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..ΤιΤι σχέσησχέση έχουνέχουν οιοι κινέζικεςκινέζικες
παροιμίεςπαροιμίες μεμε τοτο θέμαθέμα μαςμας??

«Αν σού δώσω ένα ψάρι θα είσαι χορτάτος
για μια μέρα, 

αν σε μάθω να ψαρεύεις θα είσαι χορτάτος
για μια ζωή».
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ΔομήΔομή τηςτης ΠαρουσίασηςΠαρουσίασης

1. Μέσα Αναζήτησης Πληροφοριών
2. Πηγές –Αναζήτησης πληροφοριών στο

διαδίκτυο
3. Τεχνικές Αναζήτησης Πληροφοριών
4. Πρόσθετες Πληροφορίες



1. 1. ΜέσαΜέσα ΑναζήτησηςΑναζήτησης
ΠληροφοριώνΠληροφοριών

Α. Θεματικοί Κατάλογοι
Αποτελούν ευρετήρια με κατηγορίες θεμάτων
Παρουσιάζουν τις πληροφορίες με εξαιρετικά δομημένο τρόπο
Β. Μηχανές Αναζήτησης
Οι μηχανές αναζήτησης (search engines) λειτουργούν. ως τεράστιες
βάσεις δεδομένων οι οποίες αποθηκεύουν πληροφορίες για
εκατομμύρια δικτυακούς τόπους.

Οι μηχανές αναζήτησης δεν παρουσιάζουν τις πληροφορίες με
ιεραρχικό τρόπο όπως οι θεματικοί κατάλογοι. 

Η Αναζήτηση γίνεται με λέξεις κλειδιά
Η μηχανή αναζήτησης τότε θα βρει και θα ταξινομήσει τα αποτελέσματα
ανάλογα με τη συνάφεια που έχουν με τις λέξεις-κλειδιά που ορίσατε.



2. 2. ΠηγέςΠηγές –– ΕργαλείαΕργαλεία ΑναζήτησηςΑναζήτησης
πληροφοριώνπληροφοριών στοστο διαδίκτυοδιαδίκτυο....

2.1 Μηχανές Αναζήτησης
2.2 Κατάλογοι
2.3 Εγκυκλοπαίδειες
2.4 Βάσεις Δεδομένων
2.5 Φωτογραφίες- Γραφικά
2.6 Βιβλία
2.7 Πηγές Ακαδημαϊκών Δημοσιεύσεων
2.8 Πηγές Ειδικά για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση



2.1 2.1 ΜηχανέςΜηχανές ΑναζήτησηςΑναζήτησης
Google Collaborative filtering, huge database. Excellent.
Ask Natural language search engine.
Alltheweb Large database, good results.
Web Wombat Search engine, vertical engines, directory.
KartOO Visual search tool.

Alta Vista Web, Usenet. Speedy. Large database
MSN Search Search engine from Microsoft.
HotBot Web, Usenet. Directory. Large database. .
Go Network Web, Usenet, news, maps, directory, yellow pages, company profiles.
Zapmeta Metasearch tool. Site previews.
Excite Search and directory, sports, news, weather, reviews.
Turbo10 Deep Web metasearch tool.
Lycos Search and pictures, sound, news, software, rated sites
Dogpile Performs metasearching on web, Usenet, FTP.
Starting Point Web search and directory.
Wisenut Search engine with Google-style ranking.
Clusty Clustering metasearch tool.
SearchEdu.com Search engine for university sites.
Vivisimo Premier metasearch tool. Excellent.

Πηγή Robert Harris + April 27, 2007

http://www.virtualsalt.com/search.htm
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http://www.google.com/
http://www.ask.com/
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http://www.altavista.com/
http://search.msn.com/
http://www.hotbot.com/
http://infoseek.go.com/
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http://www.excite.com/
http://www.turbo10.com/
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2.2 2.2 ΚατάλογοιΚατάλογοι

Yahoo Most popular directory, 
image searches.LookSmart Nicely set up directory from Reader's Digest.
Google Directory Google rankings applied to Open Directory. Very

