
ΠΗΓΕΣΠΗΓΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤριαρίδηςΤριαρίδης ΣτέφανοςΣτέφανος
ΕπίκουροςΕπίκουρος ΚαθηγητήςΚαθηγητής ΩΡΛΩΡΛ

MScMSc ΙατρικήΙατρική ερευνητικήερευνητική ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία
AA΄́ ΩΡΛΩΡΛ κλινικήκλινική ΑΠΘΑΠΘ, , ΝοσοκομείοΝοσοκομείο ΑΧΕΠΑΑΧΕΠΑ



ΕκπαιδευτικήΕκπαιδευτική ΔιαδικασίαΔιαδικασία –– ΑνάπτυξηΑνάπτυξη ΘέματοςΘέματος

ΣχεδιασμόςΣχεδιασμός
ΑνάπτυξηςΑνάπτυξης

ΜέθοδοςΜέθοδος
ΔιδασκαλίαςΔιδασκαλίας

ΑνάπτυξηΑνάπτυξη
ΥλικούΥλικού

ΑξιολόγησηΑξιολόγηση
ΑποτελέσματοςΑποτελέσματος

ΑναζήτησηΑναζήτηση
ΒοήθειαςΒοήθειας απόαπό

παρόμοιαπαρόμοια θέματαθέματα

ee--learninglearning
ee--PBLPBL
ee--interactioninteraction

ΟπτικοακουστικόΟπτικοακουστικό
OnOn--line Textbooksline Textbooks
ΙατρικέςΙατρικές ΒάσειςΒάσεις ΔεδομένωνΔεδομένων

ΙατρικέςΙατρικές ΜηχανέςΜηχανές ΑναζήτησηςΑναζήτησης
ΗλεκτρονικέςΗλεκτρονικές ΒιβλιοθήκεςΒιβλιοθήκες

ΠύλεςΠύλες ΥλικούΥλικού
OnOn--lineline ΆτλαντεςΆτλαντες

OnOn--lineline
ΕρωτηματολόγιαΕρωτηματολόγια

ΥποστήριξηΥποστήριξη μεμε βάσηβάση τιςτις τεχνολογίεςτεχνολογίες πληροφορικήςπληροφορικής



ΑναζήτησηΑναζήτηση πληροφοριώνπληροφοριών μέσωμέσω διαδικτύουδιαδικτύου

•• ΧρήσηΧρήση μηχανώνμηχανών αναζήτησηςαναζήτησης ((GoogleGoogle))
•• ΧρήσηΧρήση ιατρικώνιατρικών μηχανώνμηχανών αναζήτησηςαναζήτησης
•• ΕπιθεώρησηΕπιθεώρηση ιστοσελίδωνιστοσελίδων διεθνώνδιεθνών οργανώσεωνοργανώσεων, , 
οργανισμώνοργανισμών καικαι συλλόγωνσυλλόγων ((ππ..χχ. . WHOWHO))

•• ΕπίσκεψηΕπίσκεψη σεσε σελίδεςσελίδες διεθνώνδιεθνών περιοδικώνπεριοδικών, , 
εφημερίδωνεφημερίδων, , εντύπωνεντύπων, , εταιρειώνεταιρειών

•• ΕπίσκεψηΕπίσκεψη σεσε σελίδεςσελίδες μεγάλωνμεγάλων διεθνώνδιεθνών
πανεπιστημίωνπανεπιστημίων ((ππ..χχ. . HarvardHarvard, , MITMIT, , OxfordOxford, , YaleYale etcetc) ) 

•• ΑποθετήριαΑποθετήρια, , βάσειςβάσεις δεδομένωνδεδομένων πανεπιστημίωνπανεπιστημίων



