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Πώς γίνεται η αναζήτηση στο Google Chrome 

 

Παρουσιάζουμε μερικές συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να βρίσκετε εύκολα 

πληροφορίες στο Google Chrome. 

1. Ξεκινήστε με μια απλή αναζήτηση, π.χ. πού βρίσκεται το πιο κοντινό 

αεροδρόμιο; Μπορείτε να προσθέσετε μερικές περιγραφικές λέξεις, αν είναι 

απαραίτητο. Εάν αναζητάτε κάποιο μέρος ή προϊόν σε συγκεκριμένη τοποθεσία, 

προσθέστε την τοποθεσία. Για παράδειγμα, φούρνος, Διαβατά.  

2. Χρησιμοποιήστε τη φωνητική αναζήτηση. Για να πραγματοποιήσετε 

αναζήτηση με φωνητική εντολή, πείτε "OΚ Google" ή επιλέξτε το Μικρόφωνο . 

3. Επιλέξτε προσεκτικά τις λέξεις. Όταν θέλετε να αποφασίσετε ποιες λέξεις θα 

πληκτρολογήσετε, προσπαθήστε να επιλέξετε λέξεις που είναι πιθανό να 

εμφανιστούν στον ιστότοπο που αναζητάτε. Για παράδειγμα, αντί να πείτε «πονάει 

το κεφάλι μου», πείτε «πονοκέφαλος» επειδή αυτήν τη λέξη θα χρησιμοποιούσε 

κάποιος ιστότοπος ιατρικού περιεχομένου. 

4. Μην ανησυχείτε για ορθογραφία. Ο ορθογραφικός έλεγχος του Google 

χρησιμοποιεί αυτόματα την πιο κοινή ορθογραφία μιας δεδομένης λέξης, 

ανεξάρτητα από το αν τη γράφετε σωστά.  

5. Βρείτε γρήγορα απαντήσεις. Στις περισσότερες αναζητήσεις, το Google θα κάνει 

τη δουλειά για εσάς και θα εμφανίσει στα αποτελέσματα αναζήτησης μια απάντηση 

στην ερώτησή σας. Κάντε αναζήτηση για να δείτε τον καιρό στην τοποθεσία σας 

και προσθέστε το όνομα μιας πόλης, (π.χ. καιρός, Διαβατά), για να βρείτε 

πληροφορίες καιρού για ένα συγκεκριμένο μέρος. Πληκτρολογήστε «ορισμός» 

μπροστά από οποιαδήποτε λέξη, για να δείτε τον ορισμό της. Καταχωρίστε μια 

μαθηματική εξίσωση, π.χ. 3*9123. Πληκτρολογήστε οποιαδήποτε μετατροπή, π.χ. 

3 dollars in euros (3 δολάρια σε ευρώ). Αναζητήστε το όνομα της αγαπημένης σας 

ομάδας, για να δείτε το πρόγραμμα, βαθμολογίες αγώνων και πολλές άλλες 

πληροφορίες. Αναζητήστε το όνομα ενός διάσημου προσώπου, μιας τοποθεσίας, 

μιας ταινίας ή ενός τραγουδιού, για να βρείτε σχετικές πληροφορίες.  



Κάντε τις αναζητήσεις στον ιστό πιο συγκεκριμένες 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύμβολα ή λέξεις στην αναζήτησή σας, για να κάνετε 

τα αποτελέσματα αναζήτησης πιο ακριβή. 

 

1. Αναζητήστε ένα ακριβές μέγεθος εικόνας. Αμέσως μετά τη λέξη που 

ψάχνετε, προσθέστε το κείμενο imagesize:widthxheight. Βεβαιωθείτε ότι έχετε 

προσθέσει τις διαστάσεις σε pixel. Παράδειγμα: imagesize:500x400 

2. Αναζήτηση στα κοινωνικά μέσα. Τοποθετήστε το σύμβολο @ μπροστά από 

μια λέξη, για να την αναζητήσετε στα κοινωνικά μέσα. Παράδειγμα: @twitter. 

3. Αναζητήστε μια τιμή. Τοποθετήστε το σύμβολο $ μπροστά από κάποιον 

αριθμό. Για παράδειγμα: κάμερα 400 $. 

4. Αναζήτηση δίεση - hashtag (#). Τοποθετήστε το σύμβολο # μπροστά από 

μια λέξη. Για παράδειγμα: #μιααξέχαστηπέμπτη 

5. Εξαιρέστε λέξεις από την αναζήτησή σας. Τοποθετήστε το 

σύμβολο - μπροστά από μια λέξη την οποία θέλετε να εξαιρέσετε από την 

αναζήτηση. Για παράδειγμα, ταχύτητα τζάγκουαρ -αυτοκίνητο 

6. Αναζητήστε μια ακριβή αντιστοίχιση. Τοποθετήστε μια λέξη ή μια φράση σε 

εισαγωγικά. Για παράδειγμα, "το ψηλότερο κτίριο". 

7. Κάντε αναζήτηση εντός κάποιου εύρους αριθμών. Τοποθετήστε το 

σύμβολο .. ανάμεσα σε δύο αριθμούς. Για παράδειγμα, κάμερα 50 $..100 $. 

8. Συνδυάστε αναζητήσεις. Ανάμεσα σε κάθε ερώτημα αναζήτησης, 

τοποθετήστε τον τελεστή "OR". Για παράδειγμα,  μαραθώνιος OR αγώνας. 

9. Αναζητήστε έναν συγκεκριμένο ιστότοπο.Τοποθετήστε τον τελεστή "site:" 

μπροστά από έναν ιστότοπο ή έναν τομέα. 

Παράδειγμα, site:youtube.com ή site:.gov. 

10. Αναζητήστε σχετικούς ιστοτόπους. Τοποθετήστε τον τελεστή "related:" 

μπροστά από κάποια διεύθυνση ιστού την οποία γνωρίζετε ήδη. Για 

παράδειγμα, related:time.com. 
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