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Søg med Google (og andre søgemaskiner)
En søgning på nettet kan forfines og dermed gøres mere præcis/effektiv. Og så er der
måske et par fif, du ikke kender?
Vi gennemgår i det følgende en række smarte både nye og gamle søgekneb.
Udgangspunkt: Google Chrome
FIF Vi viser kun simple eksempler, men man kan sagtens udbygge og bruge flere kneb i
samme søgning ;) Fx “Anders And” site:andeby.dk

Citationstegn
Du kan med “” præcisere din søgning. Et konkret eksempel kunne være en interesse for
Anders And!
Anders And giver
“Anders And” giver
Altså en tydeligt mere præcis søgning!

Minus
Her kan man fx illustrere med en interesse for tablets - men ikke iPads!
Søgning på tablet giver
Søgning på tablet -ipad giver

Plus
Her kan man illustrere med en interesse for fodbold og Barcelona i særdeleshed!
Søgning på fodbold

giver

Søgning på Barcelona

giver

Søgning på fodbold +Barcelona

giver
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Wildcard *
Få Googles bud på manglende ord - fx del af en titel!

“under * på himlen” giver

Et site eller flere sites
Du kan med ordren “Site” fortælle google, at du vil begrænse din søgning til et site eller en
mængde sites!
Fx
Fodbold giver
Fodbold site:eb.dk giver

Kombiner med “or”
Du kan kombinere med “or” fx
fodbold or håndbold +barcelona

giver

Stil spørgsmål!
Google kan besvare dine spørgmål (læs naturligvis de foreslåede svar med kritiske briller men …)
Hvem var Elvis
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Hvem var præsident før Obama

Lommeregner
….hvis man kan have sit device i lommen….
Men - et regnestykke direkte i adresselinjen eller søgefeltet - og du har resultatet!
24 * 77 giver resultatet

2 * pi giver
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Omsætninger
Har du brug for at regne fra km til m? Fra kr til dollar?

Prøv med 10 km til cm ….

Prøv med 100 dkr til dollar

Prøv med 100 dkr til euro
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