
ss Söktjänster
för berusade 

analfabeter ss 
”Internet är ett bibliotek som sköts av en berusad analfabet” okänd

Eftersom vi övergår till ett samhälle där alla sex miljarder har möjlighet att koppla 
ihop sina hjärnor översköljs vi med automatik av mängder av information.

s SMARTA DATORPROGRAM
För att hitta bland alla dessa texter, bilder eller produkter letar smarta datorprogram 
igenom hela webbplatser och indexerar alla ord. Dessa program kallas för sökrobotar 
och kärnan i ett sådant program kallas för sökmotor. Lycos sökroboten uppdaterade 
1995 kontinuerligt sin databas i Pittsburgh i en takt av 40 000 dokument om dagen. 
Sökrobotar och deras sökmotorer är inget som användarna ser eller ens behöver bry 
sig om. Sökrobot och sökmotor är ord som du inte ska använda.

s SÖKTJÄNSTER
Vissa företag erbjuder, oftast gratis, en speciell tjänst så att folk kan hitta det de vill om 
de besöker dessa företags webbplatser. Denna tjänst kallas, naturligt nog, för söktjänst. 
Källan till inkomsten är att andra företag i sin tur betalar för att synas med sina 
annonser (eng. banners) på webbplatsen där söktjänsten erbjuds.

s EXEMPEL PÅ SÖKTJÄNSTER
Det finns många söktjänster. Här är ett fåtal: Allt <www.allt.com>, AltaVista 
<www.altavista.com>, Evreka <www.evreka.com>, Excite <www.excite.com>, Go 
<www.go.com>, Goto <www.goto.com>, Google <www.google.com>, HotBot 
<www.hotbot.com>, Lycos <www.lycos.com>, Northern Light 
<www.northernlight.com>, Search <www.search.com>, Yahoo <www.yahoo.com>.

En söktjänst för barn är Yahooligans <www.yahooligans.com>.

s SPECIELLA SÖKTJÄNSTER OCH FUNKTIONER
Söktjänsten <www.bargainfinder.com> letar reda på den billigaste cd-skivan genom 
att digitalt söka i många webbplatser som säljer skivor (vissa vägrar sökroboten 
tillträde). Besök även <se.pricerunner.com> som gör detsamma fast på många 
produkter.

Wezapp är en ny söktjänst <wezapp.com/> som man når från WAP-telefonen. Hör 
du en skiva på radion kan du slå upp den och beställa den ögonblickligen. Praktiskt!

Sherlock introducerades av Apple 1998 direkt i operativsystemet Mac OS. Man söker 
med samma enkelhet genom hårddisken efter dokumentnamn, efter ett ord inuti 



dokumenten eller på Internet med naturligt språk (”How many moons does Jupiter 
have?”). Innan man öppnat någon webbläsare alltså! Numera kan man även söka 
efter cd-skivor, e-postkataloger, referensverk på samma enkla sätt. Insticksprogram till 
Sherlock finns att hämta på mängder av webbplatser (CNN, Aftonbladet, etc). 

s LÄR DIG ATT SÖKA
Sök gärna efter dina gamla klass- eller hjärtevänner eller på ditt eget namn. Använd 
citationstecken kring namnet: ”Mitt Vackranamn” betyder att söksträngen ska stavas 
precis så där och i den ordning. Lär dig att söka rätt, stor bokstav har betydelse (Lund 
och lund ger olika träffbilder). Söktjänsten Northern Light har en fin sökskola.

Tvärtemot vad allmänheten tror är inte söktjänsterna speciellt träffsäkra, det lönar sig 
alltid att försöka med flera. AltaVista är mycket bra och en av de äldsta men nya 
söktjänster ser dagens ljus hela tiden. Nya söktjänsten Google har gått tillbaka till 
”basics” och är mycket snabb. Pröva den!

s SÖKORD PÅ DIN WEBBPLATS
Ett sätt att dra uppmärksamhet till sin webbplats är att registrera sig hos ett företag som 
sköter detta genom att de lägger upp ord som sökmotorerna registrerar.

Ett annat sätt är att du själv skriver in lämpliga sökord direkt i HTML-koden på din 
webbplats. Tyvärr kan detta vara en plåga på webben eftersom många lägger in sökord 
som inte alls finns i texten; man kommer då till en webbplats och hittar inget (ja, det 
har säkert hänt dig också). Se till att dina sökord verkligen är relevanta. Fula tricks 
som används är att lägga in sökord med sexanspelning; besöksstatistiken blir mycket 
bättre eftersom dessa sökord drar publik men är det verkligen den publik du vill ha?

Du kan också erbjuda användarna att söka på din webbplats, det är inte så svårt. Pröva 
exempelvis <www.desousapires.com/search.htm>. Serverprogrammen går igenom 
nya sidor varje natt. Har du en Macintosh kan du dessutom hämta 
insticksprogrammet <deSousaPires.src> och då kan du söka på min webbplats direkt 
från din hårddisk!

s ETT SKRATT FÖRLÄNGER LIVET
Yahoo uttyds skämtsamt Yet Another Hierarchically Organized Oracle, ännu ett 
hierarkiskt ordnat orakel.

Sherlock Holmes var en mycket känd figur av deckarförfattaren Sir Arthur Conan 
Doyle (1859–1930). Det första äventyret, A Study in Scarlet, publicerades 1886. 
Författaren tröttnade så småningom på att vara känd bara för sin Sherlock och lät 
honom ”dö” 1893. Efter publikens protester lät Doyle dock Sherlock återuppstå 1903 
och skrev sedan andra böcker med den populäre detektiven.

”Jag har information jag behöver, nu vill jag veta vad det är frågan om.” Tikkanen

Mycket mer om allt detta hittar du i Jorges bok ”Glädjen att veta hur det hänger ihop”, 
mer information på hans webbplats <www.desousapires.com>.
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