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A hiperhivatkozások kulcsfontosságúak a 
világhálón található adatok használhatóságá-
ban, a „Web” elterjedésében. A hivatkozások 
teszik hálózattá ezt a rendkívüli méretû és 
szinte minden létezõ témát felölelõ doku-
mentumgyûjteményt. Tanulmányunk té mája 
a hivatkozások szerkezetének vizsgá lata: 
bemutatjuk, hogyan lehet segítségükkel 
rangsorolni a weblapok minõségét, akár az 
egyes felhasználók igényei szerint személy-
re szabhatóan; hogyan lehet a manipulatív, 
keresõrendszerek megtévesztésére létreho-
zott oldalakat szûrni, illetve adott oldalhoz 
hasonlókat találni. Foglalkozunk azzal a kér-
déssel is, hogy ezek a problémák mennyire 

nehezek, és milyen különleges algoritmikus 
technikákat igényel megoldásuk a már több 
milliárd oldalból álló világhálón.

Bevezetés

A világhálón fellelhetõ hatalmas információ-
tömegben igen nehéz megtalálni azokat az 
oldalakat, amelyek információigényünknek 
mind tartalmukban, mind minõségükben 
megfelelnek. Elvesznénk az adattengerben 
olyan keresõrendszerek nélkül, amelyek 
akár a több millió-százmillió oldalon elõfor-
duló szavak, kifejezések esetén is nagy 
biz tonsággal ki tudják választani a legreleván-
sabb találatokat tartalmazó pár tíz oldalt. A 
keresõrendszerek rendkívüli teljesítményé-
nek tudományos és technikai vonatkozá-
sairól Friedman Eszter  és munkatársai (2003) 

pagerank és azon túl: hiperhivat-
kozások szerepe
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cikkében olvashatunk. Tanulmányunkban 
e téma egy kiválasztott területével foglalko-
zunk, bemutatjuk, hogy a világháló hiperhi-
vatkozásainak szerkezete a szöveges tarta-
lom kiegészítéseként milyen támaszt nyújt a 
releváns oldalak megtalálásában, és miként 
vezet el bennünket az információkeresés új 
korszakába.

A világháló alapvetõen új helyzetet jelent 
a klasszikus, több évtizedes múltra, az elsõ 
elektronikus könyvtári katalógusok, rend-
szerek megjelenésére visszatekintõ informá-
ciókeresés tudományterületén. A könyvki-
adók, könyvtárosok és dokumentumkeze lõk 
központosított munkája, a rendszere zettség, 
homogenitás és rend helyett azt lát juk, 
hogy bárki létrehozhat tartalmat, amely nek 
minõségét és szavahihetõségét senki nem 
vizsgálja, és azt tetszõleges téma- és kulcs-
szó- információval láthatja el – ha egy általán 
ellátja. Korábban soha nem látott mennyi-
ségben és rendkívül változó minõ ségben 
készül elektronikus tartalom, ame lyek között 
megtalálhatunk magas szintû tudományos 
munkát éppúgy, mint szemé lyes naplót, 
áruházi katalógust és kifejezetten a látogatói 
forgalom befolyásolását célzó, értékelhetõ 
tartalom nélküli oldalakat.

A web robbanásszerû elterjedésének 
ta lán legfontosabb oka a „linkek”, az ún. hi-
perhivatkozások minden más dokumentum-
gyûjteményhez képest egyedülálló használ-
hatósága: mindenhonnan minden elérhetõ, 
minden információt egyetlen hálózatba kap-
csoltunk. A hatalmas adattömegben azonban 
elvesznénk a tartalmat központosítottan 
összegyûjtõ, tároló és a türelmetlen, másod-
percen belüli reakcióidõhöz szokott felhasz-
náló kereséseit kiszolgáló keresõrendszerek 
nélkül. A hivatkozások megléte a keresõ-
rendszerek mûködésének alapját is képezik, 
hiszen azokat követve képesek lényegében 
az összes elérhetõ adat összegyûjtésére.

