Az internet használata

Keresés a világhálón
Sokan az internetet azonosítják a világhálóval vagy más néven webbel. Pedig a
világháló csupán az internet egyik szolgáltatása az elektronikus levelezés, a fórumok, a messenger (ejtsd: meszindzsör), a mobiltelefonokon futó wap, stb. mellett.

A világháló

Tavalyi tanulmányaink alapján foglaljuk össze röviden, hogy mi is a világháló!

A világháló az internet leggyakoribb szolgáltatása. Weblapokból áll, ezek tartalmazzák az adatokat, a képeket, a filmeket és az egyéb anyagokat. A weblapok hivatkozásokkal (linkekkel) kapcsolódnak össze.
A weblapok a világháló különböző számítógépein, az úgynevezett webhelyeken
vannak. Egy webhelyet az internetcím azonosít, pl. www.sulinet.hu. Az internetcím
utolsó része (.hu) adja meg az országot, előtte találjuk a webhely nevét.
A világháló használatához egy böngészőprogramra van szükségünk.

A böngészéshez nagyon sokféle programból választhatunk.
Melyik böngésző van a gépedre telepítve?

A webhelyek száma már 2010 elején megközelítette a 200 000 000-t, és egy-egy
webhely önmagában is nagyon sok weblapot tartalmazhat. Ezért egy számunkra
fontos adat megkeresése nem egyszerű, az információkeresést erre a célra kialakított webhelyek segítségével érdemes végezni. Ezek kétféle módon működhetnek:
téma szerint vagy adott kulcsszavak alapján keresnek.

Téma szerinti (vagy tematikus) keresés
A téma szerinti keresők esetében adott témakörök közül választhatunk,
majd a kiválasztott témakört több lépésben szűkíthetjük. Téma szerinti magyar nyelvű keresők például a lap.hu vagy a hudir (www.hudir.hu).

MP3 fájlok keresése a hudir keresőben. Keresd meg a lap.hu-val az iskoládat!

A téma szerinti keresők előnye, hogy minden lépésben közelebb jutunk a bennünket érdeklő információhoz. Hátrányuk azonban, hogy az adatok elrendezését emberek végzik, így ezekkel csak az általuk beírt webhelyeket találjuk meg.

28

Az internet használata
Kulcsszavas keresés
A kulcsszavas keresők segítségével adott szavak előfordulásait kereshetjük a
weblapokon. Az interneten nagyon sok kulcsszavas keresővel találkozhatunk, ilyen
például a www.google.hu, a www.bing.com vagy a www.yahoo.com (ejtsd: jahu).
Fontos tudnunk, hogy sok kulcsszavas kereső reklámokból él, így a találati lista
elejére gyakran a fizetett hirdetések kerülnek. Ezeket a „szponzorált linkeket” azonban valamilyen módon (pl. színes háttérrel) elválasztják a többi találattól.
A web méretei miatt igen sok találat várható, érdemes ezért a találatok számát
további feltételekkel szűkíteni. Ilyenkor több lehetőségünk is van:
Két vagy több szó mindegyikének szerepelnie kell. Ezt a hétköznapi beszédben az
és szócskával jelöljük (okos és ügyes) a böngésző viszont az és helyett egy szóközt
tesz (okos ügyes). Ha a két szónak egymás mellett kell állnia, akkor a kifejezést idézőjelek határolják, például egy név esetén: „Gárdonyi Géza”
Elegendő két vagy több szó egyikének szerepelnie, ezt a mindennapokban a vagy
(angolul or) szócskával fejezzük ki: okos or ügyes.
Egy vagy több szót ne tartalmazzon a weblap. A böngésző az adott szó elé egy –
jelet tesz: –lusta.

A két ábrán a keresési feltétel azonos, csak a felsőn a „Speciális keresés” ablakban egyenként
adtuk meg a feltételeket. Fogalmazd meg saját szavaiddal, hogy milyen lapok listázását kértük!

Kérdések, feladatok

1. Ki, mikor és minek kapcsán mondta a következő mondatot:
a) Jöttem, láttam, győztem!
b) Boszorkányok pedig nincsenek!
c) Kis lépés ez egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek.
2. Petőfi Sándor melyik verséről van szó? Egyaránt szerepel benne a a jelszó és a
magyar, nem szerepel benne az ágy és a párna, de legalább az egyik előfordul a
feleség és a kard szavak közül!
3. Keress közepes méretű képet magyar webhelyeken a rókáról! Próbálj ki legalább két keresőt (pl. Google és Bing). Ugyanazokat a találatokat kapod? Miért?
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