SZUKANIE IG Y W SIECI
Dawid WEISS1

Streszczenie. Artyku przedstawia typowe problemy, z jakimi spotykaj si
u ytkownicy internetowych serwisów wyszukuj cych: niewiedzy na temat
dost pnych narz dzi wspomagania procesu wyszukiwania informacji, braku
umiej tno(ci ich prawid owego wykorzystania oraz trudno(ci z interpretacj
wyników. Zaprezentowane s równie perspektywy rozwojowe dla
serwisów wyszukuj cych, które maj by* odpowiedzi na przedstawione
problemy.

Mo na powiedzie*, e szcz (cie u(miechn o si do Billa Gatesa gdy wyg asza swoje, s ynne ju ,
zdanie: „640 kilobajtów powinno wystarczy* ka demu”. Nie ujmuj c w swej proroczej wizji rozmiaru i
szybko(ci sieci komputerowych unikn nara enia si na kompletn kompromitacj . Zreszt , trzeba to
przyzna* otwarcie, nikt chyba nie móg przewidzie* jak dynamicznie sieci komputerowe b d si
rozwija* i, co nie mniej wa ne, jak szybko i atwo wtopi si w codzienne ycie wielu ludzi. Nikogo ju
nie szokuje mo liwo(* sprawdzenia stanu konta bankowego przez Internet, wys anie SMS’a czy te
u ywanie zamiast poczty konwencjonalnej, jej elektronicznego odpowiednika. Z mo liwo(ci, jakie daje
Internet korzystaj ju nie tylko zaszyci w ciemnych pomieszczeniach entuzja(ci z przekrwionymi
oczyma i zanikiem mi (ni wszystkich ko5czyn prócz d oni. Sie* wykorzystuj osoby posiadaj ce o
komputerach wiedz szcz tkow , wystarczaj c na uruchomienie przegl darki, a czasem nawet na
wy czenie komputera bez uciekania si do wyj cia wtyczki z gniazdka.
Zasoby informacyjne Internetu szacowane by y w roku 1998 na ponad 100 terabajtów danych, czyli
mniej wi cej tyle, co milion w pe ni zadrukowanych, czterystustronicowych ksi ek. Nale y sobie
jeszcze u(wiadomi*, co trafnie podkre(li Lawrence [LaGi], e to nie ilo danych stanowi tu o sile, lecz
ich dost pno - czyli dok adnie odwrotno(* bardzo yciowego prawa Murphy’ego mówi cego, e
ksi ka, której akurat najbardziej potrzebujemy z biblioteki b dzie ju wypo yczona. Po raz pierwszy w
historii dane s dost pne dla ka dego, o ka dej porze i z dowolnego miejsca na ziemi (oczywi(cie
mówi
czysto teoretycznie nie bior c pod uwag
adnego partykularnego operatora
telekomunikacyjnego). Gdzie wi c tkwi problem? Otó Internet to Wielki Ba agan, w którym wszystko
jest, ale nic na swoim miejscu. Ba agan, gdzie do rozmiarów sztuki urasta odnalezienie akurat tych
danych, które przedstawiaj dla nas jakie( znaczenie. Ba agan, który w po czeniu ze wspomnian coraz
wi ksz liczb ludzi, dla których os uga komputera sprowadza si do niezb dnego minimum, daje nader
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ciekawy problem badawczy, który mo na wyrazi* pytaniem: jak usprawni* wyszukiwanie informacji w
Internecie i uczyni* ten proces przyjaznym dla przeci tnego u ytkownika?
Chcia bym poprzez ten artyku przybli y* nieco Czytelnikowi naukowe podej(cie do problemów,
jakie s obecne przy projektowaniu serwisów wyszukuj cych, popularnych „wyszukiwarek”2. Jako, e
dziedzina to bardzo pragmatyczna, nie trzeba si obawia* wzorów - b d si raczej koncentrowa na
przedstawieniu trudno(ci i analizie istniej cych rozwi za5 maj cych u atwi* u ytkownikowi proces
wyszukiwania informacji, abstrahowa za( od technicznych zagadnie5 zwi zanych z metodami dzia ania
przeszukiwarek (z jednym ma ym wyj tkiem). OdpowiedD na pytanie jak serwisy indeksuj ce gromadz
dane i sk d je pobieraj nie le y w zakresie tego artyku u, jednak je(li tylko Czytelnicy wyra tak
ch *, mo e na ten temat powsta* odr bna publikacja z mojej strony.
Tak wi c mo na wyró ni* trzy g ówne klasy problemów, z jakimi borykaj si u ytkownicy
poszukuj cy informacji w Sieci. Klasa pierwsza to…

Brak wiedzy o tym jak szuka! informacji w Sieci
…czyli mówi c wprost: jak korzysta* z narz dzi, które zosta y w tym celu stworzone. Narz dzia, o
których mowa, to g ównie wyszukiwarki, serwisy katalogowe oraz, do pewnego stopnia, grupy
dyskusyjne, którymi nie b dziemy si w tym artykule zajmowa*. Zale no(ci pomi dzy nimi przedstawia
rysunek 1.

