων (My List and Notes) 
♣ Καταγράφει σκέψεις και σημειώσεις του “πάνω” σε συγκεκριμένες σελίδες 

ενός βιβλίου (My List and Notes) 
 

[Περισσότερα ]

Ημερομηνία Δημιουργίας: 05/07/2006  
 

Οδηγοί Χρήσης -- Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
- 6 -

http://ebooks.springerlink.com/CreateAccount.aspx
http://ebooks.springerlink.com/Help/Default.aspx?Page=PrivateLabel/WhatIsNetLibrary
http://ebooks.springerlink.com/Help/Default.aspx?Page=PrivateLabel/AccountTips

	Springer e-Books
	Περιεχόμενα
	Παρουσίαση αρχικής σελίδας
	Μηχανισμοί Αναζήτησης
	Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης
	Οδηγός – βοήθεια
	Εξατομικευμένες υπηρεσίες



