ZDJĄĆ NA CHWILĘ GOGLE
Dawid WEISS1

Streszczenie. Artykuł prezentuje wyszukiwarki internetowe, kładąc nacisk
na istniejące między nimi różnice, w zależności od obszaru zastosowania i
doświadczenia potencjalnych użytkowników. Omówione są również
ciekawe rozwiązania eksperymentalne, stosowane w nielicznych
wyszukiwarkach lub projektach naukowych. Wszelkie uwagi proszę
kierować na adres: dawid.weiss@cs.put.poznan.pl

Tak, tak - jeśli tytuł kojarzy się Tobie, szanowny Czytelniku, z wyszukiwarką Google, to Twoje zmysły
mimo zwiększonej dawki promieniowania od monitora i nieustannych szumów wiatraczka zasilacza
nadal funkcjonują znakomicie. Google jest z pewnością, co potwierdzają badania [searcheng.],
najbardziej popularną wyszukiwarką w Internecie. Trudno w to uwierzyć, ale w przeciągu mniej więcej
czterech lat, z projektu studenckiego na Uniwersytecie Stanford, Google stał się potęgą, wypierając
właściwie z rynku takie olbrzymy jak Altavista, Infoseek czy nawet katalog Yahoo. Popularne „gogle”,
które właściwie nic wspólnego z goglami nie mają, bowiem nazwa firmy pochodzi od googola –
matematycznego żartu mianującego liczbę 1 ze stoma zerami takim właśnie przydomkiem [1], zyskały
sobie przychylność internautów dzięki szybkości działania, prostocie interfejsu, lecz przede wszystkim
dzięki wyśmienitej jakości wynikom wyszukiwania. Powstaje więc pytanie: czy Google, stworzony
przez Brina i Page’a system, w zamierzeniu mający jedynie sprawdzić pewien algorytm, już na wieki
pozostanie de facto monopolistą w zakresie przeszukiwania zasobów sieci? Czy też zostanie wymyślone
coś nowego, co jak niegdyś Google, zrewolucjonizuje rynek i ustanowi nowy porządek rzeczy?
W tym artykule postaram się przybliżyć nie te najpopularniejsze, ale te najciekawsze obecnie
istniejące wyszukiwarki, które z racji użytych w nich rozwiązań zasługują na wyróżnienie. Postaram się
również sięgnąć okiem w przyszłość i wspomnieć o pomysłach, które czasem są jedynie w fazie
eksperymentów naukowych, ale przecież Google też kiedyś takim był (nazywał się wtedy Backrub),
więc na pewno warto wiedzieć, co w Sieci piszczy, by trzymać rękę na pulsie.
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Dlaczego czasem warto zdjąć gogle?
Siła przyzwyczajenia jest olbrzymia. Użytkownicy przywiązują się do jednego serwisu wyszukującego
albo do jednego portalu i zazwyczaj korzystają z niego przy przeszukiwaniu zasobów sieci. Gdy
okazuje się, że coś znaleźć jest trudno, lub że wyniki są niezadowalające, wtedy zazwyczaj odpowiedzią
na ten fakt jest zniechęcenie, wzruszenie ramionami, lub irytacja prowadząca w skrajnych przypadkach
do frustracji a nierzadko zniszczeń wśród przyrządów leżących w najbliższym otoczeniu...
Niewiele osób posiada wiedzę na temat zróżnicowania, jakie panuje na rynku wyszukiwarek
internetowych, jeszcze mniej uzależnia wybór tej właściwej od typu poszukiwanej informacji, stopnia
trudności w sprecyzowaniu właściwego zapytania czy też oczekiwanej formy prezentacji wyników.
Tymczasem, podobnie jak z używaniem sztućców: można zjeść zupę widelcem, a kotlet posiekać łyżką,
tylko rezultat tego będzie pewnie marny, a satysfakcja z obiadu znikoma.
Z grubsza rzecz ujmując różnice między wyszukiwarkami można podzielić ze względu na: jakość i
rozmiar źródła danych serwisu, sposób wydawania zapytania oraz oferowaną pomoc przy
doprecyzowywaniu zapytania, formę prezentacji wyników, a nawet aspekty estetyczne związane z
samym interfejsem wyszukiwarki. Każdy z tych aspektów ma kluczowy wpływ na jakość wyników, w
dalszej części artykułu skupię się jednak na tych, które każdy internauta może ocenić empirycznie.