Rysunek 1. Podzia dost pnych narz dzi do poszukiwania informacji w Internecie

Pewnego wyja(nienia wymaga podzia wyszukiwarek na podgrupy. Jako g ówne kryterium przyj to
tutaj Dród o danych, z jakiego korzysta dane narz dzie. Serwisy indeksuj ce same gromadz informacje
o zasobach Internetu, które póDniej udost pniaj u ytkownikom poprzez wyniki zapyta5. Meta
wyszukiwarki korzystaj z innych wyszukiwarek danych prezentuj c informacje po czone i zazwyczaj
przefiltrowane, co w my(l zasady gdzie dwie g owy to nie jedna, daje na ogó lepsze wyniki ni ka de ze
Dróde z osobna. Narz dzia klasyfikuj ce s prób po czenia funkcjonalno(ci predefiniowanych
katalogów i wyszukiwarek; takie hybrydowe podej(cie ma wiele atutów, o czym b dzie mowa w dalszej
cz (ci tego artyku u.
Wró*my jednak do braku do(wiadczenia u ytkowników w pos ugiwaniu si wy ej wymienionymi
narz dziami. Zaskakuj ce s na przyk ad analizy u ycia wyszukiwarek – okazuje si , e (rednio
zapytania s dwu lub trzy wyrazowe. Tak krótkie zapytanie daje zazwyczaj wynik w postaci milionów
pasuj cych dokumentów, jest wi c zbyt ogólne i powinno zosta* uszczegó owione. To jednak nie ma
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Mam nadziej , e pury(ci j zykowi wybacz mi to argonowe okre(lenie - prawid owe nazewnictwo
polskie w a(ciwie nie istnieje (cho* spotyka si okre(lenie serwis indeksuj cy i wyszukuj cy). W tym
artykule b d u ywa okre(le5 potocznych jak „wyszukiwarka” czy te „przeszukiwarka”.

miejsca, bowiem u ytkownicy s bardzo niecierpliwi i po przejrzeniu oko o trzech do pi ciu
dokumentów ze „szczytu” listy wyników zazwyczaj rezygnuj kompletnie z dalszego wysi ku i
zniech ceni uznaj , e czego( tam w Sieci „po prostu nie ma”, lub „nie da si znaleD*”.
Wspomniany znacz cy procent „nieefektywnych”, zbyt ogólnikowych zapyta5 wymusza na firmach
b d cych w a(cicielami wyszukiwarek jakie( (rodki zaradcze. Zwykle s to obszerne systemy pomocy
maj ce u atwi* formu owanie dok adnych zapyta5 zawieraj cych operatory logiczne. Có z tego, je(li
ka dy, kto mia kiedy( przyjemno(* uczenia si logiki wie, e operatory pana Boole’a wcale do prostych
nie nale , szczególnie, gdy mamy sformu owa* skomplikowane zapytania typu: „podaj strony
zawieraj ce A, ale tylko wtedy, je(li wyst puje tam C chyba, e wyst pi razem para C i B”. Zreszt ,
przyznajmy otwarcie, chyba nie chodzi tu o wymuszanie na u ytkowniku my(lenia w kategoriach
operatorów i s ów kluczowych, a bardziej o to, by inteligentny program by w stanie domy(li* si , czego
tak naprawd ten u ytkownik poszukuje i sam sobie dalej poradzi*. Za o enie takie prowadzi nas
bezpo(rednio do wykorzystania analizy j zyka naturalnego.
Niewiele jest wyszukiwarek, które staraj si by* przyjazne dla Internauty poprzez akceptowanie
zapyta5 w j zyku naturalnym. Dzieje si tak g ównie z powodu trudno(ci z semantyczn analiz tekstu,
która jest czasoch onna, co przy setkach zapyta5 w ci gu sekundy jest nieefektywne, ale i dlatego, e w
Sieci nie ma w a(ciwie adnych regu j zykowych ani gramatycznych, których mo na by oby si
trzyma*. Kosmopolityczny Internet to setki j zyków i narzeczy, odmian kodowania znaków no i b dów
ortograficznych – jaki j zyk przyj * za ten w a(ciwy? Aktualnie jedynym znanym mi komercyjnym
serwisem gdzie zapytania mo na wydawa* w j zyku naturalnym (angielskim) jest AskJeeves.com
(„Spytaj Jana”). Inne wyszukiwarki dodaj czasami opcj lematyzacji (ang. stemming), czyli
uniezale nienia si od formy fleksyjnej s owa w zapytaniu i poszukiwania wszystkich jego mo liwych w
danym j zyku wariacji. Przyk adowo wpisuj c zapytanie „zupy ogórki” lematyzator zamieni je najpierw
na „zupa ogórek” i b dzie poszukiwa wszystkich form fleksyjnych tych wyrazów. Dokument
zawieraj cy tekst: „zupa ogórkowa” znajdzie si wi c w wyniku zapytania, co nie mia oby miejsca w
przypadku serwisu bez lematyzacji.

Rysunek 2. Niektóre z mniej znanych wyszukiwarek posiadaj$ bardzo oryginaln$ szat graficzn$.
Cieszy poczucie humoru twórców, szczególnie w przypadku serwisu DogPile („psia kupka”).

