SilverPlatter WebSPIRS 4.1.
Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε
περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
έχει εξασφαλίσει πρόσβαση μέσω της WebSPIRS σε τρεις βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων. Συγκεκριμένα
την CAB Abstracts, η οποία καλύπτει θέματα Γεωπονικών επιστημών και την EconLit Abstracts η οποία
καλύπτει θέματα Οικονομικών Επιστημών.
Η πρόσβαση στις βάσεις είναι δυνατή μέσω των διευθύνσεων που προβάλλονται παρακάτω και μόνο μέσω
των Η/Υ του δικτύου του Ιδρύματος με αυτόματη αναγνώριση της διεύθυνσης IP του Η/Υ. Συγκεκριμένα:
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Βασικά χαρακτηριστικά:
Α: Διαθέτει:
- Πέντε μηχανισμούς αναζήτησης (Basic Search, Search Builder, Suggest, Index, Thesaurus)
- Θησαυρό όρων
- Εύχρηστο οδηγό χρήσης
Β: Παρέχει τη δυνατότητα:
- Απλής και σύνθετης αναζήτησης (Search Builder) με χρήση της Boolean λογικής και λέξεων-κλειδιών
- Ανάκτησης λίστας αποτελεσμάτων μέσω εκτύπωσης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποθήκευσης
- Δημιουργίας και προσωρινής αποθήκευσης ιστορικού αναζητήσεων
- Άμεσης σύνδεσης μέσω URL με το πλήρες κείμενο κάποιων άρθρων.

Περιεχόμενα:
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Μηχανισμοί αναζήτησης
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Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης
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Οδηγός – βοήθεια
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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 υπηρεσίας
Στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας προβάλλεται μήνυμα ότι ο χρήστης έχει εισαχθεί στο σύστημα
WebSPIRS, το οποίο λειτουργεί μέσα από διαφορετικό παράθυρο. Αν δεν προβληθεί το παράθυρο
εργασίας της WebSPIRS, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την προβολή του (Bring it Back) ή την
επανεκκίνηση της διαδικασίας εισόδου στην υπηρεσία (Start Over).
Σημειώνεται πως απαραίτητη προϋπόθεση για την προβολή του παραθύρου του συστήματος
WebSPIRS είναι η ενεργοποίηση στο πρόγραμμα φυλλομέτρησης (π.χ. Internet Explorer,
Netscape, Firefox, κ.ά) των αναδυόμενων παραθύρων (pop-up windows).

Ο χρήστης οδηγείται απευθείας στην οθόνη του μηχανισμού αναζήτησης. Από τη λίστα
Databases in use μπορεί να δει ποιές βάσεις δεδομένων έχουν επιλεχθεί. Μπορεί να αφαιρέσει
(ή να προσθέσει) βάσεις δεδομένων πατώντας το κουμπί Databases στο δεξί μέρος της οθόνης.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δε γνωρίζει ποια
βάση μπορεί να ανταποκριθεί στις πληροφοριακές
του ανάγκες, προσφέρεται η επιλογή εύρεσης
σχετικών βάσεων δεδομένων (Find Related
databases).
Για παράδειγμα, ένας χρήστης επιθυμεί να
αναζητήσει τον όρο “βότανα” (herbs). Εισάγει το
όρο στο μηχανισμό Find Related databases
και του επιστρέφονται τα αποτελέσματα για το
συγκεκριμένο όρο ανά βάση δεδομένων. Έπειτα
αυτός πρέπει να επιλέξει ; ποιες από αυτές τις
βάσεις επιθυμεί να δει αναλυτικότερα (Open
Selected Databases).
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Στη δεξιά πλευρά της οθόνης της υπηρεσίας WebSPIRS
προβάλλεται μπάρα εργαλείων. Συγκεκριμένα:
- Έξοδος από την υπηρεσία (Logout)
- Προβολή σε νέο παράθυρο του οδηγού βοήθειας (HELP)
- Προβολή
των
διαθέσιμων
βάσεων
δεδομένων
(Databases). Οι βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιεί ο
χρήστης είναι επιλεγμένες ;.

