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Streszczenie. Artykuł przedstawia typowe problemy, z jakimi spotykają się 
użytkownicy internetowych serwisów wyszukujących: niewiedzy na temat 
dostępnych narzędzi wspomagania procesu wyszukiwania informacji, braku 
umiejętności ich prawidłowego wykorzystania oraz trudności z interpretacją 
wyników. Zaprezentowane są również perspektywy rozwojowe dla 
serwisów wyszukujących, które mają być odpowiedzią na przedstawione 
problemy. 

Można powiedzieć, że szczęście uśmiechnęło się do Billa Gatesa gdy wygłaszał swoje, słynne już, 
zdanie: „640 kilobajtów powinno wystarczyć każdemu”. Nie ujmując w swej proroczej wizji rozmiaru i 
szybkości sieci komputerowych uniknął narażenia się na kompletną kompromitację. Zresztą, trzeba to 
przyznać otwarcie, nikt chyba nie mógł przewidzieć jak dynamicznie sieci komputerowe będą się 
rozwijać i, co nie mniej ważne, jak szybko i łatwo wtopią się w codzienne życie wielu ludzi. Nikogo już 
nie szokuje możliwość sprawdzenia stanu konta bankowego przez Internet, wysłanie SMS’a czy też 
używanie zamiast poczty konwencjonalnej, jej elektronicznego odpowiednika. Z możliwości, jakie daje 
Internet korzystają już nie tylko zaszyci w ciemnych pomieszczeniach entuzjaści z przekrwionymi 
oczyma i zanikiem mięśni wszystkich kończyn prócz dłoni. Sieć wykorzystują osoby posiadające o 
komputerach wiedzę szczątkową, wystarczającą na uruchomienie przeglądarki, a czasem nawet na 
wyłączenie komputera bez uciekania się do wyjęcia wtyczki z gniazdka. 

Zasoby informacyjne Internetu szacowane były w roku 1998 na ponad 100 terabajtów danych, czyli 
mniej więcej tyle, co milion w pełni zadrukowanych, czterystustronicowych książek. Należy sobie 
jeszcze uświadomić, co trafnie podkreślił Lawrence [LaGi], że to nie ilość danych stanowi tu o sile, lecz 
ich dostępność - czyli dokładnie odwrotność bardzo życiowego prawa Murphy’ego mówiącego, że 
książka, której akurat najbardziej potrzebujemy z biblioteki będzie już wypożyczona. Po raz pierwszy w 
historii dane są dostępne dla każdego, o każdej porze i z dowolnego miejsca na ziemi (oczywiście 
mówię czysto teoretycznie nie biorąc pod uwagę żadnego partykularnego operatora 
telekomunikacyjnego). Gdzie więc tkwi problem? Otóż Internet to Wielki Bałagan, w którym wszystko 
jest, ale nic na swoim miejscu. Bałagan, gdzie do rozmiarów sztuki urasta odnalezienie akurat tych 
danych, które przedstawiają dla nas jakieś znaczenie. Bałagan, który w połączeniu ze wspomnianą coraz 
większą liczbą ludzi, dla których osługa komputera sprowadza się do niezbędnego minimum, daje nader 
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ciekawy problem badawczy, który można wyrazić pytaniem: jak usprawnić wyszukiwanie informacji w 
Internecie i uczynić ten proces przyjaznym dla przeciętnego użytkownika? 

Chciałbym poprzez ten artykuł przybliżyć nieco Czytelnikowi naukowe podejście do problemów, 
jakie są obecne przy projektowaniu serwisów wyszukujących, popularnych „wyszukiwarek”2. Jako, że 
dziedzina to bardzo pragmatyczna, nie trzeba się obawiać wzorów - będę się raczej koncentrował na 
przedstawieniu trudności i analizie istniejących rozwiązań mających ułatwić użytkownikowi proces 
wyszukiwania informacji, abstrahował zaś od technicznych zagadnień związanych z metodami działania 
przeszukiwarek (z jednym małym wyjątkiem). Odpowiedź na pytanie jak serwisy indeksujące gromadzą 
dane i skąd je pobierają nie leży w zakresie tego artykułu, jednak jeśli tylko Czytelnicy wyrażą taką 
chęć, może na ten temat powstać odrębna publikacja z mojej strony. 

Tak więc można wyróżnić trzy główne klasy problemów, z jakimi borykają się użytkownicy 
poszukujący informacji w Sieci. Klasa pierwsza to… 

Brak wiedzy o tym jak szukać informacji w Sieci 

…czyli mówiąc wprost: jak korzystać z narzędzi, które zostały w tym celu stworzone. Narzędzia, o 
których mowa, to głównie wyszukiwarki, serwisy katalogowe oraz, do pewnego stopnia, grupy 
dyskusyjne, którymi nie będziemy się w tym artykule zajmować. Zależności pomiędzy nimi przedstawia 
rysunek 1. 