Formułowanie zapytań: Kali mieć dosyć słowa kluczowe!
Mimo postępów w analizie języka naturalnego wizja Stanleya Kubricka z „Odysei 2001”, gdzie
komputer swobodnie porozumiewał się z ludźmi, jest jeszcze daleka od rzeczywistości. Widać to
choćby po wyszukiwarkach. Wpisując zapytania do większości z nich zmuszeni jesteśmy operować
narzeczem sienkiewiczowskiego Kalego wymieszanym z językiem logiki boolowskiej. Zamiast pytania:
„Jaka była najbardziej poczytna gazeta komputerowa w Polsce w latach 1987-90?”, zmuszeni jesteśmy
rozbijać tę myśl na słowa kluczowe i operatory, przykładowo: „gazeta komputerowa ranking Polska”.
W efekcie, nawet dla człowieka, sens takiego zapytania jest całkowicie zagmatwany, a przecież
zrozumieć ma je maszyna.
Wydawałoby się, iż pójście w stronę zrozumienia, o co użytkownikowi chodzi będzie gwarancją
sukcesu. O dziwo jednak, pomimo licznych systemów eksperymentalnych, praktycznego i
komercyjnego wykorzystania języka naturalnego w wyszukiwarkach próżno właściwie szukać. Obecnie
jedynie AskJeeves chełpi się mianem „rozumiejącego” pytania zadane w języku potocznym. Nie ma w
tym jednak ekscytacji z polskiego punktu widzenia, bowiem działa on jedynie dla zapytań zadanych w
języku angielskim (jak większość wyszukiwarek w tym artykule). Ponadto, AskJeeves nadal jest
utrzymany w konwencji systemu wyszukiwania dokumentów (ang. document retrieval). Innymi słowy,
w odpowiedzi na zapytanie, system zwraca odnośniki do zasobów w Internecie (najczęściej stron
WWW), które w jakiś sposób się do niego odnoszą, w prymitywnej wersji poprzez występowanie
wszystkich występujących w zapytaniu słów. Dla przykładu jak mylny może być to paradygmat, można
podać przykład zapytania: babie lato. Literacko ułomne zdanie, za które przepraszam wrażliwych
Czytelników: „Lato było gorące, często udawaliśmy się tedy z moją babą na plażę.”, zawiera oba słowa
zapytania, więc znalazłoby się w puli wyników!
Prawdziwy przełom może więc nastąpić dopiero przy zmianie filozofii patrzenia na to, jak
powinny działać wyszukiwarki - odejście od wyszukiwania dokumentów w sieci, a skupienie się na
poszukiwaniu informacji (ang. knowledge retrieval, question answering systems). Przykłady systemów
z tej ostatniej grupy można znaleźć wśród obecnie prowadzonych prac badawczych, przykładowo
system Start na MIT, czy też świetny AnswerBus na Uniwersytecie w Michigan. Wydane im zapytanie
stanowi cel, nie zaś zbiór oderwanych od siebie słów kluczowych (por. rys. 1).

