
Μηχανή Αναζήτησης



Τόσες πολλές πληροφορίες ...

★ Το Διαδίκτυο είναι μια τεράστια δεξαμενή πληροφοριών,

διάσπαρτη σε δισεκατομμύρια ιστοσελίδες!

★ Μπορούμε εύκολα, γρήγορα και ανέξοδα να αναζητήσουμε και να

βρούμε πληροφορίες, εικόνες, υπηρεσίες, να ενημερωθούμε, να

ψυχαγωγηθούμε, να εκπαιδευτούμε κλπ.



Πώς θα βρω όμως αυτό που θέλω;

★ Πρακτικά είναι αδύνατον να ερευνηθούν όλες οι ιστοσελίδες από

εμάς χωρίς τη βοήθεια εξειδικευμένων προγραμμάτων.

Μήπως γνωρίζετε κανένα τέτοιο πρόγραμμα;



Μηχανή αναζήτησης (Search engine)

Μια μηχανή αναζήτησης είναι μια εφαρμογή με την οποία μπορούμε να

αναζητήσουμε κείμενα και πληροφορίες, εικόνες, βίντεο κλπ.



Μηχανή αναζήτησης (Search engine)

Η αναζήτηση των ιστοσελίδων γίνεται με βάση κατάλληλες – Λέξεις Κλειδιά–

που περιγράφουν περιληπτικά το θέμα για το οποίο ενδιαφερόμαστε.

Παραδείγματα μηχανών αναζήτησης: www.google.com, https://duckduckgo.com

Δείτε: Η λειτουργία μιας μηχανής αναζήτησης

Οι μηχανές αναζήτησης χρησιμοποιούν ειδικά προγράμματα που «ψάχνουν» τις ιστοσελίδες 

αναζητώντας τα κείμενα και τις διευθύνσεις τους. Τα κείμενα και οι διευθύνσεις τους 

συγκεντρώνονται και καταγράφονται.

http://www.google.com/
https://duckduckgo.com
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/621


Βασικοί κανόνες σωστής αναζήτησης

Υπάρχουν τρεις βασικοί κανόνες για σωστή αναζήτηση:

★ Σκέψου τις κατάλληλες λέξεις – κλειδιά και κάνε την αναζήτησή σου όσο

περισσότερο πιο συγκεκριμένη.

★ Διάβασε, σκέψου και μετά κάνε κλικ. Διάβαζε πάντα την μικρή περιγραφή

που έχει κάθε προτεινόμενη ιστοσελίδα.

★ Ακατάλληλο υλικό? Κλείσε αμέσως και συζήτησε. Αν βρεθείς σε λάθος

δικτυακό τόπο, κλείσε το παράθυρο και πες το σε κάποιον ενήλικα.



Πώς θα βρω πιο εύκολα αυτό που ψάχνω;

★ Αναζήτησε μια ακριβή φράση βάζοντάς την σε εισαγωγικά “ ”

π.χ. “Αν όλα τα παιδιά της γης”

★ Βάλε πριν από μια λέξη το – για να εξαιρέσεις κάποια λέξη από τα

αποτελέσματα

π.χ.  συνταγή –τομάτα

★ Κάνε αριθμητικές πράξεις ή μετατροπές σε άλλα νομίσματα

π.χ. 12*34   /   ευρώ σε δολάρια

7.180.000 αποτελέσματα

24.800 αποτελέσματα



Πηγές

● Βιβλίο Πληροφορικής Γυμνασίου

Εικόνες:

● https://www.freepik.com/

● https://pixabay.com/

Επιπλέον δραστηριότητες:

Δραστηριότητα: ψάχνω και μαθαίνω δοκιμάζοντας

Δραστηριότητα για την τάξη στις  Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό με θέμα «Ο σεισμός»

Δραστηριότητα για την τάξη στις  Υπηρεσίες Αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό με θέμα «το Φράγμα 

της Νάξου»

http://www.demsym.com/index.php/mathimata/a-gymnasiou/item/35-a-basikes-ennoies-diktiou-kai-diadiktyou
https://www.freepik.com/
https://pixabay.com/
https://blogs.sch.gr/echorian/dimotiko/d-dimotikoy/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%af%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bf-%cf%88%ce%ac%cf%87%ce%bd%cf%89-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b1%ce%af%ce%bd%cf%89-%ce%b4%ce%bf%ce%ba%ce%b9%ce%bc%ce%ac%ce%b6%ce%bf
https://blogs.sch.gr/echorian/?p=201
https://blogs.sch.gr/echorian/?p=327

