Google kereső használata
web: www.google.hu
A Google rendszer használatával az internetes keresés az esetek többségében roppant egyszerű: írjunk be
1-2 toldalék nélküli kulcsszót a keresőmezőbe, majd nyomjuk meg az Enter billentyűt, vagy kattintsunk a
Keresés gombra és a Google máris kilistázza a találatokat!
A megjelenő eredményoldal középső részén egymás alatt jelennek meg a beállításoknak megfelelő
találatok, melyek lehetnek internetes oldalak, képek, térképek, videók, hírek, illetve bármely más, a
keresése szempontjából releváns tartalomtípus.

1. ábra - Tipikus eredményoldal

A találati listában megjelenő elemekről több információt látunk:

2. ábra - Egy találat a listából

-

A találat első sorában egy kék színű hivatkozást (linket) látunk, melyre kattintva meg tudjuk
jeleníteni a megtalált tartalmat. (Példánkban az Internet - Wikipédia felirat)
Alatta zöld színnel látjuk annak az oldalnak a webes elérhetőségét (ún. URL címét), ahol az adott
tartalom megtalálható. (Példánkban a hu.wikipedia.org/wiki/Internet szöveg)
Az URL cím mellett kék színű Tárolt változat feliratra kattintva a weboldal korábbi változatait
tekinthetjük meg – használatával olyan (korábbi) tartalmakat is megjeleníthetünk, amelyet azóta már
töröltek az adott webszerverről.
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Ha az egérmutatóval a listában megjelenő találatok fölé navigálunk, minden elem mellett megjelenik egy
jobbra mutató dupla nyíl. Az egérmutatót erre a nyílra húzva a képernyő jobb oldali sávjában megjelenik a
megtalált weboldal „betekintő” nézete.

Speciális keresés
Amennyiben a kapott eredmény túlságosan sok, vagy nem kellően releváns találatokat ad, úgy elkezdhetjük
„finomítani” a keresést. Ezt megtehetjük újabb, esetleg pontosabb keresőkifejezések hozzárendelésével,
vagy ún. „operátorok” és „feltételes megkötések” használatával. Ez utóbbi lehetőségeket legegyszerűbben
a „speciális keresés” funkció használatával vehetjük igénybe.
A speciális keresés felületét akkor tudjuk megjeleníteni, ha már valamilyen
kifejezésre korábban rákerestünk! Ebben az esetben vagy az eredményoldal
(találati oldal) jobb felső sarkában található Beállítások (fogaskerék ikon)
gombra kattintva, vagy az oldal aljára gördítve találjuk meg a Speciális keresés
feliratot.
A speciális keresés felületen lehetőségünk van arra, hogy olyan oldalakat keressünk meg, amelyek




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

3. ábra - Speciális keresés beállításai

Az oldalon a megjelenő találatokat szűkíthetjük az alábbiak szerint:








Milyen nyelven íródott az adott tartalom? (Pl. csak magyar nyelvű oldalak között keresünk.)
Melyik régióban tették közzé az adott tartalmat?
Milyen időintervallumon belül frissítették a tartalmat?
Milyen domainen, vagy webhelyen jelent meg az adott tartalom? (Pl. csak .org végződésű
domainen keresünk, vagy mondjuk csak a blogspot.com oldalakon megjelenő blogok között
keresünk.)
Milyen formátumú a tartalom? (Pl. csak PDF fájlokat, vagy PowerPoint bemutatókat keresünk.)
Milyen felhasználási feltételekkel (licenc) jelent meg a tartalom?
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4. ábra - Speciális keresés: találatok szűkítése

Az eredményoldal bal oldali sávjában egyébként szűkíthetjük a találatokat tartalomtípus szerint.
A megjelenő feliratokra kattintva beállíthatjuk, hogy nem minden tartalomtípust
szeretnénk látni, hanem csak képeket, videókat, híreket, blogokat, könyveket,
helyeket, fórumbejegyzéseket, vagy alkalmazásokat.
A speciális keresés felületen megjelenő beállítások jelentős részét szintén
megtaláljuk az eredményoldal a bal oldali sávjában.

3

