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Računalništvo I
PRIPOMOČKI ZA D ESK A N JE P O INTERNETU
Nas t anek Interneta
Za zače tek je treba poseči več kot trideset let nazaj v Zd ružene dr žave
Amerike. To j e bilo ob do bje hl adn e voj ne oziroma stalnih na p et osti m ed
tedanjima veles ilama . To je bil čas , ko r ačun al n ik i še zdaleč niso bili tako
ra zširj en i kot sedaj . Pr ivošč i le so si jih lahko samo ve čje raziskovalne
ustanove, velika podjetja in nekater i d r žavni or gani , predvsem voj ska.
Račun alnike so takrat že povezovali v rač unalniška omrežja , v njih pa so
prev ladovali voj aški računalniki.
Hladna vojna j e silila sod elujo če v priprave na morebitni resni izb ruh
sovražnosti. Mednj e je sodilo tudi p reučevanje posled ic jedrskega napada
na ZDA . Pri tem so ugotovili, da bi uni čenje neka j velikih ameri ških raču
n al niških sred išč povsem ohromila rač unalniške komunikacije. V želj i p o
rešit vi t ega problem a so obstoječe centralizirano omrežje postopoma preoblikovali. V novo nasta lo omrežje so bili enakopravno v klj uč eni računal
niki in manjša omrežja a meriškega obra mbnega ministrstva t er nekaterih
ra ziskovalnih ust a nov . Taka zas nova je o mogoč ala delovanje om režja t udi
ob nen adnem izpad u večj ega števila rač unalnikov ali rač unalni ških povezav . R az iskovalcem , ki so novo omrežje razvijali , j e bilo verj etno bo lj ali
manj vseeno , kaj se b o zgodilo z omrežjem po j edrskem uni če nj u , a vaj aki
očitno razmišljajo drugače in zna nstveniki so t o usp eli izkorist it i. Za znanstvenike j e bilo pomembno , da so povezani račun alniki omogočali bo ljšo
izrab o rač unal niških zmoglj ivost i, hit er in zanesljiv prenos podatkov med
nj im i in p ošiljanj e elekt ro nskih sporoči l oziroma elek tron sk o pošto. Nastalo omrežje so let a 1969 p oimenoval i ARPANE T in iz nj ega j e zrasel
današnji Int ernet .
Os emdeseta let a so v takratno Sovjetsko zvezo prines la p erestrojko
in s t em t udi do lgo pričakovano otop litev med velesilama. Leta 1986 je
nadzor nad omrežjem ARPANET dobila civi lna znanst vena or ganizacija
NSF (Nationa l Scien ce Foundation ). Za zn anst venike j e, v nasprotju z
voj a ki, izredno za nim iva izmenj ava informacij in idej. Zato so začel i podpirati povezovanj e ra ziskovaln ih , kasn eje pa tudi komercialnih or ganiza cij
v omrežje, ki je km a lu dobilo globalne razsežnosti in po vezal o več i n o ra zvitega sveta.
Uporabniki Int ern et a so se hit ro navadili, da so lahko v nekaj minutah
dos egli znanca na d rugem koncu svet a z elektronsko p ošt o. Marsikoga
je pritegnila izm enjava m ne nj na elekt ro nskih konfer en cah , sp et druge
(predvsem ml aj še upora bnike) pa elekt ro nski klep et z vrstniki po svetu .
Kljub globalni razširj enosti pa so do začet ka devetdesetih let Internet
up ora blj a li predvsem raziskovalci in š ol aj o č a se mladina.
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Leta 1989 so za pomembno novost poskrbeli Evropejc i. Zanimivo je,
da ta ni prišla z računalniške ustanove, temveč z Evropskega centra za
fiziko delcev (CERN) v Ženevi. Tamka jšnje raziskovalce (anekdota pravi,
da predvsem starejše profesorje) je motila m nožica različnih pro t okolov
oziroma načinov sporazumevanja med računal niki . Razvili so protokol
HTTP. Novi protokol je bi l namenje n prenos u hiperbesedil. Hip er b esedilo
je datoteka, ki po leg navadnega besedila vsebuj e še posebej o z načene b esede. Te predstavljajo povezave, prek katerih se la hko preselim o na druge
datoteke p oljub ne vsebine (h ip erbesedilo, slika, zvočni zapis it d .) . Za ob likovanje hi p er b esedil so ra zvili poseben jezik in ga p oimenovali HTML .
Prednosti novega načina predstavitve in pre nosa podat kov so kmalu
spoznali t udi na drugih raziskovalni h ustanovah in v nekat eri h rač unal
nišk ih podjetj ih. Na r ačunalnikih , povezanih v Internet, so uporabnikom
začeli ponujati datoteke, napisane v jeziku HTML in dosegljive s protokolom HT T P . Nastal je Svetovni splet a li Splet (angleški izraz j e World
W ide Web ali kra jše WWW).
Sprehajanje a li deskanje po sp letnih da t ot ekah oziroma spletnih straneh je bilo dokaj okorno, do kler ni let a 1993 študent z univerze v Illinoisu
napisal svo j program za deskanje po Sp let u a li spletni brskalnik. Poimenoval ga je Mosaic, njegova poglavit na prednost v primerjavi s sodobniki
pa je bila, da je deloval v grafičn em nači nu in je omogočal deskanje s
pomo čjo miške. Tako je postal Splet dostop en naj šir šemu kro gu ljudi ,
t udi t istim , ki se z računalništvom poklicno ali kak o dr ugač e podrobneje
ne ukvarj aj o. Oce nj ujejo , da j e danes v Internet vklj uče nih že več deset
m ilijonov računalnikov, kakšna desetina od t eh p a ponuja sk upaj oko li 50
m ilijo nov sp letnih strani .
Ogromno število sp letnih stran i seveda pomeni t udi veliko ko ličino
bo lj a li manj zanimivih informacij . Žal ta ra zb ohot enost p omeni t udi
težave pri nj ihovem iskanju in obvladovanju. Dodatno težavo predstavlja
decentralizirana, skoraj anarhična zasnova Interneta. Sp letne strani so
po ob liki zelo heterogene, mnogo je podvajanj in prekrivanj inform acij.
Sp let v mars ičem spominja na živ organizem , sa j se sp letne strani ves čas
spreminjajo, vsak dan pa nastane n a t isoče novih in ugasn e nekaj starih
spletnih strani . Brez nedavno razvitih orodij za iska nje in razvrščanje
sp letnih informa cij bi bila zato uporabnost Svetovnega sp leta precej omeJena.
Orodja za iskanje po Sp letu la hko razdelimo v tri skupin e:
l . sp letna iskala,
2. hierarhična kazala,
3. sp letna meta iskala.
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Sple tna iskala
Namen spletnega iskala je zbrat i podatke o sp letnih stran eh v kazalo in
uporabnikom Sp let a iskanje po t eh kaz alih . V kazalu so shranj eni deli sp let nih strani oziroma klju čn e besede. Za izd elavo kazal se
uporab ljajo p osebni programi , ki no č in dan pr eiskujejo Sp let in z zbranimi podatki zagotavljaj o akt ualnost kazala. Ti programi se imenujejo
roboti a li pajki. P rvi tak program j e bil Lycos (njegov sp let n i naslov j e
http://www .lycos.com), ki je dobil ime po neki vrsti pajka. Tako kazalo
lahko potem up or a bniki Int ernet a a li deskarji preisk uj ejo s posebnimi, v
t a namen ra zvitimi progr ami . Obi čaj no a li enostavno iskanj e poteka tako,
da up orabnik v sp letno iskalo vn ese za p oredje ključnih b esed, za ka t ero
domneva , da ga bo pr ip elja lo do želj ene infomacije oziroma iskane spletne strani. R ezul t a t iskanj a je seznam spletnih strani (oziroma nji hovih
n as lovov), ki vs ebuj ejo katero od vneseni h b esed .
Kot primer si poglejmo iskanj e splet nih strani, ki vseb ujejo po datke
o zna nem francoskem matematiku (b il je tudi ede n od začetnikov računal
ništva) Bl ai seu P ascal u . Pri enost avnem načinu iska nj a bi najverjetneje
vn esli za p oredj e:
omogočit i

