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Μηχανές Αναζήτησης

Μια  μηχανή  αναζήτησης είναι  μια  ιστοσελίδα  (εφαρμογή) που  επιτρέπει  την  αναζήτηση
ιστοσελίδων  και  αρχείων  στο  Διαδίκτυο.  Η  αναζήτηση  γίνεται  με  βάση  κάποια  κριτήρια  που
αποτελούνται  από  λέξεις  ή  φράσεις  που  εισάγει  ο  χρήστης  και  ονομάζονται  λέξεις-κλειδιά
(keywords). 

Κάποιες από τις πρώτες μηχανές αναζήτησης ήταν οι μηχανές Lykos και Altavista τη δεκαετία του
1990. Το 1998 οι φοιτητές Larry Page και Sergey Brin του πανεπιστημίου Στάνφορντ εφάρμοσαν
ένα  προηγμένο  σύστημα  αξιολόγησης  των  δικτυακών  τόπων  στο  οποίο  βασίζεται  η  μηχανή
αναζ/ητησης Google.  Η Google αποτελεί τη δημοφιλέστερη μηχανή αναζήτησης.  Μερικές άλλες
μηχανές  αναζήτησης είναι η Yahoo (www.yahoo.com), η Bing της Microsoft (www.bing.com),  η
Ask  (www.ask.com),  η  DuckDuckGo  (www.duckduckgo.com),  η  Ρώσικη  Yandex
(www.yandex.com), η Κινέζικη Baidu (www.baidu.com) κ.α.

Αν  θέλουμε  να  κάνουμε  πιο  σύνθετη  αναζήτηση  τότε  μπορούμε  να  χρησιμοποιήσουμε  τους
κατάλληλους τελεστές αναζήτησης. Μερικοί από τους τελεστές αναζήτησης του Google φαίνονται
στον πιο κάτω πίνακα. Εάν δεν θυμόμαστε τον τρόπο που μπαίνουν κάποιοι τελεστές, μπορούμε να
πάμε  στη  σελίδα  http://www.google.gr/advanced_search όπου  μπορούμε  να  τους  εισάγουμε
ευκολότερα με τη βοήθεια φόρμας.

Αναζητήστε μια 
συγκεκριμένη λέξη ή 
φράση
"ερώτημα αναζήτησης"

Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια συγκεκριμένη λέξη ή 
ένα σύνολο λέξεων. Π.χ. για να αναζητήσουμε μία συγκεκριμένη φράση 
από τραγούδι δίνουμε:
"βρέχει φωτιά στη στράτα μου" 

Εξαίρεση λέξης
-ερώτημα

Προσθέστε μια παύλα (-) πριν από μια λέξη ή έναν ιστότοπο για να 
εξαιρέσετε όλα τα αποτελέσματα που περιέχουν αυτήν τη λέξη. Π.χ. για να 
κάνουμε αναζήτηση για μηχανές αλλά όχι φωτογραφικές δίνουμε:

μηχανή -φωτογραφική

Αναζήτηση σε έναν 
ιστότοπο ή τομέα
site:ερώτημα

Αν αναζητάτε  αποτελέσματα από κάποιον συγκεκριμένο ιστότοπο, 
χρησιμπποιούμε το site: στο ερώτημά μας. Π.χ. για να αναζητήσουμε 
για τους "Ολυμπιακούς Αγώνες" στον ιστότοπο της Wikipedia δίνουμε:
Ολυμπιακοί Αγώνες site:wikipedia.org  

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση σε κάποιον 
συγκεκριμένο τομέα ανωτάτου επιπέδου, όπως π.χ. .org ή .edu ή σε κάποιον
τομέα ανωτάτου επιπέδου χώρας, όπως π.χ. .de ή .jp.
Ολυμπιακοί Αγώνες site:.edu

Αναζήτηση για σελίδες 
που συνδέονται με μια 
διεύθυνση URL
link:ερώτημα

Χρησιμοποιήστε τον τελεστή link: για να βρείτε σελίδες που συνδέονται 
με κάποια συγκεκριμένη σελίδα. Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε όλες 
τις σελίδες που συνδέονται με το google.gr.
link:google.gr 
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Αναζήτηση για σελίδες 
που είναι παρόμοιες με 
μια διεύθυνση URL
related:ερώτημα

Για να βρείτε ιστότοπους που είναι παρόμοιοι με κάποια διεύθυνση URL 
που γνωρίζετε ήδη, χρησιμοποιήστε τον τελεστή related: . Π.χ. για να 
βρούμε ιστοσελίδες παρόμοιες με τη news24.gr δίνουμε
related:news24.gr

Συμπεριλάβετε τελεστή 
τύπου "να 
συμπληρωθεί το κενό"
ερώτημα * ερώτημα

Χρησιμοποιήστε έναν αστερίσκο*) σε κάποιο ερώτημα ως σύμβολο 
κράτησης θέσης για τυχόν άγνωστους όρους ή όρους χαρακτήρα 
μπαλαντέρ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εισαγωγικά για να βρείτε 
παραλλαγές της συγκεκριμένης φράσης ή να θυμηθείτε λέξεις στο μέσο 
μιας φράσης.
"των * τα παιδιά πριν * μαγειρεύουν"

Αναζήτηση για 
οποιαδήποτε από δύο 
λέξεις
ερώτημα OR ερώτημα

Αν θέλετε να αναζητήσετε σελίδες που ενδέχεται να έχουν μόνο μία από 
πολλές διαφορετικές λέξεις, συμπεριλάβετε τον τελεστή OR (με κεφαλαίους
χαρακτήρες) μεταξύ των λέξεων. Χωρίς τον τελεστή OR, στα 
αποτελέσματά σας εμφανίζονται συνήθως μόνο σελίδες που περιλαμβάνουν
και τους δύο όρους. Π.χ.
"παγκόσμιο κύπελλο 2014" OR "παγκόσμιο κύπελλο 
2018"
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