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Що таке Пошук по блогах?

Пошук за думками. Громадська думка в інтернеті

• Пошук за текстами, де люди говорять від першої

особи:

– що інші кажуть про вас чи ваші дії

– що пишуть про товар, який ви збираєтеся купити

– що пишуть про вашу компанію

– що пишуть про якусь подію

– порівняти обговорюваність чого-небудь

• Найбільш обговорювані теми та найпопулярніше в 

інтернеті сьогодні
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Модель сервісу

• партнерство та взаємодія між:

•

• блогхостингами

• користувачами

• бути дзеркалом блогосфери

• повністю автоматичний сервіс

• єдині правила для партнерів

• відкриті формати (RSS, ATOM, FOAF)

• усі наші API доступні публічно

пошук по 

блогах

блог-

хостинги

користувачі
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Модель сервісу

• партнерство та взаємодія між:

• блогерами

• блогхостингами

• користувачами

• бути дзеркалом блогосфери

• повністю автоматичний сервіс

• єдині правила для партнерів

• відкриті формати (RSS, ATOM, FOAF)

• усі наші API доступні публічно

пошук по 

блогах

блогери

блог-

хостинги

користувачі
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Масштаби

• Понад два мільйони записів і коментарів 

з блогів та форумів щодня

• Майже тридцять три мільйони джерел

• Всього близько півтора мільярда документів

Пошук по блогах – це майже одна п‘ята від пошуку

у всьому російськомовному інтернеті за кількістю 

елементів індексації.
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Внутрішнє влаштування



Зміст

Пошук

API

Пульс блогосфери

Рейтинги

Теми дня
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1. Пошук
На які питання відповідає

За чим шукає

Чим відрізняється від пошуку у всьому інтернеті
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Як відбувається індексування

Сервіс основано на поширених в інтернеті відкритих 

форматах. Завдяки співпраці з власниками блог-хостингів ці 

формати (RSS, FOAF, Weblogs.Ping) стали стандартом у

російській та українській блогосфері.

• На цей момент нові записи індексуються протягом 2 хвилин 

з моменту їх появи на понад 170 блог-хостингах та

соціальних мережах, включаючи:

• ВКонтакте

• LiveJournal.com

• LiveInternet.ru

• Blogs.mail.ru

• Індексуються коментарі на LiveJournal.ru, LiveInternet.ru та

багатьох автономних блогах

• Проіндексовано понад 100 мільйонів профілів, включаючи 

профілі користувачів п‘яти найбільших блог-хостингів
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Як пошук дізнається про нові блоги

• нові блоги на вже відомих блог-хостингах 

додаються, щойно пошук по блогах отримує пінг про 

перший запис

• з веб-пошуку: коли веб-пошук знаходить новий сайт 

з відомим блоговим движком або посиланням на RSS

• з форми додавання

blogs.yandex.ru/add.xml
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Проблема: RSS не дорівнює блогу

У RSS транслюються не лише блоги, а й форуми, новини, 

оновлення сторінок вікі, оголошення, курси валют та

багато іншого

Пошук по блогах міг би бути засмічений усім цим, якби не 

була побудована система розмітки потоків:

• за замовчуванням RSS-потік не вважається блогом 

• автоматично правила за різними властивостями RSS-

потоків (URL, назва, движок)

• контент-менеджери виправляють помилки роботів

Побічний ефект: автономний блог на нестандартному 

движку за замовчуванням не вважається блогом. Щоб 

швидко це виправити, власник блогу може написати в 

службу підтримки.
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Як індексуються профілі

Часто над результатами пошуку по блогах є «врізка», 

яка має назву «подібні блоги». Вона показується, 

якщо профіль відповідного блогу релевантний

запиту.

Індексація профілів здійснюється за допомогою FOAF

– відкритого формату для індексації даних щодо
соціальних зв’язків і Yandex FOAF scheme –

розширення до FOAF, яке дозволяє в ньому ж 

вказувати додаткові профільні дані (вік, стать тощо)

Завдяки індексації FOAF можливі пошук за 

френдстрічкою та регіоном, підрахунок кількості 

читачів у рейтингу тощо. 
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Відмінності від веб-пошуку

• Дуже швидка індексація: запис потрапляє в 

пошук через 1-5 хвилин після написання

• Свіжість критична: ранжування за часом

• Багато невеликих текстів

• Знаємо інформацію про авторство та соціальні
зв’язки і структуру блогів

• Дані не переіндексовуються щоразу наново, а 

накопичуються в архів блогосфери

• Існує проблема: RSS не дає можливості 

повідомляти про видалення записів – приховати 

їх з індексу можна лише на запит автора у

службу підтримки.
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Проблеми власне пошуку

• Спам

• Дублі та їх фільтрація

• Видалені та приховані записи

• Неправильна кількість знайдених 

документів
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Спам

• Спам у блогах – це автоматичні, створені програмою записи 

або коментарі, як правило, призначені для впливу на 

ранжування у веб-пошуку, чи на накрутку того чи іншого 

рейтингу.

