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SØKEMOTORER

    Per definisjon er “Søkemotor en betegnelse for en type 
programvare som leter frem nettsider på Internett som samsvarer 
med et gitt søk, rangerer disse etter hva den oppfatter som mest 
relevant.  Typisk ligger søkemotoren tilgjengelig som et nettsted, der 
brukeren legger inn søkeord, og treffene vises som klikkbare lenker.” 
   Kilde: Wikipedia
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Søkemotoren kan gjøre søk på hele Internett (for eksempel Google, 
Bing og Yahoo!), i et bestemt nettsted (for eksempel søk innenfor VGs 
nettavis), eller innenfor et bestemt tema (f.eks. Kelkoo, som søker 
etter priser på produkter, og Picsearch, som søker etter bilder). 
En bedrift kan også sette opp en intern bedrifts-søkemotor for å få 
enklere tilgang til alle dokumenter og databaser i bedriften.”
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HVILKE SØKEMOTORER?
	 1	 Google
	 2	 Bing (tidligere kjent som Live Search eller MSN Search)
	 3	 Yahoo!

Kvasir, Rubrikk, DMOZ (Open Directory Project), Gigablast, Accoona, AltaVista, AlltheWeb, Overture, 
Fjalar, Kvass.no, Search, Ask Jeeves, Webcrawler, Hotbot, a9, Clusty, Ez2Find, Fast, Teoma, WiseNut, 
GoHook, Walhello, Kartoo, DuckDuckGo, Yelo, Cuil og Snap.
Av  open source søkemotorer: Htdig, Nutch, Egothor og OpenFTS.
Majestic 12 er en søkemotor basert på distribuert indeksering.

I alle søkemotorer oppgir man ord man er interessert i, 
for eksempel «bil» eller «bil + engelsk» hvis man vil begrense det til engelske biler. 
Hvis søket fører til mange hundre treff, er søkeordene for generelle, mens null treff tyder på at søket er 
for spesifikt.
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        Løsninger på for få treff

	 •	 Sjekk stavemåten. Har du brukt et vanlig ord som du regner med forekommer mange steder, 
        så har du antagelig stavet det feil. Finn rett stavemåte og prøv igjen.

	 •	 Selv om mennesker forstår at «merkelig» og «rar» betyr det samme, så forstår ikke søkemotorer vanligvis det. Prøv å bruke 
synonymer til ordet du leter etter.

	 •	 Mesteparten av Internett er ikke på norsk. Med mindre ordet du søker etter er likt på norsk og engelsk, leter søkemotoren bare etter 
dokumenter på språket du har skrevet søkeordet på. Hvis du kan lese engelsk, kan du prøve å oversette søkeordet til engelsk og søke 
igjen.

	 •	 Hvis du har brukt " på begge sider av et søkeord, kan det være smart å fjerne "-tegnene. Dette åpner for at sider der «Per Hansen» 
bare er nevnt som «Per» eller «Hansen» også kommer opp.

	 •	 Det er ikke alltid at en nettside som er om noe, nevner det den omtaler. Prøv å søke etter ord du tror vil forekomme i siden du leter 
etter.

        
         Hvordan kombinere søkeord

	 •	 Pluss og minus: Pluss (+) foran et ord gjør at ordet må være med i søkeresultatet, 
       minus (-) gir kun treff der dette ordet ikke er med.
  •	 Anførselstegn: Setter man flere ord i hermetegn (f.eks "test av Ford Mondeo"), 
       søker søkemotoren etter denne spesifikke ordkombinasjonen.
	 •	 Boolske søk: Ved bruk av flere søkeord, kan man legge inn for eksempel AND, OR eller NOT mellom ordene. AND tvinger 

søkemotoren til kun å vise treff der alle ord er representert. NOT foran et søkeord tar bort treff der dette ordet er med. Google 
bruker automatisk AND mellom søkeord, selv om dette ikke vises.
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VIDEO OM GOOGLE SØK

https://youtu.be/r0KvLw1Z8Js?
list=PL1zYKfJyr9_LL4VrA2OqYSBJZizlntFbe
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VIDEO - KILDEKRITIKK

