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1. Πλοήγηση
Στο αποθετήριο HELLANICUS κατατίθενται τα πρωτότυπα ψηφιακά τεκμήρια που έχουν
παραχθεί από τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος καθώς και
ψηφιοποιημένο υλικό της συλλογής της Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος. Το περιεχόμενο του Ι.Α.
κατά την παρούσα φάση μπορεί να ενταχθεί στις ακόλουθες γενικές κατηγορίες:
•

•

•

Συλλογή της γκρίζας βιβλιογραφίας, η οποία περιέχει τις διπλωματικές εργασίες των
φοιτητών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο καθώς και τις διδακτορικές
διατριβές.
Συλλογή οπτικοακουστικού υλικού. Περιέχει τεκμήρια που είτε α) παράγονται από
το ίδιο το πανεπιστήμιο στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (π.χ. ταινίες,
μικρά βίντεο κλπ) και αποτελούν εργασίες φοιτητών και β) ανήκουν στην συλλογή
της βιβλιοθήκης και είναι εγγεγραμμένα σε μέσα που έχουν απαρχαιωθεί (π.χ.
βινύλλιο, κασσέτες κ.λ.π) και έχουν ψηφιοποιηθεί ως αντίγραφα ασφαλείας.
Συλλογή ψηφιοποιημένων τεκμηρίων Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σ'
αυτήν την κατηγορία, ανήκουν 1600 τόμοι της Πορφυριάδας Σχολής Καρλοβάσου
(Βιβλιοθήκη Σάμου), που έχουν ψηφιοποιηθεί καθώς και υλικό από δωρεές που
φυλάσσονται στα Παραρτήματα Σάμου, Ρόδου και Μυτιλήνης της Βιβλιοθήκης

Το περιεχόμενό του DSpace κατηγοριοποιείται σε Συλλογές και Κοινότητες. Στην παρούσα
φάση το περιεχόμενο του αποθετηρίου διαιρείται σε δύο βασικές Κοινότητες, αυτήν της
«Γκρίζας Βιβλιογραφίας» και αυτής των «Ειδικών Συλλογών». Η Κοινότητα της «Γκρίζας
Βιβλιογραφίας» υποδιαιρείται στις τρείς υπο-κοινότητες «Διδακτορικές Διατριβές»,
«Μεταπτυχιακές Διατριβές» και «Πτυχιακές Διατριβές». Κάθε υπο-κοινότητα υποδιαιρείται
σε Συλλογές που είναι τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η Κοινότητα «Ειδικές
Συλλογές» υποδιαιρείται στην υποκοινότητα «Συλλογή πολύτιμου/σπάνιου υλικού» και στην
Συλλογή «Συλλογή οπτικοακουστικού υλικού». Μελλοντικά πρόκειται να προστεθούν και
νέες Κοινότητες και Συλλογές καθώς οι ανάγκες και οι λειτουργίες του αποθετηρίου θα
εξελίσσονται.
Οι Κοινότητες και Συλλογές του DSpace διαμορφώνονται σήμερα έτσι όπως βλέπουμε στο
επόμενο σχήμα:

Εικόνα 1 - Κοινότητες και Συλλογές του HELLANICUS

Οι επιλογές πλοήγησης στο περιεχόμενο του αποθετηρίου βρίσκονται συγκεντρωμένες στην
πλευρική μπάρα των σελίδων του DSpace.
Η «Πλοήγηση» σας επιτρέπει να δείτε μία λίστα
τεκμηρίων με κάποια συγκεκριμένη σειρά:
•

•

•

•
•

•

Η Πλοήγηση ανά Κοινότητες και Συλλογές σας
εμφανίζει τις κοινότητες σε αλφαβητική σειρά και
σας επιτρέπει να δείτε τις υπο-κοινότητες και τις
συλλογές τους.
Η Πλοήγηση ανά Ημερομηνία Έκδοσης σας
εμφανίζει σε χρονολογική σειρά όλα τα τεκμήρια
που υπάρχουν στο HELLANICUS-DSpace.
Η Πλοήγηση ανά Συγγραφέα σας εμφανίζει με
αλφαβητική σειρά όλους τους συγγραφείς
τεκμηρίων
Η Πλοήγηση ανά Τίτλο σας εμφανίζει με
αλφαβητική σειρά όλους τους τίτλους τεκμηρίων
Η Πλοήγηση ανά Θέμα/Λέξη-κλειδί σας εμφανίζει Εικόνα 2- Επιλογές Πλοήγησης - Αναζήτησης
περιεχομένου
με αλφαβητική σειρά όλα τα θέματα που έχουν
χρησιμοποιηθεί για να περιγράψουν τεκμήρια στο
HELLANICUS-DSpace.
Η Πλοήγηση ανά Επιβλέποντα Καθηγητή σας εμφανίζει με αλφαβητική σειρά την λίστα με
τους επιβλέποντες καθηγητές των εργασιών που υπάρχουν στο HELLANICUS.

