
Google Base - Endnu en ny tjeneste fra Google
Google Base er endnu en ny spændende tjeneste fra Google, der kan bruges til
mange forskellige ting, Web Hotel, Blog, Nyhedstjeneste, søgemaskineoptimering,
auktions site, web shop, og sikkert en hel del ting jeg ikke har tænkt på endnu.
Vær med fra start
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Google Base - Endnu en af Googles nye tiltag

Hvad er Google Base?
Det er et godt spørgsmål, og der er mange der ikke helt kan placerer denne tjeneste. Det første du skal
vide er, at du i dag ikke kun kan betragte Google som en søgemaskine. Google er og vil mere end dette og
Google ofre mange ressourcer på at udvikle tjenester der kan udvide porteføljen. Google Base er en af
flere nye tjenester som jeg vil forsøge at beskrive og forklare i det efterfølgende.

Google Base er en tjeneste hvor du kan publicere indhold af alle slags. Alt det indhold du publicerer, kan
du beskrive med, eller vedhæfte en række attributter, der gør dit indhold mere søgbart. Hvis du publicerer
relevant og godt stof, vil du oven i købet kunne finde dette stof både via Google almindelige søgninger og i
andre af Google's tjenester som Froogle, og Google Local.

Er Google Base da en Blog? Svaret er Ja og Nej. Google base kan bruges som en slags blog, men hvor en
normal blog lister dine indlæg efter dato, vil Google Base liste dine indlæg efter indhold og de attributter
du har givet hvert indlæg. Google kan med andre ord bruges til at publicerer dine artikler og indlæg på en
mere intelligent og søgemaskineminded måde en de fleste almindelige blogs.

Er Google Base da et Web Hotel? Igen er svaret Ja og Nej. Google base kan bruges til at publicerer
dokumenter, i princippet lige som et web hotel, men du behøver ikke vide noget om html, ftp, http og en
række andre protokoller. Du behøver heller ikke leje plads på en web server, eller opsætte din egen web
server, og i modsætning til hvis du laver dine egne hjemmesider, så vil de dokumenter du publicerer i
Google Base helt automatisk være optaget i Google og lavet sådan at Google kan håndterer indholdet.

Hvad så med en nyhedstjeneste? Hvis du vil, så gerne for Google Base. Skriv dine nyheder, upload og
publicer, eller hvad med billedegalleri? jep også det. Online Dokumentation Skriv bare løs. forum?
sikkert også.

I det hele taget er der vide muligheder med Google Base og det er et område I hvert tilfælde jeg vil
udforske I den kommende tid.

Lad os kikke på et par facts først
- Google Base er helt gratis for alle.
- Du kan uploade informationer i form af tekst eller online dokumenter (html, pdf eller andet web format,
sikkert også word og andre formater, men det har jeg ikke prøvet endnu) og billeder.
- Google Bases grundsprog er engelsk, men jeg har publiceret en dansk artikel som prøve og den er stadig
på. Jeg vil tro at Google Base kommer i andre sprog i løbet af noget tid.
- Det du publicerer vil være tilgængeligt igennem Google Base, Google, Froogle and Google Local. I Google
base gør Attributterne hele forskellen, mere om dette senere

Google Account og Google Base
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For at kunne anvende Googles nye tjenester skal du have en Google Account. Google Account er dit
indgangs pass om du vil og den er let at oprette. Se her https://www.google.com/accounts/NewAccount

Google Base er tovejs, folk kan reagerer og svare på det du publicerer
Når du publicerer et eller andet på Google Base, så kan du vælge hvordan folk skal kunne kontakte dig
med kommentarer og andet. Du indstiller dine præferencer ved at klikke på "My account" link fra din
Google Base account's homepage og derefter klikke "edit" som du finder under "Contact" sektion. Du kan
anvende følgende kontaktformer

-Via telefon: skriv dit telefonnummer I den anden tekst attribute, hvis du ønsker at folk skal kunne ringe til
dig
-Via anonym e-ail: klik på knappen ved siden af den lidt underlige e-mail systemet har oprettet til dig
(f.eks. anon28719165@base.google.com). Systemet vil route alle e-mails der sendes til denne adresse til
din private adresse og dermed beskytte din adresse.
- Via personlig e-mail: klik på knappen ved siden af din personlige email adresse for at vise denne adresse
på det du publicerer.