Uwzgl dnienie fleksji nale y stosowa* z g ow , bowiem niew a(ciwie u yte mo e prowadzi* do
nadmiarowego zbioru wyników („babie lato” b dzie pasowa o do „pojechali(my latem z moj bab na
wczasy”). Równie nale y pami ta*, e regu y odmiany s spraw specyficzn dla danego j zyka i

u ycie lematyzacji wed ug regu angielskiej gramatyki (co oferuje wiele serwisów, na przyk ad HotBot
czy MSN Search) nie ma sensu i przyniesie bezsensowne rezultaty gdy zaaplikowane do zapytania w
j zyku polskim.
Zabieg lematyzacji ma jednak, mimo pu apek, niesamowite znaczenie. Brak uwzgl dnienia fleksji
w wyszukiwarkach jest dla wielu u ytkowników nieintuicyjny. Szkoda, e w polskich serwisach, bior c
pod uwag bogactwo gramatyczne naszego j zyka, taka opcja nadal jest rzadko(ci (posiada j jedynie
ONET).
Sk adnia i fleksja to niestety nie wszystkie pu apki, jakie czekaj na nie(wiadomego u ytkownika.
By efektywnie wyszuka* interesuj ce nas dokumenty nale y pami ta* o detalach takich jak pisownia
s ów kluczowych z, lub bez polskich znaków („zolte zdzblo” i „ ó te DdDb o” to wed ug „sieciowej
praktyki” to samo, mimo e bulwersuj ce dla polonisty), nie u ywaniu s ów pospolitych (jak spójniki),
czy te prób u ywania synonimów, gdy wszystko inne zawodzi.
Nale y podkre(li*, i problem braku wiedzy o technikach wyszukiwania informacji, o tym jak
dzia aj serwisy przeszukuj ce i jak je poprawnie wykorzysta*, jest obecnie chyba najbardziej istotnym i
trudnym zadaniem, z jakim borykaj si u ytkownicy Internetu. Dla pe nego obrazu winni(my jedynie
wspomnie* zwyczajow abnegacj wszelkiego rodzaju plików pomocy i dokumentacji, która, nawet je(li
istnieje, zazwyczaj pozostaje nieprzeczytana... W takiej sytuacji trudno jest o edukacj u ytkownika i
nale y poszukiwa* alternatywnych sposobów dotarcia do niego i u atwienia mu ycia.
Zak adaj c jednak, e wiemy jak korzysta* z wyszukiwarek i katalogów nadal pozostaje...

Brak wiedzy o tym gdzie szuka! informacji
...i czym si pos u y* by j znaleD*. Internet jest zbyt obszerny i zbyt dynamiczny na to, by istnia
sposób na okre(lenie, co w danej chwili si w nim znajduje i gdzie. Serwisy indeksuj ce mimo
rosn cych mo liwo(ci technicznych nadal nie nad aj za (ledzeniem zmian w Sieci (zob. rysunek 3).
Liczba stron nawet w wiod cych wyszukiwarkach jak Altavista czy Google odzwierciedla u amek
wszystkich zasobów Internetu. Zreszt , nawet ten u amek nie jest kompletny, czego najlepszym
przyk adem jest liczba tak zwanych „martwych odno(ników”. URL3, czyli adres, który zwraca
wyszukiwarka jest uznawany za „martwy”, gdy strona, na któr on wskazuje, ju nie istnieje. Sytuacja
taka mo e mie* miejsce z paru przyczyn, przyk adowo u ytkownik mo e zmieni* nazw pliku strony
(np. z index.html na index.php), zmieni* jej lokalizacj (bo inny dostawca us ug internetowych okaza
si ta5szy), b dD te w ogóle usun * j na sta e z serwera (poniewa sta a si nieaktualna). Przyczyn jest
wiele, za( efekt jeden – wyszukiwarka posiada w swojej bazie danych jedynie „cie5” takiej strony, jej
nieaktualny adres, który nie zapewnia do niej dost pu.
Na rysunku 4 przedstawiony jest szacowany procentowy udzia martwych stron dla najbardziej
popularnych serwisów. Wida*, e liczby te s zaskakuj co du e. By zmniejszy* frustracj swoich
klientów niektóre wyszukiwarki udost pniaj opcj obejrzenia kopii ka dej z zaindeksowanych stron w
momencie, gdy zosta a ona zarejestrowana w bazie danych. Mimo tego, problem niespójno(ci i
niekompletno(ci danych przechowywanych w serwisach wyszukuj cych pozostaje faktem, poniewa
uaktualnienia kopii zaindeksowanych stron (ich ponowne odczytanie i weryfikacja adresu) s
wykonywane po okresie paru tygodni, czy te nawet miesi cy [LaGi]. Trudno jest sobie wyobrazi*, by
kilkumiesi czna kopia strony g ównej serwisu informacyjnego CNN by a w stanie usatysfakcjonowa*
kogokolwiek (z pewno(ci by yby to ju „nie(wie e” aktualno(ci)... Przyczyn tak d ugiej zw oki jest
par , mo na wymieni* ograniczenia w przepustowo(ci sieci po stronie serwera indeksuj cego, co
limituje liczb sprawdzanych stron na sekund , trudno(ci w piel gnacji olbrzymich indeksów baz danych
wyszukiwarki, czy te po prostu wi kszy priorytet przyznany eksploracji nowych zasobów Sieci, ni
od(wie aniu tych ju znanych.
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URL (ang. Uniform Resource Locator) jest standardem odwo ywania si do zasobów (niekoniecznie
stron WWW) w sieci Internet. Jednoznacznie precyzuje on gdzie dany zasób mo na znaleD*.