Αναλυτική επεξήγηση δυνατοτήτων πλοήγησης
Α) Πλοήγηση σε «Κοινότητες και Συλλογές»
Επιλέγοντας στην πλευρική μπάρα και στο μενού «ΠΛΟΗΓΗΣΗ» την επιλογή «Κοινότητες και
Συλλογές» μεταβαίνουμε στην ακόλουθη σελίδα:

Εικόνα 3 - Κοινότητες και Συλλογές, αρχική σελίδα

Στη συνέχεια επιλέγοντας μια από τις κατηγορίες ή υποκατηγορίες (Εικόνα 1)
μεταφερόμαστε στην αντίστοιχη σελίδα, όπου παρουσιάζονται τα τεκμήρια που έχουν
υποβληθεί για την αντίστοιχη κατηγορία.

Εικόνα 4 - Πλοήγηση σε Κατηγορία

Στο επάνω μέρος της σελίδας εμφανίζονται οι επιλογές πλοήγησης όπως και στο πλευρικό
μενού. Από κάτω βρίσκεται το πεδίο εισαγωγής κειμένου μέσω του οποίου μπορούμε να
αναζητήσουμε τεκμήρια σύμφωνα με συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις που επιλέγουμε
(περισσότερα για τις δυνατότητες και τις λειτουργίες αναζήτησης στο επόμενο κεφάλαιο).
Στην ίδια σελίδα βλέπουμε και τις υποκατηγορίες μιας κατηγορίας, εάν αυτές βέβαια
υφίστανται. Τα τεκμήρια της κατηγορίας εμφανίζονται με τη χρονική σειρά με την οποία
υποβλήθηκαν στο αποθετήριο. Στο κάτω μέρος της σελίδας κλικάρωντας στην επιλογή «δείτε
περισσότερα» μας εμφανίζονται επιπλέον υποβολές και στη συνέχεια χρησιμοποιούμε τα
βελάκια στο κάτω μέρος της σελίδας για να πλοηγηθούμε στις διάφορες σελίδες με τα
υποβεβλημένα τεκμήρια.

Εικόνα 5 - Μετάβαση μεταξύ των σελίδων των αποτελεσμάτων

Επιλογή τεκμηρίου
Επιλέγοντας κάποιο τεκμήριο θα μεταβούμε στη σελίδα παρουσίασης του συγκεκριμένου
τεκμηρίου.

Εικόνα 6 - Σελίδα παρουσιάσης τεκμηρίου/εργασίας

Από τη συγκεκριμένη σελίδα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την περίληψη της εργασίας και
λοιπές πληροφορίες όπως την ημερομηνία δημοσίευσης, τον συντάκτη και τον επιβλέποντα,
να κατεβάσουμε το ψηφιακό αρχείο (pdf) ή να διαβάσουμε την εργασία στον ενσωματωμένο
στην σελίδα pdf viewer. Μπορούμε επίσης να δούμε μέρος από τα μεταδεδομένα του έργου
κλικάρωντας στην αντίστοιχη επιλογή.

Β) Πλοήγηση «Ανά ημερομηνία δημοσίευσης»
Επιλέγοντας από το πλευρικό μενού πλοήγησης την «Ανά ημερομηνία δημοσίευσης» τότε θα
μεταφερθούμε στη σελίδα με τίτλο «Πλοήγηση ανά ημερομηνία δημοσίευσης»

Εικόνα 7 - Αρχική σελίδα πλοήγησης "Ανά ημερομηνία δημοσίευσης"

Οι επιλογές που έχουμε είναι αυτές του «έτους» δημοσίευσης και του αντίστοιχου μήνα.
Κάνοντας κλικ πάνω στο εικονίδιο με το γρανάζι μας εμφανίζονται επιπλέον επιλογές
προβολής των αποτελεσμάτων όπως το αν θέλουμε να επιλέξουμε ως κριτήριο την
ημερομηνία δημοσίευσης ή αυτήν της υποβολής της εργασίας, το αν θα εμφανίζονται τα
αποτελέσματα με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά και τον αριθμό των αποτελεσμάτων ανά
σελίδα (5,10,20…100)

