Keresés az Interneten
Az Internethez legtöbbször valamilyen böngészőprogrammal csatlakozunk. Ilyenek pl.: MS Internet
Explorer, Netscape Navigator, Mozilla, Opera, stb.
Barangolás
Ha egy adott témában akarunk barangolni, akkor olyan oldalról érdemes indulni, ahol sokféle link található.
Ilyenek pl.: origo.hu, index.hu, startlap.hu, lap.hu. Ha ismerjük az adott témához kapcsolódó honlap címét,
innen is kezdhetjük a barangolást. Pl.: egyetemek, intézmények, szervezetek
honlapjai: om.hu, elte.hu, unideb.hu, bme.hu, mta.hu, stb. Az oldalakon általában sok link található,
amelyekre kattintva elolvashatjuk a kapcsolódó oldal tartalmát.
Keresőszerverek alkalmazása
Ha konkrét elképzelésünk van arról, milyen tartalmú oldalakat keresünk, akkor érdemes végiggondolni
milyen szavak, kifejezések fordulhatnak elő. Ez(eke)t begépelve egy keresőprogram megfelelő sorába, majd
a „keresés”(Search, Go, Find,…) szóra kattintva a feltételnek megfelelő oldalak listájához jutunk (általában
10-es csoportokban). A felsorolásban először a kifejezést legpontosabban tartalmazó oldal linkje található.
A lista következő oldala a lap alján található számra kattintva érhető el.
Az ismertebb keresőszerverek:
AltaVista www.altavista.com
Excite www.excite.com
Go www.go.com
HotBot www.hotbot.com
Lycos www.lycos.com
Yahoo www.yahoo.com
Google www.google.co.hu
Keresési módszerek
A keresési lehetőségek a különböző keresőszervereken különbözőek lehetnek.
a) egyszerű keresés: tetszőleges számú szót írhatunk be; minél pontosabb a kifejezés, annál biztosabb,
hogy a kérdéses információhoz jutunk.
Idézőjeleket használhatunk a pontos kifejezések keresésekor.
+ jel a szó előtt azt jelenti, hogy mindenképpen szerepelnie kell a talált dokumentumokban.
- jel a szó előtt azt jelenti, hogy nem szerepelhet a talált dokumentumokban.
* karakter itt is tetszőleges számú karaktert helyettesíthet.
b) összetett keresés: logikai operátorokat alkalmazunk a keresett szavak között (vagy előtt: NOT)
AND (és): a keresési feltételként megadott szavakat együtt keresi.
OR (vagy): a keresési feltételként megadott szavak legalább egyike szerepel.
NOT (nem): a keresési feltételként megadott szavakat nem tartalmazhatja a találati oldal.
NEAR (közeli) azokat az oldalakat adja meg, amelyekben a megadott két szó vagy kifejezés mindegyike
előfordul, de nem feltétlenül egymás mellett, hanem csak viszonylag közel (max. 10 szó) vannak
egymáshoz.
Bonyolultabb keresési feltételek zárójeleket is tartalmazhatnak.