Rysunek 3. Indeksowany przez wyszukiwarki procent istniej$cych zasobów WWW. Dane pochodz$ z roku 1999,
przy czym tendencja jest malej$ca - serwisy nie nad$2aj$ za rozwojem Sieci. 4ród o: [LaGi]

Rysunek 4. Procentowy udzia „martwych” odno ników dla ró2nych wyszukiwarek.
Dane ukazuj$ procent w ca ym wyniku, jak i w pierwszych 400 odno nikach. 4ród o: [SESD]

Jak wi c brzmi odpowiedD na pytanie gdzie szuka* by znaleD*, a najlepiej jeszcze w krótkim
czasie? Po pierwsze nie mo na przywi zywa* si tylko do jednej wyszukiwarki i nale y próbowa*
wszystkich, które s dost pne. Pokrycie zaindeksowanych fragmentów sieci nawet mi dzy najwi kszymi
serwisami jest nadal do(* niskie (dla zapytania skierowanego do 14 ró nych wyszukiwarek, oko o 30%

dokumentów znajdzie si w wynikach tylko jednej z nich - por. [SESD]). Nale y przypuszcza*, e w
odpowiedzi na takie samo zapytanie skierowane do dwóch wyszukiwarek, otrzymamy dwa ró ne
zestawy wyników. Je(li za( jeste(my nieco leniwi i wolimy by prac powy sz wykona a maszyna,
nale y skorzysta* z metawyszukiwarki.
Metawyszukiwarki robi dok adnie to, czego nam potrzeba – same nie posiadaj co prawda baz
danych o tym co znajduje si w Sieci, ale potrafi przekierowa* nasze zapytanie do wielu innych
serwisów przeszukuj cych, zinterpretowa* ich wyniki, usun * duplikaty i w efekcie pokaza* spójny
zbiór odno(ników. Taka nieco z odziejska technika jest bardzo skuteczna i na ogó owocuje w postaci
bardzo dobrego zbioru dokumentów. Metaprzeszukiwarki s dost pne zarówno w formie serwisów
Internetowych (np. Dogpile, Ixquick, Mamma), jak i programów, które mo na uruchomi* na lokalnej
maszynie (Copernic) – na ko5cu tego artyku u podaj list adresów, z których zainteresowany Czytelnik
mo e skorzysta* by pog bi* swoj wiedz na ten temat.
Równie wiedza o tym czego szukamy mo e dostarczy* wskazówek gdzie nale y si skierowa*.
Istnieje wiele serwisów wyszukuj cych dedykowanych do konkretnych rodzajów informacji.
Przyk adowo Citeseer to wyszukiwarka indeksuj ca jedynie artyku y naukowe, Moreover zajmuje si
gromadzeniem odno(ników do naj(wie szych informacji prasowych, przy pomocy Google-Image mo na
szuka* obrazków w Internecie. Je(li poszukujemy pliku, którego nazw cho*by cz (ciowo znamy,
najpro(ciej jest skierowa* zapytanie do Lycos FTP – wyszukiwarki indeksuj cej zasoby serwerów FTP.
Te przyk ady oczywi(cie nie wyczerpuj wszystkich specjalizowanych wyszukiwarek. Warto jest
pami ta* o ich istnieniu, bowiem w swojej w skiej dziedzinie zwykle daj one lepsze wyniki od
serwisów ogólnych.
Do tej pory mówili(my ca y czas o wyszukiwarkach opartych na paradygmacie zapytanie-zbiór
wyników. Wida*, e mimo swej popularno(ci, serwisy takie maj wiele pu apek i nie s najprostsze w
obs udze. W roku 1994, dwóch studentów - David Filo i Jerry Yang, póDniejsi w a(ciciele firmy Yahoo
wpadli na pomys , by informacje o zasobach w Internecie udost pni* w formie znanej wszystkim
ludziom korzystaj cym z katalogu dziesi tnego w bibliotekach, b dD poniek d z ó tych stron ksi ki
telefonicznej – w formie katalogu. Pomys okaza si wielkim sukcesem i oko o 50% u ytkowników
deklaruje cz ste korzystanie z tej w a(nie pomocy przy przeszukiwaniu sieci. Katalogi s podzielone na
tematyczne grupy, które wraz z zag bianiem si w hierarchii, staj si coraz bardziej szczegó owe.
Mo na wi c dotrze* do dokumentów na specyficzny temat nie znaj c w ogóle s ów kluczowych, które
by ten temat okre(la y, a jedynie jego ogóln charakterystyk , pozwalaj c na odnalezienie jego pozycji
w katalogu. I wszystko by oby wspaniale gdyby nie par wad, z powodu których pozosta e 50 procent
u ytkowników preferuje jednak zwyk e wyszukiwarki. Otó , po pierwsze, katalogi s zazwyczaj
tworzone manualnie, to znaczy zespó ludzi siedzi i przydziela dokumentom w sieci ich pozycj w
katalogu. Taki sposób „indeksowania”, mimo e najdok adniejszy, jaki mo na sobie wyobrazi*, bo
wykonywany przez cz owieka, jest niesamowicie powolny. Z tego powodu katalogi na ogó zawieraj
nieporównywalnie mniejsz liczb stron Internetowych ni wyszukiwarki standardowe (cho* nale y
powiedzie*, e w wi kszo(ci przypadków jako(* odno(ników z katalogu w pe ni rekompensuje ich
ilo(*). Po drugie katalogi maj predefiniowan struktur i ich poziom abstrakcji jest czasami
niewystarczaj cy, szczególnie, je(li chodzi o detale (czy Stanis aw Lem to bardziej wizjoner, filozof czy
fantasta?). Po trzecie, w wi kszo(ci przypadków kategorie okre(laj ce bardzo w skie dziedziny po
prostu nie istniej , albo trudno jest sprecyzowa* ich pozycj w hierarchii katalogu. Entuzja(ci twierdz ,
e sytuacja ta poprawia si z dnia na dzie5, szczególnie w przypadku projektów jak Open Directory
Project, gdzie dokumenty do kategorii s przydzielane przez ca e rzecze Internautów, a nie tylko firm
b d c w a(cicielem katalogu. W mojej opinii jednak, z powodów opisanych powy ej, ten typ
wyszukiwania jest wci jeszcze przynajmniej o rz d wielko(ci s abszy od klasycznych serwisów
wyszukuj cych.
Bior c pod uwag funkcjonalno(* wyszukiwarek oraz prostot i intuicyjno(* katalogów, wydaje si
oczywiste by spróbowa* po czy* obie te techniki w jedn . W chwili obecnej mo na zaobserwowa* dwa
podej(cia do takiego po czenia: klasyfikacj i grupowanie (ang. clustering). Oba terminy wywodz si
po trochu ze wspomagania decyzji, po trochu z odkrywania wiedzy z danych, i aktualnie wytyczaj
g ówne kierunki bada5 nad przysz o(ci wyszukiwarek.
Automatyczna klasyfikacja, czyli stwierdzenie czy dokument pasuje do jakiej( innej, wi kszej
grupy dokumentów na podstawie wcze(niejszych do(wiadcze5, jest prób usprawnienia dzia ania
serwisów katalogowych. Automat, który automatycznie umia by stwierdzi* przynale no(* strony WWW