ΠηγέςΠηγές πουπου βρίσκουμεβρίσκουμε στοστο διαδίκτυοδιαδίκτυο

•• ΒιβλίαΒιβλία
•• ΕργασίεςΕργασίες σεσε επιστημονικάεπιστημονικά περιοδικάπεριοδικά
•• ΠρακτικάΠρακτικά συνεδρίωνσυνεδρίων ((Conference papersConference papers))
•• ΕπιστημονικέςΕπιστημονικές ΕφημερίδεςΕφημερίδες
•• ΜεταπτυχιακέςΜεταπτυχιακές εργασίεςεργασίες ((Master dissertationsMaster dissertations))
•• ΔιδακτορικέςΔιδακτορικές διατριβέςδιατριβές ((PhD thesesPhD theses))
•• ΚρατικέςΚρατικές δημοσιεύσειςδημοσιεύσεις ((Government publicationsGovernment publications))
•• ΕγκυκλοπαίδειεςΕγκυκλοπαίδειες, , λεξικάλεξικά

































ΠροβλήματαΠροβλήματα πουπου συναντώνταισυναντώνται……

•• ΠολλάΠολλά sites sites μεμε πάραπάρα πολύπολύ πληροφορίαπληροφορία ((information overloadinformation overload))

•• ΜηΜη ενοποιημένοενοποιημένο καικαι ομογενοποιημένοομογενοποιημένο περιβάλλονπεριβάλλον

•• ΜηΜη φιλτραρισμένηφιλτραρισμένη πληροφορίαπληροφορία στιςστις περισσότερεςπερισσότερες
περιπτώσειςπεριπτώσεις καικαι έτσιέτσι κίνδυνοςκίνδυνος γιαγια ««άχρηστηάχρηστη»» πληροφορίαπληροφορία

•• ΕπιτακτικήΕπιτακτική ανάγκηανάγκη γιαγια εξόρυξηεξόρυξη δεδομένωνδεδομένων καικαι ανάπτυξηανάπτυξη
σχημάτωνσχημάτων επερώτησηςεπερώτησης ((data miningdata mining,, query development query development 
schemasschemas))



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤριαρίδηςΤριαρίδης ΣτέφανοςΣτέφανος
ΕπίκουροςΕπίκουρος ΚαθηγητήςΚαθηγητής ΩΡΛΩΡΛ

MScMSc ΙατρικήΙατρική ερευνητικήερευνητική ΜεθοδολογίαΜεθοδολογία
AA΄́ ΩΡΛΩΡΛ κλινικήκλινική ΑΠΘΑΠΘ, , ΝοσοκομείοΝοσοκομείο ΑΧΕΠΑΑΧΕΠΑ



ΓιατίΓιατί χρειάζομαιχρειάζομαι τηντην ιατρικήιατρική πληροφορίαπληροφορία

ΈχωΈχω τηντην ιδέαιδέα, , αλλάαλλά

? ? ΥπάρχουνΥπάρχουν όμοιεςόμοιες εργασίεςεργασίες

? ? ΥπάρχουνΥπάρχουν ανάλογεςανάλογες –– σχετικέςσχετικές μεμε τοτο θέμαθέμα

? ? ΠοιεςΠοιες παράμετροιπαράμετροι ελέγχονταιελέγχονται στιςστις ανάλογεςανάλογες έρευνεςέρευνες



ΟρισμόςΟρισμός ΠαραμέτρωνΠαραμέτρων ΈρευναςΈρευνας

•• ΓλώσσαΓλώσσα
–– (Greek, English, both, other)(Greek, English, both, other)

•• ΠεριοχήΠεριοχή αντικειμένουαντικειμένου
–– ((νευροαισθητήριοςνευροαισθητήριος βαρηκοΐαβαρηκοΐα))

•• ΓεωγραφικήΓεωγραφική περιοχήπεριοχή
–– (Greece, UK, Europe)(Greece, UK, Europe)

•• ΧρόνοςΧρόνος δημοσιεύσεωνδημοσιεύσεων
–– ((τελευταίατελευταία 15 15 χρόνιαχρόνια))

•• ΕίδοςΕίδος βιβλιογραφίαςβιβλιογραφίας
–– (books, journals, reports, conference papers)(books, journals, reports, conference papers)



ΔημιουργίαΔημιουργία λέξεωνλέξεων κλειδιώνκλειδιών ((keywordskeywords))

ΒασικόΒασικό στοιχείοστοιχείο γιαγια νανα αρχίσωαρχίσω τηντην έρευναέρευνα είναιείναι νανα ορίσωορίσω τιςτις
λέξειςλέξεις κλειδιάκλειδιά

