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2.2.2 ΘΕΜΑ 2: ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΣΗΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

2.2.2.1 Ειςαγωγι ςτο Διαδίκτυο 

 Σο Διαδίκτυο είναι μια πραγματικότθτα που κακιερϊκθκε ςτθν κακθμερινότθτά μασ 
ςχετικά πρόςφατα. τθν παροφςα ενότθτα περιγράφονται κάποιεσ ειςαγωγικζσ ζννοιεσ του 
Διαδικτφου. 
 

2.2.2.1.1 Σι είναι το Διαδίκτυο 

 Σο Διαδίκτυο είναι ζνα παγκόςμιο δίκτυο υπολογιςτϊν και άλλων θλεκτρονικϊν 
ςυςκευϊν. Για τθ δθμιουργία του, πολλά μικρότερα δίκτυα ςυνδζονται μεταξφ τουσ και 
διαμορφϊνουν αυτό το τεράςτιο δἰκτυο που λζγεται Διαδίκτυο. Με άλλα λόγια κάκε 
υπολογιςτισ ι ςυςκευι (π.χ. εκτυπωτισ, κινθτό τθλζφωνο, τάμπλετ και πρόςφατα ζξυπνων 
τθλεοράςεων, κλιματιςτικϊν, ρολογιϊν κτλ) που ςυνδζεται ςτο Διαδίκτυο, είναι ςτθν 
πραγματικότθτα μζροσ αυτοφ. Η διαςφνδεςθ αυτι γίνεται είτε ενςφρματα, δθλαδι με 
καλϊδια για παράδειγμα μζςω του τθλεφωνικοφ δικτφου ι αςφρματα π.χ. με χριςθ 
κεραιϊν και δορυφόρων. Η δθμιουργία του Διαδικτφου ξεκίνθςε ςαν ςτρατιωτικό 
πρόγραμμα ςτισ Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ τθ δεκαετία του 1960. 

 
Εικόνα 1. Σο Διαδίκτυο είναι ζνα μεγάλο δίκτυο που αποτελείται από μικρότερα δίκτυα και 

ςυςκευζσ ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ. 
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2.2.2.1.2 Τπθρεςίεσ του Διαδικτφου 

 Σο Διαδίκτυο προςφζρει διάφορεσ υπθρεςίεσ όπωσ τον Παγκόςμιο Ιςτό (τισ γνωςτζσ 
ςε όλουσ μασ πια ιςτοςελίδεσ), υπθρεςίεσ επικοινωνίασ (Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο, Telnet, 
VoIP κτλ.), το FTP (File Transfer Protocol – Πρωτόκολλο Μεταφοράσ Αρχείων) ι το IRC 
(Internet Relay Chat – Διαδικτυακι υνομιλία). 
 Είναι ςθμαντικό να τονίςουμε ότι ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ – δθλαδι οι ιςτοςελίδεσ – 
είναι απλά μια υπθρεςία του Διαδικτφου και όχι το ίδιο το Διαδίκτυο. Επειδι όμωσ, ζχει 
καταλιξει να είναι θ κυρίαρχθ υπθρεςία του Διαδικτφου και ζχουν αναπτυχκεί πολλζσ 
ιςτοςελίδεσ που ουςιαςτικά «ςτεγάηουν» τισ υπόλοιπεσ υπθρεςίεσ του Διαδικτφου όπωσ 
για παράδειγμα το E-mail και το FPT, πολλοί άνκρωποι ςυγχζουν τθν ζννοια του 
Διαδικτφου με τον Παγκόςμιο Ιςτό. 
 

2.2.2.1.3 Οι ιςτοςελίδεσ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό 

 Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ εφευρζκθκε αρκετά αργότερα από τθν ανάπτυξθ του 
Διαδικτφου. υγκεκριμζνα, ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ δθμιουργικθκε από τον Tim Berners Lee το 
1989 και ουςιαςτικά αποτελείται από θλεκτρονικά ζγγραφα και άλλου είδουσ θλεκτρονικά 
αρχεία, όπωσ εικόνεσ και βίντεο, που ςυνδζονται μεταξφ τουσ μζςω υπερςυνδζςμων. Αυτά 
τα αρχεία βρίςκονται ςε υπολογιςτζσ που είναι ςυνδεδεμζνοι ςτο Διαδίκτυο. Οι  
ιςτοςελίδεσ είναι ζγγραφα γραμμζνα ςε μια ςυγκεκριμζνθ μορφι που βαςίηεται ςτθν 
HTML  γλϊςςα (HyperΣexτ Markup Language – Γλϊςςα Περιγραφισ Τπερκειμζνου). Η 
πρϊτθ ιςτοςελίδα δθμοςιεφκθκε ςτο ευρφ κοινό τον Αφγουςτο του 1991. 
 Για να δοφμε μια ιςτοςελίδα χρειαηόμαςτε ζνα ειδικό πρόγραμμα το οποίο 
ονομάηεται φυλλομετρθτισ ι πρόγραμμα περιιγθςθσ (web browser ι browser). 
Παραδείγματα φυλλομετρθτϊν είναι o Mozilla Firefox, o Google Chrome, ο Opera, ο Safari 
και ο Edge. 
 

