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WSE (web search engine)

A keresőrendszer a felhasználó szemszögéből egy online vagy 
offline szolgáltatás. Az informatika szemszögéből megközelítve a 
keresőrendszer olyan lokális offline vagy online (általában webes 
felületű) szoftver, ami képes különböző, de meghatározott típusú 
adatok találati listáját megjeleníteni a felhasználók számára, akik 
egy szélesebb nyilvánosságot vagy egy szűk csoportot takarnak.



Csoportosítás

- keresőrobot-bázisú (kulcsszavas)
- épített (tematikus)

- horizontális
- teljes web
- adott nyelv szerinti

- vertikális
- szakterület (pl. orvosi)
- témakör (pl. utazás)



Magyar fejlesztések

• Altavizsla →  Vizsla → Ok.hu (1998-...) (google egyéni kereső, origo)

• Heureka.hu (1995-...)

• HuDir (1998-2018)

• Góliát (1999-2006)

• Bluu (2006-2011)

• Miner.hu (2006-2012)

• Szörcs (2009-2011)







Google

* Google termékek száma folyamatosan bővül

*search, alerts, books, gmail, calendar, hotel finder, 
flight search, image search, translate, drive, docs, 
maps, streetview, youtube...

https://www.google.com/intl/en/about/products/







Google parancsok és operátorok I.

➔ tesla or edison (or vagy operátor)

➔ tesla -motor (- kivéve operátor)

➔ tesla -motor "rock * roll" (* wild card, behelyettesítés)

➔ "nikola tesla" site:history.com (csak az adott oldalon keres)

➔ "nikola tesla" site:edu (csak oktatási oldalakon keres)

➔ intext: surrealism (weboldalak törzsében keres)

➔allintext: surrealism dadaism

(weboldalak törzsében keres, több kulcsszót is megadhatunk)



Google parancsok és operátorok II.

➔ intitle: surrealism (weboldalak címsoraiban keres)

➔allintitle: surrealism dadaism

(weboldalak címsoraiban keres, több kulcsszót is megadhatunk )

➔allinurl: surrealism (csak url címekben keres)

➔surrealism related:arthistory.net (hasonló oldalakat keres)

➔surrealism filetype:pdf (csak az adott fájltípusra keres)

➔define: surrealism (értelmező szótár)













• megbízható információt találni

• lehivatkozható tartalmat és 
felületet kell keresni

• Wikipédiát is, de mértékkel

• ha biztosra akarsz menni, például:
• Microsoft Academic Search
• Google Scholar/Tudós



Szörfdeszka a hálózaton 

II.

Láthatatlan web



A láthatatlan web

• Terminológiái: invisible web, deep web, mély web, rejtett web

• Olyan tartalmakat jelenít meg, amelyeket az általános keresők 
nem indexelnek

• Mintegy 550-szer nagyobb lehet, mint a felszíni, látható web

• Tárterületben ez körülbelül 7500 TB információt jelent





A láthatatlan web tartalma 

• adatbázisok, metakeresők

• linkgyűjtemények (pl. Startlap)

• nyílt hozzáférésű folyóiratok (DOAJ, DOAB)

• könyvtári katalógusok

• elektronikus könyvtárak (pl. Europeana)



Metakeresők I.

• Legnagyobb keresők számára nem elérhető speciális 
adatbázisokban is képesek keresni. 

• Minőségi, releváns tartalmak, információk keresése

• Találatok összegzése, csoportosítása

• Hatékony kereső, ha nem konkrét információt, hanem témát 
keresünk

• Meta keresőmotorok a mai napig rendkívül egyszerűek, és 
kezdetleges funkcionalitást kínálnak a valódi motorokkal szemben



Metakeresők II.

Legismertebbek:

• Dogpile (1996) [Google, Yahoo, 
Bing, Yandex adatbázisokat 
felhasználva keres]

• WebCrawler (1997) [ találatok: 
Yahoo és Google]

• MetaCrawler (1994)  
[találatok:Google és Bing ]

https://www.dogpile.com/
https://www.webcrawler.com/
http://www.metacrawler.com/


DuckDuckGo

• Hibrid metakereső: számos adatforrásból dolgozik, és 

egy utófeldolgozást folytat, kiszűrve a "haszontalan 

találatokat, reklámokat

• Kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok 

védelmét.

"Google tracks you. We don't.”

• Nem manipulálja a keresési találatokat

• Nem tárolja a keresési előzményeket

• 2017 novemberében elérték a 20 millió közvetlen napi 

lekérdezést 



Multimédiás tartalmak 

mély webes keresése

Tudományos tartalmak, előadások, 
képek, prezentációk, hanganyagok 
elérése speciális mély webes 
keresőkkel 

• Tudományos előadások videói: 
http://videotorium.hu/

• Hangfájlok keresése: (mp3, aiff, wave) 
http://www.findsounds.com/

• Prezentációk: 
http://www.slideshare.net/

• Animált gif kereső (Az első számú gif-
forrás a weben) : https://giphy.com/

http://videotorium.hu/
http://www.findsounds.com/
http://www.slideshare.net/
https://giphy.com/


Rejtett 

lehetőségek

Wolfram Alpha

• 2009-ben indult, tudományos kereső

• Weben található adatokból számításokat
végez, összefüggéseket keres adatok között

Pipl

Az alkalmazás a keresőkből is könnyen
elérhető források mellett többek között
bűnügyi nyilvántartásokban, szabadalmi
bejegyzésekben és nyilvános családfákban
is keres. Igazából persze leginkább amerikai
felhasználásra.

https://www.wolframalpha.com/
https://pipl.com/


Rejtett lehetőségek 2.

VoS -Voice of Shuttle

• Az 1994-ben indult VoS egyike 

a legrégebbi és legnagyobb 

humán adatbázisnak.

Socialmention - Social Searcher

• Valós idejű (real time) kereső, 

közösségi oldalakon, blogokon, 

hírfolyamokban keres.

• A közösségi média ingyenes 

monitoring eszköze.

http://vos.ucsb.edu/
https://www.social-searcher.com/social-mention/


Rejtett lehetőségek 3.

Carrot2 -vizuális kereső

Keresési találatok vizuális 
megjelenítése, kulcsszavak, 
témakörök szerint

Wayback Machine -
”időgép”-kereshető archív 
weboldalak.

http://project.carrot2.org
http://project.carrot2.org
https://archive.org/web/


Köszönjük a figyelmet!


