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Στρατηγικές αναζήτησης 

Επίπεδο αναγκών και στόχος αναζήτησης 

 Βιβλιογραφία (Recall και precision) 

– Ενδεικτική αναζήτηση 

– «Βρώμικη και γρήγορη» 

– Εξαντλητική 

– Περιεκτική  

 Στατιστικά δεδομένα,  

 Εκθέσεις, Διδακτορικά, αναφορές (citations), πρότυπα, 

νομοθεσίες, οικονομικά δεδομένα, πρωτόκολλα 

 Πλήρη κείμενα 
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Στρατηγικές αναζήτησης 

Διαθέσιμα εργαλεία 

 Εργαλεία ανάκτησης (retrieval) 

 Βάσεις δεδομένων 

 OPACs 

 Web, μηχανές αναζήτησης και Δομημένα 

ευρετήρια 

 Περιοδικά, ηλεκτρονικά περιοδικά (Τόποι εκδοτών) 

 Εγκυκλοπαίδειες 

 Εφημερίδες,  
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Στρατηγικές αναζήτησης 
Γνώση εργαλείων και τεχνικές αναζήτησης 

 

Προσοχή 

 

Άλλο αναγνώριση και άλλο κατανόηση.  

Οι υπολογιστές κάνουν μόνο το πρώτο.  

Το δεύτερο το έχουν αφήσει για τους ανθρώπους. 
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Στρατηγικές αναζήτησης 
Γνώση εργαλείων και τεχνικές αναζήτησης 

 Αναζητήσιμα Πεδία και ανεστραμένα αρχεία 

 Ευρετήρια, Βασικά ευρετήρια (basic index) και αναζήτηση 

πλήρους κειμένου (πτώσεις, αριθμοί) 

 Θησαυροί, ταξινομικά συστήματα και κωδικοί 

 Πολιτικές ευρετηρίασης (πρβλ. Καταλογογράφησης) 

(άρθρα, ενικός αριθμός, συντομογραφίες 

 Εργαλεία αναζήτησης (αποκοπές χαρακτήρων, τελεστές 

Boolean, γειτνίασης) 

 Γλώσσες ερωταπόκρισης, αναζήτηση σε φυσική γλώσσα 

και (φυσικές) γλώσσες ευρετηρίασης 
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Στρατηγικές αναζήτησης 

Από τις έννοιες στους όρους 

 Από τους όρους στους δόκιμους όρους (το προφιτερόλ του 

Κωνσταντίνου) 

 Η σχετικότητα των δόκιμων όρων 

 Αναζήτηση σε πολλαπλές βάσεις δεδομένων και OPACS, 

ευκολία και ψευδαισθήσεις 

 Ομώνυμα (Γέφυρες, μπακαλιάροι και βοήθεια) 

 Η συνύπαρξη όρων δεν συνεπάγεται συνάφεια (radar 

αεροσκαφών και μέτρηση υψόμετρου εδάφους) 
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Στρατηγικές αναζήτησης 

Συνώνυμα και αντίθετα (ή παρεμφερή)  

 Πολιτισμικό σοκ ή πολιτισμική προσαρμογή.  

– Στη ζωή είναι αντίθετα όχι στις αναζητήσεις για 

βιβλιογραφία. 

 Το λάδι της Ιταλίας μοιάζει με το λάδι της Ισπανίας; 

– Εξαρτάται τι επάγγελμα κάνετε 
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Στρατηγικές αναζήτησης 

Ευρύτεροι και ειδικότεροι όροι 

 Υστεροσυνδυασμένα και προσυνδυασμένα 
συστήματα 

– Άμστερνταμ = Ολλανδία (αλλά όχι πάντα) 

– Αγελάδες = θηλαστικά και θηλαστικά = γουρουνάκια 
(αλλά όχι πάντα) 
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Στρατηγικές αναζήτησης 

Στρατηγικές αναζήτησης  

– από τις επιπτώσεις των τετραχλωρανθράκων στο όζον 
της ατμοσφαίρας  

στα  

– Συστήματα φυσικού κλιματισμού και 

– Το λιώσιμο των πάγων στην Ανταρκτική 
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Στρατηγικές αναζήτησης 

Αμφίδρομες ερωτήσεις 

Recall – precision προτεραιότητα 

Citation index 

OPACs ως πηγές καταλογογράφησης 