do której( z predefiniowanych kategorii, móg by wyr czy* cz owieka w tej mudnej pracy i tym samym
serwisy katalogowe ujrza yby szans nad enia za nieustannie migruj c w Internecie informacj , nie
pozostaj c z ty u za wyszukiwarkami tradycyjnymi. Mechanizmy automatycznej klasyfikacji, zarówno
nadzorowanej (gdzie cz owiek najpierw „uczy” maszyn jak ma przydziela* dokumenty do kategorii),
jak i nienadzorowanej (gdzie algorytm wnioskuje na ten temat sam), s znane nie od dzi(. Ich
skuteczno(* waha si jednak wci na tyle, e nie znalaz y one szerokiego zastosowania w komercyjnych
serwisach (a przynajmniej nie wydaje si by je znalaz y, bowiem w wi kszo(ci przypadków technologia
jest spraw tajn i jedynie z wyników, jakie daje wyszukiwarka entuzja(ci dziedziny próbuj
wnioskowa* o u ytych algorytmach). Jedyn w a(ciwie wyszukiwark , co do której domniemywa si
u ycie automatycznych klasyfikatorów jest NorthernLight.
Automatyczne grupowanie, równie znane pod angielskim terminem clustering, jest fascynuj c
prób ulepszenia serwisów wyszukuj cych i zbli enia ich funkcjonalno(ci do katalogów. Wynik
zwracany przez tradycyjne przeszukiwarki jest liniowym uporz dkowaniem dokumentów „pasuj cych”
do zapytania. By tak zaprezentowa* dokumenty, wyszukiwarka musi na nich przeprowadzi* operacj
sortowania wed ug jakiego( kryterium, lub wspó czynnika (zazwyczaj jest to wspó czynnik wyra ony
zwyk liczb ). Jednak zazwyczaj wi kszo(* dokumentów w wyniku b dzie ze sob ci ko porówna*,
bowiem dotykaj one ró nej sobie tematyki. Takie nieporównywalne dokumenty powinny si wi c
znaleD* w innych tematycznie grupach i zosta* zaprezentowane u ytkownikowi, najlepiej z sugestiami
jak zaw zi* zapytanie by ograniczy* zbiór wyników jedynie do danego zbioru. Przyk adowo, cz sto
zdarza si , i w zapytaniu znajduje si silny term, lub fraza, która dominuje zbiór otrzymanych wyników.
Szukaj c sekwencji „P.K.O.” otrzymamy przemieszane odno(niki do stron jednego z polskich banków i
Polskiego Komitetu Olimpijskiego (w a(ciwy skrót: P.K.O.L.). Wida* od razu, e dokumenty z tych
dwóch zbiorów nie powinny by* mi dzy sob porównywane. Manualne próby rugowania stron za
pomoc dodawania operatorów logicznych i s ów kluczowych, które nie maj si znaleD* w wyniku nie
zawsze daj zamierzone efekty i mog prowadzi* do pomini cia warto(ciowych odno(ników.
WyobraDmy sobie, e w przyk adzie powy ej do zapytania dodajemy „-bank”, tym samym daj c
wszystkich stron, w których wyst puje fraza „P.K.O.” a jednocze(nie nie wyst puje s owo bank. Ta
regu a oczywi(cie zawodzi dla zdania „P.K.O.L. wybra na swojego g ównego sponsora Bank
Handlowy” – strona taka nie zosta aby umieszczona w wyniku. Wida*, e istnieje potrzeba jakiego(
innego sposobu zgrupowania dokumentów dotycz cych podobnych tematów. Automatyczne grupowanie
wydaje si by* w a(nie tak metod która pozwoli na u atwienie sobie ycia w przypadku zaistnienia
problemów jak z przyk adu powy ej.
Wi cej o serwisach grupuj cych, z racji faktu, e autor tego artyku u zajmuje si nimi do(*
szczegó owo, zostanie przedstawione w dalszej cz (ci tego artyku u, po(wi conej Marchewie,
tymczasem przejdDmy do omówienia trzeciego z g ównych problemów, jakie trapi Internetowych
tropicieli informacji, którym jest...

