
Spar points ved at søge selv
Hvordan du sparer dine points, til spørgsmål hvor du virkelig har brug for
personlig support :)
Skrevet den 04. Feb 2009 af cautoo I kategorien CoAdmin / Generelt | 

Indledning
Mange der benytter eksperten, kan være hurtigt reagerende overfor problemer. Problemer er til for at
blive løst :). Det letteste er selvfølgelig at finde den ønskede kategori, og så bare stille spørgsmålet.
Eksperten.dk har idag (23. Januar 2004) 388.950 besvarede spørgsmål. Mon ikke der er andre end dig,
som har haft det pågældene problem? Spar dine point og søg.

Formål
Jae, mit formål er sådanset ikke andet end, at jeg vil have folk til at benytte ekspertens egen søgefunktion.
Det ikke fordi det irriterer mig, at folk opretter spørgsmål som har været der, det gør det blot muligt for os
andre, på få sekunder at finde et svar, her på samme side. Jeg har efterhånden skravet en del points
sammen ved at svare på spørgsmål selvom jeg ikke kender noget til det pågældene emne.

Hvordan finder du, hvad du har brug for?
At søge på nettet kan efterhånden være en hel videnskab, og en hjemmeside på knap 400.000 sider, er
heller ikke altid lige let at finde lige akkurat det man søger.
Når man skal søge efter sit problem, er det vigtig at vide hvad man har problemer med, dette har jeg
efterhånden også oplevet kan være ret svært. Ikke alle her på eksperten kan finde ud af hvilken kategori
de hører til.
Når du har fundet ud af hvilken kategori du hører til, skal du til at finde et passende søgeord, det er hér det
bliver svært... Det er meget forskelligt hvad man skal søge på, alt efter hvilken kategori man har med at
gøre. Hvis kategorien omhandler programmering, eller scriptsprog og der er tale om en funktion som man
ikke kender, så bør man nok søge på det engelske ord.
   

Eks.:
Du er PHP programmør og vil gerne sende e-mail fra dit PHP script, og disse e-mails skal faktisk også
være HTML e-post's.
1. Du finder din kategori, i dette tilfælde hedder den PHP
2. Find det væsentlige, i dette tilfælde HTML e-post's
3. Da det er programmering, er der tit tale om funktioner, funktionerne står på engelsk, ergo er et
engelsk søgeord på sin plads, vi ændrer e-post til mail.
4. Søgning bliver nu: HTML mail, og vupti får du de første 20 sider, hvoraf ihvertfald de 7 af dem har et
kvalificeret svar

Til andre ting end programmering, bør man nok søge på de danske ord, med mindre man ligefrem sidder
og arbejder i programmer som er engelske, og dets engelske kommandoer tit er omtalt.
Altså en vigtig ting, er at finde ud af hvordan man skal formulere sit søgeord.
   

Endnu et eks.:
Du står og vil vide hvordan du laver kvardatrødder i Word.
1. Du finder din kategori, i dette tilfælde hedder den Word
2. Overvejer hvilekt type program er, Word er dansk, og du kan sikkert derfor roligt holde dig til ordet
kvadratrod eller kvadratrødder.

Denne guide er oprindeligt
udgivet på Eksperten.dk



3. Prøv dine mulige søgeord, og find dit svar.

Ekspertens søgefunktion
Nu har eksperten været så flinke at ligge søgefunktionen ind på alle kategori siderne, det eneste du
behøver, hvis ikke den er åbnet, er at klikke på "Fritekst søgning". Nu kommer der forskellige muligheder
for søgning frem. Her sætter du din kategori og dit søgeord.
Ud over de ovenstående to parametre, er der bl.a. også en rulleliste som er sat på "Alle Ord" denne kan
også være praktisk at benytte i nogle situationer.
   

Alle ord betyder at eksperten søger på alle de ord som du har skrevet i søgefeltet, hvis et af ordene
ikke er i artiklen, bliver den ikke vist.
Nogle af ordene, denne virker lidt som den anden, men den er tilfreds, hvis bare nogle af ordene er i
artiklerne du søge i.
Boolean får du ikke brug for i starten, når du har vendt dig til at søge, kan du jo selv finde information
om hvordan den virker :)

Konklusion
Brug søgefunktionen og spar points :D

Kommentar af alexander_j d. 25. Oct 2004 | 1

En fin opsang, men spørgsmålet er om dem der nu alligevel bare opretter spørgsmål får læst denne
artikel!

Kommentar af henriktha d. 28. Jun 2004 | 2

God artikel.... dog lidt ubrugelig i denne tid hvor EXP's søgefunktion ikke virker ;-)

Kommentar af roenving d. 22. Jun 2004 | 3

Helt enig ...

-- og googling kan være et fint alternativ, som er værd at nævne, som skovenborg også gør opmærksom
på !-)

Kommentar af blyno d. 24. Jan 2004 | 4

Kan ikke være mere korrekt..

Kommentar af skovenborg d. 07. May 2004 | 5

Enig - det kan betale sig at lede før man spørger. Måske skulle du også tilføje: "Prøv at google dit
spørgsmål først)". Tit er svaret alligevel hentet derfra. Problemmet, tror jeg, er at det ikke altid er lige let
at vide præcis hvad man skal søge efter, hvis man i forvejen ikke kender meget til emnet. Men fint at du
gør opmærksom på ekspertens muligheder :-)

Kommentar af rbnh d. 20. Mar 2005 | 6

Gog artikel - og husk også lige alle - så er det meget nemmere at stille spørgsmålet, når man har læst
andres meninger - altså hvis man ikke lige fandt svaret!



Kommentar af rosco d. 11. Aug 2005 | 7

Enig, de fleste af de svar jeg har haft brug for, har jeg fundet ved at søge.

Kommentar af htmlkongen d. 26. Jan 2004 | 8

Kanon idé! Lige hvad vi manglede ;)

Kommentar af sandbox d. 24. Jan 2004 | 9

Gode råd. Sund fornuft.

Kommentar af huset d. 26. Jun 2005 | 10

Fint arbejde


