
Παρουσίαση του  
Επιστημονικού Λεξικού Κοινωνικών Όρων  
που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου: 

 
«Υποέργο 1 - ΕΠΑΕ ΑΙΓΑΙΟ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ& ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»  
της Πράξης «CESSDA ΕΠΑΕ - Υποστήριξη και ανάπτυξη ελληνικών εταίρων για 
συµµετοχή στις Κοινοπραξίες των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδοµών στα 
πλαίσια του ESFRI/2006» 



Υπάρχουν 3 διαφορετικά ήδη χρηστών ως προς το 
επίπεδο πρόσβασης στο επιστημονικό λεξικό 
κοινωνικών όρων 
 

• Επισκέπτης (Guest) 

 

• Τεκμηριωτής (Data Curator) 

 

• Διαχειριστής (Administrator) 

 

• Link online εφαρμογής: http://socialterms.aegean.gr/ 

 

http://socialterms.aegean.gr/


Το περιβάλλον του επισκέπτη – Αρχική 
σελίδα 



 
Πλοήγηση σε ελληνικό και/ή αγγλικό μενού, 

επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο 



Αναζήτηση Όρου – στα ελληνικά 
• 3 κριτήρια αναζήτησης: 

• Ως προς όρο 

• Ως προς συγγραφέα ορισμού 

• Εμφάνιση όλων 

 



Παράδειγμα 1:  
Αναζήτηση ως προς όρο – «Ερευνητικές 
Υποδομές» (όρος με έναν καταχωρημένο ορισμό) 

 



Αποτέλεσμα αναζήτησης: 



Πληροφορίες που δίνονται για κάθε όρο, 
επιλέγοντας το «περισσότερα»: 



Παράδειγμα 2:  
Αναζήτηση ως προς όρο – «βασική έρευνα» (όρος με πολλούς 
καταχωρημένους ορισμούς) & αποτέλεσμα αναζήτησης 



Παράδειγμα 3:  
Αναζήτηση ως προς συγγραφέα ορισμού – «π.χ. 
Κάλλας» 



Αποτέλεσμα αναζήτησης: Όλοι οι σχετικοί όροι, που έχουν 
καταχωρηθεί από τους τεκμηριωτές και έχουν εγκριθεί από 
τους διαχειριστές, σε αλφαβητική σειρά 



Χρήσιμα έντυπα 



Είσοδος στην εφαρμογή ως 
τεκμηριωτής ή ως διαχειριστής 

 



Το περιβάλλον του τεκμηριωτή – Αρχική σελίδα  
 

• Εμφανίζονται σε αλφαβητική σειρά, όλοι οι όροι που έχουν 
καταχωρήσει οι τεκμηριωτές, είτε έχουν εγκριθεί από κάποιον 
διαχειριστή, είτε όχι. 

 

 



Αναζήτηση Όρου 

• 4 κριτήρια αναζήτησης: 
• Ως προς όρο 
• Ως προς συγγραφέα ορισμού 
• Ως προς τεκμηριωτή 
• Εμφάνιση όλων 

 
• Οι λειτουργίες και τα αποτελέσματα 

της αναζήτησης είναι ίδιας ακριβώς 
λογικής με την αναζήτηση στο 
περιβάλλον του επισκέπτη. 
• Ειδικά, για την αναζήτηση ως προς 

τεκμηριωτή, απαιτείται να γνωρίζουμε 
το “όνομα χρήστη” του τεκμηριωτή, 
π.χ. mariapap 
 

 



Αναζήτηση όρου που έχει εγκριθεί από τον 
διαχειριστή 
• Οι πληροφορίες που παρέχονται για κάθε όρο/ορισμό και οι 

δυνατότητες επεξεργασίας είναι οι εξής: 

 



Εισαγωγή νέου ορισμού 

• Αυτή η λειτουργία θα παρουσιαστεί αναλυτικά παρακάτω, στο 
πλαίσιο περιγραφής της νέας καταχώρησης ενός όρου. 



