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 Tim Berners-Lee arbejdede  i CERN med 
informationsudveksling mellem forskere der brugte 
stort set alle typer af computere. Han valgte  at lave en 
cocktail af:

 Internettet - det anarkistiske verdensomspændende net
 SGML – en generel måde at beskrive en tekst på (han 

tog kun en delmængde, så var det nok nemmere)
 Hypertekst - en ældre drøm om at man kunne klikke 

på et ord i en tekst og så få mere at vide.
 Der blev nu søsat projekter til at skabe kode så servere 

kunne dele information og browsere kunne vise den 
frem. HTML Hyper Tekst Markup Languange hedder 
hjemmesidekoden! Og Jim valgte den sikre måde at 
lave en standard – forær den væk!



 Marc Andresen skrev speciale på University of Illinoy
han valgte at en browser også skal kunne vise billeder. 
Navnet blev Mosaic og kælenavnet Mozilla.

 Nu kunne raske drenge kigge på kønne piger ”med 
gode ”– så sker der noget.

 Universitet sagde ”nu skal du lave noget spændende –
Mosaic til alle de andre computertyper”

 Jim Clark sagde ”Hej Marc vil du ikke hellere lave den 
browser, der kan alt det du glemte i første omgang?” 
Således blev Netscape skabt. August 1995 gik Netscape 
på børsen og solgte halvdelen af aktierne til 3 mia $. 
Dette er moderen til alle IT boblerne!



 Sin adresse. En klar adresse, f.eks. Firmanavnet 
selv indikerer at man er kommet det rette sted 
hen.

 Titelfeltet (den blå bjælke øverst) er 
koncentreret beskrivelse af indholdet og derfor 
stærke ord.

 Selve de ord der står i teksten.
 Skjulte søgeord som er hjemmesidens 

anbefaling til at søgemaskinerne skal bruge.
 Alt muligt andet indhold.



 I 1995 havde computerfirmaet digital et problem. Hvad fanden 
skulle kunderne bruge deres 64 bit computerchip til. Derfor 
lavede de flere projekter hvor programmet skulle vise at her var 
der virkelig brug for computerkraft. Et af disse var et program til 
at tælle efter hvor stort world wide web var blevet. 

 Bagefter sagde de ”hovsa så kan vi jo også vise hvad de 
indeholder!” Søgemaskinen Altavista var skabt! Den første 
fritekstbaserede søgemaskine, der læser hvad der står og 
indekserer dette. www.altavista.com eksisterer stadig og er faktisk 
den bedste til at huske gamle hjemmesider.

 Google har satset mere massivt på dette og blevet ved med at 
udvide konceptet til billeder, kortservice, programmering inde i 
kortene osv. Google har visionen at vise os alt om alt. Selve 
nationen Kina slås med dem. Google er i dag verdens 3. største 
producent af servercomputere – og har kun sig selv som kunde!



 Mange mennesker tænker struktureret og 
hierakisk. Derfor ønsker nogle en menu til det 
hele.

 De første søgemaskiner tænkte sådan og tænkte 
kommercielt. Vi præsenterer dig for dine kunder, 
hvilken kategori vil du i og hit med pengene.

 Kendte portaler er www.yahoo.com www.jubii.dk
www.infoseek.com o.m.fl.

 Derfor er dette også et domæne for plattenslagere 
ligesom en del telefonbøger.

 Alle ved at Internettet er for stort til den slags men 
indenfor visse områder kan der være portaler med 
troværdige links.



 Husk at en søgemaskine er et firma! De lever af 
reklameindtægter eller viden om nettet.

 Alle vil gerne stå øverst!
 I nogle tilfælde kan man bare bestikke sig til en 

høj ranking!
 Generelt strapper søgemaskinefirmaerne folk 

der prøver at snyde sig frem og belønner dem 
der opfører sig ordentligt.



 Version 2.0 er betegnelsen for hjemmesider 
hvor læserne bidrager med at skrive. 

 Leksikonnet wikipedia er kendt for dette og er i 
dag 100 gangen større end Encylopedia 
Brittanica 

 Firmaer, brancher, organisationer har inspireret 
sig af dette. 



 www.google.com www.altavista.com og alle 
de andre

 Søg med ”     ” – en præcis ordstreng
 Søg boolsk - og - eller – ikke – se vejledningen 

på søgemaskinen selv
 Hav fornuften i behold – hvad tror du de har 

skrevet – hvilke ord tror de at du bruger?
 Støt jer til hinanden – til jeres fagområde
 Søg og find!