• Явище вельми масштабне. У середньому, 9% всіх записів у

блогах є спамом. Наприклад, 9 березня 2010 року на п‘яти 

найбільших блог-хостингах было зроблено 300 тисяч записів, 

з яких 27 тисяч були визначені як спам. 

• Кількість записів, відображувана в рейтингу блог-хостингів, 

не включає спам.

• Для виключення спама з пошуку використовуються як 

специфічні для блогів евристики, так і універсальна 

технологія Яндекса – «Спамооборона». В результаті

вдається стримувати рівень спама в пошуку і його вплив на 

рейтинги невисокий, хоча, звичайно, періодично

трапляються «сплески».
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Спам

• Спам у блогах – це автоматичні, створені програмою записи 

або коментарі, як правило, призначені для впливу на 

ранжування у веб-пошуку, чи на накрутку того чи іншого 

рейтингу.

• Явище вельми масштабне. У середньому, 9% всіх записів у

блогах є спамом. Наприклад, 9 березня 2010 року на п‘яти 

найбільших блог-хостингах было зроблено 300 тисяч записів, 

з яких 27 тисяч були визначені як спам. 

• Кількість записів, відображувана в рейтингу блог-хостингів, 

не включає спам.

• Для виключення спама з пошуку використовуються як 

специфічні для блогів евристики, так і універсальна 

технологія Яндекса – «Спамооборона». В результаті

вдається стримувати рівень спама в пошуку і його вплив на 

рейтинги невисокий, хоча, звичайно, періодично

трапляються «сплески».

Приклад автоматичного запису
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Спам

• Спам у блогах – це автоматичні, створені програмою записи 

або коментарі, як правило, призначені для впливу на 

ранжування у веб-пошуку, чи на накрутку того чи іншого 
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• Явище вельми масштабне. У середньому, 9% всіх записів у

блогах є спамом. Наприклад, 9 березня 2010 року на п‘яти 

найбільших блог-хостингах было зроблено 300 тисяч записів, 

з яких 27 тисяч були визначені як спам. 

• Кількість записів, відображувана в рейтингу блог-хостингів, 

не включає спам.

• Для виключення спама з пошуку використовуються як 

специфічні для блогів евристики, так і універсальна 

технологія Яндекса – «Спамооборона». В результаті

вдається стримувати рівень спама в пошуку і його вплив на 

рейтинги невисокий, хоча, звичайно, періодично

трапляються «сплески».

Приклад автоматичного запису, створеного для розкрутки фільму

―Повернення мушкетерів‖
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Проблема дублів

• Коли серед знайдених записів трапляються однакові, то, для 

зручності перегляду, з кількох однакових результатів за 

замовчуванням відображується лише останній

• Це, хоч і дозволяє не бачити зайвих дублів, іноді призводить 

до проблем: 

• з кількох трансляцій журналу, запис показується в тій, куди

пізніше потрапив, а не в оригінальній

• іноді цим користуються зловмисні спамери, щоб показати

свій запис замість оригінального запису блогера

• Тимчасові рішення:

• на останній сторінці видачі є посилання на версію 

без відсічення дублів

• можна написати у службу підтримки та вказати трансляції

свого блогу або зловмисні копії: тоді їх приховають з 

пошуку, і показуватимуться лише записи з оригінального 

місця
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Проблема видалених записів

Формат RSS не дозволяє повідомити про видалення 

записів, тому пошук по блогах не має інформації

про те, що запис приховано або видалено.

Зараз блогер може написати у службу підтримки, і

після підтвердження авторства запис приховають 

з пошуку.

Рішення: це не оптимальний спосіб, тому ми хочемо 

дати блогерам можливість самостійно прибрати з 

пошуку свій запис, якого більше немає в 

публічному доступі, підтвердивши авторство 

блогу.
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Проблема: неправильна кількість записів

Усі записи у блогах за всю історію блогосфери - це дуже 

багато даних. При цьому більшості користувачів потрібні 

лише останні з них. Тому за замовчуванням для багатьох 

запитів пошук здійснюється за записами за останній 

місяць, автоматично перемикаючись на повний, коли 

користувач хоче побачити старіші записи (гортаючи 

результати пошуку).