2.2.2.1.4 Διευκφνςεισ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό 

 Η διεφκυνςθ μιασ ιςτοςελίδασ ι ενόσ αρχείου ςτον Παγκόςμιο Ιςτό, το οποίο 
ονομάηεται επίςθσ και URL (Uniform Resource Locator), ζχει τθν ακόλουκθ μορφι: 

http://www.όνομα_ιςτότοπου.επζκταςθ  
 Σο HTTP είναι ζνα πρωτόκολλο επικοινωνίασ (δθλαδι κανόνεσ επικοινωνίασ) που 
κάποιεσ φορζσ μπορείτε να το δείτε και ςαν https (το s από τθ λζξθ secure – αςφαλζσ). 
Μποροφμε να παραλείψουμε το τμιμα http:// και ο φυλλομετρθτισ καταλαβαίνει ότι 
πρζπει να χρθςιμοποιθκεί το πρωτόκολλο http. 
 το τμιμα όνομα_ιςτότοπου.επζκταςθ, θ επζκταςθ είναι μια ςτακερι λζξθ που 
χαρακτθρίηει – όχι όμωσ απαραίτθτα – τον τφπο ι τθν γεωγραφικι περιοχι του ιςτότοπου. 
Για παράδειγμα θ επζκταςθ com προζρχεται από τθ λζξθ commercial (εμπορικόσ), org από 
τθ λζξθ organization (οργανιςμόσ), bu για τθ Βουλγαρία (Bulgary), cy για τθν Κφπρο 
(Cyprus), gr για τθν Ελλάδα (Greece), it για τθν Ιταλία (Italy), pl για τθν Πολωνία (Poland) 
κτλ. Μπορείτε να δείτε ολόκλθρθ τθ λίςτα των διακζςιμων επεκτάςεων ςτθν ιςτοςελίδα: 
https://www.icann.org/resources/pages/tlds-2012-02-25-en 

https://www.icann.org/resources/pages/tlds-2012-02-25-en
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 Σο τμιμα όνομα_ιςτότοπου είναι ζνα όνομα που ζχει επιλεχκεί από τον κάτοχο του 
ιςτότοπου και ζχει καταχωριςτεί ςε ζναν επίςθμο οργανιςμό (διαφορετικό ςε κάκε χϊρα). 
θμειϊςτε ότι θ διεφκυνςθ sitename.com είναι διαφορετικι από τθ διεφκυνςθ 
sitename.org και οδθγεί ςε διαφορετικζσ ιςτοςελίδεσ. Παρόλα αυτά, αν ο κάτοχοσ τθσ 
ιςτοςελίδασ ζχει αγοράςει και τα δφο ονόματα τομζα (όνομα τομζα ι domain name είναι 
το όνομα του ιςτότοπου μαηί με τθν επζκταςθ) τότε μπορεί να οδθγεί και τα δφο ονόματα 
τομζα ςτθν ίδια ιςτοςελίδα.  
 

2.2.2.1.5 Διευκφνςεισ e-mail 

 Σο Ηλεκτρονικό Σαχυδρομείο ι E-mail είναι μια υπθρεςία του Διαδικτφου με τθν 
οποία μποροφμε να ανταλλάξουμε θλεκτρονικά γράμματα. Για να ςτείλει κάποιοσ ζνα 
μινυμα ςε κάποιο άλλο άτομο χρθςιμοποιϊντασ το θλεκτρονικό ταχυδρομείο κα πρζπει να 
διακζτει μια διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου και να αποςτείλει το μινυμα ςε μια 
άλλθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου, αυτι του παραλιπτθ. 
Η μορφι μια διεφκυνςθσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου είναι: 

όνομα_χριςτθ@πάροχοσ_θλ-ταχυδρομείου.επζκταςθ 
 

Σο τμιμα όνομα_χριςτθ είναι το τμιμα που επιλζγει ο χριςτθσ. Μπορεί να είναι 
ζνα ψευδϊνυμο ι το ονοματεπϊνυμο του και πάντα ακολουκείται από τον χαρακτιρα @ 
που ςτα ελλθνικά είναι γνωςτό με το όνομα «παπάκι» ενϊ ςτα αγγλικά αναφζρεται ωσ at.  

Σο τμιμα πάροχοσ_θλ-ταχυδρομείου.επζκταςθ ονομάηεται domain (ςτα ελλθνικά 
«τομζασ»). Η επζκταςθ είναι και εδϊ όπωσ θ επζκταςθ που υπάρχει ςτισ διευκφνςεισ 
ιςτοςελίδων (βλ. παράγραφο Διευκφνςεισ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό). 

Είναι ςθμαντικό να ςθμειϊςουμε ότι δυο διευκφνςεισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 
που ζχουν το ίδιο ὀνομα_χριςτθ είναι εντελϊσ διαφορετικζσ αν ζχουν διαφορετικό domain 
(τομζα). Για παράδειγμα θ διεφκυνςθ johnsmith@hotmail.com είναι εντελϊσ διαφορετικι 
από τθ διεφκυνςθ johnsmith@gmail.com  

θμειϊςτε επίςθσ ότι θ διεφκυνςθ johnsmith.hotmail.com είναι διεφκυνςθ 
ιςτοςελίδασ και όχι διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Μια διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου κα πρζπει πάντα να περιζχει το χαρακτιρα @. 
 

