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Anvisningar för sökning i den digitala utgåvan av
Zacharias Topelius Skrifter

Det vanliga sökfältet
Sökningen söker hela ord. Du kan använda följande jokertecken:
* för att ersätta flera tecken
? för ett tecken
T.ex. Ljun? hittar Ljung medan Ljun* hittar Ljung, Ljungblommor o.s.v. Sökning på
enbart Ljun ger däremot ingen träff.
* och ? kan inte förekomma först i ett sökord.
Sökning på flera ord i fältet hittar alla textställen som innehåller minst ett av orden. De
träffar som innehåller alla eller flera ord kommer högre upp i sökresultaten.
För att söka på en fras, med alla ord i viss ordningsföljd, används raka citattecken (””)
runt frasen. Då hittas enbart de textställen som innehåller den specifika frasen.
Sökning med en söksträng på mindre än tre tecken fungerar inte.

Typ av sökning

I rullgardinsmenyn bredvid sökfältet kan du välja att göra en fritextsökning eller att
söka i vissa kodade textelement: personer, geografiska namn, omnämnda verk och
Topelius verktitlar.
Personer och geografiska namn söker i respektive register. Genom att klicka på en
sökträff visas information om personen/platsen och en länk till alla förekomster av
personen/platsen i utgåvan, oberoende av stavningsform.
Vid personsökning har du möjlighet att specificera ett årtal eller tidsintervall när
personen levde. Du kan också lämna det översta sökfältet tomt och endast söka på årtal.
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Sökresultatet består då av alla personer i registret vilka levde under det specificerade
årtalet eller tidsintervallet.
Topelius verktitlar söker i titlar för Topelius enskilda verk (dikter, noveller, brev o.s.v.).
Vid fritextsökning och sökning på omnämnda verk samt Topelius verktitlar kan du
under det översta sökfältet välja att istället för den normala sökningen göra en suddig
sökning eller en sökning med reguljära uttryck.
Med suddig sökning kan du söka på ord som är ungefär lika, d.v.s. ord som skiljer endast
lite i stavningen. Det är användbart för att hitta olika stavningsvarianter av ett ord eller
ett namn. Med en suddig sökning på Christina hittas t.ex. Christina, Christine, Christinæ,
Christin och Christna.
Med reguljära uttryck kan du utföra mera avancerade sökningar. T.ex. kan du söka på
[A-Za-z]{1,3}ristina för att noggrannare än den suddiga sökningen avgränsa till olika
former av namnet Kristina. Läs mera om reguljära uttryck här:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Regulj%C3%A4ra_uttryck.

Flera sökfält

Med knappen Lägg till sökfält kan du lägga till flera sökfält för att söka på flera ord enligt
valbar logik. Alternativen är:
 och (båda orden måste förekomma)
 eller (någotdera av orden måste förekomma)
 inte (första ordet måste förekomma och det andra ordet får inte förekomma)
 nära (söker på båda orden med ett maximalt avstånd på 3, 6 eller 10 ord mellan
de båda sökorden)

Övriga sökalternativ

De övriga fälten – tidsperiod och sökning för brev – kan vara tomma sökningar, d.v.s. de
kräver inte en söksträng i det översta sökfältet, även om de kan kombineras med en.
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Söker du t.ex. enbart på ett visst årtal listas alla de texter som är daterade det året. Du
kan också söka på exakta datum och tidsintervall. Sökningar på tidsintervall med enbart
årtal gäller från startårets början till slutårets slut.
För breven kan du dessutom söka på avsändare/mottagare och avsändar-/mottagarort.

Avgränsningar och sökträffarnas sorteringsalternativ
I spalten till höger kan du avgränsa sökningen till en eller flera genrer och utgåvor, samt
texttyper.
Under sökalternativen kan du välja hur sökträffarna ska sorteras. Alternativen är:
 relevans (sökmotorns poängsättning är förvald: ju fler träffar på texten desto
högre rankas den, kortare texter kommer före långa texter, ju tidigare i texten en
träff finns desto högre rankas den, vissa element så som texternas titlar rankas
högt)
 alfabetiskt (enligt titlar)
 äldst först (enligt dateringar)
 genre
För att ändra sorteringsordningen på en redan utförd sökning måste du klicka på Sökknappen efter att du valt nytt sorteringsalternativ.

Sökresultatet
Sökträffarna grupperas enligt text (dikt, saga, novell, brev, o.s.v.).
Sökträffarna kan avgränsas enligt genre, utgåva, texttyp och årtal, samt för brevens del
enligt avsändare/mottagare och avsändar-/mottagarort.
Klicka på Ta bort avgränsningar för att återställa sökläget.
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