Така система має недолік: кількість знайдених записів, 

вказана на першій сторінці, є оціночною та уточнюється в 

процесі гортання.

Зараз можна отримати точну кількість результатів, 

догортавши до 6-ї сторінки. У той же час ми плануємо 

виправити цей недолік кешування системно, даючи 

точнішу кількість результатів одразу.
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2. API
Усі дані відкриті
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Дві частини API

• Як відкрити дані Пошуку по блогах?

За допомогою відкритих форматів для швидкої та повної індексації 

даних:

• RSS

• ATOM

• FOAF

• XML-RPC: Weblogs.ping

• Як отримати дані від Пошуку по блогах?

Результати пошуку, доступні всім у тих же відкритих форматах:

• RSS (результати пошуку в записах і коментарях)

• ATOM+FOAF (результати пошуку у профілях)

Дві частини API
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API: Які дані доступні

• Усі свіжі проіндексовані записи

• Пошук за всіма профілями (FOAF) та дані з них

• Соціальні зв'язки (кого ―зафрендив‖ кожний користувач, хто 

―зафрендив‖ його)

• Те, що ми змогли зрозуміти в результаті збору всіх даних в 

одному місці (агрегування та аналіз):

• результат визначення статі

• пошук за записами з урахуванням даних з FOAF

• Фільтрація за блогами, форумами, коментарями тощо

• Докладна інформація про рейтинги

• Ми готові надавати для дослідження й інші накопичені дані
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Докладна документація

http://api.yandex.ru/blogs/doc/

Докладна документація

http://api.yandex.ru/blogs/doc/
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3. Рейтинги
Допомагають орієнтуватися:

Де найбільше пишуть

Що обговорюють
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Рейтинг блогів

Потрібний для того, щоб було простіше знайти, який з 

блогів популярніший і що почати читати самому.

Допомагає новачкам розібратися в стані справ у 

блогосфері.

Виділяє найпопулярніші блоги.

Розраховується на підставі даних про посилання між 

блогами за останні півроку: чим більше блогів 

посилалося на різні записи цього, тим він вище в 

рейтингу.
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Рейтинг сервісів

Рейтинг блог-хостингів будується щоденно за кількістю 

записів за вчорашній день.

У рейтингу враховується менше записів, ніж потрапляє 

в пошук, не враховуються:

• автоматичні записи (наприклад, автопривітання з 

днем нарождення на Блоги@Mail.ru або ―людина 

опублікувала фото‖ на Я.ру)

• імпортовані записи

• записи автоматичних ботів

• спамові записи
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Рейтинги обговорень

• рейтингуються за кількістю згадувань того чи іншого 

об'єкта

• розраховуються за обмежений час (наприклад, за 

останні три дні)

• перераховуються раз на добу

• найбільш рейтинговані об'єкти беруться не з блогів, а 

з готових джерел: наприклад, фільми з Яндекс.Афіші

• проблема: поки неможливо автоматично відрізняти 

повноцінний відгук від згадки мимохідь, а також 

відрізняти позитивні згадки від негативних

29



4. Теми дня 
Теми дня: ―Про що зараз багато хто говорить?‖
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Що таке теми дня?

Події або явища, які найбільше зацікавили 

блогерів сьогодні порівняно зі звичайним 

інтересом до них.

Що більше за все обговорюють сьогодні 

блогери? На противагу новинам, де подією 

вважається те, про що більше за все пишуть 

ЗМІ.
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Головні три теми дня можуть 

бачити щодня

16 мільйонів

відвідувачів головної сторінки, 

з них 1,1 мільйони з України
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Чому складно виділяти теми дня у 

блогах?

Новини Блоги

Пишуть про події Пишуть і про події, і про 

повсякденне

Мова, обмежена жанром і 

форматом

Вільна, майже розмовна мова

Події висвітлюються подібно Величезна кількість різних 

способів назвати одне і те ж

30 000 новин на день 300 000 записів на день
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Як працюють теми дня

