Μηχανές Αναζήτησης:
Ψάχνοντας σωστά και γρήγορα
Οι µηχανές αναζήτησης, όπως είναι το πασίγνωστο Google, αποτελούν
το βασικό τρόπο εύρεσης πληροφοριών στο χαώδες Internet. Ο συνηθέστερος τρόπος χρήσης τους είναι, απλά, η καταγραφή κάποιων λέξεων που σχετίζονται µε το θέµα που µας ενδιαφέρει, ακολουθούµενες από ένα πάτηµα του
Enter ή ένα κλικ στο πλήκτρο έναρξης αναζήτησης. Κατόπιν αυτού, ένα σύνολο σχετικών και µη µε το θέµα µας αποτελεσµάτων... τιµά την οθόνη µας.
Υπάρχει, όµως, και καλύτερος τρόπος αναζήτησης: η εκµετάλλευση της
“γλώσσας” τους για τον καλύτερο προσδιορισµό του θέµατος που αναζητούµε.
Συµβουλές για καλύτερα αποτελέσµατα
1. Εισάγετε πολλαπλές λέξεις-κλειδιά χωρισµένα µε κενό διάστηµα
2. Εισάγετε συγκεκριµένες λέξεις
3. ∆εν χρειάζεται "και" µεταξύ των λέξεων
4. Η εισαγωγή λέξεων µπορε'ι να γίνει µε µικρά ή κεφαλαία
5. Η σειρά εισαγωγής λέξεων δεν έχει σηµασία
Κεφαλαιοποίηση: Κεφαλαία ή µικρά γράµµατα είναι το ίδιο. Για παράδειγµα: αναζήτηση για Scania, scania και sCaNia θα µας επιστρέψουν τα ίδια
αποτελέσµατα.
Κοινές λέξεις και σηµεία στίξης: Κοινές λέξεις και άρθρα όπως:
ο,η,το,τα,και,είναι, αγνοούνται από την µηχανή αναζήτησης γιατί εµφανίζονται
σε πάρα πολλά σηµεία. Τείνουν να επιβραδύνουν την αναζήτηση χωρίς να
βελτιώνουν τα αποτελέσµατα. Αριθµοί, γράµµατα και σηµεία στίξης (όπως
άνω τελεία, τελεία, κόµµα) επίσης αγνοούνται για τους ίδιους λόγους.
Πολλαπλοί όροι αναζήτησης: Είναι συχνά ενδεδειγµένο να χρησιµοποιηθούν πολλαπλοί όροι αναζήτησης (που χωρίζονται από ένα κενό) για να πάρουµε πιο σχετικά αποτελέσµατα (περισσότεροι όροι αναζήτησης θα σας
δώσουν λιγότερα αποτελέσµατα). Παραδείγµατος χάριν: εισάγεται µεταχειρισµένα οχήµατα και ΟΧΙ οχήµατα. Κατά τη χρησιµοποίηση πολλαπλών όρων
αναζήτησης, θα εµφανιστούν όλες οι σελίδες σελίδες που περιέχουν την/τις
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λέξη/εις που πληκτρολογήσατε.
Αποτελέσµατα αναζήτησης: Τα αποτελέσµατα αναζήτησης θα ταξινοµηθούν έτσι ώστε να εµφανιστεί πρώτο το κείµενο που πληρεί περισσότερο την
αναζήτησή σας.
Συγκεκριµένες λέξεις: Χρησιµοποιήστε συγκεκριµένες λέξεις για να περιγράψετε ακριβώς τι ψάχνετε. Πιο γενική όροι θα δώσουν µεγαλύτερο αριθµό
αποτελεσµάτων, για αυτό προσπαθήστε να είστε πιο συγκεκριµένοι. Για παράδειγµα: πληκτρολογίστε χωµατουργικό αντί για φορτηγό .
∆ιάφοροι τρόποι λέξεων κλειδιών: Εισαγωγή διαφόρων τρόπων λέξεων
κλειδιών χρησιµοποιούνται για αυτόµατη αναζήτηση. Για παράδειγµα: αν εισάγεται την λέξη οδηγός, θα εµφανιστούν επίσης και όλες οι λέξεις που έχουν
ως συνθετικό την λέξη οικονοµία, παράδειγµα οικονοµικό ή οικονοµία καυσίµου κ.α. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε επίσης το αστεράκι (*) όταν κάνεται
αναζήτηση για λέξη µε την ίδια ρίζα. Αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Τα αποτελέσµατα θα είναι τα ίδια και χωρίς τον αστερίσκο. Για παράδειγµα: η λέξη οικονο* και οικονο, και οι δύο λέξεις θα βρουν σελίδες που θα περιέχουν τις
λέξεις οικονοµία, οικονοµικό κ.λ.π.