A világháló hatalmas méretét és egyben 
a keresõrendszerek elõtt álló feladat nehéz-

ségét jelzi, hogy potenciálisan tetszõlegesen 
sok olyan weboldal található, amelyek 
cí meikben tartalmazhatják a felhasználó 
ko rábbi böngészési lépéseit, amelybõl 
egye dileg generált információt állítanak 
elõ. Az egyes szervereken elõforduló címek 
számának eloszlását (1. ábra) vizsgálva bizo-
nyítékot nyerünk arra, hogy a weboldalak 
számát az extrém nagy szervertartalmak 
dominálják, és a megismert címek számát 
gyakorlatilag csak a letöltést végzõ rend-
szer teljesítménye korlátozza. A megfigyelt 
el oszlás jól illeszkedik egy körülbelül -1 
(pon tosan -0,97) kitevõjû hatványeloszlásra 
(Ba rabási, 2003), azaz annak valószínûsége, 
hogy egy szerveren kevesebb, mint x oldal 
talál ható, F(x) ~ x-0,97. Az eloszlás sûrûség-
függvé nye tehát f (x) ~ x -1.97, ahonnan az 
oldalak számára a modellbõl a divergens ∫ x 
f (x) dx becslés adódik, azaz az extrém nagy 
szerve rek létezésének valószínûsége na gyon 
kicsi ugyan, azonban hozzájárulásuk a web-
oldalak várható számához domináns.

 Az elérhetõ dokumentumok hatalmas 
száma miatt a felhasználó által megadott 
ke resõkifejezés tipikusan számtalan webolda-
lon megtalálható, ám a felhasználó gyakran 
csak a keresõ által felajánlott elsõ egy-kettõt 
hajlandó ezek közül végignézni. Éppen ezért 
kulcsfontosságú, hogy a keresõrendszer a 
találatokat milyen sorrendben jeleníti meg. 
A keresés találatainak rangsorolása a hagyo-
mányos, például könyvtári rendszerekben 
a keresett szavak gyakorisága, illetve a nor-
mális körülmények között reprezentáns he-
lyen (cím, kulcsszó, URL) való elõfordulása 
alapján történik, amely azonban könnyû le-
hetõséget biztosít a manipulatív weboldalak 
készítõinek.

A hatalmas mennyiségû rejtett ajánlást, 
minõsítést tartalmazó hiperhivatkozásoknak 
döntõ szerepük van az információ rangso-
rolásában, értékének, fontosságának megíté-
lésében is: azzal, hogy egy lap szerzõje 
egy másik oldalra mutat, impliciten az õ 
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oldalát látogatók figyelmébe ajánlja azt. A 
hiperhi vatkozásokban megjelenõ ajánlások 
ereje továbbá kombinálható azzal a ténnyel, 
hogy a hivatkozás szövegében vagy annak 
közeli környezetében többnyire megtalál-
ható a hivatkozott oldal rövid ismertetése. A 
legsi keresebb keresõrendszerek, például a 
Google, a találatokat ezen módszerek alap ján 
is rangsorolják.

PageRank és személyre szabott változata

A Google által sikeresen alkalmazott ún. 
PageRank  (Page et al., 1999) eljárás min den 
weboldalhoz fontossági mérõszámot, rangot 
rendel a következõ rekurzív definíció sze-
rint: egy oldal akkor jó minõségû, ha sok jó 
minõségû oldal mutat rá:

P(u) = Σ{P (v) / kifok (v) : a v lap u-ra mutat}

Ez a módszer a rámutató oldalak önmagában 
könnyen manipulálható számának többlé-
péses általánosításaként fogható fel. Az elsõ 
naiv értelmezés alapján iteratív algoritmust 
adhatunk, amely minden lépésben egyen-
letesen elosztja egy oldal aktuális rangját 
az általa hivatkozott oldalak között. Ha A a 
hi perhivatkozások átmenetmátrixa, azaz az u-ra 
mutató v oldalak esetén A

uv
 = 1 / kifok (v), ak-

kor az i-edik iterációban számolt P
i
 vektorra

 P
i
 = P

i -1 
· A.