Good.
Open DirectoryDirectory created by volunteer editors.
about.comDirectory of expert guides, including
Web searching. 1UpInfoExcellent, easy to use directory.
Librarian's IndexVery nice directory, dozens of categories
Search.comDirectory plus links to search engines.
Education IndexDirectory by educational subject, with annotated entries.
WebbrainReally cool graphic directory with good reference links.
UniXLDirectory of education related sites.
100Hot.com100 most popular web sites in many categories, including

newspapers
.PlanetSearchEngine with links to companies and government pages.

http://www.yahoo.com/
http://gallery.yahoo.com/
http://directory.google.com/
http://dmoz.org/
http://about.com/
http://websearch.about.com/
http://www.1upinfo.com/
http://www.lii.org/
http://search.cnet.com/
http://www.educationindex.com/
http://www.webbrain.com/
http://www.unixl.com/dir/
http://www.100hot.com/
http://www.planetsearch.com/


2.3 2.3 ΕγκυκλοπαίδειεςΕγκυκλοπαίδειες
BritannicaEncyclopedia Britannica & Internet Guide.
Bible GatewaySearch or read several English and other versions of the Bible.
Encyclopedia.Com17,000 short articles (Concise Columbia Encyclopedia).
InfoPlease.comAlmanacs, Encyclopedia, Dictionary.
Encarta OnlineConcise version of Microsoft's Encarta.
Libraryspot.comReference and Library site.
AllReferDatabase of articles and reference materials.
Free Internet EncyclopediaAnother encyclopedia.
Dictionary.netExcellent dictionary, multiple sources.
BartlebyMore reference works. Good.
Refdesk.comLinks to facts, encyclopedias, dictionaries, news, much more.
whatis?comDictionary of Computer Terms.
WWW Virtual LibraryA global encyclopedia.
Dictionary.com & M-W.com Dictionaries and Thesauruses
Onelook DictionariesSeveral hundred searchable dictionaries.
AcronymFinderThe meanings of acronyms.
InfomineExtensive index of scholarly Internet resources.
Essential LinksWonderful list of specific links.
SciQuestScience sites.
English DictionaryAnother dictionary.
The WayBack MachineSearch archived Web content.
Stanford Encyclopedia of PhilosophyArticles on philosophical topics.
WikipediaCommunity written encyclopedia.
The Free DictionaryDictionary and resources.…

http://www.britannica.com/
http://bible.gospelcom.net/
http://www.encyclopedia.com/
http://www.infoplease.com/
http://encarta.msn.com/
http://www.libraryspot.com/
http://www.allrefer.com/
http://www.cam-info.net/enc.html
http://www.dictionary.net/
http://www.bartleby.com/
http://www.refdesk.com/
http://whatis.techtarget.com/
http://www.vlib.org/
http://www.dictionary.com/
http://www.m-w.com/
http://www.onelook.com/
http://www.acronymfinder.com/
http://infomine.ucr.edu/
http://www.el.com/
http://www.scicentral.com/
http://www.english-dictionary.us/
http://www.archive.org/
http://plato.stanford.edu/contents.html
http://plato.stanford.edu/contents.html
http://www.wikipedia.org/
http://www.thefreedictionary.com/


2.4 2.4 ΒάσειςΒάσεις ΔεδομένωνΔεδομένων

Findarticles.com Search hundreds of journals.
Complete Planet Hundreds of databases by category.
Magportal Full text magazine articles.
All Academic Journals & other free academic

content.
Online Books Page Full text of more than 18,000 

books.

http://www.findarticles.com/
http://www.completeplanet.com/
http://www.magportal.com/
http://www.allacademic.com/
http://onlinebooks.library.upenn.edu/


2.5 2.5 ΦωτογραφίεςΦωτογραφίες-- ΓραφικάΓραφικά

… IMDb Internet Movie Database with reviews.

http://us.imdb.com/


2.2.66 ΒιβλίαΒιβλία....
Amazon.com Includes reviews of many titles.
Powell's Books Used, new, hard-to-find, and out of print books.
Barnes & Noble Lots of books.
Christianbook.com Lots of Christian books.
Bookwire All kinds of book information.
Pricescan Search for the best price from many bookstores at

once.
Bookspot.com Book information, reviews, sites with reviews.
Borders Books, bargain books (remainders).
Melvyl The University of California Library catalog.
Overstock.com Books and other items.
Chambal Book shopping bot. Compare prices.
Books Price Shopping bot to compare prices.…

http://www.amazon.com/
http://www.powells.com/
http://www.barnesandnoble.com/
http://www.christianbook.com/
http://www.bookwire.com/
http://www.pricescan.com/
http://www.bookspot.com/
http://www.bookspot.com/bookreviews.htm
http://www.borders.com/
http://melvyl.cdlib.org/
http://www.overstock.com/
http://www.chambal.com/
http://www.booksprice.com/