Brak wiedzy o tym, co si% chce znale(!
...to chyba najbardziej stresuj ca sytuacja w której nie wiadomo jak nale y opisa* temat, na który
poszukujemy informacji. G ównym elementem trudno(ci okazuje si by* znalezienie w a(ciwych (albo w
szczególno(ci jakichkolwiek) s ów kluczowych, które umo liwi yby wydanie zapytania do wyszukiwarki.
Jest oczywiste, i problem ten pojawia si cz (ciej u mniej do(wiadczonych Internautów, jednak i
zatwardziali w Sieciowych bojach profesjonali(ci poszukiwania informacji cz sto stawiaj mu czo o.
Przyk adowo, jakie s owa kluczowe nale y u y* w celu znalezienia stron o tym, jakie gatunki wina
najlepiej podawa* ze spaghetti okraszonym sosem pomidorowym, oliwkami i parmezanem? Tadne ze
s ów w postawionym pytaniu w a(ciwie nie determinuje jego prawdziwej natury. Z do(wiadczenia
mo na powiedzie*, i nale y si posi kowa* innymi zapytaniami, które mog doprowadzi* na „trop”
naszej informacji („podawanie win”, „poradnik szefa kuchni, wina”). Jest to praca koncepcyjna, trudna i
cz sto daj ca marne rezultaty. Jakie narz dzia w Sieci u atwiaj nam to zadanie?

Pierwszym, co si narzuca jest skorzystanie z serwisu katalogowego i odnalezienie przynajmniej
paru stron, które dotycz naszego tematu. Niestety, tak jak ze s owami kluczowymi mo e si okaza*, e
znalezienie odpowiedniej kategorii b dzie trudne lub niemo liwe (poniewa ona w ogóle nie istnieje).
Rozwi zaniem r cznym jest wtedy u ycie strategii. Zamiast poszukiwa* od razu interesuj cego nas
tematu, spróbujmy sprecyzowa* zakres ogólniejszy, by* mo e nadmiarowy, ale daj cy nadziej na
odnalezienie fraz, czy te s ów, które umo liwi dalsz eksploracj . Zapytajmy wi c o „wina” i
odszukajmy stron , która daje wskazówki na temat ich serwowania z czymkolwiek, niekoniecznie z
makaronem. Czasem mo e to niestety oznacza* przedzieranie si przez dziesi tki odno(ników, lecz w
momencie, gdy uda nam si znaleD* cho*by jeden „dobry” dokument, uzyskujemy pot n pomoc w
dalszej pracy. Prawie wszystkie wyszukiwarki umo liwiaj bowiem odnalezienie stron „podobnych” do
zadanej (w Google ta funkcjonalno(* jest ukryta pod odno(nikiem o bardzo trafnej nazwie „podobne
strony”). Podobie5stwo mi dzy dokumentami jest zazwyczaj mierzone przez analiz cz sto(ci
wyst powania s ów kluczowych (w bardziej zaawansowanych technikach stosuje si silne frazy albo
zbitki s ów wyst puj cych w s siedztwie). Poprzez podanie „dobrego” dokumentu-wzorca i wybranie
opcji szukania podobnych stron, wyszukiwarka zwalnia nas z obowi zku jawnego okre(lenia s ów w
zapytaniu. Co wi cej jest ona zwykle w stanie automatycznie zmierzy* które s owa s dla naszego
wzorcowego dokumentu charakterystyczne i zaaplikowa* je do swojej bazy danych w sposób, którego
sami nie byliby(my w stanie równie szczegó owo sprecyzowa* (prosz zwróci* uwag , e w zapytaniach
wszystkie s owa kluczowe s równouprawnione, podczas gdy algorytm wyszukiwania podobnych stron
mo e im przypisywa* dodatkowe wagi).
Czasami jednak u ytkownik pragn by zorientowa* si , jakie to s owa lub frazy s dla danego
tematu charakterystyczne, by móc manualnie zredefiniowa* zapytanie do wyszukiwarki. Wspomniane
ju w poprzednich akapitach automatyczne grupowanie dokumentów, jako wynik po(redni algorytmu,
oferuje w a(nie tego typu dane. W Instytucie Informatyki Politechniki Pozna5skiej powsta system
automatycznego grupowania wyników z przeszukiwarki Google, który nazwali(my...

Marchewa
...czyli Carrot, bo tak brzmi jego w a(ciwa nazwa (jest to tradycja innych angloj zycznych,
„owocowych” systemów wspomagaj cych odkrywanie wiedzy z danych tekstowych jak Lemon, Grape i
Orange b d cych cz (ci systemu Juicer).
Carrot przekierowuje zapytanie do wyszukiwarki Google, pobiera od niej oko o 400 pocz tkowych
odno(ników, a nast pnie analizuje je poszukuj c wspólnych, opisowych fraz. Frazy te, o ile s
wystarczaj co cz ste, s traktowane jako reprezentanci grup tematycznych. Schemat przep ywu danych
w systemie prezentuje rysunek 5.

