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Кожного дня мільйони людей використовують Google для пошуку
різноманітної інформації. Але більшість з нас використовує лише малу
частину зі всіх можливостей пошуку. Тому пропоную вам декілька
способів, які допоможуть знайти необхідну вам інформацію в Google
найбільш ефективно!

1. Як знайти точну фразу або слова
Знайти точну фразу чи форму слова просто! Для цього
використовуйте лапки «». Візьміть фразу або слово в лапки, і Google
буде шукати веб-сторінки, де є рівно така фраза (форма слова).
Наприклад:
«найстаріша книга»
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2. Як знайти цитату, в якій пропущене слово
Якщо ви забули слово в цитаті – не біда! Просто візьміть всю вашу
цитату в лапки і замість забутого слова поставте зірочку *. І ваша цитата
знайдеться разом з забутим словом.
Наприклад:
«діло * величає»

3. Як знайти будь-яке з декількох слів
Просто перерахуйте всі відповідні варіанти через вертикальний
слеш: |. Google буде шукати документи з будь-яким з цих слів.
Наприклад:
книга | журнал | рукопис
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4. Як знайти слово в межах одного речення
Використовуйте оператор з гарною назвою «амперсанд» — &.
Якщо об’єднати слова амперсандом, Google знайде документи, де ці
слова стоять в одному реченні.
Наприклад:
Пам’ятник Тарасу Шевченко & Харків

5. Як знайти документ, який містить певне слово
Поставте перед потрібним словом плюс «+», не відокремлюючи
його від слова пробілом. В запит можна включити декілька обов’язкових
слів.
Наприклад:
хмарні сервіси+бібліотеки
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6. Як виключити слово з пошуку
Поставте мінус «-» перед словом, яке ви не хочите бачити у
відповідях. Так можно виключити навіть декілька слів.
Наприклад:
хмарні сервіси –бібліотеки

7. Як шукати на конкретному сайті
Для цього підійде оператор site. Він дозволяє прямо в запиті вказати
сайт, на якому потрібно шукати. Тільки обов’язково поставте після site
двокрапку.
Наприклад:
інтернет site:library.kharkov.ua
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8. Як шукати документи певного типу
Вам потрібний оператор mime. Поставте в запиті mime, двокрапка і
потім тип документу, який вам потрібний. Наприклад, pdf або doc.
Наприклад:
заява про відпустку mime:pdf

9. Логічні оператори
В арсеналі популярного у світі пошуковика всього два логічних
оператора: AND (пошук по всіх словах) або OR (по кожному окремо).
Використовуючи ці оператори , можна будувати більш гнучкі запити.
Наприклад:
Пам’ятник Тарасу Шевченко (Новини and Події)
Побачивши таке, Google відшукає для вас сторінки, на яких
зустрічається згадка слова «Пам’ятник Тарасу Шевченко» в контексті
новин чи подій.
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10. Числові інтервали
У Google існує ще одна маловідома можливість - пошук числових
інтервалів, які можна задавати за допомогою крайніх значень, розділених
послідовністю з двох точок «..».
Наприклад:
Книжковий арсенал 2011 .. 2015.

11. Конвертер величин
Якщо вам необхідно дізнатися величини просто введіть ваш запит в
рядок пошуку.
Наприклад:
1 кг в грамах
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12. Дізнатися курс валют
Щоб дізнатися курс валют, достатньо просто ввести запит.
Наприклад:
1 гривня в доларах

13. Калькулятор
Достатньо внести приклад в рядок пошуку і натиснути пошук Google видасть результат рівняння.
Наприклад:
155+20
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14. Час по місту
Введіть запит, який складається із «час» і «місто», в першому рядку
буде точний час цього міста.
Наприклад:
час Париж

15. Прогноз погоди по місту
Так як і в випадку з часом, в рядку пошуку використовуємо оператор
«погода» і «місто». І дізнаємося прогноз на декілька днів.
Наприклад:
погода Париж
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16. Перекладач
Можно перекладати слова, не відходячи від пошовика. Просто в
рядку пошука ввести «переклад слово мова».
Наприклад:
переклад бібліотека англійська

17. Пошук у соціальних мережах
Щоб шукати вміст у соціальних мережах, додайте перед запитом
символ @.
Наприклад:
@ facebook бібліотека
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18. Пошук ціни
Додайте перед числом символ валюти «₴».
Наприклад:
смартфон ₴5000.

19. Пошук за хештегами
Додайте перед словом символ «#».
Наприклад:
#мандрівки

ВДАЛОГО ПОШУКУ!
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