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Sądzisz że wiesz wszystko o "googlowaniu" ?
Efekt obserwacji "googlowania" kilku znajomych osób:)
Czy wiesz że najpopularniejsza wyszukiwarka ma parę ciekawych funkcji, których większość "googlujących" nie
wykorzystuje?

1. Wpisz "pogoda" i nazwę miasta - na górze wyników wyświetli się prognoza na najbliższe 4 dni
2. Wyszukiwarka jest wygodnym kalkulatorem - wpisz działanie a otrzymasz wynik. Mnożymy * dzielimy /
3.Jeśli masz problem z przeliczeniem jednostek wpisz np. 10 cali w centymetrach i wduś enter - gotowe
4. To samo dotyczy przeliczania walut 5 PLN w euro, jak wpiszesz zł zamiast PLN nie będzie tego efektu...
i będziesz musiał szukać normalnie na stronach
5.Aby sprawdzić szybko gdzie i co będzie się działo wpisz nazwę miasta i np " repertuar kin", "dyskoteka", "teatr"(
mapka gdzie są) "teatr repertuar" ( aby dowiedzieć się jakie są spektakle),itd
6. używanie "+" i "-" nie mam pojęcia dlaczego ludzie tego nie robią to naprawdę ułatwia wyszukiwanie. Jeśli
szukasz danej frazy powiązanej z inną wstaw + jeśli bez innej np. kot + rasowy daje wyniki tylko o kotach
rasowych, kot - rasowy o kotach bez kotów rasowych:)
Użyj + gdy chcesz aby wyszukiwarka uwzględniła "krótkie słówka" a , oraz, bo, itd, ponieważ na ogół ich nie
uwzględnia
7. używanie * , np piątą symfonię napisał * Alchemika napisał * -wpisz z gwiazdką lub bez a zobaczysz różnicę w
wynikach, system wyraźnie został stworzony pod język angielski, ale i w polskim może być przydatny
8. Wielkość liter i @#$%^&()! są na ogół totalnie ignorowane, błędna pisownia też zostanie poprawiona
9 OR jeśli szukasz czegoś lub czegoś zamiast lub wpisz OR
10.Szukasz informacji dotyczących danego przedziału liczbowego lub czasowego? Użyj ... między cyframi, np,Adam
Małysz 1998...2002
10. Korzystając ze strony startowej Google -iGoogle - zwróć uwagę że u góry masz możliwość wybrania czego
szukasz: Graﬁka, video, mapy, wiadomości, masz także tłumacza, możesz wyszukiwać tylko na blogach,itd, zerknij
tutaj:
http://www.google.pl/intl/pl/options/
to pojawi się gdy zaznaczysz więcej, a potem jeszcze więcej...
Jeśli w powyższym tekście nie było dla ciebie nic nowego to olej sprawę, ale jeśli dowiedziałeś się czegoś nowego to
zapraszam :
http://www.google.com/support/websearch/bin/topic.py?topic=351
Zdziwisz się ile razy niepotrzebnie traciłeś czas i nerwy przy szukaniu czegoś:)
Czasem mimo wszystko warto sięgnąć do instrukcji obsługi, nie tylko gdy zawiodą już wszelkie inne środki...
Źródło:
http://www.google.com/support/websearch/
tak to pomoc wyszukiwarki Google:)
Ps. Proszę nie traktujcie tego jako spam (niczego nie reklamuję -Google mi za to nie płaci), po prostu zauważyłam
że sporo osób niepotrzebnie traci czas, ponieważ nie znają przydatnych funkcji wyszukiwarki z której korzystają:)
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