Célszerû a zsákutcákat, azaz hivatkozá-
sokat nem tartalmazó oldalakat rekurzívan 
kitö rölnünk. Így a rekurzív algoritmus egy 
lépése annak felel meg, hogy a kiinduló rang-
sor szerinti eloszlásból egy véletlen tovább-
lépést teszünk, azaz véletlen bolyongást 
va lósítunk meg. Ha a rangértékek konvergál-
nak, azaz létezik stacionárius eloszlás, ezt 
tekinthetjük az oldal rangjának.

A véletlen bolyongást megvalósító rang-
soroló algoritmus végeredménye függ attól, 
hogy kezdetben milyen minõségértékekbõl 
indulunk ki. Ha például hivatkozásokon 
ke resztül nem érhetõ el minden oldalról 
minden másik, akkor a webnek csak abban 
a részében lesz pozitív PageRank értékünk, 
ahova bármelyik iteráció során az aktuális 
pozitív értékû oldalakról eljuthatunk. Ez a 
tulajdonság például oldalak egyetlen irá nyí-
tott úttal összekötött és az utolsón egy önhi-
vatkozásból álló „Web” esetén csak az utolsó 
oldalra teljesül, a többi oldal egy idõ után már 
nem lesz újra elérhetõ. Még meglepõbb vi-
selkedést mutat az egyetlen irányított körbõl 
álló hálózat, itt az iterált értékek ciklikusan 
körbeforognak. A Markov-láncok alaptétele 
szerint azonban lényegében ettõl a két eset-
tõl eltekintve az iteráció konvergál.

A fenti definíció problémája egyrészt az, 
hogy csak a világháló központi, erõsen ösz-
szefüggõ magjának ad pozitív rangértéket, 
amely egyes kísérletek szerint az összes ol-
dalnak csak kevesebb mint 30 %-a (Broder 

1. ábra • Az adott darab weboldalt (vízszintes tengely) tartalmazó szerverek darabszáma (füg-
gõleges tengely) a keres.sztaki.hu egy 2006 tavaszi .hu tartományon történt letöltésében.
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2 Larry Page nevébõl; nem fordítható Lap Rangnak.
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et al., 2000). Nagyobb probléma a bolyongás 
„megcsapolhatósága”. Ha egy pozitív rangú 
v oldalt rá tudunk venni, hogy hivatkozzon 
a rangmanipuláció céljából kijelölt u olda-
lunkra, akkor az oldalakat egy olyan u-ból 
induló és v-be érkezõ k hosszú hivatkozásso-
rozattal bõvítve, amelyen minden oldal 
visz-szamutat u-ra, a bolyongást k-ban 
exponen ciális ideig u-ban tarthatjuk, azaz 
kis ráfor dítással, kevés oldal generálásával 
rendkívül magas rangértéket juttathatunk 
az u cél oldalnak.

A fenti problémák kiküszöbölése és a sta-
cionárius eloszlás létezésének biztosítása 
ér dekében Sergey Brin és Larry Page a Page-
Rank értéket az ún. véletlen szörfözõ model-
lel határozzák meg, amelynek módosított 
változatát (Fogaras et al., 2005) ismertetjük. 
Tételezzük fel, hogy ismeretlen, véletlen we-
boldalról indulunk, ahonnan pár kattin tással 

„jó” helyre szeretnénk jutni. A webol dalak 
tartalmát nem igazán olvassuk el, ha nem 
szinte vaktában választunk a lehetséges 
továbbvezetõ linkek közül. Minden kattintás 
után kockadobással eldöntjük, hogy megáll-
junk-e (a publikált eljárásokban a megállás 
c valószínûségének 0,1 és 0,2 közötti értéket 
választanak). Végezetül megnézzük, hogy 
melyik oldalnál álltunk le a linkek véletlen 
követésével. Az u oldal központiságát mérõ 
PageRank érték annak a valószínûsége, hogy 
a fent vázolt véletlen séta u-ban ér véget. Mi vel 
a t hosszú séták valószínûsége kifejezhe tõ 
az A átmenetmátrix t-edik hatványával, a 
kezdõcsúcsot pedig az (1/N, …, 1/N) uni-
form eloszlás szerint választottuk, a PageRank 
értékek vektorára

PageRank = (1/N, …, 1/N) Σ
t
 c (1 – c)t At.