2.2.2.2 Αναηιτθςθ Πλθροφοριϊν 

 Ο Παγκόςμιοσ Ιςτόσ είναι ζνασ ωκεανόσ πλθροφοριϊν. Ο οποιοςδιποτε μπορεί να 
δθμοςιεφςει πλθροφορίεσ ςε διάφορεσ μορφζσ όπωσ κείμενο, εικόνεσ, βίντεο, χάρτεσ κτλ. 
Η τεράςτια ποςότθτα τθσ δθμοςιευμζνθσ πλθροφορίασ και το γεγονόσ ότι δεν υπάρχει 
ζλεγχοσ όςον αφορά τθν εγκυρότθτά τθσ, δθμιουργεί αντίςτοιχα τθν πρόκλθςθ του πωσ κα 
αναηθτιςουμε αποτελεςματικά πλθροφορίεσ ςτον παγκόςμιο ιςτό και πωσ κα 
εξαςφαλίςουμε ότι θ πλθροφορία που βρίςκουμε είναι ζγκυρθ και ακριβισ.  
 

2.2.2.2.1 Σι είναι μια Μθχανι Αναηιτθςθσ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό 

 Μια μθχανι αναηιτθςθσ είναι ο «ςφμμαχόσ» μασ ςτθν πρόκλθςθ τθσ 
αποτελεςματικισ αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςτον παγκόςμιο ιςτό. Ουςιαςτικά είναι ζνα 

mailto:johnsmith@hotmail.com
mailto:johnsmith@gmail.com
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πρόγραμμα υπολογιςτι που αποτελείται από πολφπλοκουσ αλγορίκμουσ και με μια 
μεγάλθ βάςθ δεδομζνων ςτθν οποία διατθροφνται λεπτομζρειεσ ςχετικά με το 
περιεχόμενο των ιςτοςελίδων που υπάρχουν. Ωσ χριςτεσ το μόνο που βλζπουμε από μια 
μθχανι αναηιτθςθσ είναι μια θλεκτρονικι φόρμα μζςω τθσ οποίασ ειςάγουμε τισ λζξεισ 
κλειδιά ι τισ φράςεισ που κζλουμε να αναηθτιςουμε. Κατόπιν θ μθχανι αναηιτθςθσ 
αναηθτεί αυτζσ τισ λζξεισ-κλειδιά και φράςεισ ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ και δθμιουργεί μια 
κατάταξθ βαςιςμζνθ ςτθ ςχετικότθτα των αποτελεςμάτων. Σα αποτελζςματα 
παρουςιάηονται ςτο χριςτθ ςε ςελιδοποιθμζνθ μορφι. Η εικόνα 2 δείχνει τα 
αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ των λζξεων-κλειδιϊν teachers godigital ςτθ μθχανι 
αναηιτθςθσ τθσ Google. 

 
Εικόνα 2: Σα αποτελζςματα αναηιτθςθσ των λζξεων-κλειδιών teachers godigital 

χρθςιμοποιώντασ τθ μθχανι αναηιτθςθσ τθσ Google. 
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2.2.2.2.2 Κατθγορίεσ Μθχανϊν Αναηιτθςθσ 

Μποροφμε να ξεχωρίςουμε τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ μθχανϊν αναηιτθςθσ: 

 Μθχανζσ Αναηιτθςθσ Γενικοφ κοποφ 
Μια μθχανι αναηιτθςθσ γενικοφ ςκοποφ αναηθτεί και αντλεί πλθροφορίεσ από κάκε 
ιςτοςελίδα που είναι καταχωριςμζνθ ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ. Μια ιςτοςελίδα 
καταχωρίηεται ςτθ βάςθ δεδομζνων είτε όταν ο ίδιοσ κάτοχόσ τθσ γνωςτοποιεί τθν 
φπαρξι τθσ ςτθν βάςθ δεδομζνων τθσ μθχανισ αναηιτθςθσ ι όταν ζνα ειδικό 
πρόγραμμα υπολογιςτι τθσ μθχανισ αναηιτθςθσ (ονομάηεται crawler ι bot) 
ανακαλφπτει τθν ιςτοςελίδα και διαπιςτϊνει ότι δεν είναι καταχωριςμζνθ ιδθ ςτθ 
βάςθ δεδομζνων τθσ. 
Παραδείγματα μθχανϊν αναηιτθςθσ γενικοφ ςκοποφ είναι: 

a. www.google.com 
b. www.duckduckgo.com  
c. www.yandex.com  
d. www.bing.com  
e. www.yahoo.com  
f. www.ask.com 
g. www.aol.com 
h. www.baidu.com 

 

