Πλοήγηση και Αναζήτηση
Περιήγηση
Το Eprints παρέχει πολλούς διαφορετικούς τρόπους να επιμεριστεί το καταθετήριο σε
διαφορετικές συλλογές και να προσεγγίζεται το περιεχόμενό του από διαφορετικές
οπτικές γωνίες. Παρέχει προεγκατεστημένους δύο τρόπους πλοήγησης για να
μπορούν οι χρήστες να ψάξουν τα κατατεθειμένα τεκμήρια. Με τον πρώτο τρόπο
δίνεται η δυνατότητα ταξινόμησης των τεκμηρίων με βάση το έτος έκδοσής τους ενώ
με τον δεύτερο με βάση τη θεματική περιοχή τους. Η πλοήγηση με έτος έκδοσης
εμφανίζει στους χρήστες και τον μήνα έκδοσης του τεκμηρίου εφόσον αυτή η
πληροφορία έχει καταχωρηθεί.

Πλοήγηση με έτος
Για να πλοηγηθείτε στα τεκμήρια του καταθετηρίου με βάση το έτος έκδοσής τους,
κάντε κλικ στο κουμπί «Πλοηγηθείτε με έτος» (“Browse by year”) στην μπάρα του
μενού στο πάνω μέρος της οθόνης

Η επιλογή αυτή θα σας εμφανίσει μια λίστα με έτη στα οποία ένα ή περισσότερα
τεκμήρια που περιλαμβάνονται στο καταθετήριο έχουν εκδοθεί (ο αριθμός των
τεκμηρίων για κάθε έτος εμφανίζεται σε παρενθέσεις δίπλα στο κάθε έτος). Τεκμήρια
για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί ημερομηνία έκδοσης καταχωρούνται στο τέλος
δίπλα στη λέξη ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟ (UNSPECIFIED).

Συνεχίστε επιλέγοντας το έτος που σας ενδιαφέρει για να εμφανιστεί μια λίστα
τεκμηρίων ταξινομημένη ανά μήνα έκδοσης. Τα τεκμήρια με άγνωστο μήνα έκδοσης
εμφανίζονται στο τέλος της σελίδας.

Μπορείτε να δείτε κάποιο τεκμήριο κάνοντας κλικ στον τίτλο του για να οδηγηθείτε
στην οθόνη επισκόπησης τεκμηρίου. (Βλέπε το τμήμα των οδηγιών ‘Εμφάνιση
τεκμηρίων’ για σχετικές λεπτομέρειες).

Πλοήγηση με θέμα
Για πλοηγηθείτε στα τεκμήρια του καταθετηρίου με βάση τη θεματική περιοχή τους,
κάντε κλικ στο κουμπί «Πλοηγηθείτε με θέμα» (“Browse by subject”) στην μπάρα
του μενού στο πάνω μέρος της οθόνης ή επιλέγοντας «Ξεφυλλίστε το καταθετήριο»
στην αρχική σελίδα.

Και οι δύο παραπάνω επιλογές οδηγούν στην ίδια σελίδα που εμφανίζει μια λίστα
θεματικών περιοχών οι οποίες περιλαμβάνουν κατατεθειμένα τεκμήρια. Ο αριθμός
των τεκμηρίων για κάθε θεματική περιοχή εμφανίζεται σε παρενθέσεις δίπλα στην
κάθε θεματική επικεφαλίδα.

Από την παραπάνω οθόνη, κάντε κλικ στην θεματική περιοχή που σας ενδιαφέρει για
να εμφανιστεί η λίστα των σχετικών τεκμηρίων. Μερικά τεκμήρια μπορεί να
εμφανίζονται σε περισσότερες από μια θεματική επικεφαλίδα για να διευκολύνεται η
ανάκτησή τους.

Μπορείτε να δείτε κάποιο τεκμήριο κάνοντας κλικ στον τίτλο του για να οδηγηθείτε
στην οθόνη επισκόπησης τεκμηρίου. (Βλέπε το τμήμα των οδηγιών ‘Εμφάνιση
τεκμηρίων’ για σχετικές λεπτομέρειες).
Το καταθετήριο μπορεί να παραμετροποιηθεί έτσι ώστε να επιτρέπει στους χρήστες
την πλοήγηση με οποιοδήποτε πεδίο μεταδεδομένων. Για παράδειγμα, πλοήγηση ανά
Τμήμα του Πανεπιστημίου με υποδιαιρέσεις ανά τύπο έκδοσης (άρθρα, βιβλία,
διατριβές κλπ.).

Αναζήτηση
Το EPrints προσφέρει μια πληθώρα μεθόδων αναζήτησης για να σας διευκολύνει να
βρείτε ακριβώς τα τεκμήρια που ψάχνετε. Για να διεξάγετε μια σύνθετη αναζήτηση
σε όλο το καταθετήριο, ξεκινήστε επιλέγοντας «Αναζητήστε στο καταθετήριο»
(“Search repository”) στην αρχική σελίδα.