• спочатку з різних джерел вибирається набір гіпотез, які 

можуть виявитися темами

• після цього визначається, як багато записів про кожну з них 

написано сьогодні, та як багато писали в середньому в 

минулому

• ті гіпотези, про які сьогодні раптово почали писати більше 

записів, ніж зазвичай, вважаються темами дня

• близькі теми дня об'єднуються

• для тем дня вибираються назви

• проблема: запити та заголовки записів блогерів не дуже 

інформативні, тому паралельно удосконаленню технології 

автоматичного вибору заголовків перед оновленням тем 

дня відбувається перевірка заголовків модераторами

34



Як працюють теми дня

• спочатку з різних джерел вибирається набір гіпотез, які 

можуть виявитися темами

• після цього визначається, як багато записів про кожну з них 

написано сьогодні та як багато писали в середньому в 

минулому

• ті гіпотези, про які сьогодні раптово почали писати більше 

записів, ніж зазвичай, вважаються темами дня

• близькі теми дня об'єднуються

• для тем дня вибираються назви

• проблема: запити та заголовки записів блогерів не дуже 

інформативні, тому паралельно удосконаленню технології 

автоматичного вибору заголовків перед оновленням тем 

дня відбувається перевірка заголовків модераторами

• Яндекс.Афіша – назви фільмів, що йдуть зараз у 

кінотеатрах,

• Яндекс.Листівки – назви свят, які нещодавно 

минули та скоро настануть,

• НІНІ (Непостійність Інтересів Населення 

Інтернету) – запити до Яндекса,

• Яндекс.Новини – заголовки сюжетів,

• Заголовки записів популярних блогерів.
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Як працюють теми дня
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можуть виявитися темами

• після цього визначається, як багато записів про кожну з них 

написано сьогодні, та як багато писали в середньому в 

минулому

• ті гіпотези, про які сьогодні раптово почали писати більше 

записів, ніж зазвичай, вважаються темами дня

• близькі теми дня об'єднуються

• для тем дня вибираються назви

• проблема: запити та заголовки записів блогерів не дуже 

інформативні, тому паралельно удосконаленню технології 

автоматичного вибору заголовків перед оновленням тем 

дня відбувається перевірка заголовків модераторами
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Чим тема дня відрізняється від 

просто популярного слова
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Близькі теми склеюються

Насправді під час значних подій люди 

починають частіше говорити не про одне

поняття, а відразу про кілька.

Такі поняття, пов'язані з однією подією, 

об‗єднуються в одну тему і називаються 

«зв'язаними запитами».
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Як саме склеюються теми

• Теми дня склеюються, коли про них часто 
пишуть в одних і тих же записах

wikileaks

ассанж

утечка

дипломаты

сообщение
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Теми дня: проблеми

Робот погано вміє вибирати назви (не завжди 

інформативно)

Зайві запити (занадто широкі), що призводить до сміттєвої 

видачі за темою дня

Недосклеювання тем дня (кілька формулювань про одну, 

по суті, тему)

Немає правильної гіпотези – в результаті темою може не 

стати щось, що могло нею стати, або тема може 

з'явитися пізніше, ніж могла б

Проблема з оцінкою: ніхто не знає, які насправді були 

теми у блогосфері, крім нас. Важко перевірити роботу 

робота

40



Про медійний вплив

• Яндекс як компанія бачить своє завдання в тому, щоб 

відповідати на питання користувачів, тобто робити масові 

інформаційні сервіси – це те, що ми вміємо, те, на чому  

добре розуміємося. А спеціалізовані та медійні сервіси –

це не наше.

• При цьому, на відміну від ЗМІ, у нас немає позиції, 

ми не маємо змістовної думки щодо тої чи іншої події, 

не виносимо суджень і не займаємось аналітикою. Наша 

«редакційна політика» — це змістовна нейтральність 

і статистична обробка інформації. 

• Докладніше на http://company.yandex.ru/rules/media/
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5. Пульс блогосфери
Краще один раз побачити
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Що таке ―Пульс блогосфери‖?

―Пульс блогосфери‖ – це служба в Пошуку по блогах, 

за допомогою якої можна побачити, як багато 

записів писали про те чи інше явище в різний час.

Результати подано у вигляді відсотків записів від усіх 

за вказаний час.

За допомогою ―Пульсу‖ можна порівнювати 

обговорюваність подій у блогосфері, стежити за 

тенденціями у громадській думці або просто 

візуалізувати популярність явищ.
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Пульс: проблеми

• нормалізація поки йде на загальну кількість записів 

на день, отже текстові запити мають деякі власні 

коливання. Ми досліджуємо можливість виправити 

це, нормуючи графік не на загальну кількість 

записів, а на кількість текстових записів

• можливі тимчасові провали на графіках, пов'язані з 

особливостями кешування результатів пошуку. В 

майбутньому ми плануємо вирішити це технічними 

засобами
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Тенденції
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Дякую за увагу! Питання?

Антон Волнухін

anton@yandex-team.ru
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