 Μθχανζσ Αναηιτθςθσ Ειδικοφ κοποφ 
Μια μθχανι αναηιτθςθσ ειδικοφ ςκοποφ είναι μια μθχανι αναηιτθςθσ για τθν οποία 
υπάρχει ζλεγχοσ για τον περιεχόμενο που καταχωρίηεται ςτθ βάςθ δεδομζνων τθσ. Για 
παράδειγμα θ μθχανι αναηιτθςθσ που βρίςκεται εντόσ μιασ ιςτοςελίδασ όπωσ για 
παράδειγμα τθσ Wikipedia.com αποτελεί μθχανι αναηιτθςθσ ειδικοφ ςκοποφ. Η 
Wikipedia.com είναι μια διαδικτυακι εγκυκλοπαίδεια και επομζνωσ το περιεχόμενο 
τθσ πρζπει να είναι ςχετικό με τθ κεματολογία που μπορεί να περιζχει μια 
εγκυκλοπαίδεια. Για παράδειγμα, δεν κα βροφμε ςε αυτι πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν 
πρόγνωςθ καιροφ τθσ επόμενθσ μζρασ. Από τθν άλλθ, μια ιςτοςελίδα πρόγνωςθσ 
καιροφ περιλαμβάνει μια μθχανι αναηιτθςθσ για να μποροφν οι χριςτεσ να 
αναηθτοφν προβλζψεισ για ςυγκεκριμζνθ περιοχι ι ιςτορικά δεδομζνα ςχετικά με τον 
καιρό ςε μια περιοχι.  

 

 Μζτα-Μθχανζσ Αναηιτθςθσ 
Μια μζτα-μθχανι αναηιτθςθσ είναι μια μθχανι αναηιτθςθσ που ςυλλζγει 
αποτελζςματα αναηθτιςεων από πολλζσ μθχανζσ αναηιτθςθσ και κατόπιν τα 
παρουςιάηει ςτο χριςτθ. Για παράδειγμα, θ skyscanner.com είναι μια μζτα-μθχανι 
αναηιτθςθσ θ οποία επερωτά τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ των ταξιδιωτικϊν εταιριϊν με 
τθν αναηιτθςθ του χριςτθ και αφοφ ςυλλζξει τα αποτελζςματα όλων των επιμζρουσ 
μθχανϊν αναηθτιςεων, τα παρουςιάηει ςτο χριςτθ.  

 

 Μθχανζσ Τπολογιςτικισ Γνώςθσ 
Μια μθχανι υπολογιςτικισ γνϊςθσ δεν παρουςιάηει αποτελζςματα αναηιτθςθσ όπωσ 
οι μθχανζσ αναηιτθςθσ που παρουςιάςτθκα παραπάνω. Αντίκετα υπολογίηει τθν 

http://www.google.com/
http://www.duckduckgo.com/
http://www.yandex.com/
http://www.bing.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.ask.com/
http://www.aol.com/
http://www.baidu.com/
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απάντθςθ τθσ αναηιτθςθσ του χριςτθ ι αντλεί πλθροφορίεσ από επιλεγμζνεσ πθγζσ. 
Αυτό μπορεί να αποδειχκεί ιδιαίτερα χριςιμο για εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ. 
Παράδειγμα Μθχανισ Τπολογιςτικισ Γνϊςθσ είναι θ Wolframalpha.com. Η εικόνα 2 
δείχνει το αποτζλεςμα τθσ αναηιτθςθσ ςτθ Wolframalpha.com, τθσ βιμα προσ βιμα 
μακθματικισ πράξθσ 1/6 + 5/12 + 3/4, ενϊ θ εικόνα 4 για τθν αναηιτθςθ ςχετικά με 
τον διάςθμο Ζλλθνα ςυγγραφζα Νίκο Καηαντηάκθ. 
 

 
Figure 3: Αποτελζςμα αναηιτθςθσ για για το ποια είναι θ βιμα προσ βιμα διαδικαςία για 

τθ μακθματικι πράξθ 1/6 + 5/12 + 3/4 ςτθ Wolframalpha.com Μθχανι Τπολογιςτικισ 
Γνώςθσ.  

