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• 7491 Trondheim 

 



roar.storleer@ub.ntnu.no 

Hva gir best resultat? 

• Forutsetning: Trenger gode evner innen: 
 

– Fagområdet (fordel) 
– Søkemuligheter 
– Bruk av informasjon 
– Evaluering av Informasjon 

 
– Kjenne våre brukere 
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Hva er god søketeknikk? 
God viten og kompetanse innen: 

 
De ulike media (”hva rør seg!”) 
• Internett, Web, Mail, SM, Sosiale media 
• Databasekunnskap 

– Referanse databaser 
– Bibliografiske databaser 
– Fulltekst databaser 
– Internett databaser 

• Informasjonsarkitektur 
 

Hvordan utnytte de ulike resursene 
• Dublin Core – metadata 
• MARC – format 
• Feltkoder 
• Trunkering, maskering, stemming 
• Boolske operatorer 
• Proximity 
• Frasesøk 
• Naturlig språk 
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ULIK SØKETEKNIKK  

FOR  

ULIKE 

VERKTØY 

Den store Utfordringen: 
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Smørbrødliste for vellykket resultat: 
 
1.  Forstå spørsmålet/analyser problemstillingen 
2.  Finne fram til signifikante søkeord. TENK i

 SYNONYMER 
3.  Velge riktig søkeverktøy 
4.  Vite hvordan du utnytter det aktuelle 

 søkeverktøyets muligheter 
5.  Lage en god søkeprosedyre 
6.  Evaluere den funne informasjon om den er:  

 
Sann  
Pålitelig  
Troverdig 
Objektiv 
Nøytral 
Seriøs 
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SØKEMULIGHETER 
• Trunkering – maskering av ord (*, ?, #) 

• Logiske operatorer (NOT, AND, OR) 

• Nærhetsoperatorer/avstandsoperatorer (*, 
 NEAR/x, ONEAR/x, PRE/x, W/x, Nx, Wx,  
 AROUND(x) (virker bare i google websøk)…) 

• Feltkodesøking (TI, AU, JN, LA, DE, ID, ..) 

• Frasesøking (” ”) 

 

Søkemuligheter i noen SM: http://extremesearcher.com/chart1.html 

http://extremesearcher.com/chart1.html
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Ulike elektroniske ressurser i 

Det Digitale Bibliotek 
• Bibliotek - husholdningssystemer   
 (Mikromarc, Bibliofil, BIBSYS Ask) 

• Fagdatabaser (SCOPUS, ISI, INSPEC, 
 Compendex, Wikipedia, Store norske)   

• Fulltekst elektroniske publikasjoner  
 (tidsskrifter, bøker, rapporter, 
 standarder,patenter) 

• Internett (søkemotorer) 

• Andre kilder 

http://wgate.bibsys.no/
http://www.ub.ntnu.no/litteratur/internettsok.html
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Noen prinsipper for database-søking 

• Kontrollert vokabular – thesaurussøking 
• Ukontrollert vokabular 
• Fritekst 
• Trunkering/maskering 
• Logiske operatorer 
• Paranteser 
• Relevans-søk 
• Nærhetsoperatorer 
• Frasesøking 
• Feltkodesøking 
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Hva skjer – søking? 
1. Web er lik en stor bok 

med milliarder av sider 
og de må indekseres. 
Brukt 1 million timer å 
bygge opp indeksen så 
langt 

2. Søkespørsmål reiser 
2400 km for å finne svar 
og lister forslag og tips 
ved feilstaving = Google 
Instant 

3. Rangering: sist 
oppdatert, linking, ord i 
nettside, proximity, 
stavelseskontroll, 
synonymer, URL og tittel, 
personalisering, 
Innholdskvalitet, anbef. 
av venner, beste resultat 
nettside, bilde, video, 
nyhet osv 

4. Resultatet 
5. Tid: 1/10 sek i gj.snitt Lenke 

http://infographiclist.com/2012/06/18/split-second-search-infographic/
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Noen tall 

• Google Instant bruker i gjennomsnitt 1/10 sek på 
hvert spørsmål 

• Milliarder av søk hver dag 
• Siden 2003 har Google besvart 450 milliarder 

nye unike spørsmål som ikke har vært besvart 
før 

• 16% av alle søkinger daglig er nye 
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Hvordan skjer sorteringen? 
Googles spider Googlebot finner nettsider og følger lenken i dem 
til nye nettsider osv 

Mer enn 200 kriterier for utvalg 
•  Ord forekommer i tittel  

•  Ord forekommer i URL 

•  Ordene står ved siden av hverandre 

•  Inneholder sidene synonymer 

•  Er sidene fra «kvalitets»-institusjoner? 

