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ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΩΝΣΑ ΣΟ VISUAL HISTORY ARCHIVE 

 

 

 

Ένασ βιμα προσ βιμα οδθγόσ μιασ απλισ αναηιτθςθσ ςτο Visual History Archive. Για μια πλιρθ περιγραφι 
του τρόπου χριςθσ του Visual History Archive ςυμβουλευτείτε τον Οδθγό Χριςθσ του USC Shoah Foundation 
Institute for Visual History. 

1. Οκόνθ ειςόδου (Login Screen) 

Μόλισ ςυνδεκείτε με το Visual History Archive, κα μεταβείτε αυτόματα ςτθν οκόνθ ειςόδου (Login Screen), θ 
οποία και φαίνεται παρακάτω. Στθν οκόνθ ειςόδου πρζπει να ειςάγετε το όνομα χριςτθ (Username) και τον 
κωδικό ςασ (Password) και να πατιςετε LOG IN. 
Αν χρθςιμοποιείτε το Visual History Archive για πρϊτθ φορά, πρζπει πρϊτα να εγγραφείτε. Παρακαλοφμε 
πατιςτε ςτο click here to register. 

Η οκόνθ ειςόδου ςασ προςφζρει επίςθσ τθ δυνατότθτα να ανακαλζςετε το όνομα και τον κωδικό χριςτθ που 
είχατε δθμιουργιςει ςτο παρελκόν, αλλά ενδεχομζνωσ ζχετε ξεχάςει. Απλϊσ πατιςτε ςτο 
Forgot your user name or password? 
για να μεταβείτε ςτθ ςελίδα ανάκτθςθσ του κωδικοφ (Password Recovery). 
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2. Εγγραφι 

Αν δεν ζχετε όνομα και κωδικό χριςτθ, πρζπει να δθμιουργιςτε το δικό ςασ. Για να το κάνετε, πατιςτε ςτο 
click here to register και ςυμπλθρϊςτε τα απαραίτθτα ςτοιχεία. 
Επιλζξτε ζνα όνομα και ζναν κωδικό χριςτθ. Είναι απαραίτθτο να ειςάγετε μια ενεργι διεφκυνςθ 
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (email), κακϊσ μζςω αυτισ κα ενθμερϊνεςτε πότε οι ςυνεντεφξεισ που ηθτιςατε 
κα είναι διακζςιμεσ για παρακολοφκθςθ. 
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3. Η κφρια οκόνθ αναηιτθςθσ – Επιλζγοντασ ζναν τρόπο ζρευνασ 

 Γριγορθ αναηιτθςθ (Quick Search) 
Η γριγορθ αναηιτθςθ (Quick Search) ςασ επιτρζπει να ψάξετε ςτο Visual History Archive ειςάγοντασ 
ζναν ι περιςςότερουσ όρουσ ςε ζνα πεδίο ελεφκερου κειμζνου (free text field). Αυτόσ ο τρόποσ 
αναηιτθςθσ προςομοιάηει με αυτόν μιασ μθχανισ αναηιτθςθσ ςτο διαδίκτυο. Οι ζγκυροι όροι 
αναηιτθςθσ περιλαμβάνουν ονοματεπϊνυμα, όρουσ του ευρετθρίου του Visual History Archive και 
αρικμοφσ που αντιπροςωπεφουν τον ταξινομθτικό αρικμό τθσ ςυνζντευξθσ. 

 Αναηιτθςθ προςώπων (People Search) 
Η αναηιτθςθ προςϊπων (People Search) ςασ επιτρζπει να αναηθτιςετε ζνα ςυγκεκριμζνο όνομα 
ανάμεςα ςε όλα τα ονόματα του Visual History Archive. Το αρχείο περιλαμβάνει ονόματα ατόμων 
που είχαν θχογραφθκεί ςτα ερωτθματολόγια προ τθσ ςυνζντευξθσ (Pre-Interview Questionnaires), 
κακϊσ και ονόματα ατόμων που αναφζρονται ςτθ ςυνζντευξθ αν αυτι ζχει ιδθ ευρετθριαςτεί. 
Μπορείτε να βρείτε είτε τθ ςυνζντευξθ-μαρτυρία ενόσ ςυγκεκριμζνου προςϊπου είτε μια 
ςυνζντευξθ-μαρτυρία ςτθν οποία γίνεται αναφορά ςε ζνα ςυγκεκριμζνο πρόςωπο. 