2.2.2.2.3 Απλζσ Αναηθτιςεισ 

 Για να δοφμε ςτθν πράξθ πωσ μποροφμε να αναηθτιςουμε πλθροφορίεσ ςτον 
Παγκόςμιο Ιςτό, ασ υποκζςουμε ότι κζλουμε να αναηθτιςουμε πλθροφορίεσ ςχετικά με το 
πρόγραμμα GoDigital, προϊόν του οποίου είναι το παρόν κείμενο. 
 Σο πρϊτο βιμα είναι να ανοίξουμε ζναν φυλλομετρθτι (π.χ. τον Mozilla Firefox ι 
τον Google Chrome) και ςτθ γραμμι διευκφνςεων να ειςάγουμε τθ διεφκυνςθ τθσ 
ιςτοςελίδασ τθσ μθχανισ αναηιτθςθσ που κζλουμε να χρθςιμοποιιςουμε (βλ. παράγραφο 
2.2.2.2.2 με τισ διευκφνςεισ μθχανϊν αναηθτιςεων γενικοφ ςκοποφ). Ασ χρθςιμοποιιςουμε 
τθ μθχανι αναηιτθςθσ duckduckgo.com τθσ οποίασ θ κεντρικι φιλοςοφία είναι ο ςεβαςμόσ 
ςτα προςωπικά δεδομζνα των χρθςτϊν τθσ, κακϊσ οι αναηθτιςεισ ςε αυτιν δεν 
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παρακολουκοφνται (περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να βρείτε ςτο 
duckduckgo.com/spread). 
 Σο δεφτερο βιμα είναι θ ειςαγωγι των λζξεων-κλειδιϊν για τθν πραγματοποίθςθ 
τθσ αναηιτθςθσ. ε κάκε μθχανι αναηιτθςθσ υπάρχει ζνα πλαίςιο κειμζνου (ςυνικωσ ςτο 
κζντρο τθσ ιςτοςελίδασ), ςτο οποίο ειςάγουμε τισ λζξεισ κλειδιά τθσ αναηιτθςισ μασ. Είναι 
πολφ ςθμαντικό να χρθςιμοποιιςουμε τισ ςωςτζσ λζξεισ κλειδιά για να πάρουμε τα 
ςχετικότερα αποτελζςματα. Για τθν αναηιτθςθ αυτι κα χρθςιμοποιιςουμε τισ λζξεισ 
κλειδιά «godigital» και «project» τα οποία ςτθ ςυνζχεια κα δείξουμε ότι δεν είναι θ 
καλφτερθ δυνατι επιλογι. Η Εικόνα 6 δείχνει τθν αναηιτθςθ αυτι και θ Εικόνα 7 τα 
αποτελζςματά τθσ. 
 Θα πρζπει επίςθσ να τονίςουμε ότι αντί να επιςκεφτοφμε τθν ιςτοςελίδα τθσ 
μθχανισ αναηιτθςθσ για να πραγματοποιιςουμε τθν επικυμθτι αναηιτθςθ, μποροφμε 
εναλλακτικά να ειςάγουμε τισ λζξεισ κλειδιά τθσ αναηιτθςθσ απευκείασ ςτθ γραμμι 
διευκφνςεων του φυλλομετρθτι (βλ. Εικόνα 9). Ο φυλλομετρθτισ κα χρθςιμοποιιςει μια 
προκακοριςμζνθ μθχανι αναηιτθςθσ (που ςυνικωσ είναι θ Google.com) και κα μασ 
ανακατευκφνει ςτθν ιςτοςελίδα των αποτελεςμάτων. Η προκακοριςμζνθ μθχανι 
αναηιτθςθσ που χρθςιμοποιεί ο φυλλομετρθτισ μπορεί να αλλάξει από τθν επιλογι 
Ρυκμίςεισ/Προτιμιςεισ του φυλλομετρθτι. 
 

 
Εικόνα 4: Αναηιτθςθ για τον διάςθμο Ζλλθνα ςυγγραφζα Νίκο Καηαντηάκθ ςτθ μθχανι 

υπολογιςτικισ γνώςθσ Wolframalpha.com 
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Εικόνα 5: Η γραμμι διευκφνςεων ςε ζναν φυλλομετρθτι είναι ζνα πλαίςιο κειμζνου 

(ςυνικωσ ςτο επάνω μζροσ του παρακφρου του φυλλομετρθτι), μζςα ςτο οποίο γράφουμε 
τθ διεφκυνςθ τθσ ιςτοςελίδασ που κζλουμε να επιςκεφτοφμε.  

 

 
Εικόνα 6: Αναηιτθςθ με τθ μθχανι αναηιτθςθσ DuckDuckGo χρθςιμοποιώντασ τισ λζξεισ 

κλειδιά godigital project 
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Εικόνα 7: Σα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ τθσ Εικόνασ 6 

 
 

 
Εικόνα 8: Αλλάηοντασ τισ λζξεισ κλειδιά ςε μια αναηιτθςθ, τα αποτελζςματα 

διαφοροποιοφνται (βλ. επίςθσ Εικόνεσ 6 και 7) 
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Εικόνα 9: Μποροφμε να κάνουμε μια αναηιτθςθ ειςάγοντασ τισ λζξεισ κλειδιά ςτθ γραμμι 

διευκφνςεων του φυλλομετρθτι. Ο φυλλομετρθτισ χρθςιμοποιεί μια προκακοριςμζνθ 
μθχανι αναηιτθςθσ τθν οποία μποροφμε να αλλάξουμε από τισ επιλογζσ 

Ρυκμίςεισ/Προτιμιςεισ του φυλλομετρθτι. 
 

