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АНОТАЦІЯ 
 

Зосімов В.В. Моделі та засоби інтелектуальної обробки даних 

корпоративних веб-ресурсів. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення 

обчислювальних машин і систем. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій в останні десятиріччя 

ставить перед суспільством цілий клас задач ефективної обробки великих 

масивів слабко структурованої інформації, представленої у вигляді веб-

сторінок. Серед них, створення стандартів розробки веб-ресурсів визначених 

типів, пошук, видобування, обробка, аналіз, збереження та відображення 

інформації.  

Експоненціальне зростання кількості інформаційних джерел зумовлює 

розвиток таких напрямків, як інтелектуальний аналіз даних (Data mining), 

видобування даних з веб-сторінок (Web mining), методи інтелектуального 

пошуку інформації, машинне навчання, кластерний та регресійний аналіз. 

В роботі основна увага приділяється розвитку методів оперування веб-

даними, а саме, розробці комплексного підходу для вирішення проблеми 

підвищення якості інтелектуального пошуку та обробки даних в мережі 

Інтернет із застосуванням програмних пошукових агентів, що об’єднує нові 

методи, моделі та засоби оперування веб-даними на семантичному рівні в 

режимі реального часу. 

На прикладі ранжування корпоративних сайтів, розглянуті шляхи 

побудови персоналізованої моделі ранжування, результати якої важко 

сфальсифікувати, застосовуючи традиційні методи штучного просування веб-

ресурсів. В якості параметрів ранжування використовуються експертні оцінки 

інформаційного вмісту веб-ресурсу та якості наданих компанією послуг. 

Основою моделі є формування експертних груп на основі міри узгодженості 

думок поточного користувача з потенційними експертами.  
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Розробка концепції семантичної павутини стала наступним кроком 

розвитку глобальної мережі. Розміщена в мережі Інтернет інформація зручна 

для розуміння людиною. В свою чергу, семантична павутина була розроблена 

для того, щоб зробити інформацію придатною для автоматичного аналізу та 

синтезу висновків. Незважаючи на явні переваги застосування даної 

технології, вона не набула значного поширення у веб-середовищі.  

В українському сегменті всесвітньої павутини лише незначний відсоток 

веб-ресурсів, розроблені з використанням стандартів семантичної розмітки. 

Поява стандартів семантичної розмітки відкриває широкі перспективи 

для використання інструментів інтелектуального пошуку інформації в мережі 

Інтернет – пошукових агентів. За класифікацією Стефена Хаага це агенти по 

видобуванню та аналізу даних, які працюють в сховищах даних. При розробці 

метапошукових систем, пошукові агенти використовуються для додаткової 

обробки та аналізу результатів роботи пошукової системи. Цей напрямок 

розвивається досить повільно через відсутність інструментів розробки 

пошукових агентів з відкритим початковим кодом, доступних широкому колу 

користувачів. 

Враховуючи все вищезазначене, актуальною є задача розробки 

комплексної системи оперування веб-даними, що буде включати в себе 

методи, моделі та програмні засоби оперування веб-даними, зокрема, 

представленими на корпоративних веб-ресурсах вітчизняного сегменту 

всесвітньої павутини, на семантичному рівні в режимі реального часу в умовах 

слабкої структурованості, неоднорідності та неповноти інформації, а також 

постійно зростаючої кількості джерел. 

Метою дослідження є підвищення якості інтелектуального пошуку та 

обробки даних в мережі Інтернет із застосуванням програмних пошукових 

агентів, завдяки розробці нових методів, моделей та засобів оперування веб-

даними, зокрема, представленими на корпоративних веб-ресурсах 

вітчизняного сегменту всесвітньої павутини, на семантичному рівні в режимі 
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реального часу в умовах слабкої структурованості, неоднорідності та 

неповноти інформації, а також постійно зростаючої кількості джерел. 

Об’єктом дослідження є оперування даними, представленими в мережі 

Інтернет, зокрема видобування, збереження, обробка, відображення 

інформації, представленої на веб-сторінках у вигляді HTML-коду, а також 

інтелектуальний пошук та аналіз веб-даних. 

Предметом дослідження є методи видобування даних з веб-ресурсів без 

прив’язки до структури вихідного коду, моделі та методи персоналізації 

ранжування результатів пошуку інформації, моделі та методи створення 

предметно-орієнтованих мов обробки даних, методи побудови 

спеціалізованих онтологій для певних типів веб-ресурсів та інтеграції 

семантичної розмітки в HTML-код веб-сторінок, методи створення гнучких 

архітектурних рішень для побудови ефективних програмних систем. 

Сучасний стан розвитку галузі інтелектуальної обробки веб-даних 

зумовлює вибір методів дослідження: методи аналізу та інтелектуальної 

обробки даних Data Mining, зокрема, методи видобування інформації з веб-

сторінок Web Mining, методи машинного навчання, метод групового 

урахування аргументів, сучасні методи побудови програмних продуктів з 

модульною архітектурою, методи розробки пошукових агентів, методи 

інтеграції семантичної розмітки в HTML-код. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в теоретичному 

обґрунтуванні та практичній реалізації комплексного підходу для вирішення 

проблеми підвищення якості інтелектуального пошуку та обробки даних в 

мережі Інтернет із застосуванням програмних пошукових агентів, що об’єднує 

нові методи, моделі та засоби оперування веб-даними на семантичному рівні 

в режимі реального часу. 

 Отримано нові результати: 

Вперше на основі аналізу інформаційного вмісту та елементів навігації 

1000 корпоративних веб-ресурсів побудовано їх загальну структуру та 
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семантичний профіль, що являє собою набір семантичних класів та 

властивостей для опису їх інформаційного наповнення. 

Розроблено нову предметно-орієнтовану мову оперування веб-даними з 

широким функціоналом для видобування, обробки, збереження та 

відображення веб-даних, яка відрізняється тим, що всі можливості обробки 

інформації реалізовані в якості вбудованих засобів мови і орієнтовані в першу 

чергу на роботу з об’єктною моделлю документів, представлених у всесвітній 

павутині у вигляді HTML-коду.  

Запропоновано новий підхід до унікальної ідентифікації фрагментів 

даних веб-сторінок в рамках доменного імені, який відрізняється тим, що 

заснований на використанні семантичних атрибутів HTML-блоків замість 

URL-адреси батьківської веб-сторінки.  

Розроблено новий метод відображення інформаційного вмісту веб-

ресурсів на основі користувацьких шаблонів. Він відрізняється принципово 

новим підходом, що базуючись на онтології корпоративних веб-ресурсів та 

унікальній семантичній ідентифікації фрагментів даних, передбачає створення 

на стороні користувача одного шаблону з визначеною структурою 

розташування блоків даних та їх стильовим оформленням, для відображення 

всіх веб-ресурсів певного типу.  

Розроблено нову персоналізовану модель ранжування результатів 

Інтернет-пошуку на основі оцінок користувачів. Модель ранжування 

заснована на формуванні унікальних експертних груп для кожного 

користувача.  

Вперше розроблено абстрактну модель системи комплексного 

оперування даними в мережі Інтернет, яка об’єднує всі представлені в роботі 

підходи, методи, моделі та засоби. 