 
Rysunek 1. Podział dostępnych narzędzi do poszukiwania informacji w Internecie 

Pewnego wyjaśnienia wymaga podział wyszukiwarek na podgrupy. Jako główne kryterium przyjęto 
tutaj źródło danych, z jakiego korzysta dane narzędzie. Serwisy indeksujące same gromadzą informacje 
o zasobach Internetu, które później udostępniają użytkownikom poprzez wyniki zapytań. Meta 
wyszukiwarki korzystają z innych wyszukiwarek danych prezentując informacje połączone i zazwyczaj 
przefiltrowane, co w myśl zasady gdzie dwie głowy to nie jedna, daje na ogół lepsze wyniki niż każde ze 
źródeł z osobna. Narzędzia klasyfikujące są próbą połączenia funkcjonalności predefiniowanych 
katalogów i wyszukiwarek; takie hybrydowe podejście ma wiele atutów, o czym będzie mowa w dalszej 
części tego artykułu. 

Wróćmy jednak do braku doświadczenia użytkowników w posługiwaniu się wyżej wymienionymi 
narzędziami. Zaskakujące są na przykład analizy użycia wyszukiwarek – okazuje się, że średnio 
zapytania są dwu lub trzy wyrazowe. Tak krótkie zapytanie daje zazwyczaj wynik w postaci milionów 
pasujących dokumentów, jest więc zbyt ogólne i powinno zostać uszczegółowione. To jednak nie ma 
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miejsca, bowiem użytkownicy są bardzo niecierpliwi i po przejrzeniu około trzech do pięciu 
dokumentów ze „szczytu” listy wyników zazwyczaj rezygnują kompletnie z dalszego wysiłku i 
zniechęceni uznają, że czegoś tam w Sieci „po prostu nie ma”, lub „nie da się znaleźć”. 

Wspomniany znaczący procent „nieefektywnych”, zbyt ogólnikowych zapytań wymusza na firmach 
będących właścicielami wyszukiwarek jakieś środki zaradcze. Zwykle są to obszerne systemy pomocy 
mające ułatwić formułowanie dokładnych zapytań zawierających operatory logiczne. Cóż z tego, jeśli 
każdy, kto miał kiedyś przyjemność uczenia się logiki wie, że operatory pana Boole’a wcale do prostych 
nie należą, szczególnie, gdy mamy sformułować skomplikowane zapytania typu: „podaj strony 
zawierające A, ale tylko wtedy, jeśli występuje tam C chyba, że wystąpi razem para C i B”. Zresztą, 
przyznajmy otwarcie, chyba nie chodzi tu o wymuszanie na użytkowniku myślenia w kategoriach 
operatorów i słów kluczowych, a bardziej o to, by inteligentny program był w stanie domyślić się, czego 
tak naprawdę ten użytkownik poszukuje i sam sobie dalej poradzić. Założenie takie prowadzi nas 
bezpośrednio do wykorzystania analizy języka naturalnego. 

Niewiele jest wyszukiwarek, które starają się być przyjazne dla Internauty poprzez akceptowanie 
zapytań w języku naturalnym. Dzieje się tak głównie z powodu trudności z semantyczną analizą tekstu, 
która jest czasochłonna, co przy setkach zapytań w ciągu sekundy jest nieefektywne, ale i dlatego, że w 
Sieci nie ma właściwie żadnych reguł językowych ani gramatycznych, których można byłoby się 
trzymać. Kosmopolityczny Internet to setki języków i narzeczy, odmian kodowania znaków no i błędów 
ortograficznych – jaki język przyjąć za ten właściwy? Aktualnie jedynym znanym mi komercyjnym 
serwisem gdzie zapytania można wydawać w języku naturalnym (angielskim) jest AskJeeves.com 
(„Spytaj Jana”). Inne wyszukiwarki dodają czasami opcję lematyzacji (ang. stemming), czyli 
uniezależnienia się od formy fleksyjnej słowa w zapytaniu i poszukiwania wszystkich jego możliwych w 
danym języku wariacji. Przykładowo wpisując zapytanie „zupy ogórki” lematyzator zamieni je najpierw 
na „zupa ogórek” i będzie poszukiwał wszystkich form fleksyjnych tych wyrazów. Dokument 
zawierający tekst: „zupa ogórkowa” znajdzie się więc w wyniku zapytania, co nie miałoby miejsca w 
przypadku serwisu bez lematyzacji. 

 
Rysunek 2. Niektóre z mniej znanych wyszukiwarek posiadają bardzo oryginalną szatę graficzną. 

Cieszy poczucie humoru twórców, szczególnie w przypadku serwisu DogPile („psia kupka”). 

Uwzględnienie fleksji należy stosować z głową, bowiem niewłaściwie użyte może prowadzić do 
nadmiarowego zbioru wyników („babie lato” będzie pasowało do „pojechaliśmy latem z moją babą na 
wczasy”). Również należy pamiętać, że reguły odmiany są sprawą specyficzną dla danego języka i 



użycie lematyzacji według reguł angielskiej gramatyki (co oferuje wiele serwisów, na przykład HotBot 
czy MSN Search) nie ma sensu i przyniesie bezsensowne rezultaty gdy zaaplikowane do zapytania w 
języku polskim. 

Zabieg lematyzacji ma jednak, mimo pułapek, niesamowite znaczenie. Brak uwzględnienia fleksji 
w wyszukiwarkach jest dla wielu użytkowników nieintuicyjny. Szkoda, że w polskich serwisach, biorąc 
pod uwagę bogactwo gramatyczne naszego języka, taka opcja nadal jest rzadkością (posiada ją jedynie 
ONET). 

