
2. september
Innvandrerkonferansen i 
2013 har temaene mang-
fold, innovasjon og delta-
kelse; LO er medarrangør; 
Trondheim.

Trygghet i samfunnet, er 
tema for frokostmøte i 
regi av If skadeforsikring; 
Oslo.

3. september
Klimaseminar ser fram 

mot 2100 og hvordan kli-
maendringene vil ramme 
nordområdene; Tromsø.

4. september
Kristelig Folkeparti feirer 
80 år. Forskningskonferan-
se, Eureka; Trondheim

5. september
Valgkamp og sosiale me-
dier, er tema for seminar i 
regi av Universitetet i Oslo.

9. september
Stortingsvalg og Sametingsvalg.
Seminar om nanomaterialer og hel-
seeffekter; Oslo.
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edia.noSøk på «Øk»
Den som har jobbet på PC en 
stund oppdager stadig et tilbake-
vendende problem. Hvor har det 
blitt av…? Nå er ikke det et nytt 
problem. I papirverden er det hel-
ler ikke alltid lett å finne det en 
hadde lagt fra seg. Men måten å 
organisere informasjonen på er 
i prinsippet ikke så ulik. Det er 
organisert i mapper og i map-
pene ligger dokumentene. 

Men den digitale verden 
har et ekstraverktøy, søke-
funksjonen. De aller fleste 
kjenner søkefunksjonen til 
Google. Et stikkord i et søke-
felt og så har du forhåpentlig-
vis funnet akkurat det som du 
leter etter.

Det er litt annerledes på din 
egen datamaskin, men Google 
har vært så hjelpsom at de har ut-
viklet et program som gjør at du 
kan søke gjennom din egen data-
maskin for å finne det du leter et-
ter. Når du har innstallert Goog-
le desktop på din egen maskin, er 
det bare å trykke et par ganger på 
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Ctrl-knappen og det duk-
ker opp et søkefelt midt på 
siden. 

Resultatet kan vises på 
en nettside som om det 
var et ordinært Google-
søk. 

Men både Macer og 
PCer har innebygd an-

dre søkefunksjoner. 
Ved hjelp av tas-
tekombinasjonen 
Eple+F vises søke-
funksjonen i Mac. 
Øverst i høyre hjør-

ne på dokumentre-
gisteret er det et søke-

felt. Ved hjelp av det kan 
du søke i alle disker du har 
tilgang til.

Tilsvarende funksjon er 
det også i Windows. Men 
her er det ingen enkel hur-
tigtast som hjelper deg til 
å åpne vinduet. Men med 
et dokumentregister oppe 
er det mulig å søke gjen-
nom hele PCen. Søkefel-

tet er oppe til høyre og det 
skal søke i full tekst, det vil 
si ikke bare i filnavnene, 
men også i filinnholdet.

Windows har én mulig-
het til. Trykker du på start-
knappen, får du opp en 
meny og nederst et søke-
felt med beskjeden: «Søk 
programmer og filer». Her 
kan du finne det du leter 
etter på egen maskin. Den-
ne muligheten var til stede 
inntil siste versjon av Win-
dows, Windows 8. Det nye 
systemet skal være tilpas-
set berøringsskjerm, og 
vips hadde utviklerne hos 
Microsoft fjernet denne 
kjekke mulighetene. Ryk-
tene sier at den er tilbake 
i neste versjon, Windows 
8.1.

Godt søk.
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