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Història

L'origen d'Internet cal cercar-ho en un experiment del govern dels Estats Units fa quasi
30 anys en el qual es va decidir crear una xarxa que connectara ordinadors militars i 
universitaris per a poder compartir informació sobre les recerques científiques i analitzar
formes que les connexions es mantingueren davant un conflicte bèl·lic. Va sorgir així en 
1969 la xarxa Arpanet (originada com a resultat de les recerques dutes a terme per 
l'Agència de Projectes de Recerca Avançada (ARPA) del departament de Defensa dels
Estats Units d'Amèrica) a la qual es van ser afegint a poc a poc més xarxes fins que en 
1983 el govern d'EUA decideix segregar de *Arpanet les connexions entre ordinadors
militars per a fer la seua pròpia xarxa de defensa (*MilNet). Aquest any i3s considerat
habitualment com el del naixement d'Internet (INTERnational NETwork of Computers).
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Un cercador és una web en la qual l'usuari pot teclejar unes paraules i el cercador li 
mostra les pàgines web més relacionades amb aqueixes paraules de cercamostra les pàgines web més relacionades amb aqueixes paraules de cerca

Google és el més conegut i utilitzat, però existeixen altres cercadors com Yahoo i Bing, 
que també ofereixen serveis afegits (correu electrònic, notícies, etc), i DuckDuckGo
(cerques anònimes). També hi ha multitud de cercadors específics de moltes àrees
temàtiques.

Google i altres cercadors emmagatzemen les cerques i construeixen un perfil de cada 
usuari (quan s'identifica) per a personalitzar els resultats de la cerca i els anuncis que 
apareixen.

Exercici: prova a cercar informació amb diversos cercadors alhora, per exemple d'un
grup de música o d'alguna pel·lícula, i compara els enllaços que ixen en la primera 
pàgina de Google, Yahoo, Bing, i DuckDuckGo. El normal és que molts enllaços
coincidisquen, però uns altres seran diferents, perquè cada cercador utilitza un sistema 
diferent per a valorar les pàgines rellevants per a una cerca determinada.
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Google es compon de tres parts:

- Un robot que rastreja tota la web a partir dels servidors DNS i emmagatzema els
documents

- Un índex que cataloga els elements i els classifica segons la seua naturalesa: paraules, 
imatges, *video, altres tipus d'arxiu, …

- Un cercador en el magatzem de google que compon la pàgina resultant

- Per a realitzar aquesta tasca google disposa d'uns 200 clusters d'ordinadors repartits
per tot el món. La política de *google és utilitzar un gran nombre d'ordinadors de baix
cost, d'aquesta manera cadascun d'aqueixos clusters es compon d'uns 20.000 
ordinadors que mantenen la informació per triplicat.
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Exercicis:

1) Compara la cerca de les paraules “Los angeles” i les paraules “Los angeles –hotel” , 
veuràs que la segona cerca elimina les pàgines que ofereixen hotels a Los Angeles.

2) Volem cercar informació sobre uns bancs per a posar en el jardí. Si poses per 
exemple la paraula “banco” t'eixiran un munt d'entitats bancàries. Què caldria posar 
perquè la cerca traguera els resultats desitjats?

3) Cerca “los a*s” i veuràs que ix algún enllaç que no té res que vorer amb Los Ángeles

4) Cerca amb les paraules “site wikipedia baloncesto”, i comprova que solament ixen
enllaços de la *wikipedia, relacionats amb el bàsquet.
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