
6 Wyszukiwarki internetowe.

Zapytania w wyszukiwarkach

Zapytania s! z natury krótkie:

• 1,7 s"owa 5 lat temu

• 2,4 obecnie

Oczekiwania u#ytkownika:

• ”Pierwszy wynik powinien by$ tym, którego szukam”

• To dzia"a, o ile u#ytkownik ma na my%li najbardziej popularne zapytanie, ale nie dla zapyta&
rzadkich



Ranking relewantno!ci

• Jaka cz'%$ zg"oszonych dokumentów by"a relewantna? (precision)

• Jaka cz'%$ relewantnych dokumentów zosta"a zg"oszona? (recall)



Typowa architektura silnika wyszukiwarki internetowej



Heurystyczny ranking stron internetowych

Naiwne podej%cie stosowane przez wiele silników wyszukiwarek

Zastosowana heurystyka:

• liczba wyst!pie& danego zapytania na jednej stronie

• preferencja dla stron, gdzie zapytanie pojawia si' wcze%nie

• zwi'kszona waga dla stron, gdzie zapytanie pojawia si' w wyró#nionym miejscu (np. w tytule)

Takie heurystyki epicko zawodz!:

• z powodu spamu

• z powodu synonimów etc.



Analiza grafu hiper"#czy

Hypermedia jest sieci! spo"eczno%ciow!.

Prowadzone s! badania teorii sieci spo"eczno%ciowych z u#yciem teorii grafów

Wyniki s! publikowane i cytowane

Zastosowania: wyszukiwarki internetowe HITS, Google, CLEVER



Modele hipertekstu do klasyfikacji

c= klasa, t= tekst, N = s!siedzi

Model czystko tekstowy: Pr[t| c]

Z wykorzystaniem tekstu s!siada do oceny mojego tekstu: Pr[t, t(N)| c]

Lepszy model: Pr[t, c(N)| c]

S! to zadania programowania liniowego z nieliniow! relaksacj!



Wykorzystanie hiperlinkowej struktury sieci

Podstawowa zasada: ka#dy link implicite ocenia lokalizacj!, do której prowadzi.

G"ówne za"o#enie: Je%li strony kieruj!ce do danej strony s! dobre, to ta strona te# jest dobra.

Zasadnioczo pomys" nie jest nowy i opiera si' na badaniach z zakresu bibliometrii z lat 70-tych



Page rank

Intuicja: rekursywana definicja „wa#no%ci” – strona jest wa#na, je%li odpowiednio du#o wa#nych
stron do niej kieruje

Metoda: stworzenia macierzy stochastycznej sieci.

• Ka#da strona odpowiada okre%lonemu wierszowi i kolumnie macierzy

• Je%li strona j ma n nast'pników, to wspó"rz'dna ij macierzy równa jest 1/n, je%li strona i
jest jednym z tych n nast'pników strony j, lub 0 w przeciwnym razie



Page rank: intuicja

• Na pocz!tku ka#da strona ma jedn! jednostk' „wa#no%ci”

• Przy ka#dym przebiegu, ka#da strona obdarza swoj! wa#no%ci! swych nast'pców i otrzymuje
now! wa#no%$ od swych poprzedników

• Docelowo wa#no%$ osi!ga warto%$ graniczn! równ! odpowiadaj!cej mu wspó"rz'dnej g"ów-
nego wektora w"asnego danej macierzy



Przyk"ad: sie$ w czasach prehistorycznych ;)



Autorytarno!$ i hubowato!$

Definiujemy je we wzajemnie rekurencyjny sposób:

• hub wskazuje do wielu warto%ciowych autorytetów

• autorytet jest po"!czony z wieloma dobrymi hubami



Tworzymy macierz podobn! do tej w Page Rank, ale bez obostrze& stochastycznych

• wiersze i kolumny odpowiadaj! stronom

• wspó"rz'dna ij macierzy jest równa 1 gdy strona i kieruje do strony j lub 0 w przeciwnym
razie

Wielokrotne stosowanie tej macierzy prowadzi do rozbie#no%ci

Mo#emy wszelako wprowadzi$ mno#niki skaluj!ce, które zapewni! sko&czone warto%ci autory-
tarno%ci i hubowato%ci



Obliczanie autorytarno!ci i hubowato!ci

Niech a i h b'd! wektorami.

i-ta wspó"rz'dna a i h odpowiada, odpowiednio, autorytarno%ci i hubowato%ci i-tego wektora

Niech ! i µ b'd! odpowiednio dobranymi mno#nikami skaluj!cymi

Wtedy:

• hubowato%$ danej strony jest sum! autorytarno%ci stron, do których linkuje, skalowana przez
!:

h=!Aa

• autorytarno%$ danej strony jest sum! hubowato%ci stron, które do niej linkuj!, skalowana
przez µ:

a= µATh



Podstawiaj!c otrzymujemy:

a=!µATAa

oraz

h=!µAATh

Wektory a i h mo#emy otrzyma$ przez relaksacj' daj!c! g"owne wektory w"asne macierzy AAT

i ATA.