•• ΣυζήτησηΣυζήτηση ((Colleagues, supervisor, librarians, professionalsColleagues, supervisor, librarians, professionals))
•• ΠρώτηΠρώτη ανάγνωσηανάγνωση βιβλιογραφίαςβιβλιογραφίας
•• ΛεξικάΛεξικά -- βιβλίαβιβλία ((Dictionaries, thesaurus, handbooksDictionaries, thesaurus, handbooks))
•• BrainstormingBrainstorming
•• ΒασικοίΒασικοί όροιόροι ((Identify main conceptsIdentify main concepts))
•• ΛέξειςΛέξεις κλειδιάκλειδιά ((ΒΒasicasic terminology and keywordsterminology and keywords))
•• ΑνεύρεσηΑνεύρεση συνωνύμωνσυνωνύμων ((list of related termslist of related terms –– synonymssynonyms))
•• ΟμαδοποίησηΟμαδοποίηση συνωνύμωνσυνωνύμων ((Place synonyms in groupsPlace synonyms in groups))
•• ΔέντροΔέντρο σχετικώνσχετικών όρωνόρων ((Relevance treeRelevance tree))



ΦυλλομετρητέςΦυλλομετρητές (1)(1)

Internet ExplorerInternet Explorer

Netscape CommunicatorNetscape Communicator



ΦυλλομετρητέςΦυλλομετρητές (2)(2)
ΤίτλοςΤίτλος
ΤρέχουσαςΤρέχουσας
σελίδαςσελίδας

URL URL 
ΤρέχουσαςΤρέχουσας
σελίδαςσελίδας

ΠεριεχόμενοΠεριεχόμενο
ιστοσελίδαςιστοσελίδας

παραπομπέςπαραπομπές
((δεσμοίδεσμοί))

ΈνδειξηΈνδειξη
μεταφοράςμεταφοράς
υλικούυλικού



ΦυλλομετρητέςΦυλλομετρητές (3)(3)

ΔιακοπήΔιακοπή μεταφοράςμεταφοράς

ΑνανέωσηΑνανέωση
σελίδαςσελίδας

ΑρχικήΑρχική ιστοσελίδαιστοσελίδα
((home)home)επιστροφήεπιστροφή

στηνστην προηγούμενηπροηγούμενη
σελίδασελίδα

ΕπιστροφήΕπιστροφή στηνστην σελίδασελίδα απόαπό τηντην οποίαοποία μόλιςμόλις βγήκαμεβγήκαμε



ΕργαλείαΕργαλεία ΑναζήτησηςΑναζήτησης στοστο διαδίκτυοδιαδίκτυο

•• Search enginesSearch engines ΜηχανέςΜηχανές αναζήτησηςαναζήτησης
•• Subject directoriesSubject directories ΘεματικοίΘεματικοί κατάλογοικατάλογοι
•• Meta search toolsMeta search tools ΜέταΜέτα -- μηχανέςμηχανές





ΜηχανέςΜηχανές αναζήτησηςαναζήτησης

•• ΒρίσκειΒρίσκει έναένα προβλεπόμενοπροβλεπόμενο αριθμόαριθμό απόαπό πλήρηπλήρη
κείμενακείμενα απόαπό συγκεκριμένεςσυγκεκριμένες ιστοσελίδεςιστοσελίδες

•• ΨάχνειΨάχνει μεμε τηντην χρήσηχρήση λέξεωνλέξεων -- κλειδιώνκλειδιών
•• ΌχιΌχι θεματικέςθεματικές κατηγορίεςκατηγορίες
•• Boolean Boolean ANDAND, , OR OR καικαι NOTNOT

–– GoogleGoogle
–– AltaVistaAltaVista



ΙατρικέςΙατρικές μηχανέςμηχανές αναζήτησηςαναζήτησης

•• ΟιΟι ιατρικέςιατρικές μηχανέςμηχανές αναζήτησηςαναζήτησης είναιείναι InternetInternet--sitessites τατα οποίαοποία
δίνουνδίνουν τητη δυνατότηταδυνατότητα στοστο κοινόκοινό γιαγια αναζήτησηαναζήτηση ιατρικήςιατρικής
πληροφορίαςπληροφορίας. . 