Одержало подальший розвиток: 

Концепція «Семантичної павутини», а саме метод інтеграції 

семантичної розмітки до вже існуючих веб-ресурсів та метод розробки веб-

ресурсів з інтегрованою семантичною розміткою. 
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Метод побудови пошукових агентів, який відрізняється способом 

унікальної ідентифікації фрагментів даних в межах доменного імені на основі 

семантичних атрибутів, а також застосуванням засобів нової предметно-

орієнтованої мови для видобування, обробки та зберігання веб-даних. 

Удосконалено: 

Технологію пошуку інформації в мережі Інтернет по ключових словах, 

що відрізняється новим підходом до відображення результатів пошуку, новою 

персоналізованою моделлю ранжування результатів, а також можливістю 

застосування пошукових агентів безпосередньо в процесі пошуку. 

Програмно реалізовано: 

- модульну систему комплексного оперування даними в мережі Інтернет 

на основі розробленої абстрактної моделі; 

- предметно-орієнтовану мову оперування веб-даними; 

- метапошукову систему, засновану на додатковій обробці результатів 

роботи сучасних пошукових систем із застосуванням користувацьких 

шаблонів відображення результатів пошуку, нової моделі ранжування на 

основі оцінок користувачів, а також пошукових агентів; 

- платформу розробки пошукових агентів на базі розробленої предметно 

орієнтованої мови оперування веб-даним та семантичного профілю 

корпоративних веб-ресурсів; 

- платформу розробки шаблонів відображення вмісту веб-ресурсів на 

основі особистих потреб користувача; 

- систему керування вмістом веб-ресурсів для створення веб-ресурсів з 

інтегрованою семантичною розміткою; 

- інтерфейс інтеграції семантичної розмітки в HTML-код вже існуючих 

веб-сторінок. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено у науково-

дослідну роботу механіко-математичного факультету Миколаївського 

національного університету ім. В.О. Сухомлинського (МНУ), та науково-

дослідну роботу кафедри інформатики і комп’ютерних наук Херсонського 
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національного технічного університету (ХНТУ), в автоматизовану систему 

управління навчальним процесом МНУ та ХТНУ. Розроблені в роботі методи 

та засоби впроваджено у виробничий процес проектної організації ТОВ 

«Миколаївводпроект», ТОВ «Проф-контракт», ТОВ «ЮФ Центр консультацій 

з питань господарської діяльності», веб-студії ТОВ «Сайт-плюс», ТОВ «Центр 

комп’ютерних технологій і інновацій», громадської організації «Асоціація 

автомобілістів України». Також результати дисертаційного дослідження 

використовуються в навчальному процесі МНУ МОН України при підготовці 

фахівців за спеціальністю «Комп’ютерні науки» ступінь бакалавра та магістра 

(в теоретичній та практичній підготовці за дисциплінами «Веб-технології та 

веб-дизайн», «Методи та системи штучного інтелекту», «Сучасні технології 

веб-програмування та електронної комерції») та в навчальному процесі ХТНУ 

МОН України при підготовці фахівців за спеціальністю «Комп’ютерні науки» 

ступінь бакалавра та магістра (в теоретичній та практичній підготовці за 

дисциплінами «Інтелектуальний аналіз даних і знань», «Інтернет-технології 

опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів», «Проектування 

консолідованих інформаційних ресурсів та систем», «Комп'ютерні технології 

та програмування»), що підтверджено актами впровадження у навчальний 

процес. 

Ключові слова: пошук інформації, ранжування, онтологія, 

семантичний профіль, веб-ресурс, аналіз даних, видобування інформації, 

пошукові агенти, предметно-орієнтована мова, метапошукова система, 

шаблони відображення даних. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
Монографії та навчальні посібники: 

1. Zosimov V., Stepashko V., Bulgakova O. Enhanced technology of efficient 

Internet retrieval for relevant information using inductive processing of search 

results: monograph/ G.Setlak, M.Alexandrov, K.Markov (Eds.). Rzeszow, Poland; 

Sofia, Bulgaria: ITHEA, 2012. 345 p. 



8 
 

2. Зосімов В.В., Погромська Г.С., Махровська Н.А., Булгакова О.С. 

Інформаційний аналіз управління процесами в складних системах: теорія та 

практика: монографія. Миколаїв, МНУ ім. В.О.Сухомлинського, 2018. 217 с. 

3. Степашко В.С., Зосімов В.В., Булгакова О.С. Ітераційні алгоритми 

індуктивного моделювання: монографія. Київ: Наукова думка, 2018. 190 с. 

4. Булгакова О.С., Зосімов В.В., Погромська Г.С., Махровська Н.А. 

Інформатика: візуальне програмування: навч.-метод. посіб. Херсон: ОЛДІ-

ПЛЮС, 2014. 312 с. (гриф МОН  України, лист №1/11-1208 від 29.01.14) 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

(які входять до переліку ВАК/ МОН України) 

5. Дубовенко М.Н., Белов В.М., Зосимов В.В., Булгакова О.С. Гонтарь 

Т.М. Информационная технология анализа психологической информации из 

социальных сетей средствами индуктивного моделирования. Управляющие 

системы и машины, УСИМ. 2012. №5. С. 79-82, 92. 

6. Зосимов В.В., Булгакова А.С., Поздеев В.А. Исследование технологии 

повышения эффективности поиска релевантной информации в Интернете. 

Вісник НУК, електронне видання. 2012. Вип. 5. URL:  

http://jn.nuos.edu.ua/ru/publication?publicationId=16471 

7. Зосимов В.В., Поздеев В.А. Построение моделей ранжирования 

результатов поисковой выдачи для различных областей знаний. Вісник ЧДТУ, 

2012. №4. С. 65-68. 

8. Stepashko V., Bulgakova O. Zosimov V. Experimental Verification of 

Internal Convergence of Iterative GMDH Algorithms. Індуктивне моделювання 

складних систем: Зб. наук. пр. Київ, 2012. Вип. 4. С. 38-42. 

9. Зосимов В.В. Построение и применение модели отсеивания 

нерелевантных источников при поиске научно-технической информации в 

Интернете. Кибернетика и вычисл. техника. 2013. Вип. 171. С. 52-67. 

10. Зосимов В.В., Булгакова А.С., Тищенко А.В. Пути и методы 

повышения быстродействия сложных вычислений. Комп'ютерні засоби, 

мережі та системи: Зб. наук. пр. Київ, 2013. Вип. 12. С. 27-33. 



9 
 

11. Zosimov V. Usage the operating systems multitasking for organization 

multi-access to complex systems modeling computing system. Індуктивне 

моделювання складних систем: Зб. наук. пр. Київ, 2013. Вип. 5. С. 146-150. 

12. Зосимов В.В. Планировщики задач операционной системи Linux и 

перспективи их развития для эффективного ведення научных расчетов.  

Проблеми моделювання: Зб. наук. пр. Київ, 2013. Вип. 70. С. 73-78.   

13. Zosimov V. Prospects for Applying the Concept of the Semantic Web 

Analysis for Existing sites. Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. 

пр. Київ, 2014. Вип. 6. С. 41-46. 

14. Зосимов В.В. Применение кластерного анализа для повышения 

полноты поиска информации в сети Интернет. Індуктивне моделювання 

складних систем: Зб. наук. пр. Київ, 2015. Вип. 7.  С. 123-128. 

15. Зосимов В.В. Исследование значимости признаков ранжирования 

результатов работы поисковых систем. Індуктивне моделювання складних 

систем: Зб. наук. пр. Київ, 2016. Вип. 8. С. 111-116. 