Rys. 1. (Któraś <<lub wszystkie :)>> z ilustracji dot. analizy języka naturalnego)

answerbus-chip.tif: Na pytanie: „Czy magazyn CHIP jest dostępny w języku polskim?” AnswerBus zwraca po prostu polską
stronę CHIP’a.

answerbus-univ.tif: Na pytanie: „Jaki jest największy polski uniwersytet?”, AnswerBus podaje jednoznaczną odpowiedź:
Uniwersytet Warszawski.

start-blade.tif: Pytanie o aktorów grających w filmie „Blade runner” (Łowca Androidów), zwraca w Starcie po prostu listę
aktorów, a nie tysiące stron w jakiś sposób odnoszących się do tego dzieła.

Dla nas, Polaków, wyszukiwarki anglosaskie mają średnie zastosowanie. Większość algorytmów
analizy języka naturalnego, a także słowniki do nich niezbędne, są po prostu nieprzydatne do zapytań
wydanych w języku polskim. Zresztą, nie jest to nasze jedyne zmartwienie. Język polski posiada cechę,
której większość wyszukiwarek w ogóle nie bierze pod uwagę: odmianę. Wyszukiwarka działająca w
oparciu o słowa kluczowe, szukając słowa „burak”, zwróci tylko te strony, na których występuje ono
dokładnie w tym brzmieniu. Słowa „buraki” albo „buraczany”, już nie będą uwzględnione. Chyba
jedyne w Sieci serwisy wyszukujące uwzględniające polską fleksję, jak również fakt, że coraz częściej
pojawiają się w Internecie dokumenty pisane bez polskich znaków diakrytycznych („ogonków”), to
ONET i NetSprint. Ta ostatnia, mimo użycia Googlo-podobnych czasami rozczarowuje, jeśli chodzi o
jakość zwracanych wyników.

Rys. 2. (Podpowiadanie słów kluczowych zawężających zapytanie)

teoma_aeiwi-suggestingkeywords.tif: W wyniku zapytania o kuchnię meksykańską, Teoma (powyżej) podpowiada również
terminy takie jak: przepisy kulinarne, restauracje, Nowy Meksyk. Aeiwi jest oparte na „zagłębianiu” się w temat przy pomocy
słów kluczowych, więc posiada o wiele więcej podpowiedzi, aczkolwiek mniej ścisłych w niektórych przypadkach (bribery,
ang. przekupstwo).

Wykorzystanie analizy języka naturalnego na szeroką skalę jest kuszącą, aczkolwiek z powodów
technicznych, odległą perspektywą. Można natomiast zauważyć działania, mające za cel, ułatwienie
życia ze słowami kluczowymi: wyszukiwarki takie jak Teoma (były DirectHit), czy mało u nas znany
Aeiwi, podpowiadają najbardziej prawdopodobne słowa, pozwalając w ten sposób na zawężenie
zakresu wydanego zapytania (zob. rys. 2).
W ciekawy sposób podpowiedzi zostały rozwiązane w serwisie Infonetware - prezentowana jest
lista możliwych fraz, z której można wybrać niekoniecznie jedną, ale parę opcji i na nich się
skoncentrować (zob. rys. 3). Ma to związek z formą prezentacji wyników - grupowaniem, o którym
będzie mowa w następnym punkcie.

Rys. 3. (Podpowiedzi w infonetware)

Infonetware.tif: Podpowiedzi składające się z pełnych fraz w serwisie Infonetware. Cechą szczególną jest tu możliwość
wybrania paru interesujących tematów i dalsze badanie wyników, ograniczając się do ich zakresu.

Pospolite staje się również „poprawianie” użytkowników: w przypadku, gdy zapytanie zwróci
podejrzanie mało wyników. Wyszukiwarka próbuje wtedy podpowiedzieć podobne słowa, zwracające
szerszą pulę dokumentów (od niedawna czyni tak również Google, zob. rys. 4).
Rys. 4. (Poprawki słów kluczowych)

Google-spellcheck.tif: Google podpowiada, że zapytanie „magzyn chip” (ominięta litera) może odpowiadać terminom
„magazyn chip”.

