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Til góðra verka!

Netnotkun I

Hvernig leita ég á vefnum ? 
Leitarvélar eru mjög nytsamleg tæki, því með þeim er hægt að 
leita og �nna efni á vefnum á �jótlegan máta.  IE7- vafrinn er með 
innbyggða leitarvél, en notandinn hefur úr nokkrum slíkum að velja. 

www.google.com
www.livesearch.com 

 www.yahoo.com

Íslenskar leitarvélar eru nokkrar. Virkust 
þeirra er án efa www.leit.is. Leitarsvæði eru 
víða á heimasíðum, en eru þá eingöngu til að 
leita innan síðunnar. Gott dæmi um slikt er 
www.ja.is, en þar er símaskráin á netinu.

Þegar leita á að einhverju á netinu, er mikilvægt að hafa leitina ekki of almenna, 
því þá birtast óteljandi síður.  Ef þú ætlar að leita eftir manni sem heitir Jón 
Ólafur Jónsson  og slærð það nafn inn í leitarvélar, færðu y�r milljón svör.   

Ef þú skrifar “Jón Ólafur Jónsson” þ.e. innan gæsalappa, færðu bara rúmlega 500. 
ástæðan er að í fyrra tilfellinu leitar hún að öllum þremur orðunum, en í hinu 
tilfellinu að því sem er innan gæsalappanna. 

Notkun + milli orða er líka góð leið.  Þá birtir leitarvélin aðeins þær síður þar sem 
öll  orðin birtast.
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Hvað er Internetáskrift ? 

Hvar byrja ég? 
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