16. Зосімов В.В., Ісмаїлов Ріфат Оріф огли, Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права на твір "Комп'ютерна програма віддаленого керування 

електронними пристроями для бездротових команд" №69350 від 22.12.2016 

17. Зосімов В.В. Застосування кластерного аналізу для відсіювання 

пошукового спаму. Індуктивне моделювання складних систем: Зб. наук. пр. 

Київ, 2017. Вип. 9.   С. 95-100. 

18. Зосімов В.В., Христодоров О.В., Булгакова О.С. Технологія 

автоматизованої адаптації веб-додатків на основі ідентифікації 

кіберсутностей. Управляющие системы и машины, УСИМ. 2018. №3. С. 51-59. 

19. Зосимов В.В. Комплексний підхід до підвищення якості пошуку 

інформації в мережі Інтернет. Управляющие системы и машины, УСИМ.  

2018. №4. С. 32-45. 

20. Зосимов В.В. Побудова особисто-орієнтованих моделей 

ранжування результатів пошуку інформації. Індуктивне моделювання 

складних систем: Зб. наук. пр. Київ, 2018. Вип. 9. С. 87-93. 



10 
 

21. Зосімов В.В. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

"Система псевдоідентифікації користувачів на основі поведінкових 

характеристик" №83716 від 14.12.2018. 

Статті у наукових фахових виданнях України, 

які входять до міжнародних наукометричних баз даних: 

(за умови, що на момент публікації статті видання вже внесене до 

міжнародної наукометричної бази даних) 

22.  Булгакова О.С., Зосімов В.В., Степашко В.С. Програмний 

комплекс моделювання складних систем на основі ітераційних алгоритмів 

МГУА з можливістю мережевого доступу. Системні дослідження та 

інформаційні технології. 2014. № 1. С. 43-55. (Index Copernicus) 

23. Зосімов В.В., Горішня Д.О. Альтернативні види пошуку науково-

технічної інформації в Інтернеті. Геометричне моделювання та  інформаційні 

технології: науковий журнал. Миколаїв, 2016. №1. С. 69-73. (Index Copernicus) 

24. Зосімов В.В., Саченко С.Г. Аналіз якості інформаційного 

наповнення сайту. Геометричне моделювання та інформаційні технології: 

науковий журнал. Миколаїв, 2018. № 1(5). С. 58 – 64. (Index Copernicus) 

Статті в іноземних виданнях: 

(тільки закордонні періодичні(ISSN) наукові фахові видання; 

статті у міжнародних збірниках за матеріалами конференцій, навіть 

внесені до SCOPUS чи ін. міжнародної наукометричної бази даних сюди не 

входять) 

25. Stepashko V., Bulgakova O., Zosimov V. Construction and research of 

the generalized iterative GMDH algorithm with active neurons. Advances in 

Intelligent Systems and Computing. Springer Verlag. 2018. Vol. 689. P. 492-510. 

ISSN 2194-5365 

26. Zosimov V. Khrystodorov O., Bulgakova O. Dynamically changing 

user interfaces: software solutions based on automatically collected user 

information. Programming and Computer Software. 2018. Vol 44 (6). P. 492-498.  

Print ISSN 0361-7688 



11 
 

27. Зосимов В.В., Христодоров А.В., Булгакова А.С. Программные 

решения для динамического изменения пользовательского интерфейса на 

основе автоматически собранной информации о пользователе. Труды 

Института системного программирования. 2018. том 30 (вып. 3), С. 207-220. 

Print ISSN 2079-8156 

28. Zosimov V., Stepashko V., Bulgakova O. Inductive Building of Search 

Results Ranking Models to Enhance the Relevance of Text Information Retrieval. 

Database and Expert Systems Applications / Ed. by Markus Spies at al. Los 

Alamitos: IEEE Computer Society, 2015. P. 291-295 Print ISSN: 1529-4188 

Статті в інших виданнях: 

(статті у неперіодичних збірниках наукових праць (ISBN), у т.ч. статті  у 

збірниках за матеріалами конференцій) 

29. Zosimov V., Stepashko V., Bulgakova O. Enhanced technology of 

efficient Internet retrieval for relevant information using inductive processing of 

search results. Artificial Intelligence Methods and Techniques for Business and 

Engineering Applications. Rzeszow, Poland; Sofia, Bulgaria: ITHEA, 2012. P. 99-

112. ISBN: 978-954-16-0057-3 (printed) 

30. Stepashko V., Bulgakova O., Zosimov V. Numerical study of the 

generalized iterative algorithm GIA GMDH with active neurons. Proceedings of the 

12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and 

Information Technologies, CSIT 2017, IEEE, Lviv, 6 November 2017. P. 496-500. 

ISBN: 978-1-5386-6463-6 (printed) 

31. Zosimov V., Bulgakova O. Usage of Inductive Algorithms for Building 

a Search Results Ranking Model  Based on Visitor Rating Evaluations. Proceedings 

of the 12th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences 

and Information Technologies, CSIT 2018, IEEE, Lviv, September 2018. P. 466-

470 ISBN: 978-1-5386-6463-6 (printed) 

Тези наукових доповідей: 

32. Viacheslav Z., Stepashko V., Bulgakova О. Enhanced technology of 

efficient Internet retrieval for relevant information using inductive processing of 



12 
 
search results. Intelligent Information and Engineering Systems INFOS: 

proceedings of the 5th International Conference, 17th-21st September, Krynica-

Zdrój, 2012. Rzeszow – Krynica-Zdrój, Poland. 2012. P. 196-201 

33. Зосімов В.В., Булгакова О.С., Степашко В.С. Програмний 

комплекс моделювання складних систем на основі ітераційних алгоритмів 

МГУА з можливістю мережевого доступу. Системний аналіз та інформаційні 

технології, SAIT: матеріали 14 міжнар. наук.-техн. конф., м. Київ, 24 квітня 

2012 р. Київ, 2012. С. 176-177 

34. Зосимов В.В. Повышение эффективности информационного 

поиска с применением индуктивных алгоритмов. Информационные и 

коммуникационные технологии в науке, образовании и производстве: 

материалы междунар. научно-практ. конф., г. Тирасполь, 29-30 октяб. 2012 г. 

Молдова, 2012. С. 51-54 

35. Зосимов В.В., Булгакова А.С. Использование GRID-систем для 

распределения процесса вычислений по данным в алгоритмах индуктивного 

моделирования. Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми 

обчисленого інтелекту, ISDMCI: матеріали міжнар. наук. конф., м. Євпаторія, 

20-24 травня 2013 р. Херсон, 2013. С. 448-450. 

36. Zosimov V. Usage the Operating Systems Multitasking for 

Organization Multi-Access to Complex Systems Modeling Computing System. 

Inductive Modelling, ICIM: proceedings of the International Conference,  on  Kyiv, 

21-24 July 2013, Kyiv, Ukraine 2013. P.53-57. 

37. Зосимов В.В., Синевид К.М., Булгакова А.С. Извлечение и анализ 

данных Интернет-ресурсов с использованием семантической разметки. 

Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях: материалы 

междунар. конф., г.Харьков, 28-31 мая, 2014 г. Харьков, 2014. С. 88-90. 

38. Булгакова А.С., Зосимов В.В. Интеллектуальные методы анализа 

данных как инновационный элемент мониторинга экономических процессов. 

