ΒΟΉΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΟΉΓΗΣΗ
Η πρώτη οθόνη της DialogycaBDDH ανοίγει με ένα πλαίσιο αναζήτησης που
έχει στόχο τη διευκόλυνση της διαδικασίας πρόσβασης στις πληροφορίες που
περιέχονται στις καρτέλες, μιας και μπορεί να γίνει αναζήτηση με βάση ένα
πλήρες κείμενο. Αυτό σημαίνει ότι με την εισαγωγή συγκεκριμένων όρων, η
βάση δεδομένων θα εντοπίσει αυτούς τους ίδιους όρους σε οποιαδήποτε θέση
και αν βρίσκονται στις καρτέλες, περιλαμβανομένων των συνημμένων
εγγράφων, με εξαίρεση τις αναπαραγωγές των πρωτοτύπων κειμένων
(εποχής).
Στην οθόνη αναζήτησης εμφανίζονται διάφορα πεδία που επιτρέπουν την
πραγματοποίηση μιας πιο συγκεκριμένης πλοήγησης, επιλέγοντας το πεδίο
που θα πρέπει να περιέχει τον όρο (ή όρους) που έχει εισαχθεί. Οι όροι
μπορούν να συνδυαστούν χρησιμοποιώντας μπουλιανά σύμβολα, που
μπορούν να εισαχθούν με πίεση των πλήκτρων βοήθειας [
. Υπάρχει
επίσης μια πρόσθετη και πιο εξειδικευμένη βοήθεια με παραδείγματα χρήσης,
στην οποία μπορείτε να μπείτε πιέζοντας το εικονίδιο
.
Τα γκρι κουμπιά “Materia” και “Siglo” επιτρέπουν την πρόσβαση σε κλειστές
λίστες αποδεκτών και ελεγχόμενων όρων σε αυτά τα δύο πεδία, και
δημιουργήθηκαν για να διασφαλιστεί το ενιαίο των καρτελών και η σοβαρότητα
των αποτελεσμάτων της αναζήτησης που πραγματοποιείται. Υπάρχουν και
άλλες λίστες εσωτερικής εργασίας
που μπορούν να αναζητηθούν στο
παράρτημα του PTN μας (Τυποποιημένο Πρόγραμμα Εργασίας,
http://eprints.ucm.es/8638/) για όποιον χρειάζεται να εντοπίσει κάτι πιο
λεπτομερές. Σε ό,τι αφορά στο πεδίο “Siglo”, επιτρέπεται επίσης η αναζήτηση
σε μια πιο εκτενή χρονική περίοδο και αυτό δεν περιορίζεται στη λίστα των
αποδεκτών όρων. Το μόνο που θα πρέπει να προσέξει κανείς είναι να γράψει
τα έτη σε πλήρη μορφή, και με τα τέσσερα ψηφία.
Έχοντας ξεκινήσει η αναζήτηση, θα εμφανιστεί η λίστα των καρτελών που
προκύπτουν από αυτήν, οι καρτέλες δηλαδή που περιέχουν τους
αναζητούμενους όρους. Αυτοί, όταν θα ανοιχτεί η καρτέλα, θα εμφανιστούν σε
κίτρινο χρώμα. Η λίστα περιλαμβάνει, συνοπτικά, τα στοιχεία των πεδίων
“Código de identificación BDDH”, “Autor”, “Título”, “Siglo” και “Materia” και
μπορούν να ταξινομηθούν με βάση κάθε ένα από αυτά τα κριτήρια πιέζοντας
απλώς στον τίτλο της κάθε στήλης. Η οθόνη αυτή μπορεί να διαμορφωθεί με

βάση τις προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη και να επιλεγούν τα πεδία που
προτιμά να εμφανιστούν, επιλέγοντάς τα με το κουμπί
.Υπάρχει επίσης η
δυνατότητα αποθήκευσης ή εκτύπωσης αυτής της οθόνης ή οποιασδήποτε
καρτέλας.
Σας συμβουλεύουμε να προσέξετε πολύ τον αριθμό των αποκτώμενων
αποτελεσμάτων, μιας και μπορεί να είναι οργανωμένα σε πολλές σελίδες στις
οποίες μπαίνει κανείς μαρκάροντας τον αριθμό της επιθυμητής σελίδας και
πιέζοντας το διπλανό βέλος.
Μια άλλη επιλογή, για όποιον επιθυμεί να εντοπίσει μια συγκεκριμένη καρτέλα,
είναι η καταχώρηση του αριθμού ταυτοποίησης BDDH στο πεδίο “Ir a BDDH” [
και η πίεση του διπλανού βέλους. Αφού ο χρήστης μπει σε μια
συγκεκριμένη καρτέλα, μπορεί να βρει συνδέσμους με άλλες με τις οποίες
σχετίζεται η καρτέλα αυτή (ιδιαίτερα στην περίπτωση των καρτελών που
εξαρτώνται από ένα συλλογικό έργο ή μία συλλογή). Ο ερευνητής μπορεί
επίσης να κατεβάσει και να εκτυπώσει (
) –εφόσον διαθέτει το δικαίωμα
για κάτι τέτοιο, βλ. Σελίδα Πρόσβασης– τις ίδιες τις καρτέλες και τα συνημμένα
έγγραφα που περιέχουν το κείμενό της σε ψηφιακή μορφή, την περιγραφή του
χειρογράφου ή του εντύπου, και τη δευτερεύουσα βιβλιογραφία της.
Τέλος, μπορεί κανείς να δει το σύνολο των καρτελών που περιέχονται στην
Dialogyca BDDH πιέζοντας το
ή να περιορίσει την αναζήτηση αποκλειστικά
σε εκείνες τις καρτέλες που περιέχουν συνημμένα έγγραφα, επιλέγοντας το
.
Σε κάθε περίπτωση, εάν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί μια πολύ εξειδικευμένη
πλοήγηση, είναι δυνατή η επικοινωνία με την διεύθυνση της DialogycaBDDH για
να δωθεί βοήθεια.