•• ΗΗ αναζήτησηαναζήτηση γίνεταιγίνεται σεσε InternetInternet--sitessites μεμε ιατρικόιατρικό περιεχόμενοπεριεχόμενο
τατα οποίαοποία δημιουργούνταιδημιουργούνται απόαπό διάφορουςδιάφορους φορείςφορείς ((ΝοσοκομείαΝοσοκομεία, , 
ΠανεπιστήμιαΠανεπιστήμια, , ΠανεπιστημιακέςΠανεπιστημιακές ΚλινικέςΚλινικές, , ΙδιωτικέςΙδιωτικές ΙατρικέςΙατρικές
ΕταιρείεςΕταιρείες κτλκτλ). ). 



ΣύνθετηΣύνθετη αναζήτησηαναζήτηση--ΠεριορισμοίΠεριορισμοί

•• περιορισμοίπεριορισμοί εισάγονταιεισάγονται στηνστην σύνθετησύνθετη αναζήτησηαναζήτηση
•• LanguageLanguage –– σεσε ποιαποια γλώσσαγλώσσα
•• FormatFormat –– μορφήμορφή τουτου εγγράφουεγγράφου (i.e. CD(i.e. CD--ROM, ROM, 

video, etc.) video, etc.) 
•• Publication DatePublication Date –– ημερομηνίαημερομηνία έκδοσηςέκδοσης

















ΘεματικοίΘεματικοί κατάλογοικατάλογοι

•• ΟργανωμέναΟργανωμένα σεσε
θεματικέςθεματικές ενότητεςενότητες

•• ΑνάλογεςΑνάλογες τουτου σκοπούσκοπού
τηςτης ιστοσελίδαςιστοσελίδας

•• ΙεραρχικήΙεραρχική
κατηγοριοποίησηκατηγοριοποίηση
θεμάτωνθεμάτων

•• ΔίνουνΔίνουν καταλόγουςκαταλόγους
θεμάτωνθεμάτων ήή κάνουνκάνουν
έρευναέρευνα μεμε γενικούςγενικούς
όρουςόρους

•• ΌχιΌχι πλήρηπλήρη κείμενακείμενα
•• ΗΗ έρευναέρευνα πρέπειπρέπει νανα
είναιείναι λιγότερολιγότερο ειδικήειδική







MMέταέτα -- μηχανέςμηχανές αναζήτησηςαναζήτησης

ΣεΣε μιαμια μέταμέτα--μηχανήμηχανή, , οιοι λέξειςλέξεις -- κλειδιάκλειδιά πουπου υποβάλλονταιυποβάλλονται
ελέγχονταιελέγχονται απόαπό μιαμια ομάδαομάδα μηχανώνμηχανών αναζήτησηςαναζήτησης

ΤαΤα αποτελέσματααποτελέσματα είναιείναι τοτο σύνολοσύνολο απόαπό αυτάαυτά πουπου βρέθηκανβρέθηκαν
απόαπό κάθεκάθε μηχανήμηχανή αναζήτησηςαναζήτησης ξεχωριστάξεχωριστά

ΜερικέςΜερικές μέταμέτα--μηχανέςμηχανές διαγράφουνδιαγράφουν τατα κοινάκοινά αποτελέσματααποτελέσματα
((CopernicCopernic))











































ΔυαδικήΔυαδική ΛογικήΛογική
Boolean logicBoolean logic

•• George George BooleBoole, English mathematician, English mathematician
•• ΧρήσηΧρήση λογικώνλογικών τελεστώντελεστών ––

–– OROR
–– AND AND 
–– NOTNOT

γιαγια δημιουργίαδημιουργία σχέσεωνσχέσεων ανάμεσαανάμεσα σεσε έννοιεςέννοιες, , λέξειςλέξεις
κλειδιάκλειδιά, , όρουςόρους, , επικεφαλίδεςεπικεφαλίδες, , θέματαθέματα κλπκλπ