https://www.youtube.com/watch?
v=eFJQFsJzDDY&index=6&list=PL1zYKfJyr9_LL4Vr
A2OqYSBJZizlntFbe
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EMNESPESIFIKKE SØKEMOTORER
En trenger ikke alltid bruke de generelle søkemotorene når man skal finne informasjon. Det kan være 
lurt å lete i bibliotekenes databaser som for eksempel Bibsys , hvis man vil finne relevante bøker til en 
oppgave man skal skrive. Om man er ute etter oppdatert statistikk, kan det være lurt å ta en titt på 
Statistisk sentralbyrå sine sider.
Ved bruk av søkemotorer som er spesielt designet for å finne for eks. nyheter, slipper du mange unødige 
treff, og du kan få opp de siste nyhetene først. Et eksempel på dette kan være å bruke Sesam. Dette er 
en norsk søkemotor som har nyhetssøk i en lang rekke norske og noen nordiske og internasjonale 
nyhetskilder. Sesam gir oversikt over treff på temaer fra forskjellige kilder og typer medier (aviser, 
nettsteder, blogger, lyd, bilde og TV-klipp)
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Googles egen 
søkeguide 
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Søk etter eksakt frase[
Hvis man putter rette gåseøyne " (shift + 2) rundt søkeordene, vil man få resultater som inneholder den eksakte frasen. Om man vil 
finne en side om Honda Civic skriver man "Honda Civic". Google vil da vise deg resultater som inneholder Honda Civic, slik som du 
skrev det, mens et vanlig søk ville vist resultater som inneholder Honda og Civic.
Denne typen søk er veldig nyttig om man skal søke etter personer eller hendelser med flere ord. Søker man vanlig på en person med navn John Doe vil man finne 
sider som inneholder navn som John Wayne og/eller Jennifer Doe.
Søk innenfor en side
Google har også støtte for søk innenfor ett enkelt nettsted. Dette gjør man ved å putte kommandoen site:"Sidens adresse" etter søkeordet/-ene. Skal man 
for eksempel søke etter Kurt Russel på imdb.com kan man skrive ”kurt russel” site:imdb.com. Google vil da gi deg resultater på Kurt Russel kun fra 
itle:.
Denne versjonen av søket gjør det enklere å finne en søkestreng med flere ord, ettersom kriteriet er at alle ordene skal være i tittelen. Dette gjør det også enklere å 
redusere antall resulater litt, slik at man får mer konkrete svar.
Ankersøk
Med ”inanchor:”-strengen kan man gjøre søk etter ord i ankerne på sider. Ønsker man for eksempel å finne et anker som omhandler datamaskiner kan man 
putte inn inanchor:datamaskin. Det man nå vil få som søkeresultat er sider med datamaskin i et ankrene.
Et anker er en tittel (som ikke nødvendigvis vises) på en del eller seksjon av en side. Hver overskrift i Wikibøker er et anker, dette gjør at man kan lage en link 
innenfor siden. Denne typen søk gjør at en kan finne slike ankere og hoppe rett til det innholdet en ønsker å finne, slik at man slipper å bruke tid på å navigere 
gjennom siden.
Søk etter relaterte sider
Om man taster inn related: før en nettadresse, vil man få opp resultater på sider som ligner den man skrev som søkestreng. Ønsker 
man å finne sider som ligner komplett.no skriver man for eksempel inn related:komplett.no. Resultatende vil nå være sider som 
ligner eller har relatert innhold til komplett.no
Denne typen søk er grei å bruke om man ønsker å finne sider med et bedre tilbud. Det kan også være greit om man ønsker å finne en side som har det svaret en 
ønsker, som da gjerne bør ligne på den siden man nettopp har vært 

Les mer....
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https://www.google.com/intl/no_no/insidesearch/tipstricks/all.html

Kilder :

https://no.wikibooks.org/wiki/Google_Søk WIKIBOOKS.ORG

ung.no

video:
https://youtu.be/r0KvLw1Z8Js?list=PL1zYKfJyr9_LL4VrA2OqYSBJZizlntFbe

https://www.youtube.com/watch?v=eFJQFsJzDDY&index=6&list=PL1zYKfJyr9_LL4VrA2OqYSBJZizlntFbe

https://no.wikipedia.org/wiki/Søkemotor

https://www.youtube.com/watch?v=KLMSYIsMszE
Mer video:
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