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Jak przetrwać w "wieku informacji"?
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[sieciowej]

„Żyć i działać
we współczesnym świecie 
to znaczy korzystać z informacji”



Plan prezentacji

 Internet źródłem informacji i narzędziem 
komunikowania

 Rodzaje zasobów informacji w WWW

 Jak szukać i jak działają narzędzia wyszukiwawcze?

 Czego nie znajdą standardowe wyszukiwarki -
"Głęboka,  niewidzialna sieć"

 Jak oceniać informacje wyszukane w sieci Internet?



Internet źródłem informacji i narzędziem 
komunikowania

Z jakich usług Internetu korzystają Polacy:
- przeglądanie stron WWW - 93,4 %

- poczta elektroniczna - 59,6 %

- ściąganie i przesyłanie plików - 41,8 %

- czat, IRC itp. - 29,6 %

- zakupy - 8,2 %, banki - 7,2 %, rezerwacja biletów - 3,5 %
Z badań NetTrack przeprowadzonych przez SMG/KRC Poland Media S.A. w lutym 2003 r.

• Internet - ogólnoświatowa, największa sieć komputerowa - ”sieć sieci”
zbudowana jest na zasadzie łączenia ze sobą sieci lokalnych i komputerów

• jako całość nie ma właściciela, żadnej władzy ani zarządu

• usługi Internetu: poczta elektroniczna, listy dyskusyjne, komunikatory,
telnet, FTP, WWW



• informacyjne
• prywatne (osób)
• firm 
• partii politycznych, 

stowarzyszeń
• “rozrywkowe”

Typy witryn WWW
• informacje o produktach i usługach 

• informacje o osobach 
• informacje o instytucjach 
• informacje rządowe
• bazy danych 
• czasopisma  
• katalogi biblioteczne
• teksty książek
• rozrywka, hobby
• inne

Rodzaje zasobów WWW

Rodzaje zasobów informacji w WWW



Jak szukać i jak działają narzędzia  
wyszukiwawcze?

• Przeszukiwanie WWW jako wielkiej bazy danych

• Posługiwanie się wyspecjalizowanymi narzędziami 

Wyszukiwarki Katalogi tematyczne Multiwyszukiwarki



Jak działają narzędzia wyszukiwawcze?

Baza danych 
(indeks)                 
- nie całe WWW!!!

Program wyszukiwawczy 
albo kategorie tematyczne

Nasze pytanie

• tworzona przez roboty (wyszukiwarki) 

• tworzona przez ludzi (katalogi)



• „czyta” (analizuje) kod strony WWW (w HTML)
• TITLE, 

• znaczniki META (description, keywords)

• cały tekst, od <body> do </body>

• linki zewnętrzne - trafia na inne strony

Jak działa program tworzący indeks 
wyszukiwarki - crawler, spider?

• interpretuje kod

• z w/w elementów tworzy bazę danych

• każdemu elementowi przyporządkowywana jest 
odpowiednia dla wyszukiwarki wartość

indeks wyszukiwarki



Przykład interfejsu do wyszukiwania



Jak działa program wyszukiwawczy?

• szuka  w indeksie słów kluczowych zadanych przez użytkownika

• ocenia wartość strony, na której dane słowo występuje wg własnego 
algorytmu 

• na podstawie ocen tworzy ranking - uporządkowana malejąco, według 
wartości lista stron WWW spełniająca kryteria wyszukiwawcze

• występowanie poszukiwanego słowa w polu TITLE i znacznikach 
META, nagłówkach H1-H6

• występowanie poszukiwanego słowa w tekście 

• występowanie w adresie URL

• lokalizacja słów kluczowych - wyżej tzn. lepiej

• liczba stron, na których są linki do danej strony

• liczba odwiedzin danej strony (z wyszukiwarek)



Przykład katalogu tematycznego http://dmoz.org



Wyszukiwarki Katalogi tematyczne

• wielkie bazy / indeksy • niewielkie bazy 

• różna jakość informacji • wyższa jakość informacji

• rezultaty - tylko strony 
zawierające dane słowo -
często nie na temat

• rezultaty - wykaz stron 
na dany temat

• rezultaty - bardzo dużo • rezultaty - mniej

• kiedy korzystać?

