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Wilson Web Art Databases, H.W. Wilson 
 
Η Wilson Web αποτελεί μία διεπιστημονική βάση δεδομένων, η οποία παρέχει το πλήρες ευρετηριασμένο 
περιεχόμενο περιλήψεων και πλήρους κειμένου από τέσσερις βάσεις δεδομένων πλήρους κειμένου του 

διαθέτη H.W. Wilson: Art Index, Art Retrospective, Art Museum Image Gallery και OmniFile Full Text 

Select. Ο παρών οδηγός επικεντρώνεται στις τρεις πρώτες βάσεις δεδομένων που εξειδικεύονται σε θέματα 

τέχνης. Οι δύο πρώτες βάσεις (Art Index, Art Retrospective) είναι βιβλιογραφικές· σε αυτές υπάρχουν 

ευρετηριασμένα άρθρα περιοδικών από όλο τον κόσμο. Η τρίτη βάση (Art Museum Image Gallery) 

περιλαμβάνει πάνω από 155.000 εικόνες (κυρίως έργων τέχνης) τα οποία διατίθενται μόνο για μη-εμπορικούς 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) της υπηρεσίας είναι στην αγγλική 

γλώσσα.  

Σημειώνεται ότι πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε ενέργειας είναι απαραίτητη η επιλογή ενός ή 

περισσοτέρων βάσεων δεδομένων (Art Index, Art Retrospective, Art Museum Image Gallery).  

 Η πρόσβαση είναι δυνατή στη διεύθυνση http://hwwilsonweb.com/cgi-bin/auto_login.cgi  μόνο μέσω των 

Η/Υ του δικτύου του Ιδρύματος με αυτόματη αναγνώριση της διεύθυνσης IP του Η/Υ. Επίσης, 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:  
- Πέντε μηχανισμούς αναζήτησης (Basic Search, Advanced Search, Browse, History, Thesaurus) 
- Θησαυρό όρων 
- Εύχρηστο και δυναμικό οδηγό χρήσης  

 
Β: Παρέχει τη δυνατότητα:  
- Απλής και σύνθετης αναζήτησης με χρήση της Boolean λογικής και λέξεων-κλειδιών 
- Ανάκτησης λίστας αποτελεσμάτων μέσω εκτύπωσης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποθήκευσης  
- Δημιουργίας ιστορικού αναζητήσεων  
- Εξαγωγής αποτελεσμάτων με δυνατότητα αποθήκευσης σε πρόγραμμα διαχείρισης βιβλιογραφικών 

αναφορών (RefWorks, EndNote) 

 
Περιεχόμενα: 

Αρχική σελίδα υπηρεσίας 2 

Μηχανισμοί αναζήτησης 2 

Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης 3 

Ιστορικό Αναζήτησεων 4 

Οδηγός – βοήθεια 5 

 
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.  

http://www.hwwilson.com/default.cfm
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
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Αρχική σελίδα υπηρεσίας 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Μηχανισμοί αναζήτησης 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σύνθετη Αναζήτηση (Advanced Search) με επιλογή 
πεδίων αναζήτησης και λέξεων-κλειδιών. Δυνατότητα 
ταξινόμησης και χρονικού περιορισμού 
αποτελεσμάτων. 

Απλή Αναζήτηση (Basic Search) με δυνατότητα 
χρήσης τελεστών Boolean. 

Φυλλομέτρηση (Browse). Αναζήτηση με επιλογή 
λέξεων-κλειδιών και πεδίου αναζήτησης 

Ιστορικό αναζητήσεων (Search History) με 
δυνατότητα αποθήκευσης και διαμόρφωσης της 
σύνταξης του ερωτήματος. 

Θησαυρός όρων (Thesaurus). Αναζήτηση θεματικών 
επικεφαλίδων και ανάκτηση άρθρων που καλύπτουν 
το θέμα που επιλέχθηκε. Σε περίπτωση που δεν είναι 
γνωστός ο ακριβής θεματικός όρος, μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μία γενική αναζήτηση, η οποία 
σταδιακά θα περιορίζεται ακολουθώντας τη δομή του 
θησαυρού.

Είναι δυνατή η μορφοποίηση της προβολής 
των εγγραφών μέσω των επιλογών της 
σελίδας Customize Display. 