Du kan også massepublicerer til Google base  
Google Base er jo lige startet, hvilket betyder at der vil være folk der har brug for at kunne publicerer
meget store mængder at information. Denne mulighed findes også. Du laver en specielt formateret text fil
med de nødvendige oplysninger, og så sker resten af sig selv. Se her:
http://base.google.com/base/howtobulkupload.html

Indholdet styre visningen
Typen og arten af det du publicerer styre hvor Google viser dine informationer. Hvis du f.eks. publicerer en
annonce for noget du vil sælge, er tanken at det skal dukke op i Froogle. En artikle om programmering vil
dukke op i Google og en anmeldelse af den lokale restaurant eller en beskrivelse af dit gymnasium, vil
vises i Google Local. Ovenstående er i hvert tilfælde tanken, hvor godt det vil lykkes og i hvilke sprog, vil
fremtiden vise. 

links er bestemt en option
Selvfølgelig kan du linke, som bekendt er links selve grundlaget i Google. Du anvender URL attributten til
links og hvis du linker til indhold, vil siderne ikke blive publiceret som indhold i Google base, i stedet linkes
som normalt. Du kan med andre ord publicere alle dine web sider og dermed anvende Google Base i dine
optimerings anstrengelser, mere herom senere

Google Base som Web Hotel
Hvis du ikke selv allerede har en web side, så kan google virke som dit webhotel. Alt hvad du publicerer får
en unik URL som du kan anvende når du opbygger dit Google Base Site. Det er klart at Google Base ligger
begrænsninger på hvordan designet kan se ud, til gengæld er der muligheder i forhold til Google og din
synlighed i google. Mere herom senere.

Web community med Google Base
Med en Multi User Account kan en account (f.eks. en person eller et firma) uploade for mange accounts.
Hermed kan du faktisk lave et community eller Extranet for en gruppe. Der er sikkert flere muligheder
endnu, jeg skal prøve det så snart jeg får tid og mulighed.

Google Base begreber
Google Base indfører selvfølgelig nogle nye begreber, der skal mestres for at få det fulde udbytte. Lad os
kikke lidt på de forskellige

Labels er et keyword eller keysætninger, f.eks. ordene Opskrift, Arrangement eller Artikel (Da Google
Base I dag kun findes på engelsk, er de selvfølgelig engelske, men de vil formentlig komme på dansk også)
Der beskriver det du har publiceret. Betragt det som en slags emneoverskrift.

https://www.google.com/accounts/NewAccount
http://base.google.com/base/howtobulkupload.html


Attributes er ord eller sætninger der karakteriserer eller kvantificerer dine publikationer. Du kan indtaste
flere attributter for hvert dokument. Du kan betragte attributterne som dine søgeord. Mere om dette
senere da vi her har fat I et meget vigtigt emne.

Google Base - Program Policies
Det er klart at google ikke tillader alt og blindt lader dig spamme væk og publicerer hvad som helst.
Google har opsat nogle politiker og retningslinier som bør følges og som hvis de brydes, kan risikerer at
banne dig fra Google nærmest til verdens ende. Her er lidt af det:
Funktionalitet
Sprog
Sproget er pt. kun engelsk men jeg forestiller mig bestemt at dette vil blive ændret. Jeg forestiller mig
også at der kommer en sprog attribut og det væsentlige bliver så at indholdets sprog skal stemme overens
med sprog attributtens angivelser.
URL'en
- Alle links skal være i live og tages en side du linker ned bør du pause din publikation i Google Base.
- Dine links skal være relevante for det du publicerer og du må ikke linke til e-mail (mailto:) eller billede,
lyd, video eller andre filer der kræver programmer for at åbne.
- Du bør ikke linke til sider der ikke viser indholdet umiddelbart, men kræver registrering eller login
- Du må ikke linke til sites der begrændser GoogleBot i robots.txt
Salg af vare og produkter
Google Base er i øjeblikket kun engelsk (amerikansk) hvorfor det er et krav at du kan leverer i hele USA
samt at priserne er i US dollars. Det er min forventning at det, når Google Base bredes ud til resten af
verden, vil være et krav at du kan levere i det område din lands attribut dækker og at dine priser er i den
valuta der passer til landet.
indhold m.m.
- Affiliate programmer er ikke velsete i Google Base
- Rådgivning, hjælp og produkter til snyd i test og prøver er ikke velsete i Google Base,
- Anti, volds eller hade sites er ikke velsete i Google Base.
- Racisme i enhver form er forbudt.
- E-mail lister der ikke er tilmeldingsdrevne og hvor brugeren selv kan framelde sig er ikke velsete i Google
Base
- Masse E-mail udsendings software eller sites der fremme spam er ikke velsete i Google Base.
- Sites der omhandler Cracking, hacking, omgåelse af kopibeskyttelse, Descramblere, ulovlige decoders og
andet af denne type er ulovligt i Google Base.
- Alt der publiceres skal respekterer love og regler om copyright og ophavsret.
- Sites der promoter, fordeler eller fremmer Pirat-software, -musik eller -film eller ulovlige kopiprodukter er
ulovlige i Google Base
- Pas på med dublicatet content og publicer ikke links til mirror sites
- Sites der fremmes eller sælger ulovlige stoffer (også lægemidler), Eksplosiver af en hver art, mirakel kure
og tilavarende er ikke lovlige i Google Base.
- Spilde sites og tilsvarende er ikke velsete i Google Base.
- Spam søgemaskine optimering, publikationer der er udført med botter, keyword stuffing og tilsvarende er
heller ikke tiladt i Google Base.
- Anstødeligt seksuelt indhold, børnepornografi eller sites der fremmer eller udbyder prostitution er ikke
lovligt i Google base.
- publikation af tredjemands personlige oplysninger er ikke tilladt. Følg persondatalovgivningens regler.