Στη μέση της μπάρας εργαλείων προσφέρονται τέσσερις -πλέον
του βασικού- μηχανισμοί αναζήτησης (Searches, Suggest,
Index, Thesaurus) οι οποίοι παρουσιάζονται στην επόμενη
ενότητα του παρόντος οδηγού.

Στο κάτω μέρος της μπάρας εργαλείων προσφέρονται οι επιλογές:
- Προβολή σε νέο παράθυρο πληροφοριών σχετικά με τη (-ις)
Βάση(-εις) Δεδομένων που χρησιμοποιεί ο χρήστης στην
τρέχουσα είσοδό του στην υπηρεσία (Database
information). Εκτός από πληροφορίες περιλαμβάνονται και
περιγραφές των εργαλείων που εμπεριέχονται σε κάθε βάση,
π.χ. πεδία περιγραφής βάσης, θησαυρός, ευρετήριο,
παραδείγματα αναζητήσεων, κ.λπ.
- Προβολή επιλεγμένων εγγραφών που επιστράφηκαν από μία
αναζήτηση (Show Marked Records)
- Πληροφορίες σχετικά με την ίδια την υπηρεσία (About
WebSPIRS).
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Μηχανισμοί αναζήτησης
Μετά την επιλογή για προβολή των βάσεων δεδομένων που ενδιαφέρουν το χρήστη (Open
Selected Databases) στο περιβάλλον εργασίας της υπηρεσίας εμφανίζεται ο μηχανισμός
αναζήτησης. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να:
¾ αναζητήσει επιθυμητούς όρους (Find) σε συγκεκριμένα πεδία αναζήτησης (Words
anywhere, Title, Author, Subject),
¾ αναζητήσει με το μηχανισμό Search Builder,
¾ περιορίσει την αναζήτησή του με κριτήριο τη γλώσσα (English, French, Spanish,
German, Italian) ή άλλα κριτήρια (Set other limits),
¾ επιλέξει τον τρόπο προβολής των αποτελεσμάτων (Change Display),
¾ “φορτώσει” παλαιότερες και αποθηκευμένες αναζητήσεις (Load History), προκειμένου
να συνδυάσει τις αποθηκευμένες αναζητήσεις με νέες που πρόκειται να εκτελεστούν.

Ο μηχανισμός αναζήτησης Search Builder παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να
εκτελέσει αναζήτηση σε συγκεκριμένα πεδία (in) και να συνδυάσει όρους αναζήτησης
(Terms) με χρήση της λογικής BOOLEAN (and, or, not).
Και σε αυτό το μηχανισμό αναζήτησης ο χρήστης μπορεί να ορίσει περιορισμούς (Set
other limits).
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Στη μπάρα εργαλείων προσφέρονται ακόμα τέσσερις μηχανισμοί
αναζήτησης. Συγκεκριμένα:
- Προβολή ιστορικού αναζητήσεων κατά την τρέχουσα είσοδο του
χρήστη στην υπηρεσία και επεξεργασία τους (Searches),
- Προβολή εναλλακτικών όρων αναζήτησης και εκτέλεση αναζήτησης
με αυτούς (Suggest),
- Αλφαβητική προβολή όρων αναζήτησης (Index),
- Δομημένη προβολή όρων αναζήτησης (Thesaurus)
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση που ο χρήστης διεξάγει ταυτόχρονα
αναζητήσεις σε παραπάνω από μία βάσεις (π.χ. CAB Abstracts και SPORT
Discus), οι μηχανισμοί Ευρετηρίου (Index) και Θησαυρού (Thesaurus)
δεν ενεργοποιούνται, καθώς οι βάσεις δε διαθέτουν κοινό ευρετήριο ή
θησαυρό όρων.

Όταν ο χρήστης έχει εκτελέσει πάνω από μία αναζητήσεις,
αυτόματα στη σελίδα του βασικού μηχανισμού αναζήτησης
προβάλλεται ιστορικό αναζητήσεων.
Ο χρήστης μπορεί να
διαγράψει (Remove Checked), να διορθώσει την πληκτρολόγηση
(Retype Checked), να συνδυάσει αναζητήσεις (Combine
Checked) με Boolean λογική (and-or), να αποθηκεύσει (Save
History) και να φορτώσει ιστορικό αναζητήσεων (Load History).
Σημειώνεται ότι οι αναζητήσεις αποθηκεύονται στη βάση της
WebSPIRS και είναι ενεργές για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
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Ο μηχανισμός εναλλακτικών όρων αναζήτησης (Suggest) προτείνει στο
χρήστης σχετικούς όρους αναζήτησης με αυτόν που αναζητά. Για
παράδειγμα ο μηχανισμός προτείνει τους όρους “culinary herbs”, “spices”
αντί του όρου “herbs” που πληκτρολόγησε ο χρήστης.