Геоинформационные системы и компьютерные технологии эколого-



13 
 
экономического мониторинга: материалы междунар. научно-техн. конф., г. 

Днепропетровск,  9-11 апреля, 2014 г. Днепропетровск, 2014. 

39.  Булгакова А.С., Зосимов В.В. Интеллектуальный подход к 

извлечению знаний из данных с помощью алгоритмов индуктивного 

моделирования. Проблемы теоретической кибернетики: материалы междунар. 

конф. г.Казань, 16-20 июня, 2014 г. Казань, Россия, 2014. С. 47-50. 

40. Zosimov V. Web-based information analysis using inductive modeling 

algorithms. Inductive Modelling: proceedings of the International Workshop, 

Zhukyn IWIM, 20-25 July, 2015. Kyiv, 2015. P. 81-84. 

41. Зосимов В.В., Булгакова А.С., Емец М.М. Механизм извлечения и 

анализа данных слабоструктурированных веб-документов с использованием 

семантической разметки Інтелектуальні системи прийняття рішень та 

проблеми обчисленого інтелекту, ISDMCI: матеріали міжнар. наук. конф., м. 

Залізний порт, 24-28 травня 2016 р. Херсон, 2016. С. 118-120. 

42. Zosimov V. The Significant Features for Search Engines Ranking 

Results. Inductive Modelling: proceedings of the International Workshop, Zhukyn 

IWIM, 18-20 July, 2016. Kyiv, 2016. P. 54-60. 

43. Зосімов В.В., Белінський Д.А. Вплив сучасних тенденцій UX\UI 

дизайну на розвиток веб-ресурсів. Інформаційні технології в моделюванні: 

матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. студ., аспір. та молодих вчених, 

м.Миколаїв, 23-24 березня, 2017 р. Миколаїв, 2017. С.133-134. 

 

ANNOTATION 
 

Zosimov V.V. Models and tools of corporate web resources' intelligent 

data processing. – Manuscript. 

Thesis for scientific degree of Doctor of Technical Sciences on the specialty 

01.05.03 – mathematical and program software of computing machines and systems. 

– Taras Shevchenko National University of Kyiv Ministry of education and science 

of Ukraine. – Kyiv, 2019. 



14 
 

Last decades have been characterized by rapid development of informational 

technologies, which presents society with an entire class of problems of effectively 

processing large masses of barely structured information (i.e. web content). These 

problems include developing standards for web resource creation by type, searching, 

mining, processing, analysis, storage and presentation of data. 

The exponential growth of numbers of information sources leads to 

development of such directions as data mining, web mining, intelligent search, 

machine learning, cluster and regression analysis. 

This paper is focused on developing methods for operating web content, 

specifically, developing a complex approach to solving the problem of improving 

intelligent search quality and processing the data on the web while using software 

search agents, which unites novel methods, models and means of operating web 

content on semantic level in real time. 

Using corporate sites ranking as an example, we have reviewed the ways for 

building a personalized model for ranking, providing results which are hard to fake 

by using traditional methods of artificial web resource promotion. Has been used 

expert evaluations of web content and company’s service quality evaluations as 

parameters for resource ranking. The model is based on the expert groups formation 

based on regular user opinions correlating to those of potential experts. 

The next step towards development of global network is the development of 

semantic web concept. Information placed on the Internet is convenient for a regular 

user to comprehend. In turn, the semantic web was developed in order to make web 

content usable for automated analysis and conclusion synthesis. Despite the obvious 

advantages of using this technology, it has not become widespread in the web 

environment. 

The Ukrainian part of Internet has only an insignificant share of resources 

developed using standards of semantic markup. 

As the standards of semantic markup were devised, this has opened wide 

opportunities for using tools for intellectual searching the web - search agents. 

According to Stephen Haag’s classification, these are agents to mine and analyse 
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data working in data storages. Search agents are also used for additional data 

processing and analysing the search results when meta-search systems are being 

developed. This direction is growing rather slowly, as there is a lack of open-source 

search agent development tools, which should be publically available. 

Taking into account all the mentioned factors, we are facing the problem of 

developing a complex system for web content operation, which should include 

methods, models and software means to operate content, specifically represented by 

corporate web resources of local internet section, under conditions of weak 

structuring, incomplete and highly heterogeneous information with constantly 

growing number of sources, this all being done on semantic level and in real time. 

The goal of this research is improving quality of intellectual search and data 

processing in Internet while using software search agents, due to developing new 

methods, models and means of operating web content, specifically, that represented 

by corporate web resources of Ukrainian part of the Internet, under conditions of 

weak structuring, incomplete and highly heterogeneous information with constantly 

growing number of sources, this all being done on semantic level and in real time. 

Operating the mentioned kind of data, specifically mining, warehousing, 

processing, presentation of HTML content, as well as search and analysis are the 

object of our research. 

The subject of research may be described as methods for mining data from 

web content without connection to source code structure, models and methods of 

developing domain-specific languages for data processing, methods for building 

specialized ontology for specific web resource types and integrating semantic 

markup into HTML code; methods for creating flexible architectural solutions for 

building effective program systems. 

The modern state of rapid development of intellectual data processing 

determines the choice of methodology, leading to using Data Mining for analysis 

and data processing, Web Mining for collecting data from web pages, methods of 

machine learning, group arguments analysis, modern methods of software 



16 
 
development with modular architecture, search agents development, techniques to 

integrate semantic markup into HTML code. 

The scientific novelty of our results is finding and substantiating the theory 

basis and practical implementation of complex approach towards solving the 

problem of improving quality of intellectual search and data processing in the 

internet while using software search agents, which unites the usage of novel 

methods, models and data processing on semantic level in real time. 

The novel results obtained: 

A semantic profile and performed a general structure analysis of 1000 

corporate web resources, creating a set of semantic classes and properties for 

describing their informational content was built.  

A new domain-specific language was developed for operating web-data with 

a wide functionality for mining, processing, storage and display of web data, 

different in the fact that all of the data processing functionality is implemented as 

built-in language capabilities and aimed primarily at working with object model of 

documents, represented in HTML form on the web. 

It has been suggested a new approach to unique identification of web page 

data fragments within a domain name, distinguished by being based on using 

semantic attributes of HTML blocks instead of URL of parent web page. 

It has been developed a new method of displaying web content, based on user 

templates. It is distinguished by using a novel approach, which involves creation of 

a user-side template with distinct structure of data blocks composition and their style 

and presentation, based on ontology of corporate web sites and unique semantic 

identification of data fragments, for displaying any web resource of specific type. 

It has been developed a new adjustable model of ranking results based on user 

evaluations. The ranking model is based on formulating unique expert groups for 

each user.  

For the first time it has been formulated an abstract model for system of 

complex data operation in the Internet, uniting all of the approaches, models and 

means presented in the paper. 
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Further development of: 

Concept of “Semantic Web”, specifically the method of integrating semantic 

markup into existing web resources, and developing web resources with integrated 

semantic markup. 

The method of developing search agents, distinguished by the means of 

unique identification of data fragments within a domain name based on semantic 

attributes, as well as using means of new DSL (domain-specific language) for 

mining, processing and storage of web data(content). 

Improved and perfected: 

Keyword-based technology of searching the web, distinguished by new 

approach to displaying the search results, new personalized model of results ranking, 

and possibility to use search agents directly in the search process. 

