Google képkereső használata
WEB: http://www.google.hu/imghp
A Google rendszer használatával az interneten található képek közötti keresés roppant egyszerű. A Google
képkeresőjét a nyitólap fejlécéből tudjuk elindítani. (A kereső bal felső sávjában a Képek feliratra kattintva!)

A képkereső felületét úgy is megjeleníthetjük, ha általános keresést indítva az
eredményoldal bal oldali sávjában a Képek feliratra kattintva tartalomtípus szerint
szűrjük a találatokat.

A képkeresőt ugyanazon az egyszerű módon tudjuk használni, mint az általános webes keresésnél:
egyszerűen beírjuk a keresett kulcsszót/kulcsszavakat a keresőmezőbe és megnyomjuk az Enter billentyűt,
vagy a Keresés gombra kattintunk. A különbség csupán annyi, hogy ebben az esetben az eredményoldalon
(találati oldalon) képeket látunk.

Képtalálatok az eredményoldalon
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A találati listában megjelenő képekről további információkat kapunk,
ha az eredményoldalon az egérmutatóval az adott kép fölé
navigálunk. Az információk között




kék színnel látjuk a kép nevét,
zöld színnel látjuk annak az oldalnak a webes elérhetőségét
(ún. URL címét), ahol a kép megtalálható,
pixelben (képpontban) megadva látjuk a kép méretét (pl.
450 x 600).

A kép fölé navigálva a megjelenő ablak alsó részén két további kék
színű linket találunk: Hasonló képek és További méretek. Az elsőre
kattintva a találati listából kiválasztott képhez (színeiben, arányaiban, elrendezésében) hasonló további
képeket kapunk, míg a másodikra kattintva ugyanazt a képet kapjuk meg további méretekben (már
amennyiben van az adott képnek többféle változata is a weben).

Képek letöltése
Amennyiben a megtalált képet szeretnénk lementeni a saját számítógépünkre, első lépésben érdemes a
képet eredeti méretében megjeleníteni. Ehhez egyszerűen kattintsunk a találati listában a választott képre.
Így az előtérben megjelenik a kép, a háttérben pedig látjuk azt az oldalt, ahol a kép szerepel.

Képek mentése (eredeti méretben)

A mentéshez kattintsunk jobb egérgombbal az előtérben megjelent képre és a megjelenő gyorsmenüből
válasszuk a Kép mentése másként... /Kép mentése más néven... parancsot és mentsük el a képet a kívánt
helyre!
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Speciális képkeresés
Amennyiben pontosabb keresésre, részletesebb beállításokra van szükségünk, a képek esetében is
rendelkezésünkre áll a speciális keresés funkció.
A speciális keresés felületét akkor tudjuk megjeleníteni, ha már valamilyen kifejezésre korábban
rákerestünk. Ebben az esetben vagy az eredményoldal jobb felső sarkában található Beállítások (fogaskerék
ikon) gombra kattintva találjuk meg a Speciális keresés feliratot.
A speciális keresés felületen lehetőségünk van arra, hogy olyan képeket keressünk meg, amelyek




a bírt szavak mindegyikét
tartalmazzák
pontosan a beírt kifejezést
tartalmazzák,
nem tartalmazzák a beírt
kifejezéseket.

Az oldalon a megjelenő találatokat szűkíthetjük az alábbiak szerint:








Milyen méretű (felbontású) az adott kép?
Milyen méretarányokkal rendelkezik a kép?
Milyen színek dominánsak a képen?
Milyen jellegű a kép? (arc, fénykép, clipart, vonalrajz)
Milyen domainen, vagy webhelyen jelent meg a kép?
Milyen típusú (formátumú) a kép?
Milyen felhasználási feltételekkel (licenc) jelent meg a kép?

Speciális keresés - képtalálatok szűkítése
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A speciális keresés felületen megjelenő beállítások jelentős részét szintén megtaláljuk az eredményoldal a
bal oldali sávjában is.

Keresés kép alapján
A Google képkeresőjében nem csak kifejezések, kulcsszavak beírásával tudunk képeket keresni, hanem
lehetőségünk van arra is, hogy egy adathordozón (wagy weben) meglévő kép feltöltésével keressünk – pl. a
feltöltött képhez hasonlóakat! (AZ URL cím alapján ugyanezt megtehetjük természetesen egy webes képpel
is.)

A meglévő kép alapján történő kereséshez (és a feltöltés megkezdéséhez) a Google képkereső
nyitófelületén a keresőmező jobb oldali részén található kis fényképezőgép ikonra kell kattintani, majd a
Kép feltöltése feliratra és a megjelenő Tallózás gombra kattintva kiválasztjuk a feltölteni kívánt képet.
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