
 

Vaje – iskanje v spletu. 

Današnje delovno področje je vaja6. Wordova datoteka, v katero pišemo odgovore na vprašanja označena z (*) je 
vaja6.doc. 

1. Odpri program Internet Explorer. Oglej si domačo stran fakultete (http://fmf.uni-
lj.si). 

2. (*) Nekateri iskalniki se nahajajo na naslovih: http://najdi.si , http://yahoo.com , 
http://google.com , http://altavista.com , http://search.com . Poskusi najti strani, ki 
vsebujejo tvoje ime in priimek. Koliko je strani, ki vsebujejo tvoj priimek? Kaj pa 
samo ime? Kaj pa priimek, pa ne tvojega imena? Preveri rezultate na različnih 
iskalnikih. 

3. (*) Poišči internetske strani, ki omenjajo Ivana Cankarja. Omeji iskanje na 
strežnike iz domene .si. Zapiši nekaj takih naslovov. 

4. (*) Poišči kako sliko Ivana Cankarja (mogoče bo potrebno pregledati več strani) 
in jo s pomočjo desnega gumba miške shrani na delovno področje. Prav tako jo 
preko odložne mize vstavi v dokument vaja6.doc. Sliko vključi v datoteko 
Priimek_6.zip. 

5. (*) Na Internetu poišči informacije o svojem kraju (oziroma o kakem bližnjem 
kraju). Besedilo prenesi v datoteko vaja6.doc skupaj s še kako sliko. Napiši 
naslov, kjer si našel informacije. 

6. (*) S pomočjo mrežnega direktorija Yahoo (http://www.yahoo.com) poišči sliko 
Möbiusovega traku (pot: Science | Mathematics | Geometry). Sliko shrani na 
delovno področje. Kakšen je naslov strani? Naslov vstavi med priljubljene  

7. (*) S pomočjo interneta ugotovi, kakšno bo vreme jutri. Kako bi ugotovil(-a), kaj 
se danes vrti po kinih v Ljubljani.  

8. Opiši delovanje gumbov Back in Forward. Izreži sliki teh dveh gumbov in ju 
prenesi v dokument vaja6.doc. 

9. (*) S pritiskom na gumb History dobimo vpogled na vse strani, po katerih smo 
brskali. Kako skočiš nazaj na stran, kjer si našel(-la) sliko Ivana Cankarja?  

10. (*) Na naslovu http://izumw.izum.si/cobiss lahko poiščeš knjige, ki so na voljo v 
slovenskih knjižnicah. S pomočjo tega naslova poišči knjige, ki so v Matematični 
knjižnici na voljo o urejevalniku besedil LaTeX. Poglej, katere so proste in katere 
ne. Napiši tri naslove knjig. 

11. Na http://searchenginewatch.com/resources/tutorials.html si oglej nekaj strani, 
kjer so različne informacije o iskalnikih, tehnikah,  

12. (*) Poišči informacije o najbolj popularnih iskalnikih. Poskusi informacije najti 
kar z iskalnike. Kakšno iskanje si uporabil? Če ne bo šlo, poglej na 
http://searchenginewatch.com/reports/index.html 
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