• wyszukiwanie osób, 
instytucji,

• wyszukiwanie tematów -
dobrze formułuj pytanie

• kiedy korzystać?

• tematy ogólne

• trudno dokładnie 
sprecyzować pytanie



• Korzystaj z więcej niż jednego narzędzia

• Dokładnie sformułuj pytanie z wykorzystaniem operatorów 
logicznych i innych technik

• Korzystaj z „podpowiedzi”: Help, Pomoc, Pytania

• Brak rezultatów - sprawdź pisownie, sformułuj nowe słowa

• Za dużo rezultatów - dodaj kolejne słowa, korzystaj z formularzy 
zaawansowanych

• Myśl tak, jak „myśli” strona WWW i wyszukiwarka

• Nie wszystkie dokumenty drukowane mają odpowiedniki w sieci

• Strony WWW często zmieniają adresy 

• Nie wszystkie informacje w sieci są na bieżąco aktualizowane

Kilka praktycznych rad



Zasoby „płytkie” -
Surface Web

• ogólnie dostępne statyczne 
strony WWW

• 2,5 mld dokumentów, 1 mld
stron WWW  (2000 r.)

• dziennie przybywa średnio 
7,3 mln dokumentów (2000 r.)

• ok. 19 terabajtów             
(19 000 000 000 000 bajtów)

• wyszukiwarki rejestrują ok. 
70% tych zasobów

Zasoby „głębokie” - Deep Web, 
Invisible Web
• specjalistyczne bazy danych dostępne 
przez WWW (95% bezpłatnie)

• strony WWW generowane dynamiczne 
po zadaniu pytania 

• ok. 550 mld dokumentów,7.500 
terabajtów (2000 r.)

• 400-550 razy większy od „surface 
web”

• 50% większy „ruch” niż w „surface 
web”

Czego nie znajdą standardowe wyszukiwarki -
- "Głęboka, niewidzialna sieć"



Źródło:http://www.press.umich.edu/jep/07-01/bergman.html



http://www.brightplanet.com/deepcontent/tutorials/DeepWeb/index.asp



1) znać bazy danych i inne serwisy, portale (????)

2) zapytać Google, np. „baza danych” film

3) skorzystać z katalogów tematycznych albo  
wyszukiwarek baz baz

Jak szukać w „sieci  niewidzialnej”?

The Invisible Web Directory http://www.invisible-web.net/



http://www.completeplanet.com/



• Bibliograficzne 
(informacje o książkach, 
czasopismach)

• Pełnotekstowe (artykuły 
z czasopism, książki)

• O normach i patentach

• Faktograficzne   

• Adresowe 

• Biograficzne

• Graficzne, dźwiękowe   

Bazy danych

• bezpłatne

• płatne !!!





Bazy Biblioteki Narodowej http://mak.bn.org.pl/wykaz.htm



Polska Biblioteka Internetowa
http://www.pbi.edu.pl













• w 2002 r. wydano w Polsce 19,3 tys. nowych tytułów 
książek

• komputery zastąpiły tradycyjne katalogi kartkowe

Komputerowe katalogi biblioteczne

• na ekranie - opis książki poszukiwanego autora albo 
wyczerpujący spis wszystkich posiadanych przez bibliotekę
książek z danego zakresu tematycznego

• są publicznie dostępne z każdego miejsca świata (OPAC -
Online Public Access Catalogue)

• informują o zasobach 1 biblioteki lub kilku bibliotek łącznie 
(tytuły + sygnatury)



Dlaczego katalog online?