Składnia i fleksja to niestety nie wszystkie pułapki, jakie czekają na nieświadomego użytkownika. 
By efektywnie wyszukać interesujące nas dokumenty należy pamiętać o detalach takich jak pisownia 
słów kluczowych z, lub bez polskich znaków („zolte zdzblo” i „żółte źdźbło” to według „sieciowej 
praktyki” to samo, mimo że bulwersujące dla polonisty), nie używaniu słów pospolitych (jak spójniki), 
czy też prób używania synonimów, gdy wszystko inne zawodzi. 

Należy podkreślić, iż problem braku wiedzy o technikach wyszukiwania informacji, o tym jak 
działają serwisy przeszukujące i jak je poprawnie wykorzystać, jest obecnie chyba najbardziej istotnym i 
trudnym zadaniem, z jakim borykają się użytkownicy Internetu. Dla pełnego obrazu winniśmy jedynie 
wspomnieć zwyczajową abnegację wszelkiego rodzaju plików pomocy i dokumentacji, która, nawet jeśli 
istnieje, zazwyczaj pozostaje nieprzeczytana... W takiej sytuacji trudno jest o edukację użytkownika i 
należy poszukiwać alternatywnych sposobów dotarcia do niego i ułatwienia mu życia. 

Zakładając jednak, że wiemy jak korzystać z wyszukiwarek i katalogów nadal pozostaje... 

Brak wiedzy o tym gdzie szukać informacji 

...i czym się posłużyć by ją znaleźć. Internet jest zbyt obszerny i zbyt dynamiczny na to, by istniał 
sposób na określenie, co w danej chwili się w nim znajduje i gdzie. Serwisy indeksujące mimo 
rosnących możliwości technicznych nadal nie nadążają za śledzeniem zmian w Sieci (zob. rysunek 3). 
Liczba stron nawet w wiodących wyszukiwarkach jak Altavista czy Google odzwierciedla ułamek 
wszystkich zasobów Internetu. Zresztą, nawet ten ułamek nie jest kompletny, czego najlepszym 
przykładem jest liczba tak zwanych „martwych odnośników”. URL3, czyli adres, który zwraca 
wyszukiwarka jest uznawany za „martwy”, gdy strona, na którą on wskazuje, już nie istnieje. Sytuacja 
taka może mieć miejsce z paru przyczyn, przykładowo użytkownik może zmienić nazwę pliku strony 
(np. z index.html na index.php), zmienić jej lokalizację (bo inny dostawca usług internetowych okazał 
się tańszy), bądź też w ogóle usunąć ją na stałe z serwera (ponieważ stała się nieaktualna). Przyczyn jest 
wiele, zaś efekt jeden – wyszukiwarka posiada w swojej bazie danych jedynie „cień” takiej strony, jej 
nieaktualny adres, który nie zapewnia do niej dostępu. 

Na rysunku 4 przedstawiony jest szacowany procentowy udział martwych stron dla najbardziej 
popularnych serwisów. Widać, że liczby te są zaskakująco duże. By zmniejszyć frustrację swoich 
klientów niektóre wyszukiwarki udostępniają opcję obejrzenia kopii każdej z zaindeksowanych stron w 
momencie, gdy została ona zarejestrowana w bazie danych. Mimo tego, problem niespójności i 
niekompletności danych przechowywanych w serwisach wyszukujących pozostaje faktem, ponieważ 
uaktualnienia kopii zaindeksowanych stron (ich ponowne odczytanie i weryfikacja adresu) są 
wykonywane po okresie paru tygodni, czy też nawet miesięcy [LaGi]. Trudno jest sobie wyobrazić, by 
kilkumiesięczna kopia strony głównej serwisu informacyjnego CNN była w stanie usatysfakcjonować 
kogokolwiek (z pewnością byłyby to już „nieświeże” aktualności)... Przyczyn tak długiej zwłoki jest 
parę, można wymienić ograniczenia w przepustowości sieci po stronie serwera indeksującego, co 
limituje liczbę sprawdzanych stron na sekundę, trudności w pielęgnacji olbrzymich indeksów baz danych 
wyszukiwarki, czy też po prostu większy priorytet przyznany eksploracji nowych zasobów Sieci, niż 
odświeżaniu tych już znanych.  
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Rysunek 3. Indeksowany przez wyszukiwarki procent istniejących zasobów WWW. Dane pochodzą z roku 1999, 

przy czym tendencja jest malejąca - serwisy nie nadążają za rozwojem Sieci. Źródło: [LaGi] 

 
Rysunek 4. Procentowy udział „martwych” odnośników dla różnych wyszukiwarek. 

Dane ukazują procent w całym wyniku, jak i w pierwszych 400 odnośnikach. Źródło: [SESD] 

Jak więc brzmi odpowiedź na pytanie gdzie szukać by znaleźć, a najlepiej jeszcze w krótkim 
czasie? Po pierwsze nie można przywiązywać się tylko do jednej wyszukiwarki i należy próbować 
wszystkich, które są dostępne. Pokrycie zaindeksowanych fragmentów sieci nawet między największymi 
serwisami jest nadal dość niskie (dla zapytania skierowanego do 14 różnych wyszukiwarek, około 30% 



dokumentów znajdzie się w wynikach tylko jednej z nich - por. [SESD]). Należy przypuszczać, że w 
odpowiedzi na takie samo zapytanie skierowane do dwóch wyszukiwarek, otrzymamy dwa różne 
zestawy wyników. Jeśli zaś jesteśmy nieco leniwi i wolimy by pracę powyższą wykonała maszyna, 
należy skorzystać z metawyszukiwarki. 