Software implementation done for: 

- modular system of integrated operation with data in the Internet based on the 

abstract model developed; 

- domain-specific language (DSL) for web data operation; 

- meta-search system based on additional processing of results from modern 

search systems using user templates of displaying search results, new models of user 

evaluation based ranking, as well as search agents; 

- framework for developing search agents based on domain-specific language 

developed for operating web-data and semantic profile of corporate web resources; 

- framework for developing templates for displaying web-resource content 

based on user’s personal needs and preferences; 

- content management system for creating web resources with integrated 

semantic markup; 

- interface for integrating semantic markup into HTML code of existing web 

pages. 

The results of dissertation research have been implemented in research 

projects of mechanical & mathematics faculty of V. O. Sukhomlinsky Mykolaiv 

National University (MNU) and research of chair of informatics and computer 
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sciences of Kherson National Technical University (KNTU), in the implementation 

of automated coordination of study process in MNU and KNTU.  

Methods and tools developed in the work were implemented into the 

production process of the project organization LLC «Mykolaivvodproekt», LLC 

«Prof-kontrakt», LLC «sentr konsultatsii z pytan hospodarskoi diialnosti», web-

studio LLC «Sait-plius», LLC «Tsentr komp’iuternykh tekhnolohii i innovatsii», 

public organization «Asotsiatsiia avtomobilistiv Ukrainy». Also, the results of the 

dissertation research are used in the educational process of MNU MES Ukraine in 

training specialists in Computer Science, Bachelor's and Master's Degrees (in 

theoretical and practical training in the disciplines of "Web Technologies and Web 

Design", "Methods and Systems of Artificial Intelligence", "Modern Web 

Programming and E-Commerce Technologies") And in the educational process 

KNTU MES Ukraine in training specialists in Computer Science, Bachelor's and 

Master's degrees (in theoretical and practical training in the disciplines "Intelligent 

Data and Knowledge Analysis", "Internet technologies of processing consolidated 

information resources", "Designing of consolidated information resources and 

systems"), "Computer technologies and programming"), which is confirmed by the 

acts of implementation in the educational process. 

Keywords: information search, ranking, ontology, semantic profile, web 

resource, data analysis, information retrieval, search agents, domain-specific 

language, metasearch system, data display templates. 
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HTML - мова розмітки гіпертексту 

HTTP  - протокол передачі гіпертексту 
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ВСТУП 
Актуальність теми. Стрімкий розвиток інформаційних технологій в 

останні десятиріччя ставить перед суспільством цілий клас задач ефективної 

обробки великих масивів слабко структурованої інформації, представленої у 

вигляді веб-сторінок. Серед них, створення стандартів розробки веб-ресурсів 

визначених типів, пошук, видобування, обробка, аналіз, збереження та 

відображення інформації.  

Експоненціальне зростання кількості інформаційних джерел зумовлює 

розвиток таких напрямків, як інтелектуальний аналіз даних (Data mining), 

видобування даних з веб-сторінок (Web mining), методи інтелектуального 

пошуку інформації, машинне навчання, кластерний та регресійний аналіз. 

В роботі основна увага приділяється розвитку методів оперування веб-

даними, а саме, розробці комплексного підходу для вирішення проблеми 

підвищення якості інтелектуального пошуку та обробки даних в мережі 

Інтернет із застосуванням програмних пошукових агентів, що об’єднує нові 

методи, моделі та засоби оперування веб-даними на семантичному рівні в 

режимі реального часу. 

Основним інструментом пошуку інформації в мережі Інтернет для 

користувача є пошукові системи. По даним міжнародного агентства 

статистики Statcounter на кінець 2017 року доля ринку пошукової системи 

Google в Україні складала 76%. Представлені в Україні вітчизняні пошукові 

системи, такі як bigmir.net, meta.ua, тощо, використовують сервіс 

користувацького пошуку від Google і видають схожі результати. Доля цих 

пошукових систем на ринку не перевищує 1%. Очевидно, що в сучасних 

умовах стрімкого розвитку вітчизняного ринку електронної комерції, 

актуальною є задача розробки програмних рішень, що забезпечать 

ефективний пошук інформації саме у вітчизняному сегменті глобальної 

мережі.   

Сучасні пошукові системи постійно вдосконалюють методи пошуку та 

ранжування інформації, мають високі показники повноти та точності 
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пошуку, поступово впроваджують елементи інтелектуальної обробки даних. 

Алгоритми ранжування результатів пошуку сучасних пошукових систем 

основані на загальних для всіх веб-ресурсів факторах, таких як кількість 

посилань на веб-ресурс з інших джерел, наявність ключових слів в заголовку 

і метатегах документу, частота оновлення інформаційного вмісту, тощо. При 

наявності певних знань в галузі пошукової оптимізації та фінансових 

можливостях, ці фактори досить легко сфальсифікувати, тобто наблизити їх 

значення до ідеальних, що призведе до значного штучного збільшення 

рейтингу веб-ресурсу у пошуковій видачі. Очевидним шляхом підвищення 

якості пошукової видачі є розробка альтернативних методів ранжування. 

Окремо слід зупинитись на понятті повноти пошуку і на підходах 

оцінки цього параметру з точки зору пошукової системи та користувача. 

Повнота (recall) пошуку інформації визначається як відношення кількості 

знайдених релевантних документів до загальної кількості релевантних 

документів в базі. По статистиці, 95% користувачів глобальної мережі в 

середньому переглядають не більше 3 сторінок пошукової видачі, а 50% - 

переглядають не більше перших 10 результатів. Тому з точки зору 

користувача повнота пошуку обмежується алгоритмом ранжування 

результатів, на роботу яких він не має ніякого впливу. Очевидним шляхом 

підвищення повноти пошуку для користувача є надання йому 

альтернативних методів ранжування результатів пошуку. 

В роботі, на прикладі ранжування корпоративних сайтів, розглянуті 

шляхи побудови персоналізованої моделі ранжування, результати якої важко 

сфальсифікувати, застосовуючи традиційні методи штучного просування 

веб-ресурсів. В якості параметрів ранжування використовуються експертні 

оцінки інформаційного вмісту веб-ресурсу та якості наданих компанією 

послуг. Основою моделі є формування експертних груп на основі міри 

узгодженості думок поточного користувача з потенційними експертами.  

Пошук та аналіз текстової інформації досліджували видатні вітчизняні 

та зарубіжні вчені (Анісімов А. В., Маккарті Д., Піттс У., Ньюелл А.,  
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Марченко О. О., Люгер Д. Ф., Фостер Д. М., Рубашкін В. Ш., Ланде Д. В., 

Глибовець М. М., Хопкрофт Д., Виноград Т. В., Поспєлов Д. А., Попов Е. В., 

Глибовець А.М., Осуга С., Лакофф Дж., Леонтьєв Н. Н., Шемакін Ю. І., 

Гальперін І. Р., Кобозева І. М., Мельчук І. А., Кронгауз М. А., Греймас А. Ж., 

Севбо І. П., Широков В. А.). Та все ж відкритими залишаються питання 

створення методів автоматичного видобування інформації з веб-ресурсів, 

інтеграції семантичної розмітки в HTML-код, альтернативних методів 

відображення вмісту веб-ресурсів без прив’язки до URL-адреси веб-сторінки. 