Iblaise pascall .
P ozor en bral ec j e verj etno op a zil, da v zaporedj u , v nasprotju s pravopisom , nismo up ora bili velikih začet n i c . S t em smo za htevali, da iskalo
p oišče sp letne strani, ki vsebujejo vsaj eno od klju čnih b esed , napisanih
v kakršn ikoli kombinaciji m a lih in velik ih črk. Nekatera splet na iskal a
namreč ločij o velike in ma le črke . Če v vn esen i klj učni b esedi uporabimo
vsaj eno veliko čr ko , bo t a kšno sp let no iskalo poiskal o samo t iste strani ,
ki vsebuj ejo b esed e, ki se popolnoma ujemajo z vneseno. Ker ni nob enega pravila o uporabi velikih in malih črk v sp letnih strane h , j e v večin i
prim erov varneje upora biti samo male črke .
Zelo zna ni sp letni iskali sta še AltaVista (ht t p : II altavista . digi tal.com) in Excit e (ht t p : / / www. exc i t e. com) . Za svoje delova nje p ot rebujej o sp letna iskala zelo močno aparat urno opremo. AltaVista je v
čas u , ko nastaja t a prisp evek , opremljena s triindvajsetimi zelo zmoglj ivimi računalniki AlphaServer in Alp haStation. Šestnaj st od t eh je p oseb ej dobro op remljenih : vsak im a dvanajst procesorj ev in 8 GB hit rega
pomnilni ka, za shranjevanje kazal pa uporablj aj o več diskov s kapacit et o
300 GB. Za primerjavo dod ajmo, da po m niln iške kap acit et e enega od t eh
rač unal n ikov ust rezaj o skupnim pomni lniškim kap acit et am 500 sr ed nj e
zmoglj ivih osebnih računa lnikov .
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Hitrost pa ni ed ino merilo za kva lit eto splet ne ga iskal a . P om embni
dejavniki kvalitete so še:
1. pogostost obnavljanja podatkov v kazalu ,
2. število sp letnih strani, zaj etih v kazalu ter
3. iskalne m etode, vgrajene v splet no iska lo .
Bež no si oglejmo le najpomembnejš e iskalne m et ode. Več ina sp letnih iskal omogoča up orab o predpon EJ in
s ka terim a lahko izrecno
za hteva mo ali izklj učimo besed e (oziro ma b esed ne zveze). Tako p ost a ne
iskanj e nat an č n ej še . P ri tem je t reba pazit i, da me d pred p ono in besedo ne
vpi šemo presledka. P rej om enj eno iskanje podatkov o Blaiseu P ascal u ne
bilo posebej uspešno , saj bi pol eg iska nih podatkovoslavnem matematiku
med drugim našli še množico sp letnih strani, na katerih se nadobudni programerji hvalijo, kakšne neverjet ne progr a me v programs kem jeziku pascal
so na pisali . Število nepotrebnih sp letnih st ra ni bi lahko zma njšali, če bi
v sp let no iskalo vnes li izraz