Σύνθετη αναζήτηση
Με την παραπάνω επιλογή οδηγείστε σε μια φόρμα αναζήτησης στην οποία μπορείτε
να εισαγάγετε όρους αναζήτησης για όλα τα πεδία μεταδεδομένων για να ανακτήσετε
ακριβώς τα τεκμήρια που ψάχνετε. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι μπορείτε να
αναζητήσετε όλα τα τεκμήρια ενός συγκεκριμένου συγγραφέα που έχουν δημοσιευτεί
σε ένα συγκεκριμένο περιοδικό. Με τον τρόπο μπορείτε εύκολα και γρήγορα να
βρείτε ακριβώς αυτά τα τεκμήρια που ψάχνετε.

Μερικά από τα παραπάνω κριτήρια αναζήτησης σας επιτρέπουν να επιλέξετε εάν
πρέπει να ταιριάζει ολόκληρη η φράση που έχετε καταχωρίσει ή απλώς έστω και
κάποιο τμήμα της φράσης. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας ένα αναπτυσσόμενο μενού
το οποίο παρέχει στους χρήστες περαιτέρω επιλογές για την επιθυμητή ακρίβεια των
αποτελεσμάτων.

Μπορείτε επίσης να εμφανίζετε μηνύματα βοήθειας κάνοντας κλικ στο σύμβολο
Πατώντας «Αναζητήστε» (“Search”) θα εκτελεστεί η αναζήτηση ενώ πατώντας

.

«Καθαρίστε τη φόρμα» (“Reset the form”) θα σβήσετε ότι έχετε καταχωρίσει στη
φόρμα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Υπάρχει επίσης ένας σύνδεσμος στο πάνω μέρος της
οθόνης που σας επιτρέπει να εκτελέσετε μια απλή αναζήτηση.

Απλή αναζήτηση
Η οθόνη απλής αναζήτησης σας επιτρέπει να εισαγάγετε απλώς έναν ή
περισσότερους όρους αναζήτησης για να ψάξετε το καταθετήριο. Μπορείτε να
πληκτρολογήσετε μέρος του τίτλου, τον συγγραφέα ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία
επιθυμείτε να ψάξετε. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εάν η αναζήτηση πρέπει να
ταιριάζει με όλους ή κάθε έναν από τους όρους αναζήτησης που έχετε
πληκτρολογήσει ανάλογα με το πόσο ακριβή επιθυμείτε να είναι τα αποτελέσματα
που θα ανακτήσετε.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το αναπτυσσόμενο μενού «Αναταξινομήστε»
(“Order the results”) για να επιλέξετε την σειρά εμφάνισης των αποτελεσμάτων, είτε
με βάση το έτος, το όνομα του συγγραφέα ή τον τίτλο. Όπως και με τη σύνθετη
αναζήτηση, πατώντας «Αναζητήστε» (“Search”) θα εκτελεστεί η αναζήτηση ενώ
πατώντας «Καθαρίστε τη φόρμα» (“Reset the form”) θα σβήσετε ότι έχετε
καταχωρίσει στη φόρμα μέχρι εκείνη τη στιγμή. Μπορείτε επίσης να κάνετε μια
γρήγορη αναζήτηση εισάγοντας όρους αναζήτησης στο πλαίσιο κειμένου που υπάρχει
στο επάνω δεξί μέρος της μπάρας του μενού και κάνοντας κλίκ στο κουμπί
«Αναζητήστε» (“Search”) που υπάρχει δίπλα.

Το καταθετήριο μπορεί να παραμετροποιηθεί για να έχει διαφορετικών ειδών
αναζητήσεις με κάθε συνδυασμό πεδίων μεταδεδομένων. Για παράδειγμα, θα
μπορούσε να υπάρχει μια αναζήτηση για «Δημοσιευμένα άρθρα σε περιοδικά» η
οποία θα περιόριζε τα αποτελέσματα μόνο στον τύπο υλικού «άρθρο» και στην
κατάσταση τεκμηρίου «δημοσιευμένο».
The repository can be configured to have many different searches with any
combination of metadata fields. For example, there could be a "Published Journal

Article" search, which would force the type to be "article" and the status to be
"published".