Metawyszukiwarki robią dokładnie to, czego nam potrzeba – same nie posiadają co prawda baz 
danych o tym co znajduje się w Sieci, ale potrafią przekierować nasze zapytanie do wielu innych 
serwisów przeszukujących, zinterpretować ich wyniki, usunąć duplikaty i w efekcie pokazać spójny 
zbiór odnośników. Taka nieco złodziejska technika jest bardzo skuteczna i na ogół owocuje w postaci 
bardzo dobrego zbioru dokumentów. Metaprzeszukiwarki są dostępne zarówno w formie serwisów 
Internetowych (np. Dogpile, Ixquick, Mamma), jak i programów, które można uruchomić na lokalnej 
maszynie (Copernic) – na końcu tego artykułu podaję listę adresów, z których zainteresowany Czytelnik 
może skorzystać by pogłębić swoją wiedzę na ten temat. 

Również wiedza o tym czego szukamy może dostarczyć wskazówek gdzie należy się skierować. 
Istnieje wiele serwisów wyszukujących dedykowanych do konkretnych rodzajów informacji. 
Przykładowo Citeseer to wyszukiwarka indeksująca jedynie artykuły naukowe, Moreover zajmuje się 
gromadzeniem odnośników do najświeższych informacji prasowych, przy pomocy Google-Image można 
szukać obrazków w Internecie. Jeśli poszukujemy pliku, którego nazwę choćby częściowo znamy, 
najprościej jest skierować zapytanie do Lycos FTP – wyszukiwarki indeksującej zasoby serwerów FTP. 
Te przykłady oczywiście nie wyczerpują wszystkich specjalizowanych wyszukiwarek. Warto jest 
pamiętać o ich istnieniu, bowiem w swojej wąskiej dziedzinie zwykle dają one lepsze wyniki od 
serwisów ogólnych. 

Do tej pory mówiliśmy cały czas o wyszukiwarkach opartych na paradygmacie zapytanie-zbiór 
wyników. Widać, że mimo swej popularności, serwisy takie mają wiele pułapek i nie są najprostsze w 
obsłudze. W roku 1994, dwóch studentów - David Filo i Jerry Yang, późniejsi właściciele firmy Yahoo 
wpadli na pomysł, by informacje o zasobach w Internecie udostępnić w formie znanej wszystkim 
ludziom korzystającym z katalogu dziesiętnego w bibliotekach, bądź poniekąd z żółtych stron książki 
telefonicznej – w formie katalogu. Pomysł okazał się wielkim sukcesem i około 50% użytkowników 
deklaruje częste korzystanie z tej właśnie pomocy przy przeszukiwaniu sieci. Katalogi są podzielone na 
tematyczne grupy, które wraz z zagłębianiem się w hierarchii, stają się coraz bardziej szczegółowe. 
Można więc dotrzeć do dokumentów na specyficzny temat nie znając w ogóle słów kluczowych, które 
by ten temat określały, a jedynie jego ogólną charakterystykę, pozwalającą na odnalezienie jego pozycji 
w katalogu. I wszystko byłoby wspaniale gdyby nie parę wad, z powodu których pozostałe 50 procent 
użytkowników preferuje jednak zwykłe wyszukiwarki. Otóż, po pierwsze, katalogi są zazwyczaj 
tworzone manualnie, to znaczy zespół ludzi siedzi i przydziela dokumentom w sieci ich pozycję w 
katalogu. Taki sposób „indeksowania”, mimo że najdokładniejszy, jaki można sobie wyobrazić, bo 
wykonywany przez człowieka, jest niesamowicie powolny. Z tego powodu katalogi na ogół zawierają 
nieporównywalnie mniejszą liczbę stron Internetowych niż wyszukiwarki standardowe (choć należy 
powiedzieć, że w większości przypadków jakość odnośników z katalogu w pełni rekompensuje ich 
ilość). Po drugie katalogi mają predefiniowaną strukturę i ich poziom abstrakcji jest czasami 
niewystarczający, szczególnie, jeśli chodzi o detale (czy Stanisław Lem to bardziej wizjoner, filozof czy 
fantasta?). Po trzecie, w większości przypadków kategorie określające bardzo wąskie dziedziny po 
prostu nie istnieją, albo trudno jest sprecyzować ich pozycję w hierarchii katalogu. Entuzjaści twierdzą, 
że sytuacja ta poprawia się z dnia na dzień, szczególnie w przypadku projektów jak Open Directory 
Project, gdzie dokumenty do kategorii są przydzielane przez całe rzecze Internautów, a nie tylko firmę 
będącą właścicielem katalogu. W mojej opinii jednak, z powodów opisanych powyżej, ten typ 
wyszukiwania jest wciąż jeszcze przynajmniej o rząd wielkości słabszy od klasycznych serwisów 
wyszukujących. 