EJ ,

I+bl a i s e+pas cal l,
s katerim za htevamo, da najdena sp letna stran vse b uje ob e k ljučni besedi.
Še bo lj bi število najdenih sp letnih strani skrči li z izrazom

I+blaise+pascal- "programming

l angu age " 1,

saj bi na ta način izključili strani, ki vsebuj ejo podatke, p ovezane s program skim jezikom pascal. Omenimo , da smo z narekovaj i za ht evali t ako
imenovano bližino oziroma iskanje besedne zveze . Tako smo v za dnjem
op isanem prim er u i z ključili tiste strani, pri katerih besedi programming
in language stojita za poredoma .
Seve da je lahk o t ak šn o omeje vanje št evila najde nih sp letnih strani
tudi dvor ezno. Hitro se nam namreč lahko zgo di, d a je na jden ih st rani
premalo in da iskalo ka kš no od za nim ivih sp letnih strani spregleda. Način
iskanja je za t o potrebno čim bo lj pril agodi t i cilj u iskanja. Če iščemo čisto
določeno inform acijo , npr. rojstni dat um Blaisea P ascala , je smiselno
iskanje č im bolj om ejiti. V časih pa nas zanimajo vse informacije o nek i
tematiki, npr. življe nje in delo Blaisea Pasca la . V tem pr im eru moramo
paziti , da iskanje zastavimo širše in da ka t er e od zanimivih strani ne
sp regleda mo.
Mnoga sp letna iskala poznajo t udi za ht evnejše načine iskanja. Tako
lahko v AltaVisti iskanje om ejimo na posamezne de le sp letnih do kumentov. I š č emo lah ko np r. samo med be sedami iz naslovov ali pa m ed imeni
slik v sp letnih straneh. St rokovnj aki , ki skrbijo za splet no iskalo E xcit e,
pa so razvili kon cept in teligent nega iskanj a ICE , ki o mogoč a , da se iskanj e
ra zšir i tudi na tiste sp letne strani, ki sicer ne vsebujejo nobene od vneseni h
klj učn ih b esed , vseb ujejo pa besede , ki so z nj im i p om ensko povezane.
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Hierarhična