Αποθήκευση αναζητήσεων
Το EPrints παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης αναζητήσεων για να μπορούν οι
χρήστες να ενημερώνονται για τεκμήρια που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης.
Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια έρευνα και κατόπιν να ενημερώνεστε όποτε
κατατίθεται ένα τεκμήριο που πληροί τα κριτήρια αναζήτησης. Για να έχετε αυτή τη
δυνατότητα πρέπει πρώτα να έχετε εγγραφεί και συνδεθεί στο λογαριασμό σας.
Μπορείτε είτε να χρησιμοποιήσετε τη γρήγορη αναζήτηση είτε τις πιο
ολοκληρωμένες λειτουργίες αναζήτησης και μετά να κάνετε κλίκ στον σύνδεσμο
«Αποθήκευση αναζήτησης» (“Save Search”) που βρίσκεται ακριβώς επάνω από το
πλαίσιο του αναπτυσσόμενου μενού που επιτρέπει στους χρήστες να ταξινομούν τα
αποτελέσματα.

Θα εμφανιστεί μια νέα οθόνη στο ίδιο παράθυρο η οποία επιτρέπει στον χρήστη να
δώσει στη συγκεκριμένη αναζήτηση, ένα περιγραφικό όνομα, την επιλογή να
λαμβάνει ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πόσο συχνά (ημερήσια,
εβδομαδιαία, μηνιαία ή ποτέ), εάν επιθυμεί ή όχι να αποστέλλονται κενές
ειδοποιήσεις (κενή ειδοποίηση σημαίνει πως δεν ανακτήθηκαν νέα τεκμήρια από την
αναζήτηση) καθώς και εάν επιθυμεί να είναι δημόσια η αναζήτηση (δηλ. να μπορούν
να την βλέπουν και άλλοι χρήστες) ή όχι.

Στον χρήστη παρέχεται μετά η δυνατότητα να συνεχίσει και να αποθηκεύσει την
αναζήτηση ή να ακυρώσει την αποθήκευση πατώντας είτε «Αποθηκεύστε για
αργότερα» (“Save”) είτε «Ακύρωση» (“Cancel”).

Εξαγωγή αποτελεσμάτων αναζήτησης
Το EPrints παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσμάτων μιας αναζήτησης σε
μια πληθώρα μορφότυπων για χρήσε σε άλλους δικτυακούς τόπους ή σε συστήματα
διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών. Οι μορφότυποι που προεπιλεγμένα
υποστηρίζονται είναι ASCII Citations, BibTeX, Dublin Core, EP3 XML, EndNote,
HTML Citations, METS, MODS, OpenURL ContextObject, Refer και Reference
Manager. Άλλοι μορφότυποι (όπως ZIP) ή υπηρεσίες δικτύου υποστηρίζονται με
plugins που είναι διαθέσιμα από την κοινότητα προγραμματιστών του EPrints
(http://files.eprints.org). Για να χρησιμοποιήσετε την δυνατότητα εξαγωγής
αποτελεσμάτων πρέπει πρώτα να τρέξετε μια σύνθετη ή γρήγορη αναζήτηση και να
επιλέξετε τον μορφότυπο με τον οποίο επιθυμείτε να γίνει η εξαγωγή από το
αναπτυσσόμενο μενού κοντά στο πάνω μέρος της οθόνης.

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την επιλογή σας, κάντε κλικ στο κουμπί «Εξάγετε»
(“Export) για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα στον μορφότυπο που επιλεξατε.

Google Maps
Παρακάτω δίνονται κάποια παραδείγματα για το τι μπορείτε να κάνετε με τα
δεδομένα που εξάγετε. Πρώτα, βλέπετε ένα παράδειγμα της εξαγωγής σε Google
Maps:

Εδώ φαίνονται κάποια από τα αποτελέσματα με τον όρο “Turtles”. Όταν μια
αναζήτηση εξάγετε με τον μορφότυπο Google Maps, γίνεται αυτόματη επικοινωνία
με το Google Maps και δημιουργείται ο χάρτης. Οι δείκτες παράγονται αυτόματα από
τα μεταδεδομένα τοποθεσίας, εάν έχουν καταχωρηθεί, στο EPrints. Στο συγκεκριμένο
παράδειγμα φαίνονται που ακριβώς έχουν συγγραφεί τρία από τα αποτελέσματα. Θα
μπορούσαν όμως τα δεδομένα τοποθεσίας να δείχνουν πού κάποιο τεκμήριο έχει
βρεθεί ή που βρίσκεται εγκατεστημένο κατά περίπτωση.

Endnote
Ακολουθεί ένα παράδειγμα οθόνης κατά την εξαγωγή σε μορφότυπο Endnote (To
Endnote είναι ένα από τα πιο γνωστά λογισμικά διαχείρισης βιβλιογραφικών
αναφορών).

Τα παραπάνω μπορεί με μια πρώτη ματιά να μοιάζουν με ένα άχρηστο αρχείο
κειμένου. Όμως είναι τα ακατέργαστα δεδομένα τα οποία μπορούν να αποθηκευτούν
και να εισαχθούν στην εφαρμογή του Endnote. Όταν γίνει αυτό τα αποτελέσματα θα
εμφανιστούν όπως παρακάτω:

