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Keresés az interneten 

 

A világhálón található többmilliárdnyi, folyamatosan változó weblap tartalma 

emberi fejjel átláthatatlan és befogadhatatlan. Éppen ezért már a web 

történetének kezdetén megjelentek olyan weboldalak, amelyek a világháló 

tartalmában való keresést teszik lehetővé a felhasználók számára. Ahhoz, hogy 

az interneten hatékonyan keress, keresési praktikákra van szükséged. Először 

is, érdemes keresőgépeket használni. A Google pillanatnyilag a 

legáltalánosabban használt kereső a világhálón. 

 

A kereső szerkezete nagyon egyszerű: egy beviteli mezőben meg kell adni, hogy 

milyen kifejezésre szeretnél rákeresni a világhálón, majd leütni az entert, vagy 

megnyomni a Google keresés gombot. 
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A Google keresőmotorja óriási teljesítményű számítógépeken fut. Éjjel-nappal 

járja, vizsgálja és rendszerezi a világháló tartalmát, hogy a folyamatosan érkező, 

több ezer nyelvű keresési kifejezésekre a felhasználók a leginkább releváns 

találatokat kapják. 

 

Megfigyelhető, hogy a találati listában vannak képtalálatok is. A Google 

főoldalának felső részén van egy sáv: ott a „Képek” szóra kattintva kifejezetten 

képekre kereshetsz rá. 

Különböző szempontokkal lehet szűkíteni a keresést a „Keresőeszközök” gombra 

kattintva. Például meg lehet adni, hogy csak olyan vonalrajz stílusú képek 

szerepeljenek a találati listában. 

 

A keresőkben a kulcsszavakon kívül egyéb elemeket is lehet használni a keresési 

kifejezésekben annak érdekében, hogy a találati lista számunkra minél 

pontosabb legyen. 

 

 

 

 

  

 TIPP  

  Húzd alá a szövegnek azokat a mondatait, amelyek arról szólnak,  

 hogy mit kell csinálni! 

  Ha a szöveg alapján nem megy, nyiss egy böngészőt, és próbáld  

 ki, hogy a különböző kereső-kifejezések milyen találati listát  

 eredményeznek. 
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 Lyukas szöveg feladat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

   

  Írjátok be az üresen hagyott helyekre az adott 

  szövegkörnyezetbe illő szavakat! 

Az internetes keresőgépek            5555      keresést az interneten, 

mivel segítenek dokumentumok, videók, képek, programok, 

személyek  ………...              Alkalmazásuk egyszerű: a kereső 

honlapján a             555555        

     555555             írjuk a keresett szót. A keresőmotor éjjel-

nappal figyeli és       555555555    a világháló tartalmát. A 

Keresőeszközök segítségével szűkíthető a          5555555              

.5555555. 
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Angol keresőknél ezeket a szavakat is használhatjuk: AND, OR, NOT, NEAR, 

illetve AND és NOT helyett + és – jelet. 

 

Például: 

 „+kereső +program –Google” eredménye olyan dokumentumlista, melyek 

az első két szót tartalmazzák, a harmadikat nem.  

 Ha idézőjelbe teszünk egy kifejezést, akkor csak azok a találatok jelennek 

meg, melyekben az előfordulások pontosan így szerepelnek, pl. „Thomas 

Alva Edison”. A keresésből kimaradnak azok a találatok, amelyek a három 

szót külön tartalmazzák, tehát idézőjel nélkül azok is megjelennek. A 

keresők eltérő stratégiáját bizonyítja, hogy mindegyik más oldalakat, és 

más sorrendben ad eredményül. 

  

 A szöveg alapján próbáld meg kikövetkeztetni és párosítani, hogy  

 melyik keresés hogyan keres! 
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„fehér balázs” – carbonfools 

„fehér balázs” carbonfools 

Keresés Találati lista 

 

Angol keresőknél ezeket a 

szavakat is használhatjuk: 

AND, OR, NOT, NEAR, illetve 

AND és NOT helyett + és – 

jelet. 

 

Például: 

 „+kereső +program –

Google” eredménye 

olyan 

dokumentumlista, 

melyek az első két szót 

tartalmazzák, a 

harmadikat nem.  