Στην αρχική σελίδα της υπηρεσίας προβάλλεται ο μηχανισμός σύνθετης αναζήτησης 
(Advanced Search), από όπου είναι δυνατή η εισαγωγή όρων αναζήτησης (FIND) για 
πληθώρα πεδίων αναζήτησης (as:). Παρέχεται ακόμη η δυνατότητα ταξινόμησης (Sort by:) 
και περιορισμού (Limit) των αποτελεσμάτων. 
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Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Στη λίστα των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης παρέχεται  η δυνατότητα περιορισμού των 
αποτελεσμάτων (Limit to) σε:  
-  Full Text, ανάκτηση του πλήρους κειμένου του άρθρου σε μορφή HTML 
-  PDF, ανάκτηση του πλήρους κειμένου του άρθρου σε μορφή PDF 
-  Image, ανάκτηση μόνο εικόνων έργων τέχνης, και 
-  Peer Reviewed, ανάκτηση μόνο αναθεωρημένων άρθρων. 
Τέλος, το εικονίδιο  WilsonLink που μπορεί να εμφανίζεται μπροστά από κάθε αποτέλεσμα 
δηλώνει την ύπαρξη σχετικών υπερσυνδέσεων που προσφέρει η υπηρεσία Wilson Web. 

Η επιλογή του τίτλου μιας εγγραφής οδηγεί σε σελίδα 
προβολής των πλήρων εγγραφών των αποτελεσμάτων 
(Results: Full Display) 
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Ιστορικό Αναζήτησεων 
 

 

 

 

 

Οι επιλογές “Print Email Save”  και “Exporting/Citing”  του 
βασικού μενού οδηγούν σε σελίδα ανάκτησης των αποτελεσμάτων αναζήτησης (επιλεγμένων και 
μη) με: 

- Εκτύπωση (Printing and Citing Options) 
- Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Emailin and Citing Options) 
- Αποθήκευση (Saving, Citing and Formatting for bibliographic software) 
- Εξαγωγή και αποθήκευση των βιβλιογραφικών αναφορών σε ειδικά προγράμματα 

(Export to RefWorks, EndNote software) 
Στην ανάκτηση των αποτελεσμάτων μπορούν ακόμη να περιληφθούν (Include) το ιστορικό 
αναζητήσεων, τονισμένες μέσα στο κείμενο οι λέξεις-κλειδιά της αναζήτησης και ο αριθμός των 

ώ ύ ή ζή

Από την οθόνη του Ιστορικού αναζητήσεων (Search History) είναι δυνατή η προβολή των 
αναζητήσεων που εκτελέστηκαν κατά την τρέχουσα σύνδεση (session) του χρήστη με την 
υπηρεσία.  Ακόμη ο χρήστης μπορεί να:  

- συνδυάσει εκτελεσμένες αναζητήσεις μέσω του μηχανισμού Search Builder,  
- διαγράψει (Delete Marked) εκτελεσμένες αναζητήσεις,  
- αποθηκεύσει (Save Marked) εκτελεσμένες αναζητήσεις. Η αποθήκευση, καθώς και η 
προβολή αποθηκευμένων αναζητήσεων απαιτεί τη συμπλήρωση ενός ID στην περιοχή 
Sign on που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας, και  

- ενημερώνεται μέσω ηλ.ταχυδρομείου (Create Alert for this Search) για εκτελεσμένες 
αναζητήσεις.  
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Οδηγός – βοήθεια  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Η επιλογή “Help” του βασικού μενού οδηγεί σε σημείο της βοήθειας σχετικό με τη 
δραστηριότητα που εκτελείται τη δεδομένη στιγμή. Ταυτόχρονα παρέχεται και η  
δυνατότητα μετάβασης σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της βοήθειας μέσω της κυλιόμενης 
λίστας στο αριστερό μέρος της σελίδας. 

Το μενού πλοήγησης του “Help” παρέχει τις παρακάτω επιλογές:  
- πληροφορίες για τις Βάσεις Δεδομένων του Wilson (Database 

Description/Details),  
- ευρετήριο των τίτλων περιοδικών (Journals Directory),  
- και τον Οδηγό Χρήσης (Tutorial).


	Wilson Web Art Databases
	Περιεχόμενα
	Αρχική σελίδα υπηρεσίας
	Μηχανισμοί αναζήτησης
	Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης
	Ιστορικό Αναζήτησεων
	Οδηγός – βοήθεια