Οι περισσότερες µηχανές αναζήτησης υποστηρίζουν ένα σύνολο εντολών
µέσω των οποίων µπορούµε να προσδιορίσουµε αυτό που θέλουµε να εντοπίσουµε - µε πολύ περισσότερη ακρίβεια από την απλή εισαγωγή λέξεων στο
πλαίσιο αναζήτησης τους. Η πληκτρολόγηση των λέξεων “µήλο αχλάδι” θα
µας παρουσιάσει σελίδες που σχετίζονται µε τα δύο αυτά φρούτα, ανάµεσα
στις οποίες κάποιες θα αφορούν και τα δύο, κάποιες µονάχα το ένα από αυτά
και άλλες τις... µηλόπιτες. Ευτυχώς, λίγο καλύτερη δόµηση του αιτήµατος
µας µπορεί να παρουσιάσει αποτελέσµατα που σχετίζονται πολύ περισσότερο
µε αυτό που επιθυµούµε να εντοπίσουµε.
Εισαγωγικά
Αν θέλουµε να εκτελέσουµε µια αναζήτηση για µια φράση, ή για µια συγκεκριµένη ακολουθία λέξεων, µπορούµε να τις “κλείσουµε” µέσα σε εισαγωγικά.
Για παράδειγµα, πληκτρολογώντας στο Google “UEFA 2008”
...µας παρουσιάζονται «κυρίως» αποτελέσµατα που σχετίζονται µε τη φετινή
ποδοσφαιρική διοργάνωση, και όχι του 2007 ή του 2006. Αναφέρουµε το <κυρίως> σε αγκύλες διότι πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις: αν κάποιο site ασχολείται µε τα µήλα και αχλάδια του προηγούµενου παραδείγµατος, αλλά για
κάποιο λόγο έχει αναγνωριστεί από το Google πως σχετίζεται και µε το UEFA
2008, θα παρουσιαστεί ανάµεσα στα αποτελέσµατα.
Συν και πλην
Τα σύµβολα συν και πλην (“+” και “-”) ορίζουν πως ένας όρος θα περιλαµβάνεται ή όχι ανάµεσα στα αποτελέσµατα της αναζήτησης. Για παράδειγµα,
το Μήλο +Αχλάδι -Πορτοκάλι δηλώνει πως θέλουµε να ψάξουµε για σελίδες
που σχετίζονται µε τα µήλα και (+) µε τα αχλάδια, αλλά όχι και µε τα πορτοκάλια. Προσέξτε πως για να καταλάβει το Google πως το σύµβολο θα πρέπει
να βρίσκεται “κολλητά” στη λέξη, και όχι να ακολουθείται από κενό.
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Σε ένα και µόνο site
Αν θέλουµε να εκτελέσουµε µια αναζήτηση στα περιεχόµενα ενός site,
µπορούµε να ορίσουµε ποιό είναι αυτό χρησιµοποιώντας την εντολή inurl.
Έτσι, γράφοντας: inurl:www.productivity.gr “Σωστές αναζητήσεις” δηλώνουµε
στο Google πως θέλουµε να εντοπίσει τη φράση “Σωστές αναζητήσεις” στο
site µας, www.productivity.gr, και µόνο, και όχι να εκτελέσει µια γενική αναζήτηση και να µας παρουσιάσει αποτελέσµατα από άλλα sites.
Αυτές οι εντολές είναι λίγο-πολύ κοινές ανάµεσα στις περισσότερες µηχανές αναζήτησης – απλά, χρησιµοποιήσαµε το δηµοφιλέστερο Google ως παράδειγµα. Είναι, όµως, µονάχα η αρχή – υπάρχουν περισσότερες εντολές
(που όµως µάλλον δεν χρησιµοποιούνται και τόσο συχνά), µε τις οποίες µπορείτε να προσδιορίσετε µε µεγαλύτερη ακρίβεια τι αναζητάτε.
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