 Ha idézőjelbe teszünk 

egy kifejezést, akkor 

csak azok a találatok 

jelennek meg, 

melyekben az 

előfordulások pontosan 

így szerepelnek, pl. 

„Thomas Alva Edison”. 

A keresésből 

kimaradnak azok a 

találatok, amelyek a 

három szót külön 

tartalmazzák, tehát 

idézőjel nélkül azok is 

megjelennek. A 

keresők eltérő 

stratégiáját bizonyítja, 

hogy mindegyik más 

oldalakat, és más 

sorrendben ad 

eredményül. 

 

„fehér balázs” –carbonfools –site:hu 

fehér balázs carbonfools 

Olyan dokumentumok, 
amelyek tartalmazzák ezt 

a három szót. 

Olyan dokumentumok, 

amelyek pontosan 
tartalmazzák az idézőjeles 

kifejezést, de NEM 

tartalmazzák a harmadik 
szót, és az oldal 

tartománynevének vége 
NEM „hu”. 

 

Olyan dokumentumok, 

amelyek pontosan 
tartalmazzák az idézőjeles 

kifejezést, de NEM 
tartalmazzák a harmadik 

szót, és az oldal 
tartománynevének vége 

NEM „hu”. 

Olyan dokumentumok, 

amelyek pontosan 

tartalmazzák az idézőjeles 

kifejezést, emellett a 

harmadik szót. 
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„fehér balázs” – carbonfools –site:hu 

filetype:pdf - 

Keresés Találati lista 

 

Angol keresőknél ezeket a 

szavakat is használhatjuk: 

AND, OR, NOT, NEAR, illetve 

AND és NOT helyett + és – 

jelet. 

 

Például: 

 „+kereső +program –

Google” eredménye 

olyan 

dokumentumlista, 

melyek az első két szót 

tartalmazzák, a 

harmadikat nem.  

 Ha idézőjelbe teszünk 

egy kifejezést, akkor 

csak azok a találatok 

jelennek meg, 

melyekben az 

előfordulások pontosan 

így szerepelnek, pl. 

„Thomas Alva Edison”. 

A keresésből 

kimaradnak azok a 

találatok, amelyek a 

három szót külön 

tartalmazzák, tehát 

idézőjel nélkül azok is 

megjelennek. A 

keresők eltérő 

stratégiáját bizonyítja, 

hogy mindegyik más 

oldalakat, és más 

sorrendben ad 

eredményül. 

 

„fehér balázs” – carbonfools site:hu 

„fehér balázs” – carbonfools –site:hu 

Olyan dokumentumok, 
amelyek pontosan 

tartalmazzák az idézőjeles 
kifejezést, de NEM 

tartalmazzák a harmadik 
szót, és az oldal 

tartománynevének vége 

NEM „hu”, továbbá a 
keresett dokumentumok 

típusa „pdf” (azaz PDF 

fájlokat keres). 

Olyan dokumentumok, 
amelyek pontosan 

tartalmazzák az idézőjeles 
kifejezést, de NEM 

tartalmazzák a harmadik 
szót. 

Olyan dokumentumok, 

amelyek pontosan 
tartalmazzák az idézőjeles 

kifejezést, de NEM 
tartalmazzák a harmadik 

szót, és az oldal 

tartománynevének vége 
„hu”. 
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 Figyeld meg a különbségeket! 

 Alkossatok csapatokat, és próbáljatok ki különböző keresőmotorokat  

 ugyanazzal a kereső-kifejezéssel! Nézzétek meg, találtok-e különbséget  

 a keresés működésében, a találati listákban, a találatok sorrendjében! 

 http://www.aol.com/ 

 http://www.ask.com/ 

 https://www.baidu.com/ 

 http://www.bing.com/ 

 https://www.google.hu/ 

 http://www.lycos.com/ 

 https://www.yahoo.com/ 

http://www.aol.com/
http://www.ask.com/
https://www.baidu.com/
http://www.bing.com/
https://www.google.hu/
http://www.lycos.com/
https://www.yahoo.com/

