
Има много по-ефективен начин да използвате Google, откол-
кото предполагате: едно скорошно проучване показва, че 
3 от 4 студенти не могат да използват популярната Интернет
търсачка ефективно. Когато оценката ви зависи от това, да 
използвате Google ефективно може да се окаже от решаващо
значение, а изненадващо, повечето студенти просто не 
знаят как.знаят как.
Ето няколко безценни съвета, как да подобрите търсенето си в 
Google, както и някои други начини, как да намерите тази без-
ценна информация, от която се нуждаете, за да довършите
разработката си.



Какво търсите?
Статии от “НюЙорк Таймс” (NYTimes) за оценките
от тестове в колежите, без оценките от SAT, в
периода от 2008 до 2010.

..
Показва всички резултати 
от посочения времеви

интервал.

site:
Търси само стра-
ниците на сайта.

“     ”
Търси точната фраза, а не
всяка от думите по отделно.

-
Изключва термина
от търсенето.

~
Ще търси също и подобни думи.
В случая например “higher 
education” и “university”.

Как да го намерите?

Как да търсите?
Специални термини, наречени “оператори” могат да ви помогнат да
получите далеч по-прецизни резултати, отколкото бихте получили, ако
използвате стандартно търсене. Ето някои от най-полезните оператори.



Не задавайте въпроси на Google. Помислете, как би бил
формулиран отговора на въпроса ви и търсете това.
Никога не търсете “Каква е скоростта на летене...”!

filetype:
Търси за резултати само в зада-
дения формат. Можете да използ-

вате pdf, doc, jpg и т.н.

intitle:
Показва само резултати с 
тази дума в заглавието
(в този случай “velocity”).

*
Подменя думата с подобни термини (в този случай Red Rumped swa-
llow и Lesser Striped swallow ще бъдат търсени, заедно с много други).



Google Scholar
За повечето ви проекти, върху които ще работите в университета,
обикновенното търсене на информация в Google няма да ви свърши
работа. Използвайте Google Scholar, който търси само академични
и научни разработки - такива, каквито трябва да цитирате във
вашите разработки и статии. 

Научни статии за фотосинтеза от д-р Ronald L. Green и
д-р Thomas P. Buttz.

author:
Ще търси само статии от автор с

името Green, а не всички съдържащи
думата “green”.

“     ”
За по-прецизни резултати, можете
да сложите пълното име на автора
или инициалите му в кавички.

Също като нормалното Google търсене
това е основната дума, която търсите.

Какво търсите?

Как да го намерите?



Google има един от най-лесните конвертери за мерни еди-
ници. Просто напишете като изречение единиците, които
имате и тези, в които искате да ги превърнете.

За бързо решаване на математически уравнения, можете
да използвате Google, вместо приложението “Калкулатор”.
Просто въведете уравнението използвайки +, -, * и / за
най-елементарни сметки.

Тази функция изпълнява ролята на тълковен речник. Просто
напишете define: пред думата, чието значение искате да
проверите.

Други Google трикове

Определения

Калкулатор

Конвертер на единици



Когато правите няколко търсения едновременно в различни
табове е изморително всеки път да придвижвате мишката до
адрес бара, за да го маркирате. Използвайте Ctrl + L и тази
работа е вече свършена.

Ctrl

Ctrl

Ctrl

Най-често използваната клавишна комбинация за търсене
на информация е Ctrl + F. Използвайте я, когато искате да
намерите определена дума или фраза в уеб страница или
документ, който разглеждате.

Понякога онлайн PDF файловете не са удобни за четене.
Корегирайте големината на изгледа с тази проста команда.

Намери в страницата

Увеличаване и намаляне

Маркиране на адрес-бар

* За Mac потребителите - алтернативата на бутона Ctrl е бутона Command.

90% от Интернет потребителите не знаят как да използват клавиш-
ната комбинация Ctrl + F, за да търсят съдържание в конкретна
страница. Ако и вие сте от тях - тази страница е за вас.

Кратки клавиши



Макар и по-известни, все пак си заслужава да споменем
най-често използваните клавишни комбинации:
Cut - Ctrl+X; Copy - Ctrl+C; Paste - Ctrl+V; Select All - Ctrl+A.

Други популярни команди

Когато работите на компютъра си, броя на отворените про-
зорци нарства пропорционално на вашата работа. Изпол-
звайте командата Alt + Tab, за да прескачате лесно от
прозорец на прозорец.

Понякога, поради някаква причина, се налага да заснемете
това, което се вижда на екрана на комнютъра ви. За целта
можете да използвате клавиша PrtSc или комбинацията от
Fn+ PrtSc на лаптопите. Тази команда ще заснеме екрана ви
и ще го сложи в Clipboard-а. За да го извадите от там трябва
да използвате програма като Paint или Photoshop.

Съществуват и доста приложения, които правят същото, ноСъществуват и доста приложения, които правят същото, но
запазват екрана ви направо във графичен файл.

PrtSc

Смяна на прозорци

Заснемане на екрана

Fn

Alt



Нека си го признаем - всички използваме Wikipedia, когато
търсим информация, за нашите разработки. Wikipedia е
чудесен начин да се информирате малко по-добре относно
тематиката, която проучвате, но да се цитира Wikipedia е
академичен грях. Ако все пак намерите добра статия в
Wikipedia и искате да я използвате, вижте литературният
списък най-долу и проверете истинността на информациятасписък най-долу и проверете истинността на информацията
от оригиналните използвани източници. 

Google не трябва да е единствената ви опция! Съществу-
ват множество сайтове, които съдържат тонове полезна ин-
формация, събрана на едно място, която можете да изпол-
звате (и не говоря само за Pomagalo.com). Един такъв портал
е http://nature.uni-plovdiv.bg Изпалзвайте и бази данни, като:
http://www.jstor.org/              http://www.sciencedirect.com/
http://scirus.com/srsapp/      http://www.springerlink.com/http://scirus.com/srsapp/      http://www.springerlink.com/
Попитайте вашите преподаватели, до кои бази данни има
достъп вашият университет. И не на последно място - не под-
ценявайте и добрата стара библиотека!

Използвайте и други сайтове

Не цитирайте Wikipedia

Преглеждайте библиографиите
Този съвет важи и за цифрови и традиционни източници.
Ако намерите страхотна книга, проучване или статия по ва-
шия проблем, то шанса е голям в нея да са цитирани още
ценни литературни източници. Винаги внимателно преглеж-
дайте литературните списъци накрая на всяка статия и по-
търсете допълнитено всички, които ви се сторят интересни.
Поради тази причина е винаги жизнено важно да цитиратеПоради тази причина е винаги жизнено важно да цитирате
правилно и да давате пълен литературен списък на всичката
използвана от нас литература на края на вашата разработка.

Допълнителни съвети
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