Személyre szabott PageRank
és ujjlenyoma tok

A véletlen szörfözõ modell módosításával 
személyre szabott rangsorértékhez jutha-
tunk a következõképpen. Az eredeti modell 
uniform véletlen weboldal feltételezése irre-

ális, a felhasználó a nagy mennyiségû általa 
ismeretlen oldal közül nem tud véletlen sze-
rûen választani. Azonban a kedvencei vagy 
könyvjelzõi közül már tud; az u oldal számára 
személyre szabott PageRank értéke annak a 
valószínûsége, hogy a megadott kiinduló 
oldalakról induló, lépésenként c megállási 
valószínûségû séta éppen u-ban ér véget.

A személyre szabott PageRank keresõ-
rendszerekben történõ megvalósítása ko-
moly nehézségbe ütközik. A felhasználó pre-
ferenciái keresésrõl keresésre változhatnak, 
feltételezhetjük, hogy azokat csak a lekér-
dezés pillanatában adja meg. A stacionárius 
eloszlás meghatározása azonban órákig vagy 
napokig tarthat, a másodperces reak cióidõ 
biztosítása érdekében elõre ki kell te hát 
szá mítanunk minden szóba jöhetõ rang sort. 
Ha figyelembe vesszük, hogy a személy re 
sza bott PageRank az induló olda lak elosz-
lásában lineáris, akkor is tárolnunk kell egy 
oldalszám nyi vektorból álló bázist, amely 
milliárd feletti oldal esetén 1018 byte feletti tá-
rat, azaz pár millió számítógépet igé nyelne.

Közelítõ számításokkal azonban több-
féleképpen is megvalósítható a személyre 
szabott rangsorolás (Fogaras et al., 2005; Sar-
lós et al., 2006), amelyek közül bemutatunk 
egy szemléletes, bár nem a leghatékonyabb 
változatot. A személyre szabó eloszlás szerin-
ti linearitás következtében elegendõ az 
egyetlen kiinduló oldal esetével foglalkozni, 
az összes rangsor ismeretében tetszõleges 
személyre szabás kikeverhetõ. Amennyi ben 
egyetlen u oldal alapján történik a sze mélyre 
szabás, egy v oldal PageRank értéke annak 
a valószínûségével egyenlõ, hogy egy geo-
metriai eloszlás szerint vett lépésszámú séta 
u-ból éppen v-be érkezik. Amennyiben ezen 
séták közül véletlen mintákat veszünk, a rang 
torzítatlan becslését kapjuk. Mérések szerint 
ezer körüli véletlen séta elegendõ a rangsor 
megfelelõ minõségû becsléséhez (Fogaras 
et al., 2005). Az összes személyre szabó u 
oldalra egyetlen minta pedig ha té konyan 
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számítható olyan módon, hogy a séta elsõ 
lépéseként minden oldalhoz vá lasztunk egy 
véletlen linket, majd a további lépéseket a 
már kész séták végpontjait ren dezve ha sonló 
módon választjuk.

A fent vázolt módszer lényegében opti-
mális, amely megmutatható a kommuniká-
ciós bonyolultság és az alacsony tárigényû 
közelítések kapcsolatát elõször felismerõ Gö-
del-díjas Noga Alon és munkatársai (1999) mun-
kája értelmében. A webkeresõk mûkö dési 
jellegébõl adódóan az összegyûjtött tar talmat 
fel kell dolgoznunk, és olyan adatbá zisokat 
kell építenünk, amelybõl aztán a fel használó 
kérdései gyorsan kiszolgálhatók. Az adatbá-
zis méretére a kommunikációs bo nyolultság 
korlátai érvényesek: feltételez hetjük, hogy 
Aliz ismeri a teljes világhálót, Bob pedig egy 
személyre szabott rangsor kérdést kap. Kér-
dés, hogy mi az a legkisebb adatmennyiség, 
amit a kérdés ismerete nél kül Aliznak át kell 
adnia ahhoz, hogy Bob nagy valószínûséggel 
választ kapjon kér dé sére. Sarlós Tamás és 
munkatársai (2006) ilyen értelmû korlátot 
és a korláttal egyezõ méretû adatbázist építõ 
módszert is adnak.

