
2002aren laburpena
Google-ren eskutik
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informatika

Interneten erabiltzaile gehienek
badakite Google dela gaur
egungo bilatzailerik erabiliena.
Pasa den urtean 55 mila milioi
bilaketa inguru egin ziren
bertan. Agian ez dute jakingo,
ordea, urtea bukatzean egindako
bilaketekin txosten bat
kaleratzen dutela. Bilaketa-mota
ezberdinen Top Ten modukoak
agertzen dira, hilabetez hilabete
gai jakin baten inguruan zenbat
bilaketa egin diren eta antzeko
estatistikak. Horrelako txostenek
internauten profil soziologikoak
egiteko laguntza baliagarria
eskaintzen dute.

BESTALDE, GOOGLE ZEITGEIST IZENEKO ZER-
BITZUAK (http://www.google.com/press/
zeitgeist.html) urteko gertakizun ga-
rrantzitsuenen eta pil-pilean zeuden
joeren ikuspegi berezia ematen du.

Jendearen kezkak nondik nora joan
diren ikusteko balio du, gai jakin bate-
kiko interesa nola handitu edo txikitu
den ikusteko edo, hainbeste sakondu
gabe, gai hutsaletarako; esate batera-
ko, Interneteko pertsonaia garrantzi-
tsuena zein izan den jakiteko, bilaketa-
-kopuruaren arabera behintzat. 

Top Ten bilaketak
Agian, atalik erakargarriena Top Ten bi-
laketena da. Google-k aukera ugari es-
kaintzen ditu atal horri dagokionez.
Iazko datuei begira, orokorrean, gehien
bilatu zen terminoa ‘Spiderman’ izan
zen, pelikula horrek pasa den urtean
eduki zuen arrakastaren isla. Musika-
ren atalean, Eminen eta Shakira izan
ziren errege-erreginak eta kirolean,
berriz, David Beckham eta Anna Kour-
nikova. Bitxia da Las Ketchup 20 bila-

keta ugarienen artean aurkitzea baina
are bitxiagoa da bilaketa horien histo-
ria ikustea herrialdez herrialde. Espai-
nian, maiatzean egin ziren bilaketa
gehien, ekainean Italiara iritsi zen
Aserejé-a eta urte-amaieran Alema-
nian, Estatu Batuetan eta Erresuma
Batuan doinu horrekin dantzan ari
ziren bitartean, Espainian jadanik
modaz pasatuta zeuden.

Google-ren estatistikek herrialdeen
artean dauden ezberdintasun edo ber-
dintasun kulturalez jabetzeko ere balio
dute. Erresuma Batuan, Frantzian eta
Estatu Batuetan emakume bilatuena
Britney Spears izan zen eta Japonian,
berriz, hamar emakume bilatuenen
artean ez dago mendebaldeko inor. 

Bilaketa-terminoak aztertzeaz gain,
bilaketak nondik, zein hizkuntzatan eta
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Google-n aldatu egiten dute logoa egun bereziak ospatzeko, adibidez,
urte berria ospatzeko. 



zein plataformatatik (sistema eragilea
eta nabigatzailea) egiten diren ere az-
tertzen dute Google-koek. Hizkuntza
nagusiena ingelesa da, bilaketen erdiak
hizkuntza hori erabiliz egin baitziren.

Alemana dator gero (ingelesa baino
lau aldiz gutxiago erabili zen) eta on-
doren japoniera eta gaztelania, horiek
biak nahiko parean. Ingelesa baino
zortzi aldiz gutxiago erabili ziren. Siste-
ma eragileetan, Windows 98 erabili zen
gehien, % 37, Windows XP erabiltzai-
leen % 26k erabili zuten eta Windows
2000 % 20k. Beraz, Windows da orain-
dik ere sistema eragileetan jaun eta
jabe; izan ere, Windows ez diren siste-
ma eragileen kopurua % 8 baino ez da.
Nabigatzaileei dagokienez ere, Micro-
soft da nagusi, Internet Explorer baita
nabigatzaile erabiliena. 

Hemen aipatu diren datuak bitxikeria
moduan har daitezke, baina, Internetez
baliatuz, ikerketa soziologiko, demogra-
fiko eta politiko ugari egiten dira.
1995ean Internetek 18 milioi erabiltzaile
zituen eta 2001eko martxoan, berriz, 167
milioi inguru. Hazkunde azkar horren
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arrazoien bila dabiltza ikertzaileak eta,
sarea zertarako eta nola erabiltzen den
jakiteko, erabiltzaileen bilaketak ikertze-
az aparte, posta elektronikoa nola era-
biltzen den aztertu dute: zein berri ira-
kurtzen dituzten, zer erosten duten eta

zergatik, txata zertarako erabili duten
eta abar. Bitxikeria bezala, 2001eko irai-
leko atentatuak eta gero estatubatua-
rrek Internet zertarako erabiltzen duten
aztertzen duen ikerketa aipa daiteke. Ez
zuten erabili berri-iturri nagusi bezala,
telebistaren eta telefonoaren gehigarri
bezala baizik (telefono-sarea gainezka
baitzegoen) eta, batez ere, sentitu zuten
haserrea adierazteko. 

Horrelako ikerketa gehiago ere aurki
ditzakegu Google direktorioaren Inter-
neteko estatistika- eta demografia-ata-
lean eta, nola ez, hilabetez hilabete
datu bitxiak ikusi nahi izanez gero,
Google Zeitgeist-en. 

Deskarga Digitalaren Eguna

Martxoaren 21ean Deskarga Digitalaren Eguna ospatuko da Europako
zazpi herrialdetan, Espainia barne. Peter Gabriel-ek sortutako banaketa
digitalerako OD2 enpresak eskainiko du zerbitzu hori. Warner, EMI, Uni-
versal eta BMG diskoetxeek, besteak beste, bultzatutako ekimena da eta
sarearen bidez musika jaisteko
web gune legalak badaudela
azpimarratu nahi dute. 150.000
abesti egongo dira eskuragarri
izena ematen dutenentzat  eta
abestiak jaisteko 5 euro eman-
go zaizkie. Abesti gehienak beti-
ko eskuratu ahalko dira, baina
beste batzuk hilabeteko epean
iraungiko dira. Ekimen honetaz
gozatzeko, http://www.digitaldownloadday.com/ orrialdera joan behar
da eta zure herrialdea aukeratu. Espainian, http://los40.com guneak
eskainiko du zerbitzua. Erregistratu eta gero, hilabeteko epea edukiko
dugu gure 5 euroak gastatzeko, martxoaren 21etik hasita. 
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‘Las Ketchup’ terminoaren bilaketa-kopurua urtean zehar nola aldatu den ikusten da grafiko honetan.
Datuak bost herrialderi dagozkie.
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