
Ψάχνω	  στο	  Google	  	  

Η	  Google	  είναι	  πολύ	  χρήσιμη	  για	  να	  βρείτε	  χρήσιμες	  και	  απαραίτητες	  πληροφορίες.	  
Ωστόσο,	  υπάρχουν	  μερικά	  κόλπα	  που	  πρέπει	  να	  δοκιμάσετε	  κάθε	  φορά	  που	  θα	  
πρέπει	  να	  βρείτε	  κάτι	  πολύ	  σημαντικό	  και	  πολύ	  συγκεκριμένο.	  

Τα	  κόλπα	  που	  ακολουθούν	  θα	  κάνουν	  την	  αναζήτησή	  σας	  πιο	  εύκολη	  και	  πιο	  
ακριβή,	  ώστε	  να	  βρείτε	  αυτό	  που	  ψάχνετε	  γρηγορότερα.	  Αλλάξτε	  τον	  τρόπο	  που	  
χρησιμοποιείτε	  το	  Google	  με	  αυτές	  τις	  απλές	  συμβουλές:	  

1.	  Πανεπιστημιακές	  έρευνες	  Εάν	  είστε	  φοιτητής	  ή	  συγγραφέας,	  αυτό	  το	  τρικ	  της	  
Google	  είναι	  ειδικά	  για	  σας.	  Απλά	  πληκτρολογήστε	  «site:	  edu»	  πρώτα	  και	  στη	  
συνέχεια	  αυτό	  που	  ψάχνετε.	  Αυτή	  η	  επιλογή	  σάς	  βοηθά	  να	  περιορίσετε	  την	  
αναζήτησή	  σας	  μόνο	  σε	  εκπαιδευτκά	  ιδρύματα.	  Για	  παράδειγμα,	  πληκτρολογήστε	  
«Harvard:	  edu	  diet»	  για	  να	  βρείτε	  τα	  καλύτερα	  αποτελέσματα	  για	  δίαιτες	  από	  το	  
Πανεπιστήμιο	  του	  Χάρβαρντ.	  

2.	  Χρησιμοποιήστε	  εισαγωγικά	  Ψάχνετε	  για	  κάτι	  συγκεκριμένο;	  Δοκιμάστε	  να	  
χρησιμοποιήσετε	  διπλά	  εισαγωγικά.	  Σας	  βοηθάει	  να	  βρείτε	  ευκολότερα	  στίχους	  
τραγουδιών	  ή	  ατάκες	  από	  ταινίες	  και	  βιβλία.	  

3.	  Ειδικές	  ιστοσελίδες	  Όταν	  χρειάζεται	  να	  βρείτε	  κάποιες	  πληροφορίες	  σε	  ειδική	  
ιστοσελίδα,	  χρησιμοποιήστε	  αυτό	  το	  μυστικό	  τέχνασμα	  της	  Google.	  Απλά	  
πληκτρολογήστε	  τη	  λέξη	  «site»,	  άνω	  και	  κάτω	  τελεία,	  την	  ιστοσελίδα	  και	  τις	  λέξεις	  
κλειδιά	  των	  πληροφοριών	  που	  αναζητάτε.	  Για	  παράδειγμα,	  αν	  θέλετε	  να	  βρείτε	  κάτι	  
για	  τον	  υγιεινό	  τρόπο	  ζωής	  στο	  Womanitely,	  πληκτρολογήστε	  «site:	  
womanitely.com	  healthy	  life	  tips».	  

4.	  Αστερίσκοι	  Δοκιμάστε	  να	  χρησιμοποιήσετε	  τους	  αστερίσκους	  ως	  «μπαλαντέρ»,	  
συμπληρώνοντας	  λέξεις-‐κλειδιά	  που	  δεν	  ξέρετε:	  Για	  παράδειγμα,	  πληκτρολογήστε	  
«all	  I	  want*life*good	  time»	  και	  θα	  σας	  βγάλει	  τους	  στίχους	  του	  «The	  Good	  Life»	  των	  
Three	  Days	  Grace.	  Συνδυάστε	  το	  τρικ	  του	  αστερίσκου	  με	  τα	  εισαγωγικά	  της	  
περίπτωσης	  (2)	  για	  καλύτερα	  αποτελέσματα.	  