Biorąc pod uwagę funkcjonalność wyszukiwarek oraz prostotę i intuicyjność katalogów, wydaje się 
oczywiste by spróbować połączyć obie te techniki w jedną. W chwili obecnej można zaobserwować dwa 
podejścia do takiego połączenia: klasyfikację i grupowanie (ang. clustering). Oba terminy wywodzą się 
po trochu ze wspomagania decyzji, po trochu z odkrywania wiedzy z danych, i aktualnie wytyczają 
główne kierunki badań nad przyszłością wyszukiwarek. 

Automatyczna klasyfikacja, czyli stwierdzenie czy dokument pasuje do jakiejś innej, większej 
grupy dokumentów na podstawie wcześniejszych doświadczeń, jest próbą usprawnienia działania 
serwisów katalogowych. Automat, który automatycznie umiałby stwierdzić przynależność strony WWW 



do którejś z predefiniowanych kategorii, mógłby wyręczyć człowieka w tej żmudnej pracy i tym samym 
serwisy katalogowe ujrzałyby szansę nadążenia za nieustannie migrującą w Internecie informacją, nie 
pozostając z tyłu za wyszukiwarkami tradycyjnymi. Mechanizmy automatycznej klasyfikacji, zarówno 
nadzorowanej (gdzie człowiek najpierw „uczy” maszynę jak ma przydzielać dokumenty do kategorii), 
jak i nienadzorowanej (gdzie algorytm wnioskuje na ten temat sam), są znane nie od dziś. Ich 
skuteczność waha się jednak wciąż na tyle, że nie znalazły one szerokiego zastosowania w komercyjnych 
serwisach (a przynajmniej nie wydaje się by je znalazły, bowiem w większości przypadków technologia 
jest sprawą tajną i jedynie z wyników, jakie daje wyszukiwarka entuzjaści dziedziny próbują 
wnioskować o użytych algorytmach). Jedyną właściwie wyszukiwarką, co do której domniemywa się 
użycie automatycznych klasyfikatorów jest NorthernLight. 

Automatyczne grupowanie, również znane pod angielskim terminem clustering, jest fascynującą 
próbą ulepszenia serwisów wyszukujących i zbliżenia ich funkcjonalności do katalogów. Wynik 
zwracany przez tradycyjne przeszukiwarki jest liniowym uporządkowaniem dokumentów „pasujących” 
do zapytania. By tak zaprezentować dokumenty, wyszukiwarka musi na nich przeprowadzić operację 
sortowania według jakiegoś kryterium, lub współczynnika (zazwyczaj jest to współczynnik wyrażony 
zwykłą liczbą). Jednak zazwyczaj większość dokumentów w wyniku będzie ze sobą ciężko porównać, 
bowiem dotykają one różnej sobie tematyki. Takie nieporównywalne dokumenty powinny się więc 
znaleźć w innych tematycznie grupach i zostać zaprezentowane użytkownikowi, najlepiej z sugestiami 
jak zawęzić zapytanie by ograniczyć zbiór wyników jedynie do danego zbioru. Przykładowo, często 
zdarza się, iż w zapytaniu znajduje się silny term, lub fraza, która dominuje zbiór otrzymanych wyników. 
Szukając sekwencji „P.K.O.” otrzymamy przemieszane odnośniki do stron jednego z polskich banków i 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego (właściwy skrót: P.K.O.L.). Widać od razu, że dokumenty z tych 
dwóch zbiorów nie powinny być między sobą porównywane. Manualne próby rugowania stron za 
pomocą dodawania operatorów logicznych i słów kluczowych, które nie mają się znaleźć w wyniku nie 
zawsze dają zamierzone efekty i mogą prowadzić do pominięcia wartościowych odnośników. 
Wyobraźmy sobie, że w przykładzie powyżej do zapytania dodajemy „-bank”, tym samym żądając 
wszystkich stron, w których występuje fraza „P.K.O.” a jednocześnie nie występuje słowo bank. Ta 
reguła oczywiście zawodzi dla zdania „P.K.O.L. wybrał na swojego głównego sponsora Bank 
Handlowy” – strona taka nie zostałaby umieszczona w wyniku. Widać, że istnieje potrzeba jakiegoś 
innego sposobu zgrupowania dokumentów dotyczących podobnych tematów. Automatyczne grupowanie 
wydaje się być właśnie taką metodą która pozwoli na ułatwienie sobie życia w przypadku zaistnienia 
problemów jak z przykładu powyżej. 

Więcej o serwisach grupujących, z racji faktu, że autor tego artykułu zajmuje się nimi dość 
szczegółowo, zostanie przedstawione w dalszej części tego artykułu, poświęconej Marchewie, 
tymczasem przejdźmy do omówienia trzeciego z głównych problemów, jakie trapią Internetowych 
tropicieli informacji, którym jest... 

