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Πεδίν εθαξκνγήο θαη Σηόρνο

 Πεδίν εθαξκνγήο / Σθνπόο

– Γλσξηκία κε ηε γεσινγηθή βηβιηνγξαθία

– Αλαδήηεζε θαη αλάθηεζε πιεξνθνξηώλ (information retrieval)

 Σηόρνο

– Οξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηώλ (άξζξα, βηβιία, γθξίδα) #

– Γλώζε ζηξαηεγηθώλ έξεπλαο (ηερληθέο δηαδηθαζίαο 

αλαδήηεζεο) #

– Αλαγλώξηζε βαζηθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ κέζσ Α.Π.Θ. #

– Γεκηνπξγία, δηαρείξηζε θαη ρξήζε βηβιηνγξαθηθώλ 

αλαθνξώλ



Πιαίζην / κνληέιν ζπγγξαθήο 
εξγαζηώλ βήκα-βήκα

– Αλαγλώξηζε ή πξνζδηνξηζκόο
[Δξσηήζεηο & Απνξίεο]

– Έξεπλα
[Δύξεζε, ηαμηλόκεζε πεγώλ]

– Δπηινγή θαη ρξήζε
[Καηαλάισζε]

– Αλάιπζε θαη εξκελεία
[Κξηηηθή ζθέςε θαη δεκηνπξγία]

– Σύλζεζε θαη κεηαβίβαζε
[Πεξηιήςεηο θαη ζπκπεξάζκαηα]

– Παξνπζίαζε
[Δπηθνηλσλία]

– Αμηνιόγεζε
[Σθέςεηο, ζπιινγηζκνί, αληηδξάζεηο, ακθηζβεηήζεηο]



3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο
Πξνεηνηκαζία γηα:

 Τηο έλλνηεο θαη θαη΄ επέθηαζε ηνπο όξνπο / ιέμεηο 
θιεηδηά πνπ πεξηγξάθνπλ ην ζέκα ζαο

 Ύπαξμε δηαθνξεηηθώλ νξζνγξαθηώλ ζε όξνπο ή 
νξνινγίεο (π.ρ. ζπλώλπκα) γηα ηηο πξνεγνύκελεο 
έλλνηεο

 Γπλαηόηεηα ζπλδπάζκώλ ησλ ιέμεσλ-θιεηδηώλ 
κεηαμύ ηνπο γηα λα επηηύρεηε ην επηζπκεηό 
απνηέιεζκα

 Πεξηνξηζκό ηεο αλαδήηεζεο

 Χξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ (γλώζε 
ραξαθηεξηζηηθώλ)



3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο
πξνζνρή ... ζηελ ...

Οξζνγξαθία, Οξνινγία, Απνθνπή

Οξζνγξαθία

Ακεξηθάληθε Αγγιηθή

Paleontology Palaentology

Color index Colour index

Aging Ageing



3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο
Δπηηπρήο αλαδήηεζε ζε Β.Γ.

Οξζνγξαθία, Οξνινγία, Απνθνπή

Σπλώλπκα

Industrial diamond Bort, ballas, 

cardonado, doart, 

doort, bortz, bowr

Magnetic north Magnetic meridian



3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο
πξνζνρή ... ζηελ ρξήζε ...

Χαξαθηήξεο κπαιαληέξ (Wildcards)
Απνθνπή (δεμηά)

Γηα παξάδεηγκα:

Τν evol* ζα βξεη:

evolve

evolving

evolution

evolutionary

evolved

ή
Τν volcan* ζα βξεη:

volcanic

volcanism

volcanite

volcano

volcanology



3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο
Γηαδηθαζία ...

Σρεδηαζκόο ηεο αλαδήηεζεο αλαθνξώλ

Σθέςνπ

Αλάιπζε

Βξεο ηα ζπλώλπκα

Σπλδύαζε

Πεξηόξηζε

Τη πιεξνθνξίεο ζεο λα αλαθηήζεηο;

Πνηα είλαη ηα βαζηθά ζέκαηα θιεηδηά ηεο εξγαζίαο;

Πσο κπνξεί απηά λα πεξηγξαθνύλ κε δηαθνξεηηθό ηξόπν 

– ελαιιαθηηθέο θξάζεηο, όξνη θιεηδηά, κε δηαθνξεηηθή 

νξζνγξαθία

Πσο κπνξνύλ όια απηά λα ζπλδπαζζνύλ;

Μπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο θάπνηνπο πεξηνξηζκνύο 

γηα λα μεθαζαξίζεηο ηελ αλαδήηεζε;

Σκέψοσ …

Αμάλσζε …

Βρες ζσμώμσμα …

Σσμδύαζε …

Περιόριζε …



4. Δθηέιεζε ηεο αλαδήηεζεο (Query)

Γηα παξάδεηγκα:

Δάλ ην πξνο αλαδήηεζε ζέκα ζαο είλαη:

«Τα οπςκηά κοιηάζμαηα ηος Ηνωμένος Βαζιλείος ηα 
ηελεςηαία πένηε σπόνια»

ζρεδηάζεηε ηελ αλαδήηεζή ζαο θάπσο έηζη:



4. Δθηέιεζε ηεο αλαδήηεζεο (Query)

Λέμεηο-θιεηδηά
Mineral deposits

U.K.

Σπλώλπκα

Mineral, Minerals, Ore, Orebody

Deposit, Deposits, Deposition

United Kingdom, Great Britain, Britain, British 

Isles

Απνθνπή

Mineral*

Ore*

Deposit*

Σπλδπαζκνί 

νκάδσλ

(Mineral* OR Ore*) AND Deposit* AND (UK OR

United Kingdom OR Great Britain OR Britain OR

British Isles)

Πεξηνξηζκνί
Τα ηειεπηαία 5 ρξόληα, Αγγιηθή γιώζζα, πιήξεο 

θείκελν



Πνπ ζα αλαηξέμεηε γηα πιεξνθνξίεο ...

















http://geolib.geo.auth.gr/



http://nebula.lib.auth.gr











http://www.uniocatalog.gr











http://www.scopus.com













http://www.refworks.com





http://apps.isiknowledge.com







http://www.openarchives.gr



http://www.lib.auth.gr





http://invenio.lib.auth.gr



http://www.heal-link.gr/journals/



http://www.ekt.gr



http://www.wordcat.org



http://scholar.google.gr



Δπραξηζηώ ...





3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο
Δπηηπρήο αλαδήηεζε ζε Β.Γ.

Τερληθέο ηππνπνίεζεο κηαο εξώηεζεο

Χξήζε:

 Τειεζηώλ Boole
– Λνγηθώλ Τειεζηώλ Boole (Boolean  logical operators)

– Αξηζκεηηθώλ ηειεζηώλ Boole (Boolean  numerical operators)

 Τειεζηώλ κπαιαληέξ (Wildcards)
– Απνθνπήο (Truncation – right, left, left and right)

– Μάζθαο ραξαθηήξσλ (characters mask)

 Τειεζηώλ εγγύηεηαο / γεηηλίαζεο (proximity operators)

 Δθθξάζεηο ηεο SQL

 Πεξηνξηζκώλ έξεπλαο
– Χξνληθώλ, 

– Τύπσλ έθδνζεο,

– Γιώζζαο, θιπ.



3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο
Δπηηπρήο αλαδήηεζε ζε Β.Γ.

Λνγηθνί ηειεζηέο έξεπλαο

Σπλδπαζκόο ησλ ιέμεσλ – θιεηδηώλ έηζη ώζηε λα : 

 λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ή όρη νη δηάθνξνη όξνη.

 Να δηεπξύλεηαη ή λα πεξηνξίδεηαη ε αλαδήηεζε θαη ε 
αλάθηεζε δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ.

Δπηηπγράλεηαη κε ηελ ρξήζε ηειεζηώλ Boole
(ινγηθώλ θαη αξηζκεηηθώλ)



3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο
Δπηηπρήο αλαδήηεζε ζε Β.Γ.

Βαζηθνί ινγηθνί ηειεζηέο έξεπλαο

AND

OR

NOT

Θα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ΟΛΔΣ νη ιέμεηο 

(πεξηνξηζκόο απνηειεζκάησλ)

Θα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη είηε ΟΛΔΣ νη ιέμεηο 

είηε ΜΙΑ εμ απηώλ (δηεύξπλζε απνηειεζκάησλ)

Θα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ε πρώτη λέξη αιιά 

ΌΧΙ η δεύτερη λέξη – εμαίξεζε - (πεξηνξηζκόο 

απνηειεζκάησλ)



3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο
Δπηηπρήο αλαδήηεζε ζε Β.Γ.