Rysunek 5. Schemat przep ywu danych w systemie Carrot

Pewnego wyja(nienia wymaga* mo e termin „snippet”. Wyniki z wyszukiwarek, niezale nie od
tego, której u yjemy, s zazwyczaj prezentowane w formie listy rankingowej – uporz dkowanej listy
odno(ników do dokumentów. Pojedynczy odno(nik sk ada si z tytu u strony, adresu w postaci URL,
fragmentu tekstu dla niej reprezentatywnego oraz dodatkowych informacji. Snippet to w a(nie ów
magiczny fragment tekstu, na podstawie którego powinni(my umie* stwierdzi* na jaki temat jest dany
dokument. Co ciekawe, tekst ten niekoniecznie musi by* pobrany z samego dokumentu – wiele
przegl darek szuka snippetu danej strony po(ród opisów z odno(ników prowadz cych do niej z innych
stron WWW. Taki zabieg ma sens, bowiem umieszczaj c cze do innego dokumentu, autor zazwyczaj
stara si powiedzie*, o czym on jest.
Carrot operuje jedynie na snippetach, bez odczytywania dokumentów Dród owych. Wynika z tego
fakt, i jako(* grupowania b dzie silnie zale e* od si y opisowej snippetów; tych krótkich fragmentów
tekstu zwróconych przez wyszukiwark . Wydaje si to mocnym ograniczeniem, okazuje si , e to sama
wyszukiwarka (w tym przypadku Google) ma przecie zaimplementowane jak najlepsze algorytmy
s u ce odnalezieniu zda5, które w sposób w a(ciwy opisuj temat strony, wi c nie warto duplikowa* tej
pracy. Poza tym czas, który zabiera oby pobranie dokumentów z sieci skutecznie odstrasza by
potencjalnych u ytkowników takiej nak adki grupuj cej.
Co wi c dok adnie robi Carrot? Otó wyszukuje on w snippetach powtarzaj ce si frazy –
sekwencje s ów nast puj cych po sobie. Przyk adowo dla zapytania o skoki narciarskie, fraz z
pewno(ci b dzie „Adam Ma ysz”, bowiem te dwa s owa akurat bardzo cz sto pojawiaj si razem w
snippetach. Je(li tylko dana fraza pojawia si na tyle cz sto, by przekroczy* pewien zadany próg, staje
si kandydatem do stworzenia grupy dokumentów. Innymi s owy wszystkie dokumenty, których snippety
j zawieraj b d tworzy y jedn grup tematyczn . Nast pny krok to sprawdzenie, czy niektóre w ten
sposób utworzone grupy nie zawieraj prawie identycznego zbioru dokumentów. Je(li tak jest, to mo na
za o y*, i frazy, które te grupy utworzy y, dotycz jednego tematu i po czy* je tworz c jedn , lepiej
opisan (bo dwoma frazami) grup . Proces ten jest kontynuowany a do wyczerpania mo liwo(ci
po czenia ( adne dwie grupy nie pokrywaj si w stopniu takim, by mo na by o je zunifikowa*).
Przyk adowe utworzone przez Marchew skupienia dokumentów dla zapytania „uczenie maszynowe”
przedstawia rysunek 6. Frazy w grupach s przedzielone przecinkami.

Rysunek 6. Przyk ad grup utworzonych dla zapytania "uczenie maszynowe". Ka2da grupa jest opisana przez
najsilniejsze wyst puj$ce w niej frazy, trzy przyk adowe dokumenty i par informacji technicznych.

Jak wida*, odnalezione grupy tworz do(* jednolite obszary tematyczne (algorytmy genetyczne,
sztuczna inteligencja, sieci neuronowe). U ytkownik, który nie wie czego szuka* w zakresie uczenia
maszynowego ma mo liwo(* zorientowania si w temacie, zbadania poddziedzin go tworz cych i
wyboru takiej grupy, która go zainteresuje. Daje to wielkie mo liwo(ci przedefiniowania i zaw enia
wyników zapytania, bowiem frazy, które Carrot odnalaz s silne (wynika to z algorytmu ich
odnajdywania) i dobrze wyznaczaj obszary tematyczne dla ewentualnych dalszych poszukiwa5.
Innym sposobem przedstawienia wyników z wyszukiwarki Google, który Carrot oferuje, jest widok
samych tylko odnalezionych fraz. Jest to niesamowite narz dzie, które daje w bardzo krótkim czasie
mo liwo(* zbadania jakich dziedzin dotyka wydane wyszukiwarce zapytanie. Nie poruszamy si wtedy
po omacku - od razu wida* czy zapytanie „trafia” w temat, który nas interesuje, czy te meandruje w
inne regiony. Dodatkowo, poprzez odsianie fraz tematów, które nie s interesuj ce, mo na atwo
zaw zi* obszar poszukiwa5 jedynie do interesuj cego podzbioru wyników. Niech przyk adem pos u y
zapytanie „Kazik”. Frazy, jakie otrzymujemy po jego wydaniu do Marchewy to mi dzy innymi „Kazik
Staszewski”, „Kazik na ywo”, czy te oczywi(cie „Kult”. Co ciekawe, jako do(* mocny wpis figuruje
s owo „baca”. Sam autor tego artyku u by mocno zaskoczony faktem istnienia dokumentów na których
„baca” i „kazik” widniej razem. Okazuje si , e „Kazik” jest nader cz sto u ywane w... kawa ach, które
s publikowane na wielu stronach internetowych.

