
Συμβουλές και κόλπα για Google Search 

Ξεκινήστε απλά 

Οτιδήποτε και αν αναζητάτε μην σκέφτεστε περίπλοκα. Ξεκινήστε εισάγοντας μία απλή λέξη ή φράση 
για το θέμα που σας ενδιαφέρει. Αν αναζητάτε κάτι για μια συγκεκριμένη τοποθεσία, εισαγάγετε μαζί 
και την πόλη που σας ενδιαφέρει. 

Καλά  είναι  να  γράψουμε  τη  λέξη  ή  φράση  με  τη  σωστή  ορθογραφία.  Παρόλα  αυτά,  ο έλεγχος 
ταυτότητας του Google προεπιλέγει αυτόματα την πιο συχνή ορθογραφία μιας συγκεκριμένης λέξης, 
είτε την έχετε γράψει σωστά είτε όχι. 

Χρησιμοποιήστε λέξεις οι οποίες είναι φιλικές προς τον ιστό 

Η μηχανή αναζήτησης αντιστοιχίζει τις λέξεις που εισάγετε με σελίδες στον ιστό. Επομένως, η χρήση 
λέξεων  οι  οποίες  έχουν  μεγαλύτερες  πιθανότητες  εμφάνισης  στον  ιστό,  εγγυάται  καλύτερα 
αποτελέσματα.  Π.χ.,  αντί να πείτε  πονάει το κεφάλι μου,  πείτε  πονοκέφαλος,  γιατί αυτός είναι ο 
ιατρικός όρος. 

Όσο λιγότερα τόσο το καλύτερο 

Αν  χρησιμοποιήσετε  μία  ή  δύο  λέξεις  ως  όρο  αναζήτησης,  συνήθως  εμφανίζονται  περισσότερα 
αποτελέσματα. Ξεκινήστε με σύντομους όρους αναζήτησης και έπειτα κάντε τα αποτελέσματα πιο 
συγκεκριμένα προσθέτοντας περισσότερες λέξεις. 

Αναζητήστε με μια ακριβή φράση 

Τοποθετήστε τις λέξεις ανάμεσα σε εισαγωγικά "φράση" για να αναζητήσετε την ακριβή φράση με 
την ίδια σειρά λέξεων. 

Π.χ. 

"να ζει κανείς ή να μην ζει" 

Χρήση περιγραφικών λέξεων 

Όσο πιο μοναδική είναι η λέξη, τόσο πιο πιθανό είναι να εμφανιστούν συναφή αποτελέσματα. 

Μην σας απασχολεί η διάκριση πεζών/κεφαλαίων 

Δεν ισχύει η διάκριση πεζών-κεφαλαίων στην αναζήτηση. Γράψτε αυτό που θέλετε είτε με μικρά είτε 
με κεφαλαία. Ακόμη και χωρίς τόνους.
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http://www.google.com/search?q=%22to%20be%20or%20not%20to%20be%22&hl=el


Αναζήτηση σε συγκεκριμένο ιστότοπο 

Τοποθετήστε τον τελεστή site: πριν από το ερώτημά σας αν γνωρίζετε ότι θέλετε η απάντησή σας να 
προέρχεται από έναν συγκεκριμένο ιστότοπο ή τύπο ιστότοπου (.org, .edu). Για παράδειγμα: site:edu ή 
site:wikipedia.com. 

Π.χ.  

διακοπές site:in.gr

Μην ανησυχείτε για τη στίξη 

Η αναζήτηση αγνοεί τα σημεία στίξης. Αυτό περιλαμβάνει και τα σύμβολα @#%^*()=+[]\ και άλλους 
ειδικούς χαρακτήρες. 

Αναζητήστε κατά τύπο αρχείου 

Αναζητήστε συγκεκριμένους τύπους αρχείων, όπως PDF, PPT ή XLS, προσθέτοντας τον τελεστή 
filetype: και τη συντομογραφία του αρχείου η οποία αποτελείται από 3 γράμματα. 

Π.χ.

τουρισμός filetype:ppt

Συμπερίληψη και αγνόηση λέξεων και χαρακτήρων στην αναζήτησή σας 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύμβολο μείον - για να καθορίσετε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία 
δεν θέλετε να εμφανίζονται στα αποτελέσματά σας, όπως συστατικά σε μια συνταγή. 

Π.χ.

συνταγές -μαγειρικής

Βρείτε σχετικές σελίδες 

Χρησιμοποιήστε τον τελεστή related: για να βρείτε σελίδες με παρόμοιο περιεχόμενο 
πληκτρολογώντας related: συνοδευόμενο από τη διεύθυνση του ιστότοπου. Για παράδειγμα, αν βρείτε 
έναν ιστότοπο που σας αρέσει, δοκιμάστε να χρησιμοποιήστε το related:[εισαγωγή διεύθυνσης 
URL] για να εντοπίσετε παρόμοιους ιστότοπους. 

Π.χ.

related:www.music.gr
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Mετατροπή αριθμών 

Μετατρέψτε οποιαδήποτε μονάδα μέτρησης, όπως ευρώ σε δολάρια , πληκτρολογώντας τον αριθμό και 
τη μονάδα μέτρησης. 

Π.χ. 

12 euro to dollars

2.5 inch to cm

Ενημερωθείτε για τον καιρό 

Μπορούμε να πάρουμε πληροφορίες για τον καιρό

Π.χ. 

weather thessaloniki
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Μαθηματικοί υπολογισμοί 

Εισαγάγετε μια μαθηματική συνάρτηση στο πλαίσιο αναζήτησης και θα υπολογιστεί η απάντησή σας. 

Π.χ.

12.3*= 

Αναζήτηση κατά τοποθεσία 

Προσθέστε έναν ταχυδρομικό κώδικα στο τέλος οποιασδήποτε αναζήτησης  

Π.χ.

πίτσα 56533 

Αναζήτηση τοποθεσιών κατά ταχυδρομικό κώδικα  

Θέλετε να μάθετε πού βρίσκεται ένας συγκεκριμένος ταχυδρομικός κώδικας ή κάποιος κωδικός 
περιοχής; Κάνετε κλικ στο Χάρτες (Maps) και πληκτρολογήστε τον στο πλαίσιο αναζήτησης τον Τ.Κ. 

Π.χ. 

57010 
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