2.7 2.7 ΠηγέςΠηγές ΕπιστημονικώνΕπιστημονικών
ΔημοσιεύσεωνΔημοσιεύσεων

2.7.1 Βιβλία
2.7.2 Επιστημονικά Περιοδικά
2.7.3 Βιβλιοθήκες



2.7.1 2.7.1 ΕπιστημονικάΕπιστημονικά ΒιβλίαΒιβλία

Για Βιβλία: Το Education review, είναι ένα
ηλεκτρονικό περιοδικό ελεύθερης πρόσβασης που
δημοσιεύει κριτικές ανασκοπήσεις για βιβλία στην
εκπαίδευση (available at http://edrev.asu.edu/
Επίσης η βιβλιοθήκη του Αμερικάνικου
Κογκρέσου έχει ένα πολύ λειτουργικό κατάλογο
για in-print και out-of print βιβλία και πολλά άλλα
ντοκουμέντα. (available at http://catalog.loc.gov/

http://edrev.asu.edu/
http://catalog.loc.gov/






2.7.2 2.7.2 ΕπιστημονικάΕπιστημονικά ΠεριοδικάΠεριοδικά
ERIC, available at http://www.eric.ed.gov/
Scirus
Google Scholar 
το PsycINFO, 
το dissertation abstracts, 
το education abstracts και το
web of Science
Τέλος πληκτρολογώντας το literature database μαζί με το
γνωστικό σου αντικείμενο σε μια μηχανή αναζήτησης
όπως το google έχεις μια επιλογή βάσεων δεδομένων

http://www.eric.ed.gov/
http://www.scirus.com/srsapp/




2.7.3 2.7.3 ΨηφιακέςΨηφιακές ΒιβλιοθήκεςΒιβλιοθήκες

ACM Digital Library 
AACE Digital Library
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών
Βιβλιοθηκών

http://portal.acm.org/dl.cfm?coll=portal&dl=ACM&CFID=180759&CFTOKEN=10548385
http://www.editlib.org/
http://www.heal-link.gr/
http://www.heal-link.gr/


2.8 2.8 ΠηγέςΠηγές ΕιδικάΕιδικά γιαγια τηντην εξεξ
αποστάσεωςαποστάσεως εκπαίδευσηεκπαίδευση

Distance Education Links & Resources

Distance Education Associations and Organizations
Distance Education Reports and Abstracts
Directories of Online Courses etc
Πηγή: http://www.itcnetwork

JOURNALS & NEWSLETTERS  FOR DISTANCE EDUCATION
Πηγή:Open UK
The International Centre for Distance Learning (ICDL)

Journals, Readings, Articles and Books
Πηγή University of Wisconsin 

http://www.itcnetwork.org/resources.htm
http://www.itcnetwork.org/resources.htm#Distance%20Education%20Associations%20and%20Organizations
http://www.itcnetwork.org/reports.htm
http://wwwold.ccc.commnet.edu/HP/pages/darling/journals.htm
http://www-icdl.open.ac.uk/
http://www.uwex.edu/disted/journals.cfm


33. . ΤεχνικέςΤεχνικές ΑναζήτησηςΑναζήτησης
ΠληροφοριώνΠληροφοριών

Υπάρχουν δύο βασικές τεχνικές: 
Αναζήτηση με
λέξεις-κλειδί (keyword search) 

χρήση θεματικών ευρετηρίων (directory search)

Εμείς θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην
αναζήτηση με λέξεις κλειδί



3.1 3.1 ΧρήσιμεςΧρήσιμες ΣυμβουλέςΣυμβουλές
1. Περιγράφουμε με ακρίβεια αυτό που θέλουμε να βρούμε,  με

βάση μια λέξη κλειδί (Λ.Κ)
2. Χρησιμοποιούμε πεζά γράμματα στις αναζητήσεις μας ώστε

να πάρετε αποτελέσματα χωρίς διάκριση πεζών και κεφαλαίων
3. Όσες περισσότερες – εύστοχες λέξεις-κλειδιά χρησιμοποιούμε