Rysunek 7. Frazy odnalezione dla zapytania "Kazik"

Carrot daje olbrzymie mo liwo(ci analizy wyników zapytania wzgl dem tradycyjnych
wyszukiwarek. Poprzez ekstrakcj fraz z pierwszych paruset odno(ników i ich prezentacj w
skumulowanej formie uzyskujemy mo liwo(* pobie nego przegl du o par rz dów wielko(ci wi kszej
liczby dokumentów ni mia oby to miejsce przy klasycznym „listowym” widoku.
Marchewa nie by a pierwszym systemem grupuj cym wyniki z przeszukiwarek – wcze(niej
powsta y systemy Grouper, Vivisimo oraz inne, których funkcjonalno(* jednak nigdy nie wysun a si
poza obszar eksperymentu obliczeniowego. Grouper, jako projekt równie typowo badawczy (cho*
(wietny), zosta usuni ty z sieci w roku 2001 (po zako5czeniu bada5). Vivisimo nadal istnieje i jest
dost pny, mimo e jego popularno(* jest ma a. Co ciekawe, serwis ten oferuje jeszcze ciekawszy widok
automatycznie utworzonych grup, mianowicie ich hierarchi . Niestety, projekt Vivisimo jest zamkni ty
dla badaczy i w przeciwie5stwie do Groupera, czy te Carrota, których detale techniczne zosta y
opublikowane w postaci prac naukowych, algorytmy, którymi pos uguje si Vivisimo pozostaj
nieznane.
Innowacja Marchewy polega na wprowadzeniu cechy, któr nie mog si poszczyci* jej konkurenci
– dzia a nie tylko dla zapyta5 w j zyku angielskim. Wiele pracy i czasu zosta o w o one w to, by system
obs ugiwa z równie dobrymi wynikami nasz j zyk ojczysty. Jest to, wed ug naszej wiedzy, jedyny na
(wiecie system grupuj cy, który dzia a dla j zyka innego ni j zyk angielski.
Do tej pory Czytelnik móg zapozna* si z problemami powstaj cymi przy wyszukiwaniu
informacji w Sieci oraz z istniej cymi narz dziami, które to zadanie u atwiaj . Mo na zada* pytanie...

Czy to ju* wszystko
...na co mo emy liczy* (prócz wyobraDni i determinacji, która przy ka dym zadaniu si liczy)?
OdpowiedD na to pytanie brzmi oczywi(cie: nie. Nieustannie powstaj nowe systemy s u ce jeszcze
dok adniejszej lokalizacji danych w Internecie lub lepszej prezentacji wyników z istniej cych serwisów.
Wiele nadziei czy si z wizualizacj wyników wyszukiwarek w postaci graficznej. W my(l
powiedzenia mówi cego, e jeden obraz wart jest tysi c s ów, prezentacja w postaci sieci
semantycznych, czy te ró norodnych form diagramowych faktycznie rodzi wielkie nadzieje na
przysz o(*.
Przyk adowo, lista rankingowa, o której by a mowa wcze(niej, pozbawiona jest bardzo istotnego
elementu – wspó czynnika wed ug którego posortowano wyniki. Wspó czynnik taki pokazuje, jakie jest
dopasowanie danego dokumentu do tematu zapytania. W przesz o(ci informacj t prezentowano jako
procent s ów kluczowych zapytania, które si w dokumencie znajduj , jednak wraz ze stopniem
zaawansowania algorytmów rankingowych, oraz z faktem, e na przyk ad Google wymusza istnienie

wszystkich s ów kluczowych w wyniku (domy(lne AND), taki procentowy udzia straci sens. Na
rysunku 8 pokazana jest graficzna reprezentacja odleg o ci wyników od „idea u” pasuj cego do
zapytania w stu procentach. Im bli ej (rodka spirali, tym dokument lepiej oddaje tre(* zapytania, im
dalej, tym mniej jest z nim zwi zany. Wy szo(* takiego w a(nie obrazowania, oczywi(cie zak adaj c, e
wspó czynnik dopasowania faktycznie odpowiada adekwatno(ci dokumentu do tematu, jest oczywista
(jeden rzut oka wystarczy by okre(li* do którego z dokumentów warto jest sprawdza* wyniki).

Rysunek 8. Wizualizacja wspó czynnika dopasowania. Dokumenty bli2ej rodka spirali
lepiej oddaj$ temat zapytania wydanego wyszukiwarce, ni2 te po o2one dalej. 4ród o: [CuLa]

Grupowanie ma równie wielkie pole do popisu w zakresie graficznej prezentacji. Vatwo sobie
wyobrazi*, i zamiast opisu poszczególnych znalezionych grup, otrzymamy jedn „map ” wyników, na
których b dzie wida* jak zbiory dokumentów nale ce do ró nych kategorii nak adaj si na siebie, lub
w jakiej s „tematycznej odleg o(ci”. Wizualizacja skupie5 w analizie danych „webowych” jest
pionierskim zastosowaniem, jednak z powodzeniem stosuje si j na przyk ad w odkrywaniu wiedzy z
baz danych o du ych rozmiarach (gdzie analiza pojedynczych warto(ci nie by aby mo liwa lub nie daje
obrazu ca o(ci). A w ko5cu czym e jest Sie* jak nie olbrzymi baz danych.
Mam nadziej , i tym artyku em uda o mi si nieco przybli y* wyzwania, jakie stawia nam
wyszukiwanie informacji w Internecie; pokaza*, e jest to problem dotykaj cy nie tylko u ytkowników,
ale równie naukowców i praktyków projektuj cych serwisy wyszukuj ce. Czekaj c na przysz e, z
pewno(ci doskonalsze, narz dzia nie pozostaje nam nic innego ni pozna* dok adnie te istniej ce i
nauczy* si ich u ywa* jeszcze skuteczniej.
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