Brak wiedzy o tym, co się chce znaleźć 

...to chyba najbardziej stresująca sytuacja w której nie wiadomo jak należy opisać temat, na który 
poszukujemy informacji. Głównym elementem trudności okazuje się być znalezienie właściwych (albo w 
szczególności jakichkolwiek) słów kluczowych, które umożliwiłyby wydanie zapytania do wyszukiwarki. 
Jest oczywiste, iż problem ten pojawia się częściej u mniej doświadczonych Internautów, jednak i 
zatwardziali w Sieciowych bojach profesjonaliści poszukiwania informacji często stawiają mu czoło. 
Przykładowo, jakie słowa kluczowe należy użyć w celu znalezienia stron o tym, jakie gatunki wina 
najlepiej podawać ze spaghetti okraszonym sosem pomidorowym, oliwkami i parmezanem? Żadne ze 
słów w postawionym pytaniu właściwie nie determinuje jego prawdziwej natury. Z doświadczenia 
można powiedzieć, iż należy się posiłkować innymi zapytaniami, które mogą doprowadzić na „trop” 
naszej informacji („podawanie win”, „poradnik szefa kuchni, wina”). Jest to praca koncepcyjna, trudna i 
często dająca marne rezultaty. Jakie narzędzia w Sieci ułatwiają nam to zadanie? 



Pierwszym, co się narzuca jest skorzystanie z serwisu katalogowego i odnalezienie przynajmniej 
paru stron, które dotyczą naszego tematu. Niestety, tak jak ze słowami kluczowymi może się okazać, że 
znalezienie odpowiedniej kategorii będzie trudne lub niemożliwe (ponieważ ona w ogóle nie istnieje). 
Rozwiązaniem ręcznym jest wtedy użycie strategii. Zamiast poszukiwać od razu interesującego nas 
tematu, spróbujmy sprecyzować zakres ogólniejszy, być może nadmiarowy, ale dający nadzieję na 
odnalezienie fraz, czy też słów, które umożliwią dalszą eksplorację. Zapytajmy więc o „wina” i 
odszukajmy stronę, która daje wskazówki na temat ich serwowania z czymkolwiek, niekoniecznie z 
makaronem. Czasem może to niestety oznaczać przedzieranie się przez dziesiątki odnośników, lecz w 
momencie, gdy uda nam się znaleźć choćby jeden „dobry” dokument, uzyskujemy potężną pomoc w 
dalszej pracy. Prawie wszystkie wyszukiwarki umożliwiają bowiem odnalezienie stron „podobnych” do 
zadanej (w Google ta funkcjonalność jest ukryta pod odnośnikiem o bardzo trafnej nazwie „podobne 
strony”). Podobieństwo między dokumentami jest zazwyczaj mierzone przez analizę częstości 
występowania słów kluczowych (w bardziej zaawansowanych technikach stosuje się silne frazy albo 
zbitki słów występujących w sąsiedztwie). Poprzez podanie „dobrego” dokumentu-wzorca i wybranie 
opcji szukania podobnych stron, wyszukiwarka zwalnia nas z obowiązku jawnego określenia słów w 
zapytaniu. Co więcej jest ona zwykle w stanie automatycznie zmierzyć które słowa są dla naszego 
wzorcowego dokumentu charakterystyczne i zaaplikować je do swojej bazy danych w sposób, którego 
sami nie bylibyśmy w stanie równie szczegółowo sprecyzować (proszę zwrócić uwagę, że w zapytaniach 
wszystkie słowa kluczowe są równouprawnione, podczas gdy algorytm wyszukiwania podobnych stron 
może im przypisywać dodatkowe wagi). 

Czasami jednak użytkownik pragnąłby zorientować się, jakie to słowa lub frazy są dla danego 
tematu charakterystyczne, by móc manualnie zredefiniować zapytanie do wyszukiwarki. Wspomniane 
już w poprzednich akapitach automatyczne grupowanie dokumentów, jako wynik pośredni algorytmu, 
oferuje właśnie tego typu dane. W Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej powstał system 
automatycznego grupowania wyników z przeszukiwarki Google, który nazwaliśmy... 

Marchewa 

...czyli Carrot, bo tak brzmi jego właściwa nazwa (jest to tradycja innych anglojęzycznych, 
„owocowych” systemów wspomagających odkrywanie wiedzy z danych tekstowych jak Lemon, Grape i 
Orange będących częścią systemu Juicer). 

Carrot przekierowuje zapytanie do wyszukiwarki Google, pobiera od niej około 400 początkowych 
odnośników, a następnie analizuje je poszukując wspólnych, opisowych fraz. Frazy te, o ile są 
wystarczająco częste, są traktowane jako reprezentanci grup tematycznych. Schemat przepływu danych 
w systemie prezentuje rysunek 5. 



 
Rysunek 5. Schemat przepływu danych w systemie Carrot 

Pewnego wyjaśnienia wymagać może termin „snippet”. Wyniki z wyszukiwarek, niezależnie od 
tego, której użyjemy, są zazwyczaj prezentowane w formie listy rankingowej – uporządkowanej listy 
odnośników do dokumentów. Pojedynczy odnośnik składa się z tytułu strony, adresu w postaci URL, 
fragmentu tekstu dla niej reprezentatywnego oraz dodatkowych informacji. Snippet to właśnie ów 
magiczny fragment tekstu, na podstawie którego powinniśmy umieć stwierdzić na jaki temat jest dany 
dokument. Co ciekawe, tekst ten niekoniecznie musi być pobrany z samego dokumentu – wiele 
przeglądarek szuka snippetu danej strony pośród opisów z odnośników prowadzących do niej z innych 
stron WWW. Taki zabieg ma sens, bowiem umieszczając łącze do innego dokumentu, autor zazwyczaj 
stara się powiedzieć, o czym on jest. 