Można z niego korzystać:
w bibliotece
w pracy
w domu
w podróży

Umożliwia:

dostęp do danych o zasobach aktualizowanych na bieżąco

dostęp do informacji o wypożyczeniach danych egzemplarzy

sprawdzanie stanu swojego konta czytelnika

zamawianie (rezerwację) online (np. z domu)



Dostęp do katalogu ATR http://www.bg.atr.bydgoszcz.pl



Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich KaRo 
http://karo.umk.pl/Karo/



Czasopisma elektroniczne - cechy i podział
• pełne teksty artykułów bieżących (w formacie PDT lub HTML)

• numery archiwalne

• łatwa nawigacja (hipertekst), linki (w obrębie tytułu, między tytułami)

• narzędzia umożliwiające przeszukiwanie wszystkich numerów jednocześnie

• możliwość dołączania grafiki, dźwięku, animacji, video 

• dodatkowe informacje niedostępne w wersji drukowanej

• możliwości elektronicznej komunikacji między czytelnikami, autorami i wydawcami

Podział:
1. elektroniczne wersje tytułów 
wydawanych w formie drukowanej

2. czasopisma dostępne tylko w 
postaci elektronicznej





Czasopisma ogólnodostępne w sieci Internet



Onet.pl - Polskie czasopisma elektroniczne



• wyszukiwarki specjalistyczne

• Newstrawler - gazety w kilkunastu językach

• Net3.pl, Plikoskop - polskie wyszukiwarki plików

• Tile.Net - wyszukiwanie list dyskusyjnych

• portale tematyczne, wortale

• e-Polityka

• BiznesNet.pl

• Humanista.pl

• tematyczne zestawienia linów na witrynach bibliotek 
szkolnych, uczelnianych, pedagogicznych

Specjalistyczne narzędzia wyszukiwawcze





Jak oceniać informacje wyszukane w sieci? 

• zbyt wiele informacji jest dostępnych  konieczna
selekcja informacji

• prace do celów edukacyjnych i naukowych wymagają
dobrych źródeł

• różne poziomy jakości i wiarygodności

• prawie każdy może publikować w Internecie

• witryny WWW nie są kontrolowane, rzadko recenzowane   
i nie zawsze cytowane



Kryteria oceny informacji

Dokładność

Autorstwo / instytucja sprawcza

Obiektywizm

Aktualność

Zakres, kompletność

Kryteria techniczne



czy informacja jest wiarygodna i bezbłędna? 

czy jest grupa / osoba odpowiedzialna za 
redakcję i weryfikację informacji oraz treść?         
(e-mail do twórcy strony) 

jaka jest reputacja twórcy strony? (kwalifikacje np. lista publikacji)

czy strona jest umieszczona w serwisie instytucji naukowej (edu) czy 
komercyjnej (com)?

jaki jest cel/misja umieszczenia informacji w Internecie? informowanie, 
promocja, sprzedaż, wygłaszanie poglądów, dostarczanie rozrywki

czy przestrzegane są prawa autorskie?

czy jasno określone jest audytorium - grupa odbiorców

kiedy powstała strona WWW? kiedy była ostatni raz aktualizowana? 
czy linki są aktualne i aktywne?



jaki jest zakres tematyczny - obszerny, szczegółowy czy 
przeglądowy?

czy cytowania są właściwe?

czy struktura prezentacji informacji jest przejrzysta i logiczna (działy,
poddziały, sekcje)?

projekt i struktura strony

jak skonstruowana jest strona główna

czy zachowana jest równowaga między formą a treścią?

grafika (autoryzacja projektu graficznego), efekty multimedialne

technika

czy interfejs odbiorcy jest dostosowany do jego poziomu?

jaka jest nawigacja? (indeks stron, długość stron, elementy 
nawigacyjne, wyszukiwarka serwisu)



Jak przetrwać
w “wieku informacji” ? 

• znać źródła informacji - wiedzieć gdzie szukać

• wiedzieć jak szukać - jak zadawać pytania

• potrafić ocenić wiarygodność źródeł

Źródło: www.acm.org/crossroads/ xrds1-1/mnelson.html