Przy okazji trudności z formułowaniem zapytań, nie sposób nie wspomnieć o „wyszukiwarkach z
ludzką duszą”. Coraz więcej osób wyróżnia większe niż innych doświadczenie w przeszukiwaniu
zasobów sieci. Altruistyczne w swej naturze grupy dyskusyjne, gdzie dotychczas można było zadawać
pytania (i czasem uzyskać na nie odpowiedź), zyskały komercyjny odpowiednik w formie „serwisów
eksperckich” (na przykład nowo otwarty Google Answers). Zadając pytanie, określamy jego wartość i
czekamy, aż ktoś (człowiek, nie maszyna) pokwapi się z dostarczeniem odpowiedzi, która nas
usatysfakcjonuje. Cennik „usług wyszukiwania” informacji zaczyna się od czterech dolarów, jednak
łatwo można znaleźć pytania, których stawka oscylowała grubo powyżej pięćdziesięciu! Stwierdzenie,
że wiedza kosztuje, nabrało realnych kształtów. Kto wie, może najlepszą wyszukiwarką dwudziestego
pierwszego wieku nadal będzie niezastąpiony Homo Sapiens...

Prezentacja wyników: bigos podano
Wynik wydania zapytania do typowej wyszukiwarki, to zazwyczaj lista posortowanych według
„adekwatności” odnośników do zasobów w Internecie. Niestety miara owej adekwatności jest nader
kłopotliwa, bowiem zapytania zwykle są na tyle ogólne, iż zawierają wiele wątków tematycznych.
Szukając, na przykład, informacji o Polsce, otrzymujemy z Google blisko sześć milionów dokumentów
i żadnych wskazówek na temat tego, w jakim kierunku moglibyśmy uściślić zapytanie. Jest to zalew
informacji, który mimo obfitości, jest w praktyce zupełnie nieprzydatny.
Podpowiadanie słów kluczowych, wspomniane wcześniej, jest pewnym wyjściem, natomiast o
wiele ciekawszym rozwiązaniem jest grupowanie tematyczne otrzymanych wyników. Najlepszym
obecnie komercyjnym serwisem wykorzystującym tę technologię jest Vivisimo. Jest to meta
wyszukiwarka2, w której wynik zapytania jest najpierw analizowany pod względem występujących w
nim tematycznych wątków. Następnie, w ramach każdej z wyodrębnionych w ten sposób grup,
użytkownik może wyświetlić znajdujące się w niej dokumenty. Dodatkowa cecha Vivisimo polega na
tym, iż grupy zorganizowane są w hierarchię podobną do drzewa katalogów w systemie plików.
Znakomicie ułatwia to zorientowanie się w temacie wydanego zapytania, jak również redefinicję słów
kluczowych, w celu zawężenia go do konkretnego podtematu (zob. rys. 5).
Rys. 5. (serwisy grupujące, Vivisimo vs. Google)

Vivisimo.tif: Różnica pomiędzy interfejsem grupującym, a klasyczną listą wyników. Rozeznanie się w tematyce zwróconych
odnośników w przypadku Vivisimo jest o wiele prostsze dzięki automatycznie wygenerowanym grupom tematycznym (po
lewej stronie ekranu).
(Być może warto umieścić zrzuty pod sobą, inaczej będą zbyt małe i nieczytelne).

Jeśli mogę sobie pozwolić na odrobinę kryptoreklamy, to podobny system, profilowany w
szczególności dla języka polskiego, został stworzony na Politechnice Poznańskiej i nazywa się
Marchewa (ang. Carrot, zob. rys. 5.1). Analogicznie działa również inna wyszukiwarka, nazwana
Excavio - ciekawostka tkwi w fakcie, że jest ona własnością firmy Nutech Solutions, w zarządzie której
zasiada... były prezydent Lech Wałęsa. Jak widać temat wyszukiwarek nawet politykom obcy nie jest...

2

Meta wyszukiwarki gromadzą wyniki zapytania z innych serwisów i prezentują je w ujednoliconej
formie, z usunięciem powtarzających się wyników.