Carrot operuje jedynie na snippetach, bez odczytywania dokumentów źródłowych. Wynika z tego 
fakt, iż jakość grupowania będzie silnie zależeć od siły opisowej snippetów; tych krótkich fragmentów 
tekstu zwróconych przez wyszukiwarkę. Wydaje się to mocnym ograniczeniem, okazuje się, że to sama 
wyszukiwarka (w tym przypadku Google) ma przecież zaimplementowane jak najlepsze algorytmy 
służące odnalezieniu zdań, które w sposób właściwy opisują temat strony, więc nie warto duplikować tej 
pracy. Poza tym czas, który zabierałoby pobranie dokumentów z sieci skutecznie odstraszałby 
potencjalnych użytkowników takiej nakładki grupującej. 

Co więc dokładnie robi Carrot? Otóż wyszukuje on w snippetach powtarzające się frazy – 
sekwencje słów następujących po sobie. Przykładowo dla zapytania o skoki narciarskie, frazą z 
pewnością będzie „Adam Małysz”, bowiem te dwa słowa akurat bardzo często pojawiają się razem w 
snippetach. Jeśli tylko dana fraza pojawia się na tyle często, by przekroczyć pewien zadany próg, staje 
się kandydatem do stworzenia grupy dokumentów. Innymi słowy wszystkie dokumenty, których snippety 
ją zawierają będą tworzyły jedną grupę tematyczną. Następny krok to sprawdzenie, czy niektóre w ten 
sposób utworzone grupy nie zawierają prawie identycznego zbioru dokumentów. Jeśli tak jest, to można 
założyć, iż frazy, które te grupy utworzyły, dotyczą jednego tematu i połączyć je tworząc jedną, lepiej 
opisaną (bo dwoma frazami) grupę. Proces ten jest kontynuowany aż do wyczerpania możliwości 
połączenia (żadne dwie grupy nie pokrywają się w stopniu takim, by można było je zunifikować). 
Przykładowe utworzone przez Marchewę skupienia dokumentów dla zapytania „uczenie maszynowe” 
przedstawia rysunek 6. Frazy w grupach są przedzielone przecinkami. 



 
Rysunek 6. Przykład grup utworzonych dla zapytania "uczenie maszynowe". Każda grupa jest opisana przez 

najsilniejsze występujące w niej frazy, trzy przykładowe dokumenty i parę informacji technicznych. 

Jak widać, odnalezione grupy tworzą dość jednolite obszary tematyczne (algorytmy genetyczne, 
sztuczna inteligencja, sieci neuronowe). Użytkownik, który nie wie czego szukać w zakresie uczenia 
maszynowego ma możliwość zorientowania się w temacie, zbadania poddziedzin go tworzących i 
wyboru takiej grupy, która go zainteresuje. Daje to wielkie możliwości przedefiniowania i zawężenia 
wyników zapytania, bowiem frazy, które Carrot odnalazł są silne (wynika to z algorytmu ich 
odnajdywania) i dobrze wyznaczają obszary tematyczne dla ewentualnych dalszych poszukiwań. 

Innym sposobem przedstawienia wyników z wyszukiwarki Google, który Carrot oferuje, jest widok 
samych tylko odnalezionych fraz. Jest to niesamowite narzędzie, które daje w bardzo krótkim czasie 
możliwość zbadania jakich dziedzin dotyka wydane wyszukiwarce zapytanie. Nie poruszamy się wtedy 
po omacku - od razu widać czy zapytanie „trafia” w temat, który nas interesuje, czy też meandruje w 
inne regiony. Dodatkowo, poprzez odsianie fraz tematów, które nie są interesujące, można łatwo 
zawęzić obszar poszukiwań jedynie do interesującego podzbioru wyników. Niech przykładem posłuży 
zapytanie „Kazik”. Frazy, jakie otrzymujemy po jego wydaniu do Marchewy to między innymi „Kazik 
Staszewski”, „Kazik na żywo”, czy też oczywiście „Kult”. Co ciekawe, jako dość mocny wpis figuruje 
słowo „baca”. Sam autor tego artykułu był mocno zaskoczony faktem istnienia dokumentów na których 
„baca” i „kazik” widnieją razem. Okazuje się, że „Kazik” jest nader często używane w... kawałach, które 
są publikowane na wielu stronach internetowych. 



 
Rysunek 7. Frazy odnalezione dla zapytania "Kazik" 

Carrot daje olbrzymie możliwości analizy wyników zapytania względem tradycyjnych 
wyszukiwarek. Poprzez ekstrakcję fraz z pierwszych paruset odnośników i ich prezentację w 
skumulowanej formie uzyskujemy możliwość pobieżnego przeglądu o parę rzędów wielkości większej 
liczby dokumentów niż miałoby to miejsce przy klasycznym „listowym” widoku. 

