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Χρήση μηχανών αναζήτησης
Οι μηχανές αναζήτησης σας επιτρέπουν να βρείτε εύκολα κάθε είδους πληροφορίες.

Πλεονεκτήματα από τη χρήση των 
μηχανών αναζήτησης
Οι μηχανές αναζήτησης σας βοηθούν να βρείτε αυτό 
που ψάχνετε στο διαδίκτυο.
• Υπάρχουν πολλές μηχανές αναζήτησης, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών από το Google, Yahoo 
και Bing.

• Για να ξεκινήσετε μια αναζήτηση, πληκτρολογήστε το 
θέμα για το οποίο θέλετε να μάθετε περισσότερα μέσα 
στο πλαίσιο αναζήτησης (Search box) και κάντε κλικ στον μεγεθυντικό φακό.

• Αν θέλετε να αναζητήσετε μια φράση, βάλτε την σε “εισαγωγικά” (χρησιμοποιήστε 
τα εισαγωγικά με τις δύο γραμμούλες). Διαφορετικά, η αναζήτηση θα γίνει για τις 
μεμονωμένες λέξεις.

• Τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας θα παρουσιαστούν σαν μια λίστα. Ενδέχεται να 
υπάρχουν μερικές διαφημίσεις ή σύνδεσμοι χορηγών στο πάνω μέρος της λίστας, πριν 
εμφανιστούν τα πραγματικά αποτελέσματα της αναζήτησης.

• Εάν κάνετε κάποιο ορθογραφικό λάθος, η μηχανή αναζήτησης πάλι θα προσπαθήσει 
να βρει αυτό που ψάχνετε.

Χρήση διευθύνσεων ιστοσελίδων και σελιδοδείκτες
Εάν ήδη γνωρίζετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που θέλετε να επισκεφθείτε, δεν 
χρειάζεστε μηχανή αναζήτησης.
1. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας στο Address bar (γραμμή Διεύθυνσης) 

της μηχανής αναζήτησης. Αυτή βρίσκεται κοντά στο πάνω μέρος του παραθύρου του 
προγράμματος περιήγησης. Κάντε κλικ στη γραμμή Διευθύνσεων για να ξεκινήσετε.

2. Μπορείτε να παραλείψετε το http:// στην αρχή της διεύθυνσης. Το πρόγραμμα 
περιήγησης θα το προσθέσει για εσάς.

Κάντε το εύκολο να επιστρέψετε σε μια ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας Σελιδοδείκτες ή 
Αγαπημένα. (Bookmarks ή Favourites).
• Οι Σελιδοδείκτες και τα Αγαπημένα είναι ονόματα που χρησιμοποιούνται από 

διαφορετικά προγράμματα περιήγησης για την ίδια λειτουργία.
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Χρήση μηχανών αναζήτησης
• Σελιδοδείκτες και Αγαπημένα είναι συντομεύσεις 

για να πάτε σε μια ιστοσελίδα.
• Σ’ έναν υπολογιστή με Windows, μπορείτε να 

αποθηκεύσετε έναν Σελιδοδείκτη κάνοντας 
κλικ στο αστέρι στη γραμμή Διευθύνσεων του 
προγράμματος περιήγησης και επιβεβαιώστε το 
όνομα και τον δικτυακό τόπο.

Αναζήτηση στους ιστότοπους 
Πολλοί ιστότοποι έχουν τη δική τους δυνατότητα 
αναζήτησης για να σας βοηθήσουν να βρείτε 
πληροφορίες στις ιστοσελίδες τους.
• Αναζητήστε το πλαίσιο με μεγεθυντικό φακό κοντά στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας.
• Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες και κάντε κλικ στον μεγεθυντικό φακό.
• Η αναζήτηση θα γίνει μόνο για εκείνο τον ιστότοπο.
• Δεν θα υπάρχει επιλογή για εμφάνιση μόνο εικόνων.
• Συνήθως είναι αυστηρότερες στην ορθογραφία απ’ ότι είναι η ορθογραφία σε μια 

μηχανή αναζήτησης.

Αποθήκευση εικόνων και αρχείων από το διαδίκτυο
Μερικές φορές μπορεί να θέλετε να αποθηκεύσετε έντυπα, έγγραφα ή εικόνες από το 
διαδίκτυο. Αυτό λέγεται κατέβασμα (downloading).
• Τα περισσότερα έγγραφα, εικόνες και άλλα μέσα προστατεύονται από πνευματικά 

δικαιώματα. Είναι παράνομο να τα χρησιμοποιήσετε χωρίς άδεια από τον ιδιοκτήτη 
του ιστότοπου.

• Οι περισσότερες εικόνες στο διαδίκτυο είναι σε μορφή JPG.
• Πολλά έγγραφα είναι σε μορφή Φορητού Εγγράφου ή PDF. Ο υπολογιστής σας 

πιθανώς να έχει ήδη το πρόγραμμα Adobe Reader για να διαβάζει αυτά 
τα έγγραφα. Αν όχι, μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της 
Adobe.

• Αν έχετε την άδεια, μπορείτε να κατεβάσετε αυτά και άλλα έγγραφα.
• Για να κατεβάσετε, κάντε κλικ με το δεξί κουμπί του ποντικιού σας 

πάνω στο αντικείμενο.
• Εάν είναι εικόνα, κάντε κλικ στην επιλογή Save image as (Αποθήκευση 

εικόνας ως). Διαφορετικά, κάντε κλικ στην επιλογή Save link as 
(Αποθήκευση συνδέσμου ως).

Αποθηκεύστε έναν σελιδοδείκτη 
κάνοντας κλικ στο αστέρι

Μορφή Φορητού 
Εγγράφου


