ZW núm.29 Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí.
http://es.ask.com/
http://blogsearch.google.com/

Us presentem dos cercadors que poden ajudar-vos en la vostra tasca diària. Un
d’ells, la versió definitiva del buscador Ask.com a Espanya. Una versió especialment
preparada que incorpora les mateixes funcions que les versions del buscador per a
la resta del món. Aporta com a novetat important que l’ordre de rellevància de les
referències facilitades no només es basa en la popularitat d’una pàgina web, sino
també en la seva autoritat sobre un tema específic. La funció "Mi Ask" permet
guardar de forma senzilla elements buscats, que, d’aquesta manera, són
accessibles des de qualsevol lloc. Dintre de la pàgina, a baix, a l’esquerra, trobem
la icona Bloglines: un servei on line gratuït que permet subscriure’s i administra
nombroses fonts d’informació en el web, com canals de notícies, weblogs i arxius de
so, etc. Aquí podreu consultar les preguntes i repostes més freqüents sobre aquest
servei. En qualsevol cas, és recomanable que consulteu la seva política de privacitat
per tal de conèixer a fons el seu funcionament i condicions del serveis.
L’altre cercador, el Blogsearch de Google, permet buscar entre els diferents blocs
aquells que ens interessen més per la seva temàtica, etc. La cerca es fa per data
d’actualització, és a dir, que ens facilita les entrades més recents, tot i que també
es pot ordenar per rellevància, com és el cas de Google News. Per conèixer millor
com fer la cerca de blocs podeu consultar aquí les preguntes més freqüents. Així es
com es presentava Blog Search en el mes de setembre de 2005, quan va veure la
llum: “Esperamos que Blog Search ayude a nuestros usuarios a explorar el universo de los blogs de
manera más eficaz, y quizás logre que muchos se unan a esta revolución. Tanto si está buscando críticas
sobre Harry Potter, como comentarios políticos, recetas de ensaladas de verano o cualquier otra cosa,
Blog Search le permite encontrar lo que los demás opinan sobre cualquier tema que usted elija. En los
resultados se incluyen todos los blogs, no sólo los que se publican en Blogger. Nuestro índice de blogs se
actualiza constantemente para que obtenga siempre los resultados más precisos y actualizados(…)”