AND

Mineral Deposit

230 άπθπα 540 άπθπα

ΚΑΙ ηιρ δύο λέξεις-κλειδιά

μικπόηεπη ή ίζη από 

ηο μικπόηεπο ζύνολο

<=230



3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο
Δπηηπρήο αλαδήηεζε ζε Β.Γ.

OR

Mineral Ore

230 άπθπα 360 άπθπα

ΚΑΙ ηιρ δύο λέξεις-

κλειδιά ή ΜΙΑ εξ αστών

μικπόηεπη ή ίζη με ηο 

άθποιζμα ηων όλων 

ζςνόλων

<=590



3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο
Δπηηπρήο αλαδήηεζε ζε Β.Γ.

ΝΟΤ

Mineral Deposits

Mining

770 άπθπα 730 άπθπα

Γεν πεπιλαμβάνοςν 

ηην ςπό εξαίπεζη λέξη

μικπόηεπη ή ίζη με ηο 

ζύνολο πος 

επιζηηείηαι η εξαίπεζη

<=590
<=770



3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο
Δπηηπρήο αλαδήηεζε ζε Β.Γ.

Αξηζκεηηθνί ηειεζηέο έξεπλαο

 Χξήζε θπξίσο ζε αξηζκεηηθά πεδία

 Πεξηνξηζκόο απνηειεζκάησλ

 Παξάζεζε (καζεκαηηθά ζύκβνια):
Ίζνο (=), κηθξόηεξνο(<), κεγαιύηεξνο(>), 
κηθξόηεξνο ή ίζνο(<=), κεγαιύηεξνο ή ίζνο(>=), 
δηάθνξνο(#, <>) 



3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο
Δπηηπρήο αλαδήηεζε ζε Β.Γ.

Χαξαθηήξεο κπαιαληέξ (Wildcards)

 Χξήζε ζε :
– ελαιιαθηηθέο νξζνγξαθηθέο απνδόζεηο

– γξακκαηηθνύο ρξόλνπο (πιεζπληηθόο)

 Γηεύξπλζε απνηειεζκάησλ

 Παξάζεζε:
– Απνθνπή (δεμηά, αξηζηεξή, δεμηά θαη αξηζηεξή)

– Μάζθα ραξαθηήξα



3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο
Δπηηπρήο αλαδήηεζε ζε Β.Γ.

Χαξαθηήξεο κπαιαληέξ (Wildcards)
κάζθα ραξαθηήξωλ

Γηα παξάδεηγκα:

Τν colo?r ζα βξεη:

color

colour ήΤν pala?ntology ζα βξεη:
paleontology

palaeontology



3. Τππνπνίεζε ηεο εξώηεζεο
Δπηηπρήο αλαδήηεζε ζε Β.Γ.

Τειεζηέο εγγύηεηαο / γεηηλίαζεο

Χξήζε γηα:

 Δπίιπζε πξνβιεκάησλ από ηνπο ηειεζηέο 

Boole (απνθπγή ιαλζαζκέλσλ αλαθηήζεσλ)

 Σύληαμε: ιέμε1 n1 ιέμε2, όπνπ n ηηκέο από 

ην 0 έσο ην άπεηξν



5. Αμηνιόγεζε ηεο αλαδήηεζεο

Κξηηήξην ηθαλνπνίεζεο

 Βξήθε ην ζηόρν ηεο;
– πνζνζηό ζρεηηθώλ / κε ζρεηηθώλ απνηειεζκάησλ

 Αλαθηήζεθαλ πνιιά; 
– Πεξηνξίζηε ηελ ζηξαηεγηθή αλαδήηεζεο

 Αλαθηήζεθαλ ιίγα;
– Γηεπξύλεηε ηελ ζηξαηεγηθή αλαδήηεζεο

– Μπνξεί όλησο λα είλαη ιίγα

 Γελ βξέζεθε ηίπνηα;
– Πηζαλόηεηα ιάζνπο ζηελ ζηξαηεγηθή αλαδήηεζεο

– Δπηζηξνθή θαη έιεγρνο ησλ πξνεγνπκέλσλ 
ζηαδίσλ-βεκάησλ



5. Αμηνιόγεζε ηεο αλαδήηεζεο
Γηάγξακκα έξεπλαο