 Βιογραφικι αναηιτθςθ κατά Ομάδα Εμπειρίασ (Biographical Search by Experience Group) 
Η βιογραφικι αναηιτθςθ κατά Ομάδα Εμπειρίασ ςασ επιτρζπει να αναηθτιςετε βαςικζσ βιογραφικζσ 
πλθροφορίεσ επιηϊντων ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πόλθσ και τθσ χϊρασ γζννθςθσ, τθσ κρθςκευτικισ 
ταυτότθτασ, του τόπου του εγκλειςμοφ (γκζτο, ςτρατόπεδο ςυγκζντρωςθσ) κ.α. Οι επιηϊντεσ ζχουν 
κατθγοριοποιθκεί ςε εννιά διαφορετικζσ ομάδεσ εμπειριϊν (Experience Groups). 

 υνολικι αναηιτθςθ με λζξθ-κλειδί (Global Keyword Search) 
Η ςυνολικι αναηιτθςθ με λζξθ-κλειδί ςασ επιτρζπει να αναηθτιςετε τα αποςπάςματα ςυνεντεφξεων 
όπου γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα κζματα χρθςιμοποιϊντασ περίπου 60.000 γεωγραφικζσ και 
βιωματικζσ λζξεισ-κλειδιά. Αν και θ πλειοψθφία των λζξεων-κλειδιϊν αφορά τοπωνφμια, ζνασ 
μεγάλοσ αρικμόσ λζξεων-κλειδιϊν δθμιουργικθκε κατά τθ διάρκεια τθσ ευρετθρίαςθσ για να 
ομαδοποιθκοφν ςθμαντικζσ ι κοινζσ όψεισ των πολλαπλϊν εμπειριϊν των επιηϊντων. Οι βιωματικζσ 
λζξεισ-κλειδιά (Experiential keywords) περιλαμβάνουν λζξεισ-κλειδιά όπωσ "living conditions in the 
camps" (ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςτα ςτρατόπεδα), "contact with loved ones, renewed" (αποκατάςταςθ 
τθσ επαφισ με αγαπθμζνα πρόςωπα) και πολλζσ άλλεσ. Τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ με βάςθ 
λζξεισ-κλειδιά κα ςασ κατευκφνουν κατευκείαν ςτα ςχετικά αποςπάςματα των βίντεο. 
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4. Γριγορθ αναηιτθςθ (Quick Search) 

Η γριγορθ αναηιτθςθ ςασ επιτρζπει να επιλζξετε αν κζλετε τα αποτελζςματα να δίνονται με βάςθ όλεσ τισ 
λζξεισ που ζχετε ειςάγει (all words), τθ ςυγκεκριμζνθ φράςθ (exact phrase), ι με τουλάχιςτον μία από τισ 
λζξεισ (any words). 

Ασ δοφμε ζνα παράδειγμα του τρόπου που λειτουργεί θ γριγορθ αναηιτθςθ. Ειςάγετε τον όρο αναηιτθςθσ 
«Salonika» και επιλζξτε το All Words. 

 

Έχετε επίςθσ τθν δυνατότθτα να βελτιςτοποιιςετε τθν αναηιτθςι ςασ χρθςιμοποιϊντασ τα φίλτρα Language, 
Gender, Experience Group και Projects που βρίςκονται ςτα αριςτερά τθσ ςελίδασ. 
Επιλζξτε τθ γλϊςςα Ελλθνικά (Greek) ςτο φίλτρο τθσ γλϊςςασ (Language filter). Πατιςτε next για να 

ξεκινιςετε τθν αναηιτθςθ. 