2.2.2.2.4 Πϊσ λειτουργεί μια μθχανι αναηιτθςθσ 

Μια μθχανι αναηιτθςθσ είναι ζνα ςφνκετο πρόγραμμα υπολογιςτι το οποίο 
χρθςιμοποιϊντασ πολφπλοκουσ αλγορίκμουσ: 
a) αναηθτεί γριγορα ςε ιςτοςελίδεσ τισ δοκείςεσ λζξεισ κλειδιά  
b) δθμιουργεί μια κατάταξθ των αποτελεςμάτων με τα πιο ςχετικά από αυτά να βρίςκονται 
ςτθν κορυφι, και τζλοσ  
c) τα παρουςιάηει ςτο χριςτθ 
 Για να μπορεί μια μθχανι αναηιτθςθσ να «απαντάει» γριγορα ςτισ αναηθτιςεισ των 
χρθςτϊν, δεν αναηθτεί κάκε λζξθ μζςα ςε όλα αυτά τα ζγγραφα για να δει αν οι λζξεισ 
κλειδιά περιζχονται ςε αυτά. Αντίκετα, θ μθχανι αναηιτθςθσ χρθςιμοποιεί μια βάςθ 
δεδομζνων με πλθροφορίεσ ςχετικζσ με κάκε ιςτοςελίδα, δθμιουργϊντασ ζνα ευρετιριο 
που το χρθςιμοποιεί για να αναηθτεί τισ λζξεισ-κλειδιά γριγορα. Κατόπιν, ζνασ αλγόρικμοσ 
ταξινόμθςθσ αποφαςίηει ποια αποτελζςματα είναι τα πιο ςχετικά με αυτά τθσ αναηιτθςθσ 
ζτςι ϊςτε να παρουςιαςτοφν ςτθν κορυφι αυτά που είναι πιο ςχετικά με τθν αναηιτθςθ. 
Σο ακόλουκο βίντεο εξθγεί ωραία τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί μια μθχανι 
αναηιτθςθσ: https://www.youtube.com/watch?v=LVV_93mBfSU  
 

https://www.youtube.com/watch?v=LVV_93mBfSU
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2.2.2.2.5 Σα αποτελζςματα αναηιτθςθσ 

Όπωσ φαίνεται ςτισ εικόνεσ 2, 7 και 8 κάκε αποτζλεςμα μια αναηιτθςθσ ςε μια 
μθχανι αναηιτθςθσ γενικοφ ςκοποφ ζχει μια επικεφαλίδα θ οποία είναι υπερςφνδεςμοσ 
ςτον οποίο μποροφμε να κάνουμε κλικ για να επιςκεφτοφμε τθν ιςτοςελίδα. Κάτω από 
αυτι τθν επικεφαλίδα υπάρχει ςφντομο κείμενο ςτο οποίο βρζκθκαν οι αναηθτθκείςεσ 
λζξεισ-κλειδιά. Αυτό το ςφντομο κείμενο μασ βοθκάει να καταλάβουμε αν αυτι θ 
ιςτοςελίδα/ζγγραφο ζχει πλθροφορία ςχετικι με αυτό που αναηθτοφμε. 

 
2.2.2.2.6 Διαφοροποιώντασ τα αποτελζςματα αναηιτθςθσ 

τθν περίπτωςθ που τα αποτελζςματα αναηιτθςθσ δεν περιζχουν τισ πλθροφορίεσ 
που ψάχνουμε, τότε μποροφμε να διαφοροποιιςουμε τθν αναηιτθςι μασ. Ζνασ απλόσ 
τρόποσ είναι να αλλάξουμε τισ λζξεισ κλειδιά. τθν αναηιτθςθ που φαίνεται ςτθν εικόνα 7, 
βλζπουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά αποτελζςματα ςχετικά με το godigital project το οποίο 
αναηθτοφμε. Σο μόνο ςχετικό αποτζλεςμα είναι θ Facebook ςελίδα του προγράμματοσ και 
μάλιςτα όχι ςτισ πρϊτεσ κζςεισ. Για να δοφμε ςχετικότερα αποτελζςματα κα πρζπει να 
ςυνεχίςουμε ςτισ επόμενεσ ςελίδεσ των αποτελεςμάτων. Οι λζξεισ-κλειδιά “godigital” και 
“project” είναι τόςο κοινζσ λζξεισ που αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να παίρνουμε 
αποτελζςματα μθ ςχετικά με αυτά που αναηθτοφμε. Ασ χρθςιμοποιιςουμε τϊρα 
διαφορετικζσ λζξεισ-κλειδιά και ςυγκεκριμζνα τισ “teachers” και “godigital”. Σα 
αποτελζςματα που επιςτρζφονται από τθ μθχανι αναηιτθςθσ είναι αυτά που 
εμφανίηονται ςτθν Εικόνα 8. Όπωσ μποροφμε να δοφμε το πρϊτο ακόμθ αποτζλεςμα 
(αγνοϊντασ τθ διαφιμιςθ) είναι θ ςελίδα του προγράμματοσ. Αυτό το παράδειγμα δείχνει 
ότι θ επιτυχία μιασ αναηιτθςθσ εξαρτάται από το πόςο επιτυχθμζνθ είναι θ επιλογι των 
λζξεων-κλειδιϊν που χρθςιμοποιοφμε. 