5.	  Περισπωμένη	  Συνήθως,	  δεν	  χρησιμοποιούμε	  το	  πλήκτρο	  περισπωμένη	  και	  
πολλοί	  άνθρωποι	  πιστεύουν	  ότι	  είναι	  περιττό.	  Ωστόσο,	  είναι	  πραγματικά	  χρήσιμο!	  
Εάν	  ψάχνετε	  κάτι	  σημαντικό	  και	  θέλετε	  το	  Google	  να	  σας	  βγάλει	  τα	  αποτελέσματα	  
με	  τα	  συνώνυμά	  του,	  βάλτε	  μια	  περισπωμένη	  πριν	  από	  μια	  λέξη.	  Για	  παράδειγμα,	  
αν	  ψάχνετε	  μόνο	  για	  ισπανικές	  σαλάτες,	  πληκτρολογήστε	  «Spanish	  ~	  salads»	  για	  να	  
βρείτε	  ισπανικές	  συνταγές	  για	  σαλάτα,	  παραλείποντας	  άλλες	  συνταγές	  που	  δεν	  
χρειάζεστε.	  

6.	  Τελίτσες	  Χρησιμοποιήστε	  αυτό	  το	  τέχνασμα	  όταν	  ψάχνετε	  για	  τις	  ημερομηνίες,	  
στατιστικά	  στοιχεία	  ή	  μετρήσεις.	  Προσθέστε	  δύο	  τελείες	  με	  την	  αναζήτησή	  σας	  
ανάμεσα	  σε	  δύο	  αριθμούς	  και	  το	  Google	  θα	  σας	  δείξει	  τις	  πληροφορίες	  που	  
χρειάζεστε.	  Για	  παράδειγμα,	  αν	  ψάχνετε	  για	  ορισμένα	  σημαντικά	  ιστορικά	  γεγονότα	  
της	  δεκαετίας	  του	  '50,	  πληκτρολογήστε	  «historic	  facts	  1950...1959»	  και	  θα	  βρείτε	  
αυτό	  που	  ψάχνετε.	  



7.	  Νέες	  ιστοσελίδες	  Αν	  θέλετε	  να	  βρείτε	  μερικές	  νέες	  ιστοσελίδες	  που	  σχετίζονται	  
με	  τις	  αγαπημένες	  σας,	  δεν	  χρειάζεται	  να	  ξοδεύετε	  ώρες	  ψάχνοντας.	  Απλά	  
καθορίστε	  την	  αγαπημένη	  σας	  ιστοσελίδα	  στο	  search,	  προσθέστε	  τη	  λέξη	  «related»	  
και	  άνω	  και	  κάτω	  τελεία	  και	  δείτε	  τα	  αποτελέσματα.	  Για	  παράδειγμα,	  αν	  ψάχνετε	  
ιστοσελίδες	  που	  σχετίζονται	  με	  την	  Amazon,	  πληκτρολογήστε	  
«related:amazon.com».	  

8.	  Παύλα	  Αν	  χρησιμοποιείτε	  το	  Google	  τακτικά,	  ξέρετε	  πως	  είναι	  δύσκολο	  να	  βρείτε	  
αυτό	  που	  χρειάζεστε	  όταν	  έχετε	  δύο	  έννοιες.	  Για	  να	  κάνετε	  την	  αναζήτησή	  σας	  
ευκολότερη	  και	  ταχύτερη,	  πληκτρολογήστε	  μία	  παύλα	  μεταξύ	  των	  δύο	  αυτών	  
εννοιών.	  Αυτό	  θα	  σας	  βοηθήσει	  να	  αποφύγετε	  περιττές	  πληροφορίες	  και	  να	  βρείτε	  
ακριβώς	  αυτό	  που	  αναζητάτε.	  
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