Hasonlóságkeresés

Glen Jeh és Jennifer Widom (2003) a közös 
hivatkozók számát (kocitációt) általánosítva 
a PageRankhez hasonlóan úgy definiálták 
a SimRank hasonlósági mértéket, hogy 
két ol dal hasonló, ha hasonlók mutatnak 
mindket tõre. Egész pontosan minden oldal 
hasonló sága önmagához, Sim (v, v) = 1 és u ≠ 
v ese tén Sim (u, v) az u oldalra mutató u’ és a 
v oldalra mutató v’ oldalak Sim (u’, v’)  hason-
lóságának átlaga, szorozva a távolságokat 
figyelembe vevõ (1-c) lecsengetõ tényezõ vel. 
A definíció vagy egy egyenletrendszer, vagy 
pl. a minden u ≠ v  esetén Sim (u’, v’) = 0 ér-
tékkel induló iteráció megoldásához vezet.

A Sim tábla mérete az oldalak számában 
négyzetes, ami a fenti egyenlet iteratív meg-
oldását, már csak annak tárigénye miatt is, 

lehetetlenné teszi. Fogaras Dániel és Rácz 
Ba lázs (2005) megmutatták, hogy a SimRank 
az elõzõ szakaszban látott ujjlenyomatok 
módszerével közelíthetõ: Sim (u, v) ugyanis 
ct várható értéke, ahol t az elsõ olyan idõ pont, 
amikor egy u-ból és egy v-bõl induló két 
séta összetalálkozik. Ugyanebben a cikk-
ben méréssel igazolják, hogy a többlépéses 
szomszédságot figyelembe vevõ hasonlósá-
gi mértékek válaszai nagyobb egyezést 
mu tatnak az emberek ítéletével, mint az 
egylé péses kocitáció, illetve számos válto-
zatot ad nak, amelyek többek között eltérõ 
hosszú séták találkozását is figyelembe veszi 
a hasonlóság meghatározásakor.

Linkfarmok és spamszûrés

A keresõk találati oldalain elfoglalt elõkelõ 
helyezés nagy forgalmat és így üzleti lehetõ-
séget biztosít az adott weboldal üzemeltetõ-
jének. Emiatt egyes üzemeltetõk olyan tech-
nikákat alkalmaznak, amelyek a felhasználók 
számára semmiféle többletszolgáltatást nem 
nyújtanak, egyetlen céljuk, hogy a céloldal 
helyezését a keresõ rangsorokban manipu-
lálják. A világháló több mint 10 %-ban 
telje sen értékelhetetlen, esetleg értel metlen 
ol dalakat tartalmaz, sõt ezt az arányt egyes 
nem zeti tartományok, pl. a fran cia (25 %) 
vagy a német (21 %) meg is halad ják (Ntou las 
et al., 2006). A magyar nyelvû tartalmat talán 
épp a hálókultúra alacso nyabb fej lett sége 
miatt szerencsére még nem árasztották el az 
ún. spam3  oldalak, ezért cik keinkben (Ben-
czúr et al., 2005, 2006) példa ként a .de német 
nemzeti tartományt mutatjuk be.

A PageRank módszer robusztus, mani-
pulálása jóval nehezebb, mint a szö veges 
tartalomé, hisz a web jóval nagyobb szeletét 
kell módosítani, hivatkozások sûrû szöve-
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3 Elektronikus levelek esetén szokásos a spam szó 
„ké retlen levél” fordítása, azonban az elsõsorban 
keresõrendszerek megtévesztésére készült spam 
oldalak megnevezésére hasonlóan találó magyar 
elnevezést nem ismerünk.
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vényével borítani – de nem lehetetlen. Mivel 
a Google által használt módszer ismert, a 
világban számos cég szakosodott a forgalom 
indokolatlan elterelését célzó manipulatív 
megoldások megvalósítására, amelynek 
megnevezése finomabb változatában „kere-
sõ optimalizálás”, erõsebb változatában a „hi-
vatkozás spam” lehet. A PageRank táma dásá-
nak egyik kedvelt módszere a linkfar mok 
használata, amikor rendkívül nagyszá mú 
és sok szerveren átívelõ, rész ben értékes 
tar talmak másolatát, részben szá mítógéppel 
ge nerált oldalakat tartalmazó oldalcsoportot 
hoznak létre, amelyek mind egyike a célol-
dalra mutat, magas rangot generálva neki.

