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Θέμα: Τεχνικές για σωστή και αποδοτική χρήση των Μηχανών Αναζήτησης 

 Να θυμάστε: Αν χρησιμοποιήσετε μία ή δύο λέξεις ως όρο αναζήτησης, 
συνήθως εμφανίζονται περισσότερα αποτελέσματα. Ξεκινήστε με λίγες λέξεις 
για αναζήτηση και έπειτα κάντε τα αποτελέσματα πιο συγκεκριμένα 
προσθέτοντας περισσότερες λέξεις. 

Βήματα για μια σωστή αναζήτηση: 

1. Τοποθετήστε τις λέξεις ανάμεσα σε εισαγωγικά "ιστορία του υπολογιστή" για να 
αναζητήσετε την ακριβή φράση με την ίδια σειρά λέξεων. Επίσης η αναζήτηση με εισαγωγικά 
ενδέχεται να εξαιρέσει παρόμοια αποτελέσματα. Για παράδειγμα, μια αναζήτηση για τον 
"Αλεξάντερ Μπελ" θα αγνοήσει τις σελίδες που αναφέρονται στον όρο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπελ.  

Πχ: Η αναζήτηση ιστορία του υπολογιστή δίνει 3.470.000 αποτελέσματα ενώ ή αναζήτηση 
“ιστορία του υπολογιστή” περιορίζεται στα 147.000 αποτελέσματα. 

2. Αν θέλετε οπωσδήποτε να εμφανίζεται μια συγκεκριμένη λέξη, τοποθετήστε το σύμβολο + πριν 

από τη λέξη αυτή. Πχ:      +Ελλάδα     ή:   “ιστορία του υπολογιστή” +Ελλάδα. 

3. Αν κάποιες λέξεις δεν θέλετε να εμφανίζονται στα αποτελέσματα της αναζήτησης χρησιμοποιήστε 

το σύμβολο – για να τις αποκλείσετε.   Πχ:   +ιστορία του υπολογιστή –Ελλάδα 

4. Προσέξτε πάρα πολύ την ορθογραφία των λέξεων. Ανορθόγραφες λέξεις θα σας δώσουν 
διαφορετικά ή λανθασμένα αποτελέσματα. 

5. Η αναζήτηση σας να γίνεται με συγκεκριμένες λέξεις για να έχετε το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. 

6. Να χρησιμοποιείτε περισσότερες από μια μηχανές αναζήτησης, για να διασταυρώνετε τις 
πληροφορίες που ψάχνετε και να τις συγκρίνετε με άλλες πηγές. 

7. Περιορίστε την αναζήτηση σας  με βάση την ημερομηνία, τον τύπο των αρχείων που ψάχνετε 
(εικόνα, video, νέα, λεξικά, κ.α), το μέγεθος (μικρές ή μεγάλες εικόνες κ.τ.λ) καθώς επίσης και με 
βάση την  αναζήτηση για προχωρημένους. 

Αναζήτηση: Αποτελέσματα: 

Ιστορία του υπολογιστή 3.470.000 

“Ιστορία του υπολογιστή” 147.000 

“Ιστορία του υπολογιστή” +Ελλάδα 26 
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Δημοφιλείς μηχανές αναζήτησης : 

 Οι browsers (Firefox – Chrome - Internet Explorer – Opera – Safari κ.τ.λ)  ενσωματώνουν μηχανές 
αναζήτησης και ενημερώνονται, (ανάλογα με την ρύθμιση που έχετε κάνει) για νέες μηχανές 
αναζήτησης. 

 Google   

 
 Yahoo 

 
 Bing   (απόγονος της msn.com) 
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 Wikipedia 

 
 
 DuckDuckGo   (Μηχανή αναζήτησης για την προστασία δεδομένων) 
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 Μια καλή μηχανή αναζήτησης για παιδιά και μαθητές, που αξιοποιεί την μηχανή της Google (Google 
Custom Search™ ) και χρησιμοποιεί την τεχνολογία Ασφαλούς Αναζήτησης (SafeSearch™), είναι η 

kidrex: 

 

 Μια άλλη μηχανή αναζήτησης, η  Safe Search της Google υποστηρίζει ότι μπορούν να την 
χρησιμοποιήσουν οι μαθητές, για να αναζητήσουν ενδιαφέροντες μαθησιακούς πόρους στο 

Διαδίκτυο, χωρίς την ανησυχία για τυχόν προβολή ακατάλληλου περιεχομένου. Η Safe 
Search έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε σχολεία. (Υστερεί ενδεχομένως σε χαμηλή 
ταχύτητα απόκρισης και  μικρό αριθμό αποτελεσμάτων.) 

 


