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Relatarea aceasta va începe 
în răspărul canoanelor, printr-
o întrebare, aparent gratuită: 
au poeţii vîrstă? Şi, dacă o au, 
e vîrsta biologiei sau, totuşi , a 
poeziei? A trupului ori a este-
ticului? M-am întrebat astfel, 
involuntar (şi e purul adevăr, nu 
o fi gură de stil!), luna trecută, 
pe 31, în timp ce Iulian Filip, 
proaspăt sexagenar (a rotunjit la 
27 ianuarie şase decenii – etate 
matusalemică pentru un poet!), 
convorbea cu o zgîtie de fată, 
în sala de la parterul Bibilotecii 
„Dimitrie Cantemir” din 
Ungheni, arhiplină de prichin-
dei şi liceeni, veniţi la întîlnirea 
cu unul dintre membri de seamă 
ai şaptezeciştior basarabeni – 
celebra generaţie Dabija-Lari, 
în formula acad. Mihai 
Cimpoi. Poetul arată 
surpinzător de tînăr, în 
ciuda timpului abur-
cat pe umeri, iar dacă 
am avea ca reper doar 
felul său – exuber-
ant, vorbareţ – de 
a comunica, 
a p e t e nţ a 
v ă d i t ă 
p e n t r u 
d i a l o g , 
umorul 
î n t o t -
deauna prompt şi debordant, în 
mod sigur, nu i-am putea iden-
tifi ca vîrsta.

Poetul a venit însoţit de fos-
tul ambasador al Republicii 

Moldova la 
Viena, actual-
mente preşedinte 
al Uniunii 
Teatrale, domnul 
Aurelian Dănilă: 
o 

prezenţă distinsă şi un interloc-
utor subtil şi agreabil, totodată.

Din păcate, nu e prima cînd 
cuvintele se dovedesc inapte să 
transmită atmosfera – în cazul 

nostru – cordială, viul interes 
al publicului, ingenuitatea întru 
totul cuceritoare a celor care n-
au ezitat să-l asalteze pe poet cu 
întrebări, să-i ofere drept cadou 

desene şi, în fi ne, să le danseze 
oaspeţilor cu un înalt sentiment 
de responsabilitate...

Vom face în acest sens o re-
latare mai amplă (inserînd şi 

interviurile luate 
atunci poetului 
şi însoţitorului 
său) şi, fi reşte, 
punînd pub-
licului la 
d i s p o z i ţ i e 

şi o serie 
de im-
agini mai 

relevante, pe blogul nostru, 
Philiobiblion, unde, de altfel, 
vom avea satisfacţia de a vă in-
vita cît de curînd.
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de Carmen DIACONESCU
Preambul
Toată lumea ştie ce este Internet-

ul şi mulţi îl folosesc în diverse 
scopuri. Cel mai adesea imensa reţea 
este folosită la căutarea de informaţii. 
Or, pentru a căuta ceva, într-un 
mediu oarecare, trebuie asumata 
ideea ca acel ceva exista şi ca exista şi 
elemente care înlesnesc căutarea. În 
Internet, informaţie exista (pentru 
ca ea este mereu colectata) şi exista 
şi acele elemente care dau acces la 
informaţie (provenite din prelucrarea 
acesteia). Stocata în baze de date cu 
structuri şi funcţionări dintre cele 
mai diverse, informaţia este totuşi 
accesibila fără a mai fi  nevoie ca cel 
care o caută sa cunoască bazele de 
date în care se va face căutarea. Totul 
e doar o chestiune de indexare: 
indexarea bazei de date. Creatorii de 
pe Internet au mers mai departe şi au 
construit   aşa-numitele motoare de 
căutare, softuri capabile sa distribuie 
cererea de informaţie mai multor 
baze de date simultan şi sa colecteze 
răspunsurile pentru a oferi informaţia 
solicitata într-o forma unitara. La 
bază funcţionării acestor motoare 
sta principiul indexării. La bază 
indexării sta principiul anticipării 
modului/modurilor în care va putea 
fi  formulata cererea de informaţie. 
După experienţe îndelungate cu 
diverse limbaje formalizate menite 
să elimine barierele lingvistice în 
descrierea claselor în care ar putea fi  
împărţită cunoaşterea umană, odată 
cu conturarea tot mai pregnanta 
a viitorului în domeniul căutării 
informaţiei digitalizate (care se va 
face direct în text), indexarea cu 
cuvinte-cheie capătă o tot mai largă 
utilizare. Acest gen de indexare 
presupune existenta unor tezaure 
de termeni, din care se alocă unui 
document dat cei nimeriţi sa fi e 
“cheie” pentru accesul la acesta.