Amennyiben kellõ számú ismert becsü-
letes vagy spam oldal áll rendelkezésünkre, 
a PageRank eljárás módosításával könnyen 
nyerhetünk a spam oldalakat elkerülõ, azo-
kon alacsony értéket adó, vagy épp ma gas 
értékkel büntetõ eljárásokat. A bizalom ter-
jesztésébõl fakadó TrustRank (Gyöngyi et al., 
2004) érték az ismert becsületes oldalakra te-
leportáló személyre szabott PageRank: egy oldal 
akkor becsületes, ha sok becsületes mu tat rá. A 
bizalom terjesztése kombinálható a bizalmat-
lanság visszafelé történõ terjesztésé vel (Wu 
et al., 2006): egy oldal spam, ha sok spam 
oldalra mutat. Végezetül a kocitáció vagy 
SimRank változatok is alkalmazhatók: egy 

oldal becsületes, ha a hozzá hasonló oldalak 
inkább becsületesek, és spam, ha gyakran 
nem azok. A módszerek teljesít mé nyének a 
német .de tartományon történõ ösz-szehason-
lításával azt tapasztaltuk (Benczúr et al., 2006), 
hogy a kocitáció és a közeli szomszédságokat 
figyelembe vevõ hasonló ságkeresõ módszerek 
teljesítenek legjobban.

A geometriai eloszlás szerinti hosszú 
vé letlen séták segítségével azt is feltérképez-
hetjük, hogy kitõl származik egy oldal rangja. 
Egy tipikus becsületes oldal támogatóinak 
halmaza a világháló valamilyen témára fóku-
száló szelete, amelytõl magas rangú köz ponti 
oldalak esetén elvárható, hogy gazdag, a teljes 
világhálóra emlékeztetõ szerkezetük legyen. 
A manipulatív tartalmak támogatói generált 
önismétlést, sze gé nyes struktúrát és néhány 
manipulált céloldal célzott túlhang súlyozását 
mutathatnak. A gazdag struktúra kézenfekvõ 
megjelenése a rangok hatvány eloszlása, ami 
a teljes hálózaton is megfigyel hetõ (Barabá-
si, 2003). Egy-egy becsületes és spam oldal 
támoga tóinak PageRank érté két a 2. ábra mu-
tatja; a mód szer spamkere sésre alkalmazható 
(Benczúr et al., 2005).

Összefoglalás

Tanulmányunkban megmutattuk, hogy a 
hiperhivatkozások olyan, a világháló doku-

2. ábra • A támogatók rangjának és a támogatás erõsségének szorzata, bal oldalon a leggy-
engébb, jobb oldalon a legerõsebb támogatóval. A jobb szélsõ egyetlen pont a vizsgált oldal 
mint saját maga legerõsebb támogatója. A függõleges és vízszintes skála is logaritmikus.
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mentumait gazdagító, szociális hálózatokhoz 
hasonló szerkezetet mutatnak, amely alkal-
mas a minõség, központiság és hasonlóság 
megragadására, bizalom és bizalmatlanság 
továbbítására, manipulatív tartalmak szûré-
sére. Bemutattuk az ujjlenyomatok módsze-
rét, amelynek segítségével a hivat kozások 
szerkezetének elemzése több mil liárd web-
oldal esetében is hatékonyan elvé gezhetõ. 
Említést tettünk végezetül a kere sési felada-
tok kommunikációs bonyolultsá gi korlátairól. 
Az ismertetett eredmények többsége 2005-
2006-ban jelent meg, a be mutatott terület fej-
lõdése a keresõrendsze rek üzleti poten ciálja 
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és a rangsor manipulá ció elleni küzdel me 
következtében még jó ideig töretlen nek 
látszik.
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Suelnek a .de és Urban Müllernek a .ch 
tarto mányok adataiért, Brian Davidsonnak 
és Carlos Castillónak a spamkereséssel kap-
csolatos eszmecserékért, végezetül Fogaras 
Dánielnek, aki már a Google munkatársa, a 
közös munkáért.
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