 
5 

Αποτελζςματα Αναηιτθςθσ 

Η επόμενθ ςελίδα κα περιλαμβάνει ζναν κατάλογο των αποτελεςμάτων τθσ αναηιτθςθσ (Search results). Τα 
αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ που παρουςιάηονται ςτα αριςτερά τθσ ςελίδασ δείχνουν ότι θ αναηιτθςι ςασ 
ζχει περιοριςτεί τϊρα ςτα 194 αποτελζςματα. Όπωσ μπορείτε να δείτε από το παράδειγμα, κάκε φορά 
εμφανίηονται ςτθν οκόνθ πζντε αποτελζςματα αναηιτθςθσ. Πατιςτε next αν κζλετε να δείτε τα επόμενα 
πζντε αποτελζςματα. 
Κάκε αποτζλεςμα περιλαμβάνει μια μικρι φωτογραφία του επιηϊντα, το όνομά του, τθ γλϊςςα τθσ 
ςυνζντευξθσ, τθν Ομάδα Εμπειρίασ (experience group) ςτθν οποία ανικει κακϊσ και πλθροφορίεσ για τθ 
διακεςιμότθτα του βίντεο τθσ ςυνζντευξθσ. Αν προβάλλονται πολλά αποτελζςματα αναηιτθςθσ, τότε ζχετε τθ 
δυνατότθτα να τα ταξινομιςετε κατά επϊνυμο, όνομα, διακεςιμότθτα του βίντεο τθσ ςυνζντευξθσ, γλϊςςα ι 
εμπειρία. Επιλζξτε το κριτιριό ςασ από το μενοφ Sort by ςτο πάνω δεξιά μζροσ τθσ ςελίδασ. Αν βρικατε τθ 
ςυνζντευξθ που αναηθτιςατε ςτα απεικονιηόμενα αποτελζςματα, πατιςτε ςτθ φωτογραφία ι ςτο όνομα του 
επιηϊντα. 

Στον κατάλογο των αποτελεςμάτων ο όροσ Salonika υπογραμμίηεται με μπλε χρϊμα όπου εμφανίηεται. 
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Οκόνθ προβολισ 

Τϊρα κα δείτε κάκε αποτζλεςμα τθσ αναηιτθςισ ςασ ξεχωριςτά. Στα δεξιά τθσ ςελίδασ, κάτω από τθ μικρι 
φωτογραφία του επιηϊντα, μπορείτε να επιλζξετε αν κζλετε να δείτε ολόκλθρο το βίντεο τθσ ςυνζντευξθσ, ι 
μια προβολι slide με εικόνεσ από τθ ςυνζντευξθ. Η ςυνζντευξθ του κάκε επιηϊντα αποτελείται από πολλζσ 
βιντεοκαςζτεσ. Χρθςιμοποιϊντασ το μενοφ Video ςτα δεξιά κάτω από το εικονίδιο, μπορείτε να επιλζξετε τθ 
βιντεοκαςζτα που κζλετε να ακοφςετε. 
 
Κάτω δεξιά ζχετε ζναν μικρό πλοθγό με τον οποίο μπορείτε: 

 να αλλάξετε το μζγεκοσ τθσ απεικόνιςθσ των πλθροφοριϊν (Maximize/Minimize data) 

 να μεταβείτε ςτθν προβολι του επόμενου ι του προθγοφμενου αποτελζςματοσ τθσ αναηιτθςθσ 
(Next Result / Previous Result) 

 να πάτε πίςω ςτθ λίςτα των αποτελεςμάτων αναηιτθςθσ (Back to Search Results) 

 να ξεκινιςετε μια νζα αναηιτθςθ (New Search) 

 να αποκθκεφςετε το αποτζλεςμα ςε ζνα από τα προγράμματά ςασ (Save to projects) 

 να εκτυπϊςετε τα ςτοιχεία τθσ ςυνζντευξθσ που προβάλλεται (Print Testimony) 

Κάτω αριςτερά μπορείτε επίςθσ να επιλζξετε τα ςτοιχεία που κα εμφανίηονται ςτο λευκό κουτί ςτο μζςο τθσ 
ςελίδασ. Μπορείτε να επιλζξετε να εμφανίηονται: 

 όλα τα αποςπάςματα ςε χρονολογικι ςειρά (Segments) 

 τα βιογραφικά ςτοιχεία του επιηϊντα (Biographical Profile) 

 ζνασ κατάλογοσ όλων των προςϊπων που αναφζρονται ςτθ ςυνζντευξθ (People in Testimony) 

 θ λειτουργία αναηιτθςθσ ςυγκεκριμζνων λζξεων-κλειδιϊν ςτθ ςυνζντευξθ (Search in Testimony) 

 Η αναγνϊριςθ του δωρθτι (Donor Recognition) 

 

 


