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Opi Googlen perusteet

Perushaku

Haun aloittamiseksi kirjoita yksi tai useampia sanoja ja paina 'enter'-

näppäintä (tai klikkaa Google Search - nappia).

Google käyttää pitkälle kehitettyä tekstin tunnistustekniikkaa löytääkseen

hakusi kannalta tärkeät sivut. Sivua tutkiessaan Google mm. tutkii mitä

muut samaan sivuun linkittyvät sivut sanovat kyseisestä sivusta. Google

myös asettaa etusijalle sivut, joissa kirjoittamasi hakusanat sijoittuvat lähelle

toisiaaan.

Automaattiset "and"-kyselyt

Google palauttaa vain ne sivut, jotka sisältävät kaikki hakutermit. Termien

välissä ei tarvita "and"- tai "ja"-sanaa. Jos haluat rajata hakua tarkemmin,

lisää vain hakuun termejä.

Google ohittaa hyvin tavalliset sanat ja merkit, joita kutsutaan nimellä

"stop words".

Google ohittaa hyvin tavalliset sanat ja merkit, joita kutsutaan nimellä "stop

words". Google automaattisesti jättää huomiotta sellaiset termit kuin "http"

ja ".com",sekä tietyt yksinumeroiset luvut ja yksittäiset kirjaimet, koska

nämä harvoin auttavat haun rajoituksessa ja voivat huomattavasti hidastaa

hakua.

Käytä plusmerkkiä ("+"), jos haluat sisällyttää hakuun hyvin yleisen "stop

words" -termin. Muista lisätä välilyönti ennen plusmerkkiä ("+"). [ Voit

myös sisällyttää plusmerkin ("+") lausehakuihin.]

Katso sisällössä esiintyviä hakusanojasi

Jokainen Google - haku sisältää yhden tai useamman lainauksen sellaiselta

web-sivulta, jonka sisällössä hakusanasi esiintyvät.

Sanarunkohaku

Tuottaakseen mahdollisimman tarkkoja tuloksia Google ei hae sanojen osilla

tai tue "wildcard" hakuja (esim lentoyht*). Toisin sanoen Google etsii

tarkasti niitä sanoja, jotka kirjoitat hakukenttään. Hakusanat "googl" tai

"googl*" eivät tuota hakutuloksia "googler" tai "googlin". Jos olet

epävarma, käytä useita muotoja, esim. "lentoyhtiö" ja "lentoyhtiöt".

Vaikuttavatko isot ja pienet kirjaimet tai aksentit hakuun?

Google-haut eivät erottele isoja ja pieniä kirjaimia. Kaikki kirjaimet,

kirjoitustavasta riippumatta, käsitellään pieninä kirjaimina. Esimerkiksi haut

"google", "GOOGLE" ja "GoOgLe" palauttavat samat tulokset.

Google-haku ei oletuksena ole sensitiivinen aksenteille tai diakriittisille

merkeille. Esimerkiksi [Muenchen] ja [München] löytävät samat sivut. Jos
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haluat erottaa kaksi em. tyyppistä sanaa käytä + merkkiä [+Muenchen] ja

[+München]
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