Розробка концепції семантичної павутини стала наступним кроком 

розвитку глобальної мережі. Розміщена в мережі Інтернет інформація зручна 

для розуміння людиною. В свою чергу, семантична павутина була 

розроблена для того, щоб зробити інформацію придатною для автоматичного 

аналізу та синтезу висновків. Незважаючи на явні переваги застосування 

даної технології, вона не набула значного поширення у веб-середовищі.  

Інтеграція бізнес-процесів України в середовище закордонних 

партнерів диктує необхідність розвитку сфери електронної комерції, як 

важливої умови існування сучасних компаній. 

Значні результати досягнуті в розробці моделей семантичної розмітки 

інтернет-магазинів, як основного інструменту ведення електронної комерції. 

В якості стандарту мікророзмітки продуктів електронної торгівлі з 2008 року 

використовується Good Relations, який надає можливість вказати спеціальні 

властивості для: 

- компанії – контактні дані, місцезнаходження, логотип; 

- магазину – адреса, час роботи, телефон; 

- конкретного товару – категорія товару, стислий опис, код, способи 

оплати та доставки, тощо. 

В той же час досить мало уваги приділяється електронному ринку 

послуг, а саме структурним та семантичним стандартам розробки 

корпоративних веб-ресурсів. В українському сегменті всесвітньої павутини 

лише незначний відсоток веб-ресурсів, розроблені з використанням 
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стандартів семантичної розмітки. Така ситуація стала наслідком існуючих з 

самого зародження концепції семантичної павутини, проблем практичної 

реалізації, та особливостей вітчизняного ринку розробки веб-ресурсів: 

1. Відсутність загальнодоступних засобів перегляду та безпосереднього 

використання інформації, що надається веб-ресурсами в семантичну мережу. 

Одиничні проекти розрізнені та не виходять за межі дослідницьких відділів. 

2. Відсутність вітчизняних розробок в галузі побудови пошукових 

агентів, направлених на агрегацію та аналіз інформації, розміщеної на 

корпоративних веб-ресурсах. 

3. Відсутність специфічних стандартів семантичної розмітки 

корпоративних веб-ресурсів, та, як слідство, відсутність інструментів 

розробки веб-ресурсів з інтегрованою семантичною розміткою. 

4. Відсутність бажання вітчизняних веб-розробників присвячувати час 

освоєнню нових технологій з огляду на відсутність інструментів для 

взаємодії користувача з даною технологією. Проще кажучи немає ніякого 

сенсу розробникам витрачати час на створення веб-ресурсів з семантичною 

розміткою згідно стандартів schema.org, якщо немає практично ніяких 

інструментів для того, щоб користувач міг отримати інформацію 

альтернативним шляхом, окрім пошуку по ключових словах. Компанія 

Google надає інструменти для мікророзмітки веб-ресурсів, але набір 

семантичних тегів там досить невеликий і дозволяє лише відзначити 

тематичну спрямованість веб-ресурсу та виділити контактні дані. 

5. Розробка веб-ресурсу згідно стандартів семантичної розмітки 

schema.org є нетривіальною задачею і збільшує загальний час розробки 

проекту в декілька разів. Відповідно, значно зростає вартість розробки веб-

ресурсу для замовника. Зважаючи на вказані вище обставини, досить важко 

обґрунтувати з економічної точки зору необхідність збільшення бюджету на 

розробку проекту в декілька разів. 

Поява стандартів семантичної розмітки відкриває широкі перспективи 

для використання інструментів інтелектуального пошуку інформації в мережі 
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Інтернет – пошукових агентів. За класифікацією Стефена Хаага це агенти по 

видобуванню та аналізу даних, які працюють в сховищах даних. При 

розробці метапошукових систем, пошукові агенти використовуються для 

додаткової обробки та аналізу результатів роботи пошукової системи. Цей 

напрямок розвивається досить повільно через відсутність інструментів 

розробки пошукових агентів з відкритим початковим кодом, доступних 

широкому колу користувачів. 

Враховуючи все вищезазначене, актуальною є задача розробки 

комплексної системи оперування веб-даними, що буде включати в себе 

методи, моделі та програмні засоби оперування веб-даними, зокрема, 

представленими на корпоративних веб-ресурсах вітчизняного сегменту 

всесвітньої павутини, на семантичному рівні в режимі реального часу в 

умовах слабкої структурованості, неоднорідності та неповноти інформації, а 

також постійно зростаючої кількості джерел. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Основні дослідження за темою дисертації здійснено згідно з планами 

наукових досліджень кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики 

механіко-математичного факультету Миколаївського національного 

університету ім. В. О. Сухомлинського, в тому числі в рамках науково-

дослідних робіт: «Моделювання соціально-економічних явищ та екологічних 

процесів південно-західного регіону України на основі індуктивних 

моделей» (реєстраційний номер в УкрІНТЕІ 0111U010622, 2012-2013 рр.); 

«Моделі та методи інтелектуального аналізу даних в предметно-орієнтованій 

інформаційній системі» (реєстраційний номер в УкрІНТЕІ 0115U001249, 

2015-2017 рр.), кафедри теорії та технології програмування факультету 

комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка при виконанні фундаментальної теми «Теорія і 

методи розробки інтелектуальних інформаційних технологій та систем» (№ 

0116U006378, квітень 2016 – грудень 2020 рр.). 
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Мета дослідження: 

Метою дослідження є підвищення якості інтелектуального пошуку та 

обробки даних в мережі Інтернет із застосуванням програмних пошукових 

агентів, завдяки розробці нових методів, моделей та засобів оперування веб-

даними, зокрема, представленими на корпоративних веб-ресурсах 

вітчизняного сегменту всесвітньої павутини, на семантичному рівні в режимі 

реального часу в умовах слабкої структурованості, неоднорідності та 

неповноти інформації, а також постійно зростаючої кількості джерел. 

Для досягнення основної мети необхідно виконати наступні 

завдання: 

- провести аналіз інформаційного вмісту та елементів навігації 

корпоративних веб-ресурсів для побудови їх загальної структурної схеми. На 

її основі створити семантичний профіль корпоративного веб-ресурсу 

вітчизняного сегменту всесвітньої павутини, що представляє собою 

онтологію семантичних класів, яка базується на загальновживаній в світовій 

практиці глобальній онтології для опису інформаційного вмісту всіх типів 

веб-ресурсів, Schema.org; 

- провести аналіз найбільш затребуваних функцій для оперування веб-

даними, які використовуються в процесі видобування, обробки, збереження 

та відображення даних з веб-ресурсів. Ґрунтуючись на отриманих 

результатах створити предметно-орієнтовану мову оперування веб-даними, 

основним призначенням якої є реалізація всіх стандартних функцій 

оперування даними у вигляді вбудованих засобів мови; 

- дослідити методи розробки веб-ресурсів, а також методи інтеграції 

семантичної розмітки в HTML-код вже існуючих та нових веб-сторінок. На 

основі отриманих даних розробити систему керування вмістом 

корпоративних веб-ресурсів з вбудованою можливістю інтеграції 

семантичної розмітки безпосередньо в процесі генерації HTML-коду веб-

сторінки, для скорочення часу розробки веб-ресурсу та актуалізації змін 

інформації в реальному часі; 
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- використовуючи вбудовані засоби оперування веб-даними 

розробленої предметно-орієнтованої мови, створити метод автоматизованої 

інтеграції семантичної розмітки в HTML-код вже існуючих веб-сторінок, що 

не потребує редагування початкового коду веб-ресурсу; 

- ґрунтуючись на результатах побудови семантичного профілю 

корпоративних веб-ресурсів, створити метод відображення інформаційного 

вмісту на основі користувацьких шаблонів, що забезпечить відображення 

всіх веб-ресурсів певного типу згідно однієї структури розташування блоків 

та стильового оформлення, а також відсів даних, нерелевантних 

інформаційним потребам користувача; 

- розробити метод підвищення ефективності пошуку інформації в 

мережі Інтернет по ключовим словам, заснований на додатковій обробці 

результатів роботи сучасних пошукових систем; 

- дослідити шляхи створення моделі ранжування результатів пошуку 

інформації, заснованої на суб’єктивних для кожного користувача показниках. 

