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Lý thuyết tìm kiếm thông tin trên Internet Tin học 6 Kết nối tri thức 

 1. Tìm kiếm thông tin trên Internet 

a) Máy tìm kiếm 

- Máy tìm kiếm là một website đặc biệt, giúp người sử dụng tìm kiếm thông tin trên Internet một cách nhanh 

chóng, hiệu quả thông qua các từ khóa. 

- Có nhiều máy tìm kiếm, trong đó có thể kể đến: www.yahoo.com, www.google.com, www.bing.com, 

cococ.com,.. 

- Kết quả tìm kiếm là danh sách các liên kết. Các liên kết có thể là văn bản, hình ảnh hoặc video. 

b Từ khóa 

- Từ khóa là một từ hoặc cụm từ liên quan đến nội dung cần tìm kiếm do người sử dụng cung cấp. 

-  Từ khóa tìm kiếm rất quan trọng. 

- Lựa chọn từ khóa phù hợp sẽ giúp tìm kiếm thông tin nhanh và chính xác. 

2. Thực hành: Tìm kiếm và khai thác thông tin trên Internet 

- Tìm thông tin về “vai trò của tầng ozon”: 

B1: Khởi động trình duyệt Web. 

B2: Truy cập máy tìm kiếm www.google.com 

B3: Gõ từ khoá “vai trò của tầng ozon” vào ô tìm kiếm. 

B4: Nhấn Enter hoặc nháy vào nút tìm kiếm. 

B5: Nháy vào Hình ảnh, Tin tức, Video để lọc các kết quả theo từng loại. 

  

BÀI 7: TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET 

CHỦ ĐỀ 3: TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN 
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- Cách lưu văn bản, hình ảnh về máy tính. 

B1: 

+ Lưu văn bản: Chọn nội dung và nhấn Ctrl + C. 

+ Lưu hình ảnh: Nháy nút phải chuột lên hình ảnh và chọn lệnh Lưu hình ảnh thành… 

B2: Chọn ổ đĩa và chọn thư mục cần lưu. 

B3: Trong ô File name: Gõ tên cần lưu. 

B4: Nhấn Enter hay nháy chuột chọn Save. 
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