Ζνα άλλοσ τρόποσ να διαφοροποιιςουμε τθν αναηιτθςθ μασ είναι να αναηθτιςουμε 
ολόκλθρθ φράςθ. Αν περικλείςουμε δφο ι περιςςότερεσ λζξεισ εντόσ διπλϊν ειςαγωγικϊν, 
τότε θ μθχανι αναηιτθςθσ αναηθτεί ολόκλθρθ τθ φράςθ και όχι κάκε λζξθ-κλειδί 
ξεχωριςτά. Για παράδειγμα, αν θ αναηιτθςι μασ είναι “godigital project” θ μθχανι 
αναηιτθςθσ κα επιςτρζψει ζγγραφα τα οποία περιζχουν τθ φράςθ “godigital project”. Αν 
δεν ςυμπεριλάβουμε τα διπλά ειςαγωγικά, θ μθχανι αναηιτθςθσ κα επιςτρζψει ζγγραφα 
που περιζχουν τισ λζξεισ godigital και project, αλλά αυτζσ μπορεί να βρίςκονται ςε 
διαφορετικά ςθμεία του εγγράφου. 
 

2.2.2.2.7 Προχωρθμζνεσ αναηθτιςεισ χρθςιμοποιϊντασ λογικοφσ τελεςτζσ 

Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε λογικοφσ τελεςτζσ για να κάνουμε πιο ςφνκετεσ 
αναηθτιςεισ και με αυτό τον τρόπο να διαφοροποιιςουμε τα αποτελζςματα αναηιτθςθσ. 
Οι λογικοί τελεςτζσ είναι οι AND, OR και – (ςθμαίνει ΟΧΙ). 

Χρθςιμοποιϊντασ το AND μεταξφ δφο λζξεων-κλειδιϊν, ςθμαίνει ότι κζλουμε 
αποτελζςματα που περιζχουν και τισ δφο αυτζσ λζξεισ κλειδιά. Αντίκετα, το OR ςθμαίνει 
αποτελζςματα που περιζχουν τουλάχιςτον μία από τισ δφο λζξεισ-κλειδιά. Αν 
χρθςιμοποιιςουμε τον τελεςτι «–» πριν από μια λζξθ-κλειδί, ςθμαίνει ότι δεν κζλουμε 
αποτελζςματα που περιζχουν  αυτι τθ λζξθ κλειδί. 
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Μποροφμε να κάνουμε ακόμθ πιο ςφνκετεσ αναηθτιςεισ αν χρθςιμοποιιςουμε 
παρενκζςεισ. Για παράδειγμα, θ αναηιτθςθ (tiger or jungle) AND –Africa ψάχνει για 
ιςτοςελίδεσ/ζγγραφα που περιζχουν τουλάχιςτον μια από τισ λζξεισ tiger, jungle και 
ταυτόχρονα δεν περιζχουν τθ λζξθ Africa. Αυτι θ αναηιτθςθ επιςτρζφει εντελϊσ 
διαφορετικά αποτελζςματα από αυτά τθσ αναηιτθςθσ (tiger or jungle) AND Africa ςτθν 
οποία ζχουμε αφαιρζςει τον τελεςτι «–».  

Αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι κάποιεσ μθχανζσ αναηιτθςθσ όπωσ θ Google 
χρθςιμοποιεί τον AND ςαν τον προκακοριςμζνο λογικό τελεςτι μεταξφ λζξεων κλειδιϊν. 
Για παράδειγμα, για τθν Google χρθςιμοποιϊντασ teachers godigital είναι το ίδιο με 
teachers AND godigital.  

Η Google, που αυτι τθ ςτιγμι είναι θ πιο αποτελεςματικι μθχανι αναηιτθςθσ, 
προςφζρει αρκετοφσ περιςςότερουσ τελεςτζσ (βλ. 
https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=en) κακϊσ επίςθσ και τθ 
φνκετθ Αναηιτθςθ (www.google.com/advanced_search, βλ. Εικόνα 10) θ οποία είναι μια 
φόρμα με τθν οποία μποροφμε να κάνουμε ςφνκετεσ αναηθτιςεισ παρόμοιεσ με αυτζσ που 
κάνουμε με τουσ λογικοφσ τελεςτζσ, χωρίσ να χρειάηεται να τουσ γράψουμε. Επίςθσ ςε 
αυτιν μποροφμε να ορίςουμε ακόμθ και άλλα χαρακτθριςτικά που κζλουμε να ζχουν τα 
αποτελζςματα αναηιτθςθσ όπωσ τφπο αρχείο, αποτελζςματα από ςυγκεκριμζνο ιςτότοπο, 
ςυγκεκριμζνθσ γλϊςςασ κτλ. 

 

 
Εικόνα 10: Η φνκετθ Αναηιτθςθ τθσ Google 

 

https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=en
http://www.google.com/advanced_search
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2.2.2.2.8 Σφποσ αποτελεςμάτων αναηιτθςθσ 

