
Os navegadores e os buscadores

CONCEPTOS

O concepto de buscador adoita confundirse co de navegador pero cómpre diferencialos 
porque son conceptos distintos: 

- un navegador web é un programa ou aplicación que permite visualizar a información que 
conteñen as páxinas web en internet. A información que mostran as páxinas web está escrita 
en linguaxe HTML e pode incluír textos, gráficos, animacións sons e ligazóns a outras páxinas. 
Os navegadores máis coñecidos e utilizados son o Mozilla Firefox, o Internet Explorer e o 
Opera.

- os buscadores son páxinas de internet nas que se pode entrar para buscar todo tipo de 
información. A función do buscador consiste en, segundo a información inroducida para a 
consulta, comparar coas súas listas indexadas e comprobar cantas páxinas coñece nas que se 
trate ese tema. Tras a consulta, mostrará todas aquelas coincidencias que atopase e 
poderemos acceder a todas elas. 

TIPOS DE BUSCADORES E NORMAS BÁSICAS DE USO

En Internet hai arredor de dous mil cen millóns de webs, unha cifra que medra a razón de máis 
de sete millóns ao día. De aí a necesidade de empregarmos buscadores para atopar a 
información que necesitamos.

Podemos distinguir dous grandes tipos de buscadores:

Buscadores temáticos: os datos son introducidos nunha base de datos e adscritos a unha 
sección concreta. Ten unha estrutura xerárquica pola que nos podemos mover libremente e 
ofrece tamén a caixa de entrada de palabras clave. 

Buscadores automáticos: son programas automáticos que rastrexan periodicamente Internet e 
recompilan os contidos que hai na rede. Son os máis funcionais e actualizados. 

Todos os buscadores teñen unha caixa de texto onde se colocan os termos que queremos 
utilizar na nosa pescuda. Para que a busca sexa satisfactoria temos que introducir na caixa de 
texto do buscador as palabras clave da temática que nos interesa. Se queremos facer unha 
busca textual, temos que pór o texto entre comiñas. Por exemplo, se facemos unha busca por 
lingua galega atoparemos páxinas que conteñan os termos lingua e galega, en calquera 
posición do documento. Se facemos unha busca por “lingua galega” atoparemos páxinas que 
conteñan os termos lingua galega xuntos.

A meirande parte dos buscadores ten a opción de busca avanzada, mediante a cal se poden 
facer pescudas moi específicas, por exemplo, escoller o formato do ficheiro, limitar as buscas a 
un determinado período temporal, facer buscas nun idioma concreto, etc.



Os buscadores e a lingua

A maior parte dos buscadores vistos na primeira distinción non ofrecen a opción de busca 
específica en lingua galega, coa excepción de Vieiros, un buscador específico de recursos 
galegos. De todos os xeitos, sen ter un idioma de busca como predefinido e introducindo 
entradas en galego, non é difícil atopar resultados; pero ollo, onde haxa coincidencias coas 
formas castelás, case con toda seguridade, estas sairán diante, polo que debemos afinar na 
entrada que fagamos. 

O que si permiten algúns deles é pór a interface en galego. Veremos cómo pór a interface 
galega nos buscadores automáticos xa vistos:

 

Buscas

Pódese afinar a busca en Google utilizando distintas opcións:

Empregar as comiñas ou aspas: se poñemos o que buscamos entre comiñas, por exemplo, 
"Dicionario da Real Academia", vainos buscar exactamente esa frase, e non as palabras soltas 
dentro da páxina. 

Empregar o operador OR: se escribimos "De catro a catro" OR "Sempre e mais despois" na 
caixa de busca, Google vai procurar páxinas en que aparezan ou ben o primeiro título de 
Manuel Antonio ou ben o segundo. É como facer dúas buscas ao mesmo tempo.

Empregar o operador AND (tamén o signo +): serve para buscar páxinas en que aparezan os 
dous resultados. 

Empregar AND NOT (tamén o signo –): para topar páxinas en que apareza unha palabra "e 
non" outra. Por exemplo: "Martín Códax" AND NOT viño. Para buscar páxinas que falen de 
Martín Códax, pero do poeta medieval, e non do viño homónimo.

Podemos tamén combinar os operadores entre si para facer buscas máis afinadas aínda.

En Busca avanzada podemos concretar máis os criterios.
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