איך לחפש בסמארטפון  -טיפים לחיפוש יעיל
מתוך קורס סמארטפונים SmartphoneLessons.net -

החיפוש הינו כלי מרכזי בדרך השימוש שלנו בסמארטפון.
אם בעבר היינו מקטלגים את המידע בתיקיות ,היום ,בעקבות עודף המידע ,אנו נוטים
לחפש יותר ויותר את המידע לו אנו זקוקים .האנשים שעומדים מאחורי פיתוח
האפליקציות והמכשירים מבינים זאת ומנסים להקל עלינו ככל האפשר למצוא את
המידע שאנו מחפשים במהירות וביעילות.
במרבית האפליקציות בסמארטפון יש אופציית חיפוש .כך למשל ,נוכל לחפש אנשי
קשר ,הודעות ,מיילים ישנים ,סרטונים ,שירים ועוד.
החיפוש בגוגל שווה שיעור בפני עצמו ,רק נציין שגוגל שואף להיות כמה שיותר
אינטואיטיבי ולכן חיפוש בשפה טבעית יניב לא פעם את התוצאה הרצויה.

המטרה
רכישת מיומנות בחיפוש מידע בסמארטפון ,זיהוי תיבות החיפוש באפליקציות ושימוש
בהן.

סדר הפעולות
זיהוי דרכי החיפוש בסמארטפון
ישנם  2דרכים עיקריות לביצוע חיפוש:
 .1שימוש בכפתור עם סמל "זכוכית המגדלת" שנראה כך -
הסמל של הזכוכית מגדלת משמש ככפתור חיפוש .כאשר נלחץ עליו ,המקלדת
תופיע ונוכל להקליד מה שנרצה לחפש.
סמל זה מופיע לפעמים גם במקלדת והוא שולח את החיפוש שלכם למערכת /
לאפליקציה.
 .2תיבת חיפוש או מלבן חיפוש יופיע לרוב בראש או בתחתית האפליקציות .כך
למשל בגוגל ,בג'ימייל ,במפות ובגוגל תמונות.

תיבת החיפוש נראית למשל כך-

או כך-

שימו לב שבתוך הריבוע יש זכוכית מגדלת על מנת לעזור לנו לזהות שמדובר
בחיפוש
איך לחפש בסמארטפון
 .1כל מה שעליכם לעשות זה ללחוץ בתוך תיבת החיפוש .לאחר הלחיצה תופיע
המקלדת בה תוכלו להקליד את מילות החיפוש.
 .2לאחר שהקלדתם מילים אלו ,חפשו באזור המקלדת או בסמוך לתיבת החיפוש
כפתור  /מקום בו יהיה כתוב חיפוש/סיום ולחצו עליו.
 .3זהו! תוצאות החיפוש שלכם יופיעו מתחת לתיבת החיפוש.
אם חיפשתם בגוגל ,לפעמים יש צורך לגלול מטה כדי לראות את התוצאות
המבוקשות.

טיפים נוספים
 .1כשאתם מחפשים ,נסו לחשוב איזה ביטוי הופיע בשלמותו במקום בו אתם
מחפשים.

 .2במרבית החיפושים שנבצע ,התוצאות יופיעו במהלך ההקלדה ,עוד לפני
שנשלים את החיפוש .זאת ,על מנת להקל עלינו את החיפוש.

 .3לאחר שתתחילו להקליד בתיבת החיפוש ,יופיע " "Xבצד .לחצו על ה " "Xאם
ברצונכם לרוקן את תיבת החיפוש ולהקליד מהתחלה ביטוי חדש.

דברים נוספים שכדאי לדעת
● החיפוש בוואטסאפ מאפשר לחפש יחד גם אנשי קשר וגם תוכן  /טקסט שנכתב
בהודעות .בתוצאות יוצגו קודם אנשי הקשר ורק אחר כך ההודעות בהן מופיע
הביטוי שחיפשתם.
● בגוגל )ולפעמים באפליקציות נוספות( ,ניתן לבצע חיפוש קולי .כדי לנסות זאת
חפשו את המיקרופון המופיע לצד תיבת החיפוש.

שיעורי בית
●
●

●
●

חפשו שיר שאתם אוהבים ביוטיוב
נסו למצוא הודעה חשובה בוואטסאפ על פי מילות מפתח שאתם זוכרים
שהופיעו בה .אם מצאתם אותה ,תוכלו לסמן אותה בכוכב ,כפי שלמדנו בשיעור
על סימון בכוכב.
חפשו את הרחוב בו אתם גרים באפליקציית המפות
נסו לחפש למשל בג'ימייל ביטויים קשורים המורכבים ממילים בודדות קשורות
אך אינן ביטוי שלם ,כלומר שקיים ברווח ביניהם כמה מילים.
האם האפליקציה מספיק חכמה ומוצאת מה שאתם מבקשים?

😉

קבלו עזרה אישית בנוגע לשיעור
יש לכם שאלות הקשורות לשיעור? מתנדבי "פסגה לגיל הזהב" מסייעים בחינם בכל
הקשור לסמארטפונים וטכנולוגיה.
ניתן לפנות באמצעות הטופס באתרhttps://pisgacyber.co.il/gold :
או בווטסאפ  - 058-4858600אפשר גם מהקישורhttps://wa.me/972584858600 :
או בטלפון )השארת הודעה אוטומטית מהמספר המתקשר(072-3910440 :