•  Er sidene «PageRanked»  

•  Dokumenter med flest søketermer 

•  Hyppighet av termer i forhold til størrelse på dokument 

•  Termenes innbyrdes avstand 

•  Står termene i tittel eller første avsnitt 

•  Metadata  (Dublin Core)  
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Søkehjelp 

• «Power Searching with Search experts»  - 
YouTube 

• «Hangouts with Search Experts» - YouTube 
• Google Inside Search 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZhhiXxiAVtM
http://www.youtube.com/watch?v=dwlpViuIYgU&feature=relmfu
http://www.google.com/insidesearch/features/instant/
http://www.google.com/insidesearch/
http://www.google.com/insidesearch/tipstricks/
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GOOGLE søketips  (Help Center) 
• Oversikt over søkemuligheter: 

– http://websearch.about.com/library/cheatsheet/blgooglecheatsheet.htm 
 

• Mangler delvis Boolske op., trunkering og nærhetsoperatorer men 
har  frasesøk, ”+” og ”–” og ”OR” 

• Automatisk ”AND” søk 
• () og AND/NOT ignoreres 
• NB! AROUND(x) – nærhetsoperator  - virker bare i Google websøk 
• Ikke følsom på små/store bokstaver  
• Relevans sortering bortsett fra GS som også har datosortering 
• Kan maskere ord i flerordssøk med (*) wildcard 
• Stoppord og logiske operatorer søkes ut med ”xxx”  
• «XX»  søker eksakt (ikke synonymer/flertalls s/ordstammer) 
•  ” ”  og – 
• Synonymsøk: med ” ~” foran ord eg.: ~food  (er default) 
• Tallintervall: med ”..” mellom intervall  eg: 1958..1972 
• Ingen skjulte operatorer 
• Kan IKKE fjerne dubletter i GS 
• GS – eksportfunksjon til EndNote, BibTex mm 

 

http://www.google.com/help/basics.html
http://websearch.about.com/library/cheatsheet/blgooglecheatsheet.htm
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Forskjell i resultat om en er innlogget 
(personalisert) eller ikke 
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Søkeordenes rekkefølge har betydning!  

• Who 
• A who 
• The who 
• Blue sky 
• Sky blue 

 
• Tenk på den naturlige sammenhengen 

søkeordene skal stå i ønsket resultat 

Er det forskjell på: 
• Flower spider vs spider flower 
• Adobe Acrobat vs acrobat adobe 
• Car vs the car 
• Black and white vs White and 

black 
• Om du er logget på eller ikke? 
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Mer søketips  
• Ingen forskjell på store og små bokstaver 
• Spesialkarakterer som betyr noe: 

– C++ 
– C# 
– #hashtag 

Google+ 
– $100 

• Spesialkarakterer som IKKE betyr noe: 
– £, ©, ®, §, ¶, (), !, %, ? 
– ©2010 søker på 2010 

 

http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?hl=en&answer=2466433
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Rettskrivingshjelp 
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Søk vha bilde 
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Google billedsøk 

• Restriksjoner settes opp i «Avansert-billedsøk»  
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Via billed-URL 
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  Venstre kolonne av siden 
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Søketeknikk - Google 

• dog OR pet 
• cat food 
• sukkerveien Norge OR Sverige 
• hoteller oslo OR camping stockholm (virker ikke) 
• sykkeltur OR båttur norge OR sverige -danmark 
• museer trondheim OR ålesund OR kristiansund -

oslo 
• Norge bil OR båt tur 
• «average size of octipus  is 18 inch» (ikke slik) 

dropp størrelsen 
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Sitater - boksøk 