Marchewa nie była pierwszym systemem grupującym wyniki z przeszukiwarek – wcześniej 
powstały systemy Grouper, Vivisimo oraz inne, których funkcjonalność jednak nigdy nie wysunęła się 
poza obszar eksperymentu obliczeniowego. Grouper, jako projekt również typowo badawczy (choć 
świetny), został usunięty z sieci w roku 2001 (po zakończeniu badań). Vivisimo nadal istnieje i jest 
dostępny, mimo że jego popularność jest mała. Co ciekawe, serwis ten oferuje jeszcze ciekawszy widok 
automatycznie utworzonych grup, mianowicie ich hierarchię. Niestety, projekt Vivisimo jest zamknięty 
dla badaczy i w przeciwieństwie do Groupera, czy też Carrota, których detale techniczne zostały 
opublikowane w postaci prac naukowych, algorytmy, którymi posługuje się Vivisimo pozostają 
nieznane. 

Innowacja Marchewy polega na wprowadzeniu cechy, którą nie mogą się poszczycić jej konkurenci 
– działa nie tylko dla zapytań w języku angielskim. Wiele pracy i czasu zostało włożone w to, by system 
obsługiwał z równie dobrymi wynikami nasz język ojczysty. Jest to, według naszej wiedzy, jedyny na 
świecie system grupujący, który działa dla języka innego niż język angielski. 

Do tej pory Czytelnik mógł zapoznać się z problemami powstającymi przy wyszukiwaniu 
informacji w Sieci oraz z istniejącymi narzędziami, które to zadanie ułatwiają. Można zadać pytanie... 

Czy to już wszystko 

...na co możemy liczyć (prócz wyobraźni i determinacji, która przy każdym zadaniu się liczy)? 
Odpowiedź na to pytanie brzmi oczywiście: nie. Nieustannie powstają nowe systemy służące jeszcze 
dokładniejszej lokalizacji danych w Internecie lub lepszej prezentacji wyników z istniejących serwisów. 

Wiele nadziei łączy się z wizualizacją wyników wyszukiwarek w postaci graficznej. W myśl 
powiedzenia mówiącego, że jeden obraz wart jest tysiąc słów, prezentacja w postaci sieci 
semantycznych, czy też różnorodnych form diagramowych faktycznie rodzi wielkie nadzieje na 
przyszłość. 

Przykładowo, lista rankingowa, o której była mowa wcześniej, pozbawiona jest bardzo istotnego 
elementu – współczynnika według którego posortowano wyniki. Współczynnik taki pokazuje, jakie jest 
dopasowanie danego dokumentu do tematu zapytania. W przeszłości informację tę prezentowano jako 
procent słów kluczowych zapytania, które się w dokumencie znajdują, jednak wraz ze stopniem 
zaawansowania algorytmów rankingowych, oraz z faktem, że na przykład Google wymusza istnienie 



wszystkich słów kluczowych w wyniku (domyślne AND), taki procentowy udział stracił sens. Na 
rysunku 8 pokazana jest graficzna reprezentacja odległości wyników od „ideału” pasującego do 
zapytania w stu procentach. Im bliżej środka spirali, tym dokument lepiej oddaje treść zapytania, im 
dalej, tym mniej jest z nim związany. Wyższość takiego właśnie obrazowania, oczywiście zakładając, że 
współczynnik dopasowania faktycznie odpowiada adekwatności dokumentu do tematu, jest oczywista 
(jeden rzut oka wystarczy by określić do którego z dokumentów warto jest sprawdzać wyniki). 

 
Rysunek 8. Wizualizacja współczynnika dopasowania. Dokumenty bliżej środka spirali 

lepiej oddają temat zapytania wydanego wyszukiwarce, niż te położone dalej. Źródło: [CuLa] 

Grupowanie ma również wielkie pole do popisu w zakresie graficznej prezentacji. Łatwo sobie 
wyobrazić, iż zamiast opisu poszczególnych znalezionych grup, otrzymamy jedną „mapę” wyników, na 
których będzie widać jak zbiory dokumentów należące do różnych kategorii nakładają się na siebie, lub 
w jakiej są „tematycznej odległości”. Wizualizacja skupień w analizie danych „webowych” jest 
pionierskim zastosowaniem, jednak z powodzeniem stosuje się ją na przykład w odkrywaniu wiedzy z 
baz danych o dużych rozmiarach (gdzie analiza pojedynczych wartości nie byłaby możliwa lub nie daje 
obrazu całości). A w końcu czymże jest Sieć jak nie olbrzymią bazą danych. 

Mam nadzieję, iż tym artykułem udało mi się nieco przybliżyć wyzwania, jakie stawia nam 
wyszukiwanie informacji w Internecie; pokazać, że jest to problem dotykający nie tylko użytkowników, 
ale również naukowców i praktyków projektujących serwisy wyszukujące. Czekając na przyszłe, z 
pewnością doskonalsze, narzędzia nie pozostaje nam nic innego niż poznać dokładnie te istniejące i 
nauczyć się ich używać jeszcze skuteczniej. 
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Niektóre z wyszukiwarek wspomnianych w artykule: 
 
AskJeeves http://www.askjeeves.com 
Carrot http://www.man.poznan.pl/~dweiss/carrot 
Mamma http://www.mamma.com 
Ixquick http://www.ixquick.com 
Dogpile http://www.digpile.com 
Vivisimo http://www.vivisimo.com 
Grouper niedostępny 
Altavista http://www.altavista.com 
Google http://www.google.com 
ONET http://szukaj.onet.pl 
Yahoo http://www.yahoo.com 
Copernic http://www.copernic.com 
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