kazala

Podobno kot pri spletnih iskalih so tudi tukaj podatki o spletnih straneh
shranj eni v kazalu. Od spletnih iskal pa se razlikujejo v dveh pomembnih
značilnostih:

podatki o spletnih straneh so

hierarhično

organizirani,

raZVIJaJO in vzdržujejo jih ljudje oziroma posebne skupine strokovnjakov.
Hier arhična organiziranost pomeni , da so vse zaj ete spletne strani
razdeljene v več velikih področij. V priljubljenem hierarhičnem kazalu
Yahoo! (h ttp://www.yahoo .com) so to: umetnost in humanistika, gospodarstvo, računalniki in Internet , izobraževanje, razvedrilo , država, zdravj e,
novice in ob či la, rekreacija in šport, im eniki , regij e, znanost, družbene
ved e ter družba in kultura (slika na III. strani ovitka) . Našteta področj a
se delijo na manjša, ta n a še manjša itd. Zaradi take organiziranosti
je iskanje informacij ponavadi enostavnejše. Podatke o Blaiseu Pascalu
lahko najdemo tako , da na področju znanost izberemo podpodročje matematika, tam pa podpodročje matematiki (v času , ko je nastaj al ta
prispevek , je ena od dveh spletnih strani, ki ju najdemo na opisani način,
že ugasnila, kar dobro ponazarja hitro spreminjanje Svetovnega spleta).
K er za oblikovanje in vzdrževanje hierarhičnih kaz al ne skrbijo raču
nalniški programi , vsebujejo precej manj spletnih strani kot kazala spletnih iskal. Njihova pomembna prednost pa je, da so vsebovane spletne strani skrbno izbrane in razvrščen e . Posebne skupine strokovnjakov
odločajo o t em, katera spletna stran bo izbrana, in o tem, na katerem me stu v hierarhičnem kazalu bo prisotna. Zaradi t ega so hierarhična kazala
zelo priljubljena, tako da so j ih zač eli vgraj evati tudi v nekatera spletna
iskala (npr . v Excite in Lycos) .
Omenimo še , da je v hierarhi čno ka za lo Yahoo! vgrajena dodatna
pomoč uporabniku, program MyYahoo!. Ta spada v novo vrsto programov, pisanih za Internet, ki jih im enujemo agenti. Agenti so "inteligentni" vmesniki , ki nudijo deskarjem posebne storitve. Sposobni so se
prilagajati določenemu okolju in z njim komunicirati . Gre za področje
računalništva , ki se šele razvij a . Današnji ag enti nudijo pomoč pri delu z
elektronsko pošto , pri navezovanju stikov med deskarji , pri pridobivanju
in filtriranju informacij s Spleta itd. MyYahoo! omogo ča , da uporabnik
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vnese svoj e osebne p od atke in izb er e p odročj a, ki ga zanimaj o. Na podlagi te h podatkov program ustvari po sebno spletno stran, ki se dnevno
spre m inja glede na t iste novosti s Spl eta , za kater e progr am presodi, da
bi up or a bnika lahko za nimale.

Spletna meta iskala
Kot smo že p ovedali, se spletna iskala med seboj razlikujej o. Zato ni
presen etljivo, da najdeta dve r azli čni spletn i iskali za isto za poredje vnesenih ključnih besed običaj no dva različna sezn ama spletn ih stran i. Če
želimo p op oln ejšo informacijo o stvari , ki nas za nima, m or amo t or ej up orabiti ob e splet ni iskali. Ve č sp letnih iskal up or abimo, več spletnih strani
najdem o in p opolnejša je doblj en a informacij a .
Takšno ve čkrat no iskanj e je seveda dolgoč asno , vzame pa lahko t udi
zelo veliko časa . Splet na m et a iskala so prav zaprav oro dja, ki to t ežaško
delo nar edijo namest o nas . To so p osebni prog ram i, ki za iskanje up or ablj aj o več "t ujih" sp let nih iskal in za to nimaj o las tnega ka za la splet ni h
st rani. Rezultat iskanj a je spet sez nam najdenih spletnih strani, narejen z
zd ru žitvijo sezna mov, ki jih pri skrbij o up or ablj en a spletna iskala. Primer
splet nega m et a iskala je Met aCrawl er (h t t p : / / www. me t a cr a wl e r . c om).
ki si pri de lu p om aga z devetim i spletnim i iskali.