• «Elementary my dear watson» (Sherlok Holmes) 
• «Peer du lyver» (Mor Åse i Per Gynt) 
• «I have been on top of the hill….» (Martin Luther 

King) 
• Søk i fullteksttilgjengelige bøker – avansert søk  
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Ulike svar for google.no – com – se - osv 
• Bruk  nasjonal SM for lokal info 
• Eks «Pizza – spise-steder i Trondheim» 
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Eller «Advanced search»  
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Husker tidligere søk 
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Søketips 
• oil AROUND(3) pollution nærhetsoperator/proximity  

    virker bare i websøk 
• oil * pollution  ett ord imellom 
• d?g    går IKKE, google søker på hele 

    ord 
• 1900..2000  intervallsøk 
• 1900.. 2100  alle tall >=1900 - 1999 og  

    legger til 2100 
 

 
 
 

• Live/bing har near:x operator 
• Exalead.com NEXT (ved siden av hverandre) og NEAR  (kort avstand) – har *trunkering 

http://philbradley.typepad.com/phil_bradleys_weblog/2011/01/proximity-search-in-google.html
http://www.bing.com/
http://www.bing.com/
http://www.exalead.com/search/
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Ved søking vil Google: 

• Foreslå søkeord og alternativ staving 
• Presonalisert søk – gi sider du har besøkt 

tidligere 
• Inkludere synonymer 
• Søke etter ord med samme ordstamme (run – 

running) 
• Finne tilsvarende ord 
• «xxxx» – søke på eksakt ord 
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Verbatim – søke eksakt  
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Generelt Verbatim 
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Noen søkeeksempler 

• site:edu intitle:lung distraction OR problem 
filetype:pdf 
 

• "drug thinking" filetype:pdf  filetype:doc  (går 
ikke)  
 

• "drug thinking" filetype:pdf OR filetype:doc  (OK) 
 

• Tomt søkefelt + “I’m Feeling Lucky” gir “Doodles” 
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Google - feltkoder 
• Link:www.ub.ntnu.no 
• Related:www.vg.no 
• Info:www.google.com 
• Define:hoemopathy 
• Site:www.google.com help / site:edu, site:org 
• Allintitle:solar power 
• Intitle:solar power 
• Allinurl:google search 
• Inurl:google search 
• Intext: søker i ”body” felt 
• Allintext: søker i ”body” felt 
• Safesearch:breast cancer 
• Filetype: zoology filtype:ppt 
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Snertne søketriks (Shortcuts) 
Google Search Features 

• Snertne søketriks (Shortcuts) : 
– Time in Jerusalem 
– Weather in Trondheim 
– Capital Israel 
– Population in Norway 
– Movie Trondheim 
– Map Telaviv 
– Flight DY320 
– Tolvon antidepressant 
– 1200 EUR to USD 
– 43 C to F 
– 150 pounds to kg  
– Define: ASCII 
– ~pretty 
– 5.77 * (258+477)  
– patent 6588078  
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SØKING  Google 
 

Kilde: Greg Notess: Search Engines Showdown 
http://www.searchengineshowdown.com/features/google/googleboolean.html 

 

http://www.searchengineshowdown.com/features/google/googleboolean.html
http://www.searchengineshowdown.com/features/google/googleboolean.html
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Child – child’s – children – children’s 
Autostemming virker ikke 
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Flertalls ”s” og ”+” Hva skjer? 
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Eksempler 

• (wave OR wind) w/1 (power OR energy) AND norway NOT denmark 
 

• Proximity kan i noen av fagdatabasene IKKE brukes sammen med 
logiske operatorer  

• I Google ignoreres operatorene  AND, NOT , () 
• I SCOPUS er:  W/n og PRE/n. 
• I EiVillage: NEAR/n og ONEAR/n 
• I Proquest: NEAR/x og PRE/n 
• I EBSCO: Nx, Wx 
• I Google: AROUND(x)  med store bokstaver 
• wave OR wind AROUND(1) power OR energy norway -denmark 
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Men: 

•  (wave OR wind) AND (power OR energy) AND 
norway NOT denmark 

• Går fint i fagdatabasene og BIBSYS, men hva med 
  
• Google: 
• wave OR wind power OR energy  norway -denmark 
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