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• serviciul de navigare (browser-ul)

• serviciul de căutare automată
- portal
- motor de căutare





� operatori speciali (booleeni) pentru căutări avansate: 
• ghilimele duble (“” )
• operatorul AND
• operatorul OR
• Operatorul NOT
• Intitle
• Allintitle
• Intext
• Memoria cache
• Filetype
• Inurl
• Site
• Wildcard-ul (*)

Căutarea avansată a datelor 
pe Internet – Motorul Google



� ghilimele duble (“”)

Google” ia în considerare:

• strict acele cuvinte;

• exact în acea ordine.





� Operatorul AND

•sunt identificate ambele concepte



�Operatorul OR

•identifică, alternativ sau simultan, unul dintre cele două concepte menŃionate



�Operatorul NOT

•motorul de căutare exclude cuvântul 
postpus

AtenŃie: “NOT” şi “OR” se vor scrie 
întotdeauna cu majuscule!



�Sir de numere

"camera foto digitala" "8...12" megapixeli...2000



�Intitle

•permite lansarea de căutari în titlul paginii web . 



�Allintitle

•Restrânge căutarea, returnând doar rezultatele conțin în titlu paginii  expresia căutată 
completă. 



�Intext

•căutare în textul paginilor web;

•se poate limita căutarea la conŃinutul text al paginilor.



�Filetype

• permite căutarea unui anumit tip de fişiere.
Folosirea comenzii “filetype” va returna doar rezultatele în formatul solicitat.

� pdf; doc; xls; ppt.



�Inurl

•căutare în URL-ul paginilor web;
•se poate limita căutarea la conŃinutul URL-ului paginilor web 

Comanda “inurl” va returna doar acele site-uri care au în URL-ul paginii termenii căutării



�Site
La utilizarea comenzii “site” urmată de domeniul dorit, motorul Google va efectua căutarea doar 
în extensia solicitată. (ex: .com, .org, .ro, .co.uk)
Pentru a regăsi domeniul unei Ńări se tastează în caseta de căutare a Google: nume Ńară + 
domeniu.



�Wildcard-ul (*)

•înlocuieşte o eventuală iniŃială sau un cuvânt lipsă.





� Google Trends

• Google Trends oferă statistici cu 
privire la trendurile şi vizibilitatea unui 
anumit subiect.



� Google Insights 

• Sub sloganul “AflaŃi ce caută
utilizatorii din întreaga lume”, “Google”
a lansat un serviciu de statistici de 
căutare, prin intermediul căruia pot fi 
comparate modele ale volumului de 
căutare în funcŃie de anumite regiuni, 
categorii, perioade de timp şi
proprietăŃi.



�http:// docs.google.com



�http://books.google.com/



�Advanced Book Search



�GoogleMaps– http://maps.google.com



�Google Realtime Search



Regăsirea de imagini în 
mediul virtual

� Google.com



Se pot aplica filtre referitoare la:

� mărimea fotografiei;

� culoare;

� tipul fotografiei (chip, grafică, 
animaŃie);

� data publicării;

� drepturi de utilizare.



Motoare cautare imagini

Pentru regăsirea imaginilor în mediul virtual se pot utiliza şi următoarele motoare şi site-
uri specializate:

� Yahoo! Image Search;

� Flickr (www.flickr.com);

� Corbis (www.corbisimage.com);

�TinEye (www.tineye.com).



� Corbisimages.com





Identificarea unor date despre o persoană doar după nume

� Pipl.com



Notă: Interogarea – prin căutarea avansată 
integrată în Pipl.com.

Căutări după: 

• adresa de e-mail;

• număr de telefon;

• username;



� Facesearch.com



Va multumesc pentru atentie !