Pogled v prihodnost
Nap ovedova nje je v r ačunalni š tvu silno neprijetna nalog a . Ne b om o pa
se dosti zmotili, če napovem o, da b o šel razvoj predvsem v smeri ve čj e
"inteligence" iskal nih oro dij . Že omenjeni agenti in koncept inteligentnega
iskanj a so verjet no le predhodnica orodij , ki b odo up or abniku omogočala ,
da b o la žje izluš čil č im več up orabnih informacij .
Drug pristop k b oljšemu obvladovanj u Splet a pa je ve čja sp ecializacija iskalnih oro dij . K er moraj o sp eciali zirana iskala obvladovati le m anj ši
del Splet a , so tako zbrani p od a tki običajno kvali t etnejši , pa t udi iskanje
želje ne info rmacije je enostavnejše. Danes že obsta jajo sp ecializirana iskala , ki so namenj en a iskanju podatkov o pr ogr amski opre m i, kompaktnih ploščah , knjižnih izd aj ah , revij ah itd. P oj avlj aj o pa se t ud i iskala ,
ki so namenje na iskanju po datkov v posameznih državah in regijah (npr.
Mat 'K urja na nasl ovu http://www . ij s . silslo za iska nj e p o slovens kem
delu Sp let a) .

Aleksand er Vesel

Tod3y'SNelJJs MoreYaMOS

Yahoo! Gam es

-

-

-

-

he ee

~

M W!
1 l Iheglobe.com
lo tour tne go

chess, bridge, hearts.. .

,-

,Ii,.

win 2 t1ckets and Ss000
,
be

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Oscar® W inners

....... 1 Search l

.Ql!JiQill.

Yahoo! Onlin e - $14.95 amonth Internet access - sign up today
Yellow Pages - People Seareh - Ivlaps - Classifieds - Personals - Chat - Email
Shopping - IvIyYahoo! - News - Sports - Weather - StockQuotes - ~

• Ar ts and Hum an ities

• News and Media [Xtra!]

Architeeture Photography. Literature...

• Business and Economy [Xtra!]

,

Companies Finance Employment...

• Computers and Internet [Xtra!]
Internet. WWW. Software. Multimedia...

• Education

• Recreation and Sports [Xtra !]
Sports. Games. Travel. Amos. Outdoors...

• Refer ence
Libraries. Dictionaries Phone Numbers...

• Regional

Universities K-12 College Entrance...

• Entertainm ent [Xtra!]

Countries. Regions. U.S. States...

• Science

Cool Links Movies. Music. Humor...

• Government
~

Current Events. Magf!2ines. IY, Newspapers...

Politics lli!:uill. Law. Taxes...

~~

Astronomy. Engineering...

• Social Science
Ant.hropology Sociology. Economics...

• Society and Culture

• Health [Xtra!]
Medicine. Drugs. Diseases. Fitness...

People. Environment. Rellgion...

What's New - WeeldyPicks - Today's Web Events - Yahoo! Internet Life- Message Boards
Yahooligans! - Seniors' Guide- Applyfor a Yahoo! VisaCard - Yahoo! Gear - 3p StockViewer
W orld Yahoos Australia & NZ- Canada - Denmark - France - Germany- Japan - Korea
Norway - SE Asia - Sweden - UK & Ireland
Yahoo! Metros Atlanta- Austin- Boston - Chicago - Dallas/ FortWoTTh - Los Angeles
GetLocal Mi.1!m! - Minneapolis/St . Paul- New York - ~ - Seattle - WashD.C.

Smart Shopping with

I I
VISA

How to Suggesta Site- Company Info - PrivacyPolicy - Contributors - Yahoo ! How- To