Ο μηχανισμός προβολής όρων ευρετηρίου (Index) παρουσιάζει αλφαβητικά
στο χρήστη όρους αναζήτησης και τα αποτελέσματα που ο καθένας
επιστρέφει, π.χ. HERBS (107). Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να φανεί
ιδιαίτερα χρήσιμος σε όποιον δε γνωρίζει την ακριβή ορθογραφία ενός
θέματος, ενός ονόματος συγγραφέα ή ενός τοπωνυμίου.
Ο χρήστης μπορεί να:
¾ επιλέξει το ευρετήριο στο οποίο θα αναζητήσει (Index:). Υπάρχει
Γενικό Ευρετήριο (General Index) και κάποια εξειδικευμένα τα οποία
προσφέρονται μόνο από τη συγκεκριμένη βάση που έχει επιλέξει ο
χρήστης, π.χ. CAB Abstracts.
¾ Πλοηγηθεί στους όρους (Go to term, Previous - Next)
¾ Επιλέξει πάνω από έναν όρους και να δει τα αποτελέσματά τους
(Search checked Terms).

Ο μηχανισμός προβολής του θησαυρού (Thesaurus)
παρουσιάζει τον όρο που ο χρήστης αναζητά, καθώς
και όρους με τους οποίους αυτός σχετίζεται. Ο
χρήστης μπορεί να:
¾ πλοηγηθεί στους όρους (Go to subject,
Previous-Next)
¾ Εκτελέσει αναζήτηση σε επιλεγμένους θεματικούς
όρους (Search Checked Subjects)
¾ Εκτελέσει αναζήτηση σε επιλεγμένους θεματικούς
όρους και σε όλους τους σχετικούς με αυτούς
όρους (Explode Checked Subject)
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Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης
Στη λίστα των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης παρέχεται η δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένων
εγγραφών και εκτύπωσης (Print), αποθήκευσης (Save) ή αποστολή τους με ηλ. ταχυδρομείο (Email). Ακόμα είναι δυνατή η αλλαγή του τρόπου παρουσίασης των αποτελεσμάτων (Change
Display).

Όταν έχει εξασφαλιστεί από τη Βιβλιοθήκη πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της εγγραφής,
προβάλλεται στο πεδίο URL: σχετικός υπερσύνδεσμος που οδηγεί απευθείας στη σελίδα του
άρθρου στον ιστότοπο του διαθέτη, από όπου είναι δυνατή η αποθήκευση του πλήρους κειμένου.
Σε περίπτωση που ο υπερσύνδεσμος είναι λανθασμένος, ο χρήστης μπορεί να αναζητήσει το
συγκεκριμένο άρθρο μέσα από τον ιστότοπο του διαθέτη του περιοδικού, όπου δημοσιεύθηκε το
άρθρο. Πληροφορίες σχετικά με τον τίτλο του περιοδικού και το συγκεκριμένο άρθρο (τεύχος,
έτος, κ.λπ.) παρέχονται από το πεδίο SO Source.
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Οδηγός – βοήθεια
Η επιλογή
του βασικού μενού οδηγεί στον οδηγό βοήθειας της υπηρεσίας,
όπου παρέχονται γενικές πληροφορίες για την WebSPIRS (WebSPIRS Basics), οδηγίες
αναζήτησης (Searching with WebSPIRS) και χειρισμού των αποτελεσμάτων (Working
with your Search Results).

Η επιλογή
προβάλλει νέο παράθυρο, όπου περιλαμβάνονται πληροφορίες ανά
βάση σχετικά με το περιεχόμενό της και τα εργαλεία που αυτή διαθέτει (Θησαυρός,
κωδικοί, περιγραφείς, παραδείγματα αναζητήσεων, κ.λπ.).
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