 Ζνα ωραίο και χριςιμο χαρακτθριςτικό που ζχουν οι περιςςότερεσ μθχανζσ 
αναηιτθςθσ είναι να μποροφν να επιλζγουν τον τφπο των αποτελεςμάτων αναηιτθςθσ που 
κζλουμε. Για παράδειγμα, μποροφμε να ηθτιςουμε από μια μθχανι αναηιτθςθσ να μασ 
παρουςιάςει μόνο εικόνεσ ι μόνο χάρτεσ ι μόνο βίντεο ςχετικά με τθ λζξθ κλειδί που 
ειςάγαμε. Η Εικόνα 11 δείχνει αποτελζςματα τφπου video τθσ μθχανισ αναηιτθςθσ τθσ 
Google ζχοντασ χρθςιμοποιιςει ωσ λζξθ-κλειδί ςτθν αναηιτθςθ τθ λζξθ Crete. Η Εικόνα 12 
δείχνει αποτελζςματα εικόνων ςτθ μθχανι αναηιτθςθσ Yandex.com για τθν ίδια αναηιτθςθ 
λζξθσ. θμειϊςτε ότι και ςτισ δφο μθχανζσ αναηιτθςθσ ο τφποσ των αποτελεςμάτων 
αναηιτθςθσ βρίςκεται ακριβϊσ κάτω από το πλαίςιο κειμζνου ςτο οποίο ο χριςτθσ ειςάγει 
τισ λζξεισ-κλειδιά τθσ αναηιτθςισ του. Για τθ Google.com οι επιλογζσ είναι «Όλα», 
«Εικόνεσ», «Χάρτεσ», «Ειδιςεισ», «Βίντεο» και «Περιςςότερα» (για «Βιβλία», «Πτιςεισ», 
«Οικονομικά»).  
 

 
Εικόνα 11: Αποτελζςματα αναηιτθςθσ βίντεο για τθν Κριτθ ςτθ  

μθχανι αναηιτθςθσ τθσ Google. 
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Εικόνα 12: Αποτελζςματα αναηιτθςθσ εικόνων για τθν Κριτθ ςτθ μθχανι αναηιτθςθσ 

Yandex.com. 
 
 

2.2.2.2.9 Αςφαλισ Αναηιτθςθ – Φιλτράριςμα αποτελεςμάτων αναηιτθςθσ 

 Η Google προςφζρει πολλζσ περιςςότερεσ λειτουργίεσ ςτθ μθχανι αναηιτθςισ τθσ 
και κάκε τόςο δθμιουργεί περιςςότερεσ. Για ζναν εκπαιδευτικό όμωσ είναι ςθμαντικό να 
επιςθμάνουμε τθ ρφκμιςθ τθσ Αςφαλοφσ Αναηιτθςθσ (SafeSearch). Αυτι ενεργοποιείται ι 
απενεργοποιείται από τθν επιλογι Ρυκμίςεισ (Settings) που βρίςκεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
(βλ. Εικόνα 13). Ενεργοποιϊντασ τθ ρφκμιςθ αυτι, τα αποτελζςματα φιλτράρονται ζτςι 
ϊςτε να αποκλείονται αποτελζςματα με περιεχόμενο βίασ ι περιεχόμενο για ενθλίκουσ. 
Αυτι είναι μια πολφ χριςιμθ λειτουργία για να αποφευχκοφν ανεπικφμθτεσ καταςτάςεισ 
ςτθν τάξθ. 
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Εικόνα 13: Η Αςφαλισ Αναηιτθςθ μπορεί να ενεργοποιθκεί από τθν επιλογι Ρυκμίςεισ 

(Settings) που βρίςκεται κάτω-δεξιά ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Google.com. 
 

2.2.2.2.10 Λάκοσ/ψεφτικεσ πλθροφορίεσ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό 

 Ζνα πρόβλθμα όταν αναηθτοφμε και βρίςκουμε πλθροφορίεσ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό 
ζχει να κάνει με τθν εγκυρότθτα τθσ ανακαλυφκείςασ πλθροφορίασ. Σο γεγονόσ ότι ο 
οποιοςδιποτε μπορεί να δθμοςιεφςει πλθροφορίεσ ςτον Παγκόςμιο Ιςτό, αναπόφευκτα 
ςθμαίνει ότι υπάρχουν πολλζσ λάκοσ πλθροφορίεσ δθμοςιευμζνεσ είτε εςκεμμζνα είτε όχι. 
Επομζνωσ, οποιαδιποτε πλθροφορία κα πρζπει να αντιμετωπίηεται κριτικά και να 
υιοκετείται προςεκτικά. Κάποιοι απλοί κανόνεσ που μποροφμε να ακολουκιςουμε ϊςτε να 
αποφφγουμε να πζςουμε κφματα παραπλθροφόρθςθσ είναι οι εξισ: 

 χριςθ τθσ κοινισ λογικισ (π.χ. όλοι ξζρουμε ότι θ γθ δεν είναι επίπεδθ) 
 άντλθςθ πλθροφορίασ από ζγκυρεσ ιςτοςελίδεσ (για παράδειγμα θ ιςτοςελίδα ενόσ 

πανεπιςτθμίου μασ δίνει τθν αυτοπεποίκθςθ ότι οι πλθροφορίεσ ςε αυτιν είναι 
ζγκυρεσ, ςε αντίκεςθ με ζνα προςωπικό ιςτολόγιο) 

 ζλεγχοσ τθσ τελευταίασ ενθμζρωςθσ τθσ ιςτοςελίδασ που περιζχει τθν πλθροφορία 
που κα χρθςιμοποιιςουμε 

 επιβεβαίωςθ τθσ πλθροφορίασ και ςε άλλεσ ιςτοςελίδεσ ι πθγζσ 
 


