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Konspektas 

 

Kaip rinkti ir kaupti informaciją?  

Internete dažniausiai ko nors ieškome. Suradę skaitome, atrenkame, peržiūrime, dėliojame, tvarkome, 

kaupiame... Patikėkite, nėra tai paprasta. Ne viskas pavyksta iš karto, reikia gerai pasukti galvą. 

Kur ieškoti? 

Pirmiausia reikia susivokti, kur ieškoti reikiamos informacijos. Tarkime, norite sužinoti apie Kauno mieste 

kursuojančius autobusus. Atsiveriate Kauno miesto svetainę http://www.kaunas.lt 

Kairėje pusėje išdėstytas svetainės turinys. Pasirinkite „Transportas". Matote - tai saitas, nes nuvedus ties juo 

žymeklį, pasikeičia teksto spalva ir net fonas. Spustelėkite šį užrašą. Atsiveria tvarkaraščių tinklalapis. Belieka 

pasirinkti „Autobusų maršrutai", ir rasite išvardytus Kauno mieste kursuojančius autobusus, jų maršrutus, laiką. 

Kaip ieškoti? 

Kai žinomas rupimo tinklalapio adresas, keliaujame saitais ir įdėmiai skaitome užrašus, kol surandame tai, kas 

reikalinga. Tačiau neretai nežinome tų „stebuklingų" adresų... Ką tada daryti? 

Tam yra paieškos sistemos. Jų svarbiausias darbas - ieškoti tinklalapių, kuriuose būtų nurodyti žodžiai ar frazės. 

Tikriausiai visi girdėjote apie GOOGLE - tai paieškos sistema. Pažįstamas vaizdas! Beje, ar esate pastebėję, kad 

švenčių progomis „Google" raidės papuošiamos? 

Paieškos langelyje surinkite jus dominant žodį. Tarkim, jus domina mokslas. Surenkame žodį ,,mokslas” ir 

spustelite mygtuką ,,Paieška” arba tiesiog įvedimo klavišą – kaip patogiau. 

Tinklalapio viršuje pateikiami statistiniai paieškos rezultatai:  

Tai reiškia, jog buvo rasti 37 tūkstančiai tinklalapių, kuriuose pavartotas žodis „mokslas". Jie suskirstyti į 

grupes - kad tilptų į ekraną ir būtų patogu skaityti. Pradžioje siūloma 10 pirmųjų paieškos rezultatų. Paieškos 

sistemos stengiasi pateikti tinkamesnius tinklalapius, tačiau tai gana sunku - nelengva atspėti kiekvieno 

norus.jei ieškosite kitą dieną, galite gauti kitokius rezultatus – internete informacija nuolat kinta. 

Kiekvienas tinklalapis aprašomas keletu eilučių. Viršuje pateikiamas tinklalapio pavadinimas, paprastai mėlyna 

spalva ir pabrauktas - tai reiškia, saitas. Jei tinklalapis pavadinimo neturi, pateikiamas jo adresas. Po to 

pateikiamas teksto fragmentas - ta vieta, kuriame minimas ieškomas žodis. Dažniausiai pakanka jį peržvelgti ir 

bus aišku, ar reikia šio tinklalapio, ar ne. 

Mokslo beieškant galima rasti gana įdomių tinklalapių, pvz., štai mokinio rašinėlis apie mokslą mokykloje, ir 

dar su piešinėliu. 

 

 

 