Pentru înţelegerea lucrurilor 
legate de prelucrarea documentelor 
în vederea regăsirii informaţiei pe 

Internet, vom face o mica incursiune 
în tehnicile de indexare mai des 
întîlnite. Referirile noastre vor avea 
în vedere acele dezvoltări care au 
făcut posibile existenţa şi utilizarea 
motoarelor de căutare.

Revenirea, în cele ce urmează, 
asupra unor lucruri deja amintite 
în acest segment introductiv nu 
are decît rolul de a nu fragmenta 
expunerea. Deci, după o secţiune 
dedicata trecerii în revista a celor 
mai noi tendinte în indexare, vom 
expune cîteva noutăţi legate de 
motoarele de căutare.

Indexarea
Pentru a putea avea informaţia 

într-o bază de date şi a o regăsi, 
este esenţială introducerea datelor 
şi procesarea lor (mai nou, cu 
ajutorul unei inteligente artifi ciale) 
în urma unei analize competente. 
Introducerea datelor constituie 
o problema ce depinde de multe 
criterii şi care trebuie controlata de 
operatorii umani. Problemele care 
apar la introducerea datelor pot fi  
clasifi cate in trei mari categorii şi 
anume probleme datorate: datelor 
prea multe, datelor prea puţine, 
datelor disparate.

Procesarea datelor se 
referă la transformarea lor prin 
fi ltrare, ordonare, editare şi prin 
îndepărtarea bruiajelor la colectarea 
informaţiei. Acestea se realizeaza 
prin vizualizare, eliminare, selecţie, 
exemplu - pentru datele colectate, 
precum şi la generarea de informaţii 
cu noi trăsături, obţinute prin 
prelucrare (informaţii ce nu se pot 
măsura, date ce fuzionează, inducţii 
constructive etc.).

Scopul general al sistemelor 
de clasifi care este de a aloca un 
exemplu de input unei clase 
create. În sistemul de clasifi care cu 
ajutorul algoritmilor de învăţare, de 
exemplu, aceasta se realizează prin 
oferirea de către sistem a unui set de 
exemple de antrenament (training 
examples) cu o eticheta de clasa 
asignata pe parcursul procesului de 
“antrenament”. Sistemul îşi acorda 
parametrii interni cu comportarea 
input-output dorita.

Problema care apare în legătură 
cu regăsirea informaţiei se refera 
la difi cultatea pe care o întîmpină 
utilizatorul atunci când încearcă să 
formuleze cu acurateţe întrebarea 
pentru regăsirea documentelor 
dorite. Această problema e legata 
de faptul ca utilizatorul nu cunoaşte 
lexiconul bazei de date şi în fi nal 
se obţine un set de documente 
necorespunzătoare, nu tocmai 
relevant din punctul de vedere al 
căutării. Pentru a elimina aceste 
neajunsuri, bazele de date includ 
un tezaur care ajuta la găsirea 
termenilor precişi. Datorita 
schimbării continue a bazelor de date 
pe Internet, şi structurii neuniforme 
a acestora, tezaurul nu se poate 
actualiza manual. Tezaurul este însă 
o parte esenţială a sistemului pentru 
căutare. Dacă nu este actualizat, 
apare bruiajul documentar. Pentru 
a ilustra aceasta problema sa luam 
un exemplu: dacă în motorul de 
căutare Lycos formulam o cerere 
de informaţie după termenul 
“cluster”, sistemul returnează un set 
de documente foarte mare (aprox. 
10.000 de documente).  

(Continuare în nr. următor)

REGĂSIREA INFORMAŢIEI PE INTERNET: 
METAMOTOARELE DE CĂUTARE

Pentru a 
putea avea 

informaţia într-
o bază de date 

şi a o regăsi, 
este esenţială 
introducerea 

datelor şi proc-
esarea lor (mai 

nou, cu ajutorul 
unei inteligenţe 

artifi ciale) în 
urma unei anal-
ize competente. 

Introducerea 
datelor consti-

tuie o problema 
ce depinde de 

multe criterii 
şi care trebuie 
controlata de 

operatorii um-
ani. Problemele 

care apar la 
introducerea 
datelor pot fi  

clasifi cate in trei 
mari categorii 

şi anume prob-
leme datorate: 

datelor prea 
multe, datelor 

prea puţine, 
datelor dispa-

rate.

Termeni: Internet; indexare; cuvinte-
cheie; cuvinte-cheie compuse; motoare 

de căutare; metamotoare de căutare
Tendinţe noi în biblioteconomie
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