Εικόνα 8- Πλοήγηση "Ανά ημερομηνία", επιπλέον κριτήρια αναζήτησης

Γ) Πλοήγηση σύμφωνα με «Συγγραφείς»
Με αυτήν την επιλογή μας εμφανίζεται η σελίδα με τη δυνατότητα πλοήγησης ανά
συγγραφέα. Στην κεντρική σελίδα παρουσιάζεται η λίστα με τους συγγραφείς ταξινομημένη
με αλφαβητική σειρά. Μπορείτε να επιλέξετε από τη λίστα με τα γράμματα των αλφαβήτων
όποιο γράμμα επιθυμείτε ώστε να εμφανιστούν τα αντίστοιχα αποτελέσματα, αναφερόμενοι
πάντα στο επίθετο του συγγραφέα. Έχετε επίσης την επιλογή να πληκτρολογήσετε το όνομα
στο πεδίο κειμένου και να επιλέξετε «Ψάξε» για ακόμα πιο συγκεκριμένη αναζήτηση.
Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι σας εμφανίζονται τα επιπλέον κριτήρια
ταξινόμησης.

Εικόνα 9 - Πλοήγηση ανά συγγραφέα, αρχική σελίδα

Στη λίστα με τα αποτελέσματα και δεξιά από το όνομα του συγγραφεά αναγράφεται εντός
αγκύλης ο αριθμός των τεκμηρίων του κάθε συγγραφέα.
Επιλέγοντας κάποιον συγγραφέα, μεταβαίνουμε στη σελίδα με το σύνολο των τεκμηρίων
που ανήκουν σε αυτόν και εν συνεχεία επιλέγουμε το ποιο από αυτά θέλουμε να δούμε ώστε
να μεταφερθούμε στη σελίδα του τεκμηρίου.

Δ) Πλοήγηση ανά τίτλο
Στην πλοήγηση ανά τίτλο μεταβαίνουμε επιλέγοντας «Τίτλοι» από το πλευρικό μενού
πλοήγησης. Στην σελίδα που θα μεταβούμε, εμφανίζεται αρχικά η λίστα των τεκμηρίων με
αλφαβητική σειρά σύμφωνα με τον τίτλο τους.

Εικόνα 10 - Πλοήγηση ανά Τίτλο (κεντρική σελίδα)

Επιλέγοντας τα γράμματα της αλφαβήτου μας εμφανίζονται τα τεκμήρια με τους
αντίστοιχους τίτλους οι οποίοι και αρχίζουν με το σχετικό γράμμα. Για πιο συγκεκριμένη
αναζήτηση εισάγουμε στο πεδίο κειμένου τα πρώτα γράμματα από τον τίτλο της εργασίας.
Στην προκειμένη περίπτωση το σύστημα επιστρέφει εργασίες που έχουν στην αρχή του
τίτλου τους την συγκεκριμένη λέξη ή φράση και όχι γενικά στο σύνολο του κειμένου του
τίτλου. Αν δεν υπάρχει συγκεκριμένη εργασία με αυτούσια την λέξη ή φράση τότε
εμφανίζονται οι εργασίες με την πλησιέστερη αντιστοίχιση όσον αφορά τους
αλφαριθμητικούς χαρακτήρες της δοθείσας λέξης.

Ε) Πλοήγηση με «Λέξεις κλειδιά»
Επιλέγοντας «Λέξεις κλειδιά» από το μενού «Πλοήγηση» μεταβαίνουμε στην κεντρική σελίδα
αυτής της κατηγορίας πλοήγησης. Στη σελίδα αυτή μπορούμε να επιλέξουμε όπως και στις
προηγούμενες κατηγορίες πλοήγησης, τον αλφαβητικό χαρακτήρα ή μια συγκεκριμένη λέξη
(πεδίο εισαγωγής κειμένου) η οποία επιθυμούμε να υπάρχει στις λέξεις κλειδιά που
περιγράφουν την κάθε εργασία. Για παράδειγμα εάν επιλέξουμε τον χαρακτήρα «Α» θα
εμφανιστεί η λίστα με τις καταχωρημένες λέξεις κλειδιά που αρχίζουν με το γράμμα «Α»
όλων των εργασιών στο HELLANICUS.