Rys 5.1 (inne serwisy grupujące, rys. opcjonalny?)

Carrot.tiff: W Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej trwają prace nad stworzeniem meta wyszukiwarki z
interfejsem grupującym i dostosowaniem go do wymogów języka polskiego (odmiana, kodowanie znaków). Na ilustracji po
lewej widać wynik dynamicznego poszukiwania fraz, które mogą być użyte do ograniczenia wyników zapytania „uczenie
maszynowe”. Po prawej stronie dwie wydzielone ze zbioru wyników grupy tematyczne: naukowa i biznesowa.

Sieci komputerowe są coraz szybsze, a dostęp do Internetu coraz tańszy (przynajmniej w krajach,
gdzie występuje konkurencja, a nie kooperacja między dostawcami usług internetowych). Stąd też stare
chińskie prawo mówiące, że jeden obraz wart jest tysiąc słów, znów nabrało aktualności. Prowadzone
są intensywne badania mające na celu wizualizację wyników zapytań do wyszukiwarek.
Bardzo ładnym, wręcz komiksowym interfejsem użytkownika odznacza się na tym polu serwis
Kartoo. Prezentuje on wyniki w postaci grafu dokumentów, powiązanych pewnymi semantycznymi
związkami (zob. rys. 6). Pozwala to na swobodną nawigację w temacie, który nas interesuje właściwie
bez uciekania się do definicji słów kluczowych, co ma szczególne znaczenie w przypadku dzieci lub
osób mających trudności z formułowaniem zapytań tradycyjnych.
Rys. 6. (Mapa semantyczna, Kartoo)

kartoo.tif: Interfejs graficzny Kartoo uwidacznia związki między stronami, będącymi wynikiem zapytania.

Jeszcze ciekawszym pomysłem jest utworzenie analogii pomiędzy Internetem a geografią i stworzenie
„mapy obszaru” wyników. Wyszukiwarka Maps.net, jako demonstrację tej technologii, prezentuje
katalogi serwisu Open Directory Project, nanosząc je na graficzną reprezentację Antarktydy. Wyniki

zapytania są prezentowane jako analogia do obszarów „państw” lub „dzielnic”, których wielkość i
położenie zależy od liczby dokumentów i ich powiązań w danej kategorii ODP (zob. rys. 7). Pomysł
nieco może kontrowersyjny, ale z pewnością ciekawy.
Rys. 7. (analogia do geografii – Maps.net)

Maps.tif: Wynik zapytania „Poland” zobrazowany jako mapa „geograficzna” w serwisie Maps.net. „Miasta” odpowiadają
stronom polecanym przez recenzentów ODP, obszar danego państwa jest obliczany przez liczbę dokumentów w danej
kategorii.

Mapy to oczywiście nie jedyna możliwość prezentacji wyników w formie graficznej. Wyszukiwarka
Ditto oferuje klasyczną listę wyników wzbogaconą o obrazki, które mają w zamierzeniu prezentować
dany temat. W praktyce działa to (na razie?) średnio – wynik zapytania „team handball” (piłka ręczna),
to zestaw zdjęć przedstawiających osoby pod krawatem i w lakierkach... raczej dalekie od obrazu
piłkarza ręcznego, choć może grają oni popołudniami.

Rys. 8 (Ditto, ten rysunek jest w sumie tylko zabawny, więc może zostać spokojnie opuszczony)

ditto.tiff: Ditto pokazuje obrazki, które mają reprezentować wynik zapytania (ang. „Ditto, see the Web”, „zobacz Sieć”).
Niestety pytanie o piłkę ręczną daje dość dziwny „obraz Sieci”...