Розробити методику її побудови, що надасть можливість персоналізувати 

результати пошуку, зробити їх менш залежними від факторів, на які можуть 

впливати власники веб-ресурсів. Використати експертне навчання для 

покращення результатів ранжування; 

- об’єднати всі запропоновані методи, моделі та засоби в систему 

комплексного оперування даними в мережі Інтернет та розробити 

програмний комплекс, що реалізує її функціональні можливості. 

Об’єктом дослідження є оперування даними, представленими в 

мережі Інтернет, зокрема видобування, збереження, обробка, відображення 

інформації, представленої на веб-сторінках у вигляді HTML-коду, а також 

інтелектуальний пошук та аналіз веб-даних. 

Предметом дослідження є методи видобування даних з веб-ресурсів 

без прив’язки до структури вихідного коду, моделі та методи персоналізації 

ранжування результатів пошуку інформації, моделі та методи створення 

предметно-орієнтованих мов обробки даних, методи побудови 
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спеціалізованих онтологій для певних типів веб-ресурсів та інтеграції 

семантичної розмітки в HTML-код веб-сторінок, методи створення гнучких 

архітектурних рішень для побудови ефективних програмних систем. 

Методи дослідження. Методи аналізу та інтелектуальної обробки 

даних Data Mining, зокрема, методи видобування інформації з веб-сторінок 

Web Mining, методи машинного навчання, метод групового урахування 

аргументів, сучасні методи побудови програмних продуктів з модульною 

архітектурою, методи розробки пошукових агентів, методи інтеграції 

семантичної розмітки в HTML-код. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в теоретичному 

обґрунтуванні та практичній реалізації комплексного підходу для вирішення 

проблеми підвищення якості інтелектуального пошуку та обробки даних в 

мережі Інтернет із застосуванням програмних пошукових агентів, що 

об’єднує нові методи, моделі та засоби оперування веб-даними на 

семантичному рівні в режимі реального часу. 

Отримано нові результати: 

Вперше на основі аналізу інформаційного вмісту та елементів навігації 

1000 корпоративних веб-ресурсів побудовано їх загальну структуру та 

семантичний профіль, що являє собою набір семантичних класів та 

властивостей для опису їх інформаційного наповнення. 

Розроблено нову предметно-орієнтовану мову оперування веб-даними з 

широким функціоналом для видобування, обробки, збереження та 

відображення веб-даних, яка відрізняється тим, що всі можливості обробки 

інформації реалізовані в якості вбудованих засобів мови і орієнтовані в 

першу чергу на роботу з об’єктною моделлю документів, представлених у 

всесвітній павутині у вигляді HTML-коду. Основною перевагою даної мови є 

те, що вона реалізована в декларативному стилі і дозволяє розробнику 

описувати складні операції з даними простими вбудованими  функціями. Всі 

можливості мови реалізовано з високим рівнем абстракції, що дозволяє 

змінювати окремі внутрішні механізми обробки даних, таких як формат 
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збереження даних, методи розбору структури веб-сторінок, без необхідності 

корегування програмного коду. Розроблена мова стала ядром системи 

підвищення ефективності обробки веб-даних, та базою для реалізації 

платформи створення пошукових агентів, заснованої на семантичній розмітці 

веб-ресурсів. 

Запропоновано новий підхід до унікальної ідентифікації фрагментів 

даних веб-сторінок в рамках доменного імені, який відрізняється тим, що 

заснований на використанні семантичних атрибутів HTML-блоків замість 

URL-адреси батьківської веб-сторінки. Застосування даного підходу дозволяє 

формувати шаблони відображення інформаційного вмісту веб-ресурсу з 

довільним розташуванням блоків даних, не зважаючи на їх приналежність до 

певних сторінок веб-ресурсу. 

Розроблено новий метод відображення інформаційного вмісту веб-

ресурсів на основі користувацьких шаблонів. Він відрізняється принципово 

новим підходом, що базуючись на онтології корпоративних веб-ресурсів та 

унікальній семантичній ідентифікації фрагментів даних, передбачає 

створення на стороні користувача одного шаблону з визначеною структурою 

розташування блоків даних та їх стильовим оформленням, для відображення 

всіх веб-ресурсів певного типу. Метод користувацьких шаблонів може бути 

ефективно застосований не тільки для відображення вмісту веб-ресурсу, а й 

для відображення результатів пошукової видачі. Оскільки кожна одиниця 

інформації має унікальний семантичний ідентифікатор, це дає змогу 

сформувати шаблон відображення результатів пошукової видачі в 

довільному вигляді. 

Розроблено нову персоналізовану модель ранжування результатів 

Інтернет-пошуку на основі оцінок користувачів. Модель ранжування 

відрізняється тим, що заснована на формуванні унікальних експертних груп 

для кожного користувача. Експерти відбираються на основі показника ваги 

відносно поточного користувача. Вага розраховується як міра узгодженості 

думок поточного користувача з потенційними експертами і використовується 
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в якості коефіцієнта при розрахунку рангу веб-ресурсу на основі експертних 

оцінок. 

Вперше розроблено абстрактну модель системи комплексного 

оперування даними в мережі Інтернет, яка об’єднує всі представлені в роботі 

підходи, методи, моделі та засоби. 

Одержало подальший розвиток: 

Концепція «Семантичної павутини», а саме метод інтеграції 

семантичної розмітки до вже існуючих веб-ресурсів, який відрізняється 

створенням додаткового семантичного профілю веб-ресурсу, що містить 

семантичний опис всіх блоків даних, зберігається в базі даних та 

накладається на вихідний HTML-код веб-сторінки в процесі його генерації, 

метод розробки веб-ресурсів з інтегрованою семантичною розміткою, який 

відрізняються додаванням семантичної розмітки безпосередньо в процесі 

генерації HTML-коду веб-сторінки в реальному часі, що значно спрощує 

подальшу актуалізацію даних, аналіз вмісту веб-ресурсів, видобування 

даних, їх обробку, та розширює можливості застосування методів 

інтелектуального пошуку. 

Метод побудови пошукових агентів, який відрізняється способом 

унікальної ідентифікації фрагментів даних в межах доменного імені на основі 

семантичних атрибутів, а також застосуванням засобів нової предметно-

орієнтованої мови для видобування, обробки та зберігання веб-даних. 

Удосконалено: 

Технологію пошуку інформації в мережі Інтернет по ключових словах, 

що відрізняється новим підходом до відображення результатів пошуку, 

новою персоналізованою моделлю ранжування результатів, а також 

можливістю застосування пошукових агентів безпосередньо в процесі 

пошуку. 