Εικόνα 11 - Πλοήγηση με λέξεις κλειδιά, λέξεις κλειδιά που αρχίζουν από "Α"

Στα αποτελέσματα και εντός αγκύλης, δίπλα από την λέξη-κλειδί, βλέπουμε το σύνολο των
εργασιών στις οποίες υπάρχει η συγκεκριμένη λέξη. Επιλέγοντας την λέξη-κλειδί που
επιθυμούμε θα εμφανιστεί λίστα με το σύνολο των σχετικών εργασιών από όπου και
μπορούμε να μεταβούμε στη συνέχεια στην σελίδα της κάθε εργασίας. Επιπλέον επιλογές
ταξινόμησης είναι εφικτές μέσω του εικονιδίου-γραναζιού. Επισημαίνουμε πως στην
περίπτωση εισαγωγής λέξεως στο πεδίο εισαγωγής κειμένου, το HELLANICUS μας επιστρέφει
αποτελέσματα λέξεων ή φράσεων κλειδιών που έχουν στην αρχή τους και μόνο τη
συγκεκριμένη λέξη ή φράση.

ΣΤ) Πλοήγηση ανά «Επιβλέποντα Καθηγητή»
Επιλέγουμε «Επιβλέποντες Καθηγητές» από το μενού «Πλοήγηση» και μεταφερόμαστε στην
αντίστοιχη κεντρική σελίδα όπου και βλέπουμε αλφαβητική λίστα με τους επιβλέποντες
καθηγητές. Σε αγκύλη δίπλα από όνομά τους εμφανίζεται ο αριθμός των εργασιών τις οποίες

έχουνε επιβλέψει. Επιλέγοντας το όνομα μεταβαίνουμε στη σελίδα με τη λίστα των
αντίστοιχων εργασιών από όπου μπορούμε εν συνεχεία να πλοηγηθούμε στις σελίδες
παρουσίασης των εργασιών αυτών. Με τη χρήση του εικονιδίου-γραναζιού θα εμφανιστούν
επιπλέον επιλογές ταξινόμησης των αποτελεσμάτων.

Εικόνα 12- Σελίδα Πλοήγησης ανά Επιβλέποντα Καθηγητή

2. Αναζήτηση
Α. Αναζήτηση γενικού χαρακτήρα
Το λογισμικό DSpace χρησιμοποιεί τη μηχανή αναζήτησης Apache Lucene. Η συγκεκριμένη
μηχανή παρουσιάζει αρκετές προχωρημένες δυνατότητες, οι οποίες μπορούν να σας
βοηθήσουν να βρείτε γρηγορότερα τα αποτελέσματα που σας ενδιαφέρουν.
Η αναζήτηση στο σύνολο του υλικού που φιλοξενείται στο ΙΑ του Πανεπιστημίου Αιγαίου
μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το πλαίσιο αναζήτησης στο άνω δεξιά μέρος της αρχικής
σελίδας (Εικ. 13). Η αναζήτηση του όρου γίνεται σε όλα τα πεδία (τίτλος, περίληψη,
συγγραφέας, επιβλέποντας κτλ). Οι όροι της αναζήτησης μπορεί να είναι στα ελληνικά,
αγγλικά ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Να σημειωθεί πως για την αναζήτηση με ελληνικούς
όρους ο τονισμός δεν λαμβάνεται υπόψη από το σχετικό εργαλείο (π.χ αναζήτηση με τον όρο
ανδρικός, θα επιστρέψει και αποτελέσματα που περιέχουν την λέξη Ανδρίκος). Επίσης το
σύστημα αναγνωρίζει όλες τις λέξεις (σε οποιαδήποτε γλώσσα) που αναζητούνται,
ανεξάρτητα από το αν γραφτούν με κεφαλαία ή μικρά γράμματα.