ANDAND

ANDAND σημαίνεισημαίνει ««θέλωθέλω πηγέςπηγές πουπου περιέχουνπεριέχουν καικαι τιςτις
δύοδύο λέξειςλέξεις»»

AA AND  AND  BB



OROR

OROR σημαίνεισημαίνει ««θέλωθέλω πηγέςπηγές πουπου περιέχουνπεριέχουν είτεείτε τητη μίαμία
είτεείτε τηντην άλληάλλη λέξηλέξη χωρίςχωρίς διάκρισηδιάκριση»»

AA OR  OR  BB



NOTNOT

NOTNOT σημαίνεισημαίνει ««νανα εξαιρεθούνεξαιρεθούν εκείνεςεκείνες οιοι πηγέςπηγές τουτου ΑΑ
πουπου περιέχουνπεριέχουν ΒΒ»»

AA NOT NOT BB















TruncationTruncation

•• ΛέξειςΛέξεις μεμε τηντην ίδιαίδια ρίζαρίζα
•• ΕισαγωγήΕισαγωγή τουτου πρώτουπρώτου μέρουςμέρους μιαςμιας λέξηςλέξης + + 
σύμβολοσύμβολο δίνειδίνει όλεςόλες τιςτις πιθανέςπιθανές καταλήξειςκαταλήξεις

•• ΠοικιλίαΠοικιλία συμβόλωνσυμβόλων χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται
•• ( $,  * ,  ? ,  # )( $,  * ,  ? ,  # )



ΠαραδείγματαΠαραδείγματα

•• pharmacologpharmacolog*                *                

δίνειδίνει

PHARMACOLOPHARMACOLOGYGY
PHARMACOLOPHARMACOLOGICGIC
PHARMACOLOPHARMACOLOGICALGICAL
PHARMACOLOPHARMACOLOGISTGIST
PHARMACOLOPHARMACOLOGISTSGISTS

•• feminifemini**

δίνειδίνει

FEMINIFEMININENE
FEMINIFEMINISMSM
FEMINIFEMINISTST
FEMINIFEMINISTS STS 





•• ΕρώτημαΕρώτημα κοινωνικήςκοινωνικής φύσηςφύσης: Does having a pet, such as a cat, dog, : Does having a pet, such as a cat, dog, 
or other type of animal, benefit the elderly?or other type of animal, benefit the elderly?

•• Define your topic by identifying the individual, specific concepDefine your topic by identifying the individual, specific concepts ts 
–– pet(spet(s), domestic ), domestic animal(sanimal(s), ), cat(scat(s), ), dog(sdog(s) ) 
–– benefit, beneficial, therapeutic, therapy benefit, beneficial, therapeutic, therapy 
–– elderly, aged, seniorelderly, aged, senior

•• Formulate the search strategy by applying Boolean logic. Formulate the search strategy by applying Boolean logic. 
1.1. pet OR pets OR dog* OR cat OR cats OR domestic animal* pet OR pets OR dog* OR cat OR cats OR domestic animal* 
2.2. benefibenefi* OR * OR theraptherap* * 
3.3. elderly OR aged OR senior elderly OR aged OR senior 
4.4. 1 AND 2 AND 31 AND 2 AND 3

(http://(http://www.health.library.mcgill.ca/course/boolean.htmwww.health.library.mcgill.ca/course/boolean.htm))

ΠαράδειγμαΠαράδειγμα



ΕτικέτεςΕτικέτες
((Tags)Tags)





















""loattrfreeloattrfree full full text"[Filtertext"[Filter] ] ANDAND ear infectionear infection



ΛεξικόΛεξικό όρωνόρων
((MeSHMeSH))

































ΈξοδοςΈξοδος
((Output)Output)











ΔιαχειριστέςΔιαχειριστές βιβλιογραφίαςβιβλιογραφίας
((Reference Managers)Reference Managers)



ΧαρτογραφημέναΧαρτογραφημένα γονίδιαγονίδια
((OMIM)OMIM)























httphttp://://apps.webofknowledge.comapps.webofknowledge.com//

































































































































http://http://ovidsp.ovid.com/autologin.cgiovidsp.ovid.com/autologin.cgi



http://http://www.embase.comwww.embase.com/home/home