Google Base og søgemaskineoptimering
Google Base indeholder allerede nu en masse muligheder og potentiale som et søgemaskineoptimerings
værktøj. Dels kan du bruge den til at publicerer alle dine sider med, og dermed sikre at de blive fundet af
Google og at indholdet bliver indekseret. Du sikre også en bredere udbredelse i googles mange tjenester
der hvor det er relevant.

Attributterne vil på sigt blive et meget vigtigt og måske selvstændigt optimeringsområde. Jeg forventer, at
der relativt hurtigt vil vise sig en del attributter, der er mere populærere end andre og som oftere bliver



brugt som søgeord og dermed oftere eksponerer en publiceret side. Kunsten af fange op på disse
attributter og at skrive relevant indhold der kan bære de populære attributter og samtidig være relevante
for det site der optimeres for vil blive en værdifuld evne. 

Google Base - Sådan Gør du
Hvad præcist Google Base vil udvikle sig til er svært at sige. Der er oven i købet en risiko for at den flopper
helt og på sigt dør.
Mit råd til dig der har læst helt her til, er at du prøver dig frem og leger med tjenesten. Der vil være vigtig
pointer i, at være blandt de første der er på og i, at være bland de første der ved noget om denne tjeneste.
Publicer dine sider og følg med i din log. Skriv specielt indhold til Google Base og link fra dette indhold ud
til dit site. Prøv dig frem og del gerne dine observationer med mig og andre. Sammen bliver vi kloge

Hvis du har spørgsmål, bemærkninger eller tilføjelser så hører jeg gerne fra dig på kim@bufferzone.dk eller
på eksperten hvor jeg ofte er til at finde. Jeg beder om at du ikke stiller spørgsmål i artiklens kommentarer
da jeg her ikke kan svare på dem. Hvis du bidrager med en tilføjelse, vil du naturligvis blive nævnt
sammen med din tilføjelse.

Kommentar af eric-pedersen d. 28. Nov 2005 | 1

Det lyder jo nærmest som om at man som hjemmeside-ejer, og med fokus på SEO er nødsaget til at
publicere noget link-indhold.... God artikel...

Kommentar af bizty d. 27. Nov 2005 | 2

Kommentar af shirt-pusher_com d. 28. Nov 2005 | 3

Tak fordi du altid holder vores øjne åbne :o)

Kommentar af magnus46 (nedlagt brugerprofil) (nedlagt brugerprofil) d. 08. Jan 2006 | 4

Kommentar af stich d. 02. Dec 2005 | 5

Kommet lidt for hurtigt ud af produktionen. Lidt for mange ting bliver slået hen med "mere om det senere",
uden de rent faktisk bliver berørt ordentligt senere. En del sjuskefejl, som Word nemt ville have kunnet
afsløre (eller en til to gennemlæsninger). Der kunne være brugt lidt mere tid på at afprøve ting, i stedet for
at skrive flere gange om hvilke der skal afprøves ved senere lejlighed. Men det giver dog i det mindste
ideer til, hvad man selv kan sidde og hygge sig med at afprøve.
Et hot emne, og en ok start at læse artiklen igennem, inden man giver sig i kast med det.


