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1.1 Internet jako źródło informacji

Internet to ogólnoświatowa sieć komputerowa. Internet działa w oparciu o ist-
niejącą już infrastrukturę telekomunikacyjną oraz specjalistyczny sprzęt siecio-
wy pozwalający na fizyczną komunikację pomiędzy komputerami. Komputery
połączone siecią Internet adresowane są z wykorzystaniem protokołu komuni-
kacyjnego IP (ang. Internet Protocol). W oparciu o ten protokół powstał zbiór
protokołów komunikacyjnych. Każdy protokół komunikacyjny jest logicznie
podzielony na warstwy: niższa zapewnia funkcjonalność wymaganą przez naj-
bliższą warstwę wyższą, dodając jednocześnie własne dane pomocnicze i kon-
trolne. Protokoły komunikacyjne są wykorzystywane przez różnorodne usługi
internetowe. Przykłademmoże być usługaWWW (ang.World Wide Web) wy-
korzystująca protokół HTTP (ang. Hypertext Transfer Protocol), działający
w warstwie wyższej, na bazie warstwy protokołu IP. Protokół HTTP okreś-
lany jest też mianem “protokołu warstwy aplikacji” z tego względu, że sta-
nowi on z kolei warstwę nośną dla danych tworzonych przez oprogramowanie
użytkowe, zwane aplikacjami. Innego rodzaju podstawowe usługi w sieci In-
ternet to np.: poczta elektroniczna, udostępnianie plików, zdalne logowanie,
grupy dyskusyjne, listy dyskusyjne, pogawędki IRC, telefonia internetowa czy
wyszukiwanie informacji.
W niniejszym opracowaniu skoncentrujemy się na usłudze wyszukiwa-

nia informacji jako podstawowej usłudze pozwalającej na eksplorację zaso-
bów sieci Internet [1]. Współczesny człowiek, gdy potrzebuje szybko odna-
leźć odpowiedź na nurtujące go pytanie, zazwyczaj włącza komputer z dostę-
pem do sieci Internet, uruchamia swoją ulubioną wyszukiwarkę internetową
i wpisuje jakieś pytanie lub frazę w odpowiednie pole, oczekując wyników,
które pomogą mu znaleźć odpowiedź i zaspokoić jego wiedzę.
Olbrzymią zaletą Internetu jest możliwość całodobowego dostępu do infor-

macji. Trzeba jednak pamiętać, że informacja udostępniana w Internecie nie
ma hierarchii ważności. o jej wyborze decyduje sam użytkownik, nawet jeśli
wyszukiwarka dostarcza listę wyników wyszukiwań uporządkowaną według
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własnego rankingu. Do informacji udostępnianych w sieci Internet należy pod-
chodzić z ostrożnością, szczególnie gdy chcemy od nich uzależnić ważne ży-
ciowe decyzje. Są one bardzo często publikowane bez opinii merytorycznej
i mogą być niedokładne lub błędne. Dlatego też w szczególnie ważnych przy-
padkach, Internet w miarę możliwości nie powinien być jedynym źródłem in-
formacji.
Należy jeszcze pamiętać, że za pomocą wyszukiwarek nie można otrzymać

dostępu do wielu zasobów (niektórzy statystycy twierdzą, że do większej części
z nich) objętych globalną siecią. Wiele informacji jest chronionych przed swo-
bodnym dostępem różnymi metodami autoryzacji, gdyż nie stanowią treści,
które mogą być dostępne dla szerokiego ogółu.
Zgromadzone w niniejszej publikacji materiały pozwolą na poznanie pod-

stawowych zagadnień związanych z budową Internetu, przeglądaniem zasobów
tej sieci, wyszukiwaniem interesujących informacji oraz skutecznym ich udos-
tępnianiem.

1.2 Przewodnik po treści

Niniejsza książka została podzielona na siedem rozdziałów. Rozdział pierwszy
“Wstęp” zawiera wprowadzenie do zagadnień związanych z siecią Internet oraz
przewodnik po treści.
Rozdział drugi “Sieć Internet” wprowadza czytelnika w zagadnienia zwią-

zane z przeglądarkami internetowymi, ich historią, ideą działania, wykorzys-
tywanymi technologiami, najważniejszymi funkcjonalnościami.
Rozdział trzeci “Przeglądanie zasobów Internetu” koncentruje się na naj-

powszechniej używanych narzędziach do eksploracji Internetu, którymi są
przeglądarki. Omówione tu zostają m.in. zaimplementowane w nich podstawo-
we funkcjonalności. Rozdział ten przybliża też Czytelnikowi technologie ob-
sługiwane przez przeglądarki, a wykorzystywane w projektowaniu stron inter-
netowych. Zwraca on również uwagę na dostępność stron internetowych dla
osób niepełnosprawnych wzrokowo.
Rozdział czwarty “Wyszukiwanie w sieci” obejmuje omówienie całości za-

gadnień wyszukiwania począwszy od podstaw wyszukiwania, przez budowanie
zaawansowanych wyrażeń oraz wyszukiwanie dynamiczne. Omówione zosta-
ną sposoby konfiguracji usługi wyszukiwania, filtrowanie znajdywanych treści
oraz wpływ na modyfikowanie wyników wyszukiwania. Rozdział ten przybliża
też narzędzia do wyszukiwania różnych typów zasobów: grafiki, książek, ar-
tykułów, lokacji, wpisów w blogach czy fragmentów źródeł programów kom-
puterowych. Wskazane zostaną również narzędzia pomocne w przetwarzaniu
odszukanych zasobów internetowych, a pozwalające na ich przetłumaczenie
na dowolny język bądź śledzenie aktualizacji.
Kolejny rozdział pt. “Szeregowanie wyników wyszukiwania” przybliża naj-

ważniejsze aspekty działania wyszukiwarek internetowych, począwszy od spo-
sobów indeksacji stron internetowych, poprzez metody ich parametryzacji wy-
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korzystujące rolę słów kluczowych i łączy internetowych, pozwalające na uzy-
skiwanie wysokich pozycji w rankingu wyszukiwania.
Rozdział szósty pt. “Wprowadzenie do sieci semantycznych” zawiera infor-

macje wprowadzające do zagadnień związanych z wprowadzaniem technologii
Web 3.0. Przedstawione zostaną w nim podstawowe idee i pojęcia dotyczące
sieci semantycznych oraz wybrane aspekty wyszukiwania semantycznego.
Ostatni rozdział “Bezpieczeństwo eksploracji” koncentruje się na najważ-

niejszych zasadach związanych z ochroną danych podczas przeszukiwania za-
sobów Internetu.




