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AF STINA CHRISTIANSEN 14/06-2011

Med Google kan du finde svar på mere eller mindre alt i hele verden. Men ofte får du
så mange resultater på en søgning, at du skal igennem flere sider for at finde det,
som du egentlig var ude efter. Vi giver dig en håndfuld hemmelige tricks til bedre
søgeresultater.
Her er 7 Google tricks, der er gode at have i ærmet:

1. Brug forskellige lande og sprog
Google findes på mange forskellige sprog. Bruger du den danske Google, vil du
primært få links til danske hjemmesider, selvom du egentlig søger efter noget på et
andet sprog. Det samme gælder for den engelske, franske og amerikanske Google, og
så videre.
Du kommer til den engelske version ved at klikke på linket "Google.com på engelsk"
på forsiden af den danske Google-side under søgefeltet.
Dette gælder også for Google News. Hvis du vælger lokale kilder, vil du finde nyheder
fra hele verden, ikke blot danske nyhedskilder.

2. Søg inden for en side eller en filtype
Hvis du kun ønsker at søge efter et emne på en bestemt hjemmeside - eksempelvis
tdc.dk, kan du bare skrive: sikkerhed site:tdc.dk.
Nogle gange er det mere effektivt end at bruge den pågældende hjemmesides egen
søgefunktion.
Hvis du kun vil finde PDF-dokumenter, kan du tilføje følgende: filtype: pdf.
Hvis du eksempelvis vil finde manualen til din telefon:
iPhone 4 manuel filetype: pdf.

3. Hele sætningen
Du har sikkert tit irriteret dig over alle de irrelevante hits du får, hvis du søger efter
flere ord. Løsningen er at sætte navnet eller den sætning, du søger efter, i
"anførselstegn". Så får du mere præcise resultater.
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4. Hvad du ikke ønsker
Søgningen kan også gøres bedre ved at bortfiltrere ting, du ikke ønsker, men som er
det samme, som det du leder efter. Du kan specifikt fortælle Google, at du ikke
ønsker hits med særlige ord ved at sætte en bindestreg foran ordet.
Hvis du vil vide mere om staten Washington, vil du også få mange hits på George W.
og W. DC. For at undgå det, bare skriv: Washington -george -dc.

5. Lær et par tegn
Brug .. og og ~ * i dine søgninger for at få mere ud af dem.
Hvis du sætter en: ~, en "tilde" foran et ord, søger Google på naturlige synonymer af
ordet.
Vil du finde ting mellem 1983 og 2001, skriver du det med to prikker mellem: 1983 ..
2001. Der er også et godt tip, hvis du er på udkig efter noget inden for en bestemt
prisklasse.
Kan du kun huske en del af en sangtekst, og vil gerne vide, hvad de egentlig synger?
Så kan du bruge wildcards: *
Hvis du nu ikke kan høre, hvad Sys Bjerre synger, kan du prøve følgende: " din * er
måske lidt våd og står et sted på Enghavevej". Så får du straks et link til den rigtige
tekst, så du kan se, at det manglende ord er x-box.

6. Spørg Google
Google kan ofte give svar på spørgsmål - mest på engelsk. Skriver du "Hvornår har
Kronprins Frederik fødselsdag?, får du automatisk svaret den 26. maj.
Eller prøv: When is Will Smith's birthday - og du bliver straks klogere med Googles
bedste bud.
Google kan også bruges som en valutaomregner og til at konvertere måleenheder.
Skriv "1 USD i DKK", så får du kursen på nul komma vupti.

7. Forkortelser
Især i teknologi-verdenen bruges der forkortelser, som ikke alle lige forstår. Google
har en liste for alle disse. Skriv eksempelvis: define: html, så får du en lang liste med
definitioner af, hvad HTML står for og er.
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