Αναζήτηση όρου που δεν έχει εγκριθεί από 
τον διαχειριστή 
• Οι πληροφορίες που παρέχονται για κάθε όρο/ορισμό και οι 

επιπρόσθετες δυνατότητες επεξεργασίας είναι οι εξής: 

 

 

 



Επεξεργασία / Εισαγωγή νέας αντιστοίχισης 
αναφοράς / Εισαγωγή νέου ορισμού 
• Αυτές οι λειτουργίες θα παρουσιαστούν αναλυτικά παρακάτω, στο 

πλαίσιο περιγραφής της νέας καταχώρησης ενός όρου. 



Νέα καταχώρηση όρου – π.χ. University/Πανεπιστήμιο 

 



Επόμενο βήμα: Έλεγχος αν ο όρος αυτός είναι ήδη 
καταχωρημένος στη βάση. Αν όχι, συνεχίζουμε στο 
επόμενο βήμα της καταχώρησης: Εισαγωγή ορισμού 



Επόμενο βήμα: Επιλογή συγγραφέα ορισμού από 
την λίστα και «αντιστοίχιση συγγραφέα» με τον 
συγκεκριμένο ορισμό του όρου. 



Επόμενο βήμα (προαιρετικό): επεξεργασία των 
στοιχείων του όρου και του ορισμού 



Επόμενο βήμα: Επιλογή αναφορών από την λίστα με τις 
ήδη καταχωρημένες ή καταχώρηση νέας αναφοράς 



Επόμενο βήμα: Επιλογή αναφορών από την λίστα με τις 
ήδη καταχωρημένες ή καταχώρηση νέας αναφοράς 



Διευκρινήσεις 

• Αντιστοίχιση αναφοράς ή καταχώρηση νέας αναφοράς 
• Επαναλαμβάνονται τα ίδια βήματα όσες φορές χρειάζεται. 

• Επεξεργασία όρου/ορισμού 
• Μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια μιας νέας καταχώρησης, 

όσο το επιτρέπει το σύστημα και εμφανίζεται δηλ. αυτή η λειτουργία στο 
περιβάλλον του τεκμηριωτή. 



Χρήσιμα έντυπα 



Έξοδος από την εφαρμογή: 

• Μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. 

• Καλό είναι να μην γίνει όσο διαρκεί μια νέα καταχώρηση 
όρου/ορισμού. 

 



Το περιβάλλον του διαχειριστή– Αρχική σελίδα  
 



Αναζήτηση Όρου – Ομοίως με αναζήτηση 
όρου από το περιβάλλον του τεκμηριωτή 

• 4 κριτήρια αναζήτησης: 
• Ως προς όρο 
• Ως προς συγγραφέα ορισμού 
• Ως προς τεκμηριωτή 
• Εμφάνιση όλων 

 
• Οι λειτουργίες και τα αποτελέσματα 

της αναζήτησης είναι ίδιας ακριβώς 
λογικής με την αναζήτηση στο 
περιβάλλον του επισκέπτη. 
• Ειδικά, για την αναζήτηση ως προς 

τεκμηριωτή, απαιτείται να γνωρίζουμε 
το “όνομα χρήστη” του τεκμηριωτή, 
π.χ. mariapap 
 

 



Αναζήτηση όρου που έχει εγκριθεί από τον 
διαχειριστή 
• Οι πληροφορίες που παρέχονται για κάθε όρο/ορισμό και οι 

δυνατότητες επεξεργασίας είναι οι εξής: 

 

 



Αναζήτηση όρου που δεν έχει εγκριθεί από 
τον διαχειριστή 
• Οι πληροφορίες που παρέχονται για κάθε όρο/ορισμό και οι 

δυνατότητες επεξεργασίας είναι οι εξής: 

 

 

 

 



Νέος συγγραφέας ορισμού 



Χρήσιμα έντυπα 



Έξοδος από την εφαρμογή: 

• Μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. 

• Καλό είναι να μην γίνει όσο διαρκεί μια επεξεργασία όρου/ορισμού. 

 

 