Εικόνα 13 - Μπάρα αναζήτησης γενικού χαρακτήρα

Τι αναζητείται στη γενική αναζήτηση με λέξεις-κλειδιά
Η λέξη/ οι λέξεις που εισάγετε στο κουτί θα αναζητηθούν σε όλα τα πεδία μεταδεδομένων
κάθε εγγραφής τεκμηρίου, όπως και στο πλήρες κείμενο όλων των συγγραμμάτων.
Τι δεν αναζητείται - εξαιρούμενες λέξεις
Η μηχανή αναζήτησης αγνοεί κάποιες λέξεις που προκύπτουν συχνά στην Αγγλική και στην
Ελληνική γλώσσα, αλλά δε βοηθούν στην ποιότητα των αποτελεσμάτων. Για την Αγγλική
γλώσσα, αυτές είναι: 7
"a", "and" , "are" , "as" , "at" , "be" , "but" , "by" , "for" , "if" , "in" , "into", "is" ,"it" ,"no" , "not"
, "of" , "on" , "or" , "such", "that", "the" , "their", "then", "there", "these", "they", "this", "to"
, "was" , "will", "with"
Οι αντίστοιχες εξαιρούμενες λέξεις για την Ελληνική γλώσσα είναι:
«και», «ο», «η», «το», «οι», «τα», «του», «της», «των», «τον», «την», «κι», «είμαι», «είσαι»,
«είναι», «είμαστε», «είστε», «στο», «στον», «στη», «στην», «μα», «αλλά», «από», «για»,
«προς», «με», «σε», «ως», «παρά», «αντί», «κατά», «μετά», «θα», «να», «δε», «δεν», «μη»,

«μην», «επί», «ενώ», «εάν», «αν», «τότε», «που», «πως», «ποιος», «ποια», «ποιο», «ποιοι»,
«ποιες», «ποιων», «ποιους», «αυτός», «αυτή», «αυτό», «αυτοί», «αυτών», «αυτούς»,
«αυτές», «αυτά», «εκείνος», «εκείνη», «εκείνο», «εκείνοι», «εκείνες», «εκείνα», «εκείνων»,
«εκείνους», «όπως», «όμως», «ίσως», «όσο», «ότι»
Αποκοπή
Χρησιμοποιήστε έναν αστερίσκο (*) μετά από τη ρίζα μιας λέξης για να λάβετε όλα τα
αποτελέσματα που περιέχουν λέξεις που ξεκινούν με αυτή τη ρίζα. Για παράδειγμα, μια
αναζήτηση select* θα εμφανίσει αποτελέσματα όπως selects, selector, selectman, selecting.
Μια αναζήτηση ελλ* θα εμφανίσει αποτελέσματα όπως Ελλάδα, Ελληνική, ελληνικές,
ελληνισμού, κτλ.
Επίσης, ο αστερίσκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη μέση μιας λέξης υποκαθιστώντας
πολλαπλούς χαρακτήρες. Έτσι, μια αναζήτηση ελλ*ικός θα εμφανίσει αποτελέσματα για
«ελληνικός» και «ελλαδικός».
Το ερωτηματικό (?) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντικαταστήσει ένα μοναδικό
χαρακτήρα. Έτσι, η αναζήτηση te?t θα εμφανίσει αποτελέσματα για τις λέξεις test, text.
Αποκοπή
Η μηχανή αναζήτησης αυτόματα αποκόπτει τις κοινές καταλήξεις λέξεων για να
συμπεριλάβει πληθυντικό αριθμό, παρελθόντες χρόνους,... κτλ. Συνεπώς, η αναζήτηση της
λέξης «ψηφιακός» θα επιστρέψει αποτελέσματα που περιέχουν και τις λέξεις ψηφιακού,
ψηφιακή, ψηφιακές κ.ο.κ..
Αναζήτηση Φράσεων
Για να αναζητήσετε χρησιμοποιώντας πολλές λέξεις ως φράση, χρησιμοποιήστε εισαγωγικά
(") για να περικλείσετε μια φράση.
Συμπερίληψη συγκεκριμένης λέξης
Βάλτε το σύμβολο συν (+) πριν από μια λέξη αν ΠΡΕΠΕΙ να εμφανίζεται στα αποτελέσματα
της αναζήτησης. Για παράδειγμα, στην αναζήτηση η λέξη «επικοινωνίες» είναι προαιρετική,
αλλά η λέξη «ψηφιακές» πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα.
Χρησιμοποιήστε "ανεπιθύμητες" λέξεις για να απομακρύνετε τεκμήρια
Βάλτε το σύμβολο πλην (-) πριν από μια λέξη αν θέλετε να μην εμφανίζεται στα
αποτελέσματα της αναζήτησης. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το NOT. Αυτό
μπορεί να περιορίσει την αναζήτησή σας απομακρύνοντας τυχόν ανεπιθύμητα
αποτελέσματα.
Αναζήτηση με λογικούς τελεστές
Οι ακόλουθοι λογικοί τελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συνδυάσουν όρους.
Σημειώστε πως πρέπει να εισάγονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ!
• AND - για να περιορίσετε τα αποτελέσματα σε αυτά που περιέχουν όλες τις λέξεις ή φράσεις
που έχουν συνδυαστεί με αυτόν τον τελεστή.
• OR - για να διευρύνετε την αναζήτηση ώστε να συμπεριλάβει οποιαδήποτε από τις λέξεις
ή φράσεις που βρίσκεται δίπλα από αυτόν τον τελεστή

Παρενθέσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ομαδοποιήσουν τους όρους αναζήτησης
σε σύνολα, και οι τελεστές μπορούν έπειτα να χρησιμοποιηθούν για όλο το σύνολο.
Ασαφής αναζήτηση
Η μηχανή αναζήτησης υποστηρίζει ασαφείς αναζητήσεις σε λεξικογραφικά κοντινούς όρους,
χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο της απόστασης Levenshtein. Για να πραγματοποιήσετε μια
ασαφή αναζήτηση, χρησιμοποιήστε το σύμβολο ~ στο τέλος μιας λέξης. Για παράδειγμα, η
αναζήτηση ρήμα~ θα εμφανίσει αποτελέσματα για τις λέξεις ρήμα, βήμα, σήμα κ.ο.κ..
Αναζήτηση εγγύτητας
Η μηχανή αναζήτησης υποστηρίζει την εύρεση λέξεων που απέχουν μεταξύ τους
συγκεκριμένη απόσταση. Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση εγγύτητας, χρησιμοποιήστε
και πάλι το σύμβολο ~ στο τέλος μιας φράσης. Για παράδειγμα, αν θέλετε να βρείτε έγγραφα
που περιέχουν τις λέξεις «πεπερασμένο» και «σύνολο» σε απόσταση το πολύ 10 λέξεων
μεταξύ τους, χρησιμοποιήστε την αναζήτηση: "πεπερασμένο σύνολο"~10.

Β. Σύνθετη αναζήτηση
Με τη σύνθετη αναζήτηση έχουμε την δυνατότητα να περιορίσουμε τα πεδία στα οποία θα
αναζητηθεί ο όρος που εισάγουμε (π.χ. αναζήτηση σε ”Όλο το Helannicus “ η σε επιμέρους
συλλογές ή κοινότητες). Ισχύουν και εδώ οι τεχνικές αναζήτησης που παρουσιάστηκαν πιο
πάνω.

Εικόνα 14 - Αναζήτηση ανά συλλογή

Κάνοντας κλικ στο «εμφάνιση φίλτρων» εμφανίζονται τα φίλτρα αναζήτησης με χρήση των
οποίων μπορούμε να διεξάγουμε σύνθετες αναζητήσεις.

Εικόνα 15 - Σύνθετη αναζήτηση

Τα πεδία στα οποία πραγματοποιείται σύνθετη αναζήτηση είναι ο τίτλος, ο συγγραφέας, το
θέμα και η ημερομηνία δημοσίευσης.

Τελεστές αναζήτησης φίλτρων.
Ο τελεστής «περιέχει» ή «contains» σημαίνει πως ο όρος που εισάγουμε θα πρέπει να
περιέχεται στο κείμενο του πεδίου (τίτλος, συγγραφέας κτλ).
Ο τελεστής «ισούται με» ή «equals» σημαίνει πως ο όρος που εισάγουμε θα πρέπει να
αντιστοιχεί επακριβώς και στο σύνολό του με το κείμενο του συγκεκριμένου πεδίου.
Ο τελεστής «δεν περιέχει» ή «not contains» σημαίνει πως ο όρος που εισάγουμε δεν θα
πρέπει να περιέχεται στο κείμενο του πεδίου (τίτλος, συγγραφέας κτλ).
Ο τελεστής «δεν ισούται με» ή «not equals» σημαίνει πως ο όρος που εισάγουμε δεν θα
πρέπει να αντιστοιχεί επακριβώς και στο σύνολό του με το κείμενο του συγκεκριμένου
πεδίου.
Εδώ έχουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε παραπάνω από ένα κριτήρια αναζήτησης τα
οποία θα πρέπει να ισχύουν ταυτόχρονα (συνδέονται δηλαδή μεταξύ τους με τον λογικό
τελεστή KAI / AND). Αυτό επιτυγχάνεται επιλέγοντας τα σύμβολα + ή – δεξιά από τα πεδία
των φίλτρων. Με αυτόν τον τρόπο προσθέτουμε ή αφαιρούμε επιμέρους φίλτρα.

