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Ξεκινήστε απλά .. 

 Οτιδήποτε και αν αναζητάτε, η 
συμβουλή μας είναι "μην σκέφτεστε 
περίπλοκα".  

 Ξεκινήστε εισάγοντας ένα βασικό όνομα 
ή λέξη.  

 Αν αναζητάτε κάποιο μέρος ή προϊόν σε 
μια συγκεκριμένη τοποθεσία, 
εισαγάγετε το όνομα μαζί με την πόλη ή 
τον ταχυδρομικό κώδικα. 



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. 

◦ ρεκόρ επι κοντώ 

◦ πανελλήνιο ρεκόρ επι κοντώ  

◦ πανελλήνιο ρεκόρ επι κοντώ παίδων 

 



Αγνοήστε την ορθογραφία και τη 
στίξη 
 Ο έλεγχος ταυτότητας του Google 

προεπιλέγει αυτόματα την πιο συχνή 
ορθογραφία μιας συγκεκριμένης λέξης, 
είτε την έχετε γράψει σωστά είτε όχι. 

 Η αναζήτηση αγνοεί τη στίξη 

 Δοκιμάστε 

◦ συνδιασμός χρωμάτων 

◦ Κεφαλλονιά 

 



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. 

 Για παράδειγμα, αντί να πείτε πονάει το 
κεφάλι μου, πείτε έχω πονοκέφαλο, γιατί 
αυτός είναι ο όρος που θα χρησιμοποιούσε 
ένας ιστότοπος ιατρικού περιεχομένου. 



Αναζητήστε με μια ακριβή φράση 

 Τοποθετήστε τις λέξεις ανάμεσα σε 
εισαγωγικά "οποιαδήποτε λέξη" για να 
αναζητήσετε την ακριβή φράση με την ίδια 
σειρά λέξεων. Λάβετε υπόψη ότι η 
αναζήτηση με εισαγωγικά ενδέχεται να 
εξαιρέσει συναφή αποτελέσματα.  

 Για παράδειγμα, μια αναζήτηση για ”Βούλα 
Πατουλίδου" θα αγνοήσει τις σελίδες που 
αναφέρονται στον όρο Παρασκευή 
Πατουλίδου ή Παρασκευή (Βούλα) 
Πατουλίδου 



Χρήση περιγραφικών λέξεων 

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

 Αν ψάχνουμε ήχους κλήσης (ringtones) για 
το κινητό μας .. ο όρος [δημοφιλείς ήχοι 
κλήσεις] είναι μάλλον καλύτερος από τον 
όρο [δημοφιλείς ήχοι]. 

 Λάβετε, ωστόσο, υπόψη ότι ακόμα και αν η 
λέξη έχει τη σωστή σημασία αλλά δεν είναι 
αυτή που χρησιμοποιείται περισσότερο, 
ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στις σελίδες 
που χρειάζεστε. 



Μην σας απασχολεί η διάκριση 
πεζών/κεφαλαίων 
 Δεν ισχύει η διάκριση πεζών-κεφαλαίων 

στην αναζήτηση. Η αναζήτηση για τον 
όρο ΣΕΡΡΕΣ εμφανίζει τα ίδια 
αποτελέσματα με την αναζήτηση 
Σερρες 

 Αν όμως αναζητήσουμε με τον όρο 
Σέρρες (με τόνο) τι γίνεται; 



Συμπερίληψη και αγνόηση λέξεων 
και χαρακτήρων στην αναζήτηση 
 Επισημάνετε συνήθεις λέξεις και 

χαρακτήρες, όπως το και και εάν είναι 
απαραίτητες για την αναζήτησή σας (όπως 
για κάποιο τίτλο ταινίας ή βιβλίου) 
περικλείοντάς τες σε εισαγωγικά λ.χ. “Το 
όνομα του Ρόδου”. 

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



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 

 στίβος άλματα filetype:pdf 

 αναβολικά filetype:ppt 

 



 Σύνθετη αναζήτηση εικόνων 

 Χρησιμοποιήστε τη Σύνθετη αναζήτηση 
εικόνων για να βρείτε το ακριβές μέγεθος, 
χρώμα ή τύπο φωτογραφίας ή σχεδίου.  

 Με τα εργαλεία που παρέχονται στο 
αριστερό πλαίσιο, μπορείτε να φιλτράρετε 
την αναζήτησή σας ώστε να περιλαμβάνει 
μόνο φωτογραφίες με πρόσωπα, εικόνες 
clip art, εικόνες υψηλής ανάλυσης ή μόνο 
εικόνες οι οποίες είναι διαθέσιμες για 
εμπορική χρήση. 



Καιρός, Αριθμομηχανή, Ισοτιμίες  
κ.α. 
 Δοκιμάστε 

◦ Καιρός Θεσσαλονίκη 

 

◦ 5+7*9 

 

◦ 250 euro to dollars 

◦ 45 miles to km 

 

◦ Πρωθυπουργοί 1918..1921 



Και για το τέλος .. Ιστορικό 

 

 

 www.google.com/history 



Youtube 

 Πως κατεβάζω ένα video στον 
υπολογιστή μου 

 Πως μετατρέπω ένα μουσικό θέμα σε 
.mp3 

 

 On line Video Converter 

 Επεξεργασία Video 
◦ Movie Maker 

◦ FreeMake Video Converter 



On line Video Converter 



On line Video Converter 

1. Εισάγαγε το URL ή link του video που θέλεις να κατεβάσεις 

2. Επέλεξε το format στο οποίο θέλεις να το μετατρέψεις. 

3. Κλικ στο "Convert" για ν’ αρχίσει η διαδικασία μετατροπής. 

4. Μετά την επιτυχή μετατροπή ειδοποιείσε για τη λήψη «download» του αρχείο, το 
οποίο μπορείς να αποθηκεύσεις στον υπολογιστή 



FreeMake Video Converter 



FreeMake Video Converter 



FreeMake Video Converter 
 Κλικ στο                  για να επιλέξεις το βίντεο που θέλεις να επεξεργαστείς 

 Κλικ                 στο βίντεο που έχεις εισάγει. Ανοίγει νέο παράθυρο με το 
βίντεο  

 Επεξεργασία με τα παρακάτω εργαλεία   (play, stop, έναρξη και τέλος 
αποκοπής, αποκοπή με το ψαλίδι) 

 

 

 Με το OK επιστροφή στο κύριο παράθυρο με επεξεργασμένο το βίντεο 

 Επιλέγεις το Format (κάτω μέρος οθόνης) με το οποίο θέλεις να 
αποθηκεύσεις το βίντεο και στο νέο παράθυρο κλικ στο Μετατροπή. 
(Πριν το κλικ μπορείς να επιλέξεις το φάκελο στον οποίο θέλεις να 
αποθηκευτεί) 

 Αν γίνει εισαγωγή ενός δεύτερου βίντεο (ή περισσοτέρων), κάνοντας  
κλικ στο                                        μπορείς να τα ενώσεις και στη συνέχεια να 
αποθηκεύσεις το ενωμένο βίντεο με τον ίδιο τρόπο, αφού πριν 
διαγράψεις τα υπόλοιπα βίντεο 

  Η ίδια διαδικασία με τα μουσικά θέματα (αρχεία ήχου). 