Ditto może dawać zabawne wyniki, nie ma jednak w tym nic zdrożnego. Wiele systemów
eksperymentalnych nigdy nie dojrzało do publicznej prezentacji, przynosząc jednocześnie bardzo
ciekawe rozwiązania. Nauka jest tu poligonem, na którym testuje się różnorakie techniki, które mogą,
ale nie muszą, być dyktowane żelazną logiką ekonomicznych zysków, obecną w systemach
komercyjnych. Ot, przykładem ciekawej wizualizacji wyników może być system Cat-a-Cone [2], który
prezentował trójwymiarową hierarchię wyników w postaci obrotowych stożków. Użytkownik miał
możliwość wybrania danej kategorii, po czym cała struktura hierarchicznych stożków z wynikami
obracała się w sposób umożliwiający wybór dokumentów pokrewnych w temacie temu wybranemu
(zob. rys. 9).

Rys. 9. (Cat-A-Cone)

Catacone.tif: Wygląd interfejsu użytkownika w systemie Cat-A-Cone. Trójwymiarowe, interaktywne systemy nigdy (a może
jeszcze) nie doczekały się realizacji komercyjnej.

Z pewnością na trójwymiarowe wizualizacje wyników wyszukiwania przyjdzie nam jeszcze nieco
poczekać – większość komputerów jest jeszcze zbyt słaba by podołać takiemu zadaniu, zaś
przepustowość modemów analogowych, jakie ma spory odsetek Internautów, nie pozwala na tworzenie
w pełni dynamicznych i interaktywnych interfejsów użytkownika.

Podsumowanie i takie tam futurystyczne bla, bla, bla
Idealny system wyszukiwania informacji to taki, który potrafi odpowiedzieć na każde pytanie
poprawnie. Niestety taki system nigdy nie powstanie, bo wtedy, mógłby odpowiedzieć na pytanie o
treść nie zadanych jeszcze pytań.... Wiedza płynąca z Internetu jest zresztą dość niepewnym źródłem
informacji i faktów, o czym warto pamiętać; każdy może umieścić w Sieci informacje nie do końca
precyzyjne, lub wręcz błędne. Pojawiające się nowe pomysły, mające na celu ułatwianie użytkownikom
korzystanie z wyszukiwarek, to z pewnością krok by uczynić tę czynność przyjemniejszą i bardziej
intuicyjną. Nie można jednak liczyć na to, iż wyszukiwarki w przyszłości, nawet tej odległej, będą w
stanie wyręczyć nas całkowicie z umiejętności logicznego myślenia i odrobiny dociekliwości w
szukaniu tego, co nas interesuje.
Nie ma jeszcze wyszukiwarki, która nadaje się do wszystkiego, choć Google czyni wysiłki, by się
takim systemem stać. Pozostaje mieć nadzieję, że mu się to nie uda, bowiem każdy monopol, nawet ten

najlepszy, staje się w końcu nudny i nie do zniesienia. Dlatego czasem warto „ściągnąć gogle” i
spróbować innych wyszukiwarek, ot, żeby mieć wiedzę na temat ich możliwości i ograniczeń.
To tyle na temat nowinek i trendów, a teraz z powrotem do pracy. Gogle włóż!

Spis wyszukiwarek wymienionych w artykule
Aeiwi. http://www.aeiwi.com
AnswerBus (system eksperymentalny). http://misshoover.si.umich.edu/~zzheng/qa-new/
AskJeeves. http://www.askjeeves.com
Ditto. http://www.ditto.net
Excavio. http://www.excavio.com
Google Answers. http://answers.google.com
Google. http://www.google.com
Infonetware. http://www.infonetware.com
Kartoo. http://www.kartoo.com
Maps.net. http://maps.map.net
Marchewa. http://www.cs.put.poznan.pl/dweiss/site/research/carrot/index.html
NetSprint. http://www.netsprint.pl
ONET. http://www.onet.pl
Start (system eksperymentalny). http://www.ai.mit.edu/projects/infolab/
Teoma. http://www.teoma.com
Vivisimo. http://www.vivisimo.com
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