τόσο πιο σχετικά θα είναι τα αποτελέσματα που θα πάρουμε
4. Όταν χρησιμοποιούμε λιγότερες (Λ.Κ) αναμένουμε μεγαλύτερο

όγκο πληροφοριών (Ακορντεόν)
5. Αν πάρουμε πολλά αποτελέσματα, μπορούμε να τα

περιορίσουμε
1. επαναλαμβάνοντας την αναζήτηση στα ίδια τα αποτελέσματα (search

within results)
2. Κάνοντας πιο λεπτομερή την αναζήτηση μας

6. Βάλτε μέσα σε εισαγωγικά τις λέξεις που θέλετε να πηγαίνουν
μαζί ώστε να πάρετε αποτελέσματα που αφορούν το σύνολο
των λέξεων

7. Ψάξτε σε περισσότερες από μία μηχανές αναζήτησης και
χρησιμοποιήστε και τις μεταμηχανές. 



33..2 2 ΚριτήριαΚριτήρια ΑναζήτησηςΑναζήτησης
1. Το κριτήριο της Εγκυρότητας

Με βάση το τελευταίο τμήμα της ονομαστικής διεύθυνσης
– .com: υποδηλώνει εταιρία - εμπορική επιχείρηση.
– .edu: υποδηλώνει πανεπιστήμιο κυρίως στις ΗΠΑ
– .org: υποδηλώνει μη κερδοσκοπικό οργανισμό.
– .gov : υποδηλώνει κυβερνητικό φορέα των ΗΠΑ
– .int : υποδηλώνει διεθνής οργανισμό
– .net : υποδηλώνει οργανισμό σχετικό με τα διαδίκτυο.
– .mil : υποδηλώνει στρατιωτικό φορέα των ΗΠΑ.

2. Το κριτήριο της Επικαιρότητας



33..3 3 ΣύνθετηΣύνθετη ΑναζήτησηΑναζήτηση

Υπάρχουν αρκετά κριτήρια που μπορούν να ικανοποιήσουν
μια σύνθετη αναζήτηση

-Με βάση τις

- λέξεις κλειδιά

- την γλώσσα

- την μορφή του αρχείου

-- την ημερομηνία τελευταίας ενημέρωσης κλπ



ΠαράδειγμαΠαράδειγμα....

…



44..ΠρόσθετεςΠρόσθετες ΠληροφορίεςΠληροφορίες..

- H αναζήτηση στο Internet με απλά λόγια
- Πώς βελτιώνεται η θέση ενός web site στις μηχανές
αναζήτησης του Internet ?   

- Recommended Search Engines: Tables of Features
(University of berkeley)

- Search Engine Features (UMSL)
- A basic tutorial on searching the web (USC Beaufort

South Campus Library )
- Tool Kit for the Expert Web Searcher (American

Library Association)

http://www.in.gr/Articles/Article.asp?ArticleId=30040&CurrentTopId=30038&IssueTitle=RAM+137
http://www.eeei.gr/interbiz/net/sepnew.htm
http://www.eeei.gr/interbiz/net/sepnew.htm
http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/SearchEngines.html
http://www.umsl.edu/services/library/guides/engines.htm
http://www.sc.edu/beaufort/library/pages/bones/bones.shtml
http://wikis.ala.org/lita/index.php/Tool_Kit_for_the_Expert_Web_Searcher


..ΤαΤα υπόλοιπαυπόλοιπα θαθα πρέπειπρέπει τώρατώρα
νανα τατα βρίσκουμεβρίσκουμε μόνοιμόνοι μαςμας!!!!!!!!!!!!

((ΠροσδωκόμενοΠροσδωκόμενο ΑποτέλεσμαΑποτέλεσμα))

…

…Εάν δεν καταφέρεις να πιάσεις ψάρι, 

μην καταριέσαι τη θάλασσα

www.geocities.com

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.geocities.com/charitoug/bd05472_.gif&imgrefurl=http://www.geocities.com/charitoug/index.html&h=360&w=282&sz=8&hl=el&start=1&tbnid=VHq8nInpcxARHM:&tbnh=121&tbnw=95&prev=/images%3Fq%3D%25CF%2588%25CE%25AC%25CF%2581%25CE%25B5%25CE%25BC%25CE%25B1%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Del%26sa%3DN
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