Програмно реалізовано: 

- модульну систему комплексного оперування даними в мережі 

Інтернет на основі розробленої абстрактної моделі; 
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- предметно-орієнтовану мову оперування веб-даними; 

- метапошукову систему, засновану на додатковій обробці результатів 

роботи сучасних пошукових систем із застосуванням користувацьких 

шаблонів відображення результатів пошуку, нової моделі ранжування на 

основі оцінок користувачів, а також пошукових агентів; 

- платформу розробки пошукових агентів на базі розробленої 

предметно орієнтованої мови оперування веб-даним та семантичного 

профілю корпоративних веб-ресурсів; 

- платформу розробки шаблонів відображення вмісту веб-ресурсів на 

основі особистих потреб користувача; 

- систему керування вмістом веб-ресурсів для створення веб-ресурсів з 

інтегрованою семантичною розміткою; 

- інтерфейс інтеграції семантичної розмітки в HTML-код вже існуючих 

веб-сторінок. 

Практичне значення одержаних результатів: 

Розроблені в роботі моделі, методи, підходи та засоби підвищення 

ефективності оперування веб-даними, практично реалізовані у вигляді 

програмного комплексу, що забезпечує інтернет-користувачів та веб-

розробників вдосконаленими інструментами інформаційного пошуку, 

додаткової обробки результатів роботи пошукових систем, інтеграції 

семантичної розмітки до вже існуючих та нових веб-ресурсів. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено у науково-

дослідну роботу механіко-математичного факультету Миколаївського 

національного університету ім. В. О. Сухомлинського (МНУ), та науково-

дослідну роботу кафедри інформатики і комп’ютерних наук Херсонського 

національного технічного університету (ХНТУ), в автоматизовану систему 

управління навчальним процесом МНУ та ХТНУ. Розроблені в роботі методи 

та засоби впроваджено у виробничий процес проектної організації ТОВ 

«Миколаївводпроект», ТОВ «Проф-контракт», ТОВ «ЮФ Центр 

консультацій з питань господарської діяльності», веб-студії ТОВ «Сайт-
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плюс», ТОВ «Центр комп’ютерних технологій і інновацій», громадської 

організації «Асоціація автомобілістів України». Також результати 

дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі МНУ 

МОН України при підготовці фахівців за спеціальністю «Комп’ютерні 

науки» ступінь бакалавра та магістра (в теоретичній та практичній підготовці 

за дисциплінами «Веб-технології та веб-дизайн», «Методи та системи 

штучного інтелекту», «Сучасні технології веб-програмування та електронної 

комерції») та в навчальному процесі ХТНУ МОН України при підготовці 

фахівців за спеціальністю «Комп’ютерні науки» ступінь бакалавра та 

магістра (в теоретичній та практичній підготовці за дисциплінами 

«Інтелектуальний аналіз даних і знань», «Інтернет-технології опрацювання 

консолідованих інформаційних ресурсів», «Проектування консолідованих 

інформаційних ресурсів та систем», «Комп'ютерні технології та 

програмування»), що підтверджено актами впровадження у навчальний 

процес. 

Особистий внесок здобувача. Робота є узагальненням результатів 

теоретичних та експериментальних досліджень, виконаних автором 

самостійно і опублікованих в особисто підготовлених працях [9, 11, 12, 13, 

14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 36, 38, 42, 44] 

У роботах, що опубліковані у співавторстві, здобувачу належить: 

технологія підвищення ефективності пошуку інформації в мережі Інтернет 

[1], інформаційний аналіз управління веб-процесами в глобальній мережі [2], 

дослідження ефективності застосування ітераційних алгоритмів в задачах 

веб-моделювання [3], програмування розподілених процесів в задачах 

моделювання складних систем [4], програмна реалізація роботи ітераційного 

алгоритму МГУА [5, 8, 27], технологія підвищення ефективності пошуку 

релевантної інформації в мережі Інтернет [6], розробка моделі ранжування [7, 

30], розробка методів підвищення швидкодії складних обчислень [10], 

розробка комп'ютерної програми віддаленого керування електронними 

пристроями [16], розробка алгоритму адаптації інтерфейсів веб-додатків [18], 
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розробка програмного комплексу [24], дослідження метапошукових систем 

та пошукових агентів [25], дослідження якості інформаційного аналізу веб-

ресурсів [26], методи адаптації інтерфейсів веб-додатків під потреби 

користувача [28, 29], технологія підвищення ефективності пошуку інформації 

[31], дослідження ефективності узагальненого ітераційного алгоритму [32], 

модель ранжування результатів пошуку на основі оцінок користувачів [33], 

технологія підвищення ефективності пошуку інформації в мережі Інтернет 

[34], розробка програмного комплексу [35], адаптація алгоритму 

індуктивного моделювання для використання в GRID-системах [37], метод 

видобування даних з веб-сторінок [39], дослідження шляхів застосування 

інтелектуальних методів аналізу даних в задачах моніторингу економічних 

процесів [40], модель видобування знань із застосуванням індуктивних 

алгоритмів [41], метод ідентифікації та видобування даних на основі 

семантичної розмітки [43], семантична та стильова структура веб-ресурсів 

[45]. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати роботи 

оприлюднені в доповідях 11 міжнародних та 1 всеукраїнській наукових 

конференціях, серед них V International Conference on Intelligent Information 

and Engineering Systems INFOS 2012 (17-21 Вересня, 2012 р. м. Криниця, 

Польща), XIV міжнародна науково-технічна конференція «Системний аналіз 

та інформаційні технології» SAIT (24 квітня, 2012 р., м. Київ), Міжнародна 

науково-практичні конференція «Інформаційні та комунікаційні технології в 

науці, освіті та виробництві (29-30 жовтня, 2012 р., м. Тирасполь, Молдова), 

IV Міжнародний семінар з індуктивного моделювання IWIM-2012 (8-14 

липня, 2012 р., м. Київ), Міжнародна конференція з індуктивного 

моделювання IСIM-2013 (21-24 липня, 2013 р., м. Київ), Міжнародна наукова 

конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми 

обчислювального інтелекту», ISDMCI’2013 (20-24 травня, 2013 р., м. 

Євпаторія), Міжнародна науково-технічна конференція «Геоінформаційні 

системи та комп’ютерні технології еколого-економічного моніторингу» (9-11 
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квітня, 2014 р., м. Дніпро), Міжнародна конференція «Комп’ютерне 

моделювання в наукомістких технологіях» » (28-31 травня, 2014 р., м. 

Харків), XVII Міжнародна конференція «Проблеми теоретичної 

кібернетики» (16-20 червня, 2014 р., м. Казань), Міжнародна наукова 

конференція «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми 

обчислювального інтелекту», ISDMCI’2015 (25-28 травня, 2015 р. с. Залізний 

порт), XII International Workshop on Text-based Іnformation Retrievel In 

conjunction with DEXA 2015, TIR 2015 (1-4 вересня, м. Валенсія, Іспанія), V 

Міжнародний семінар з індуктивного моделювання, IWIM-2015 (20-24 

липня, 2015 р., м. Київ), Міжнародна наукова конференція «Інтелектуальні 

системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту», 

ISDMCI’2016 (24-28 травня, 2016 р., с. Залізний порт), XII Міжнародна 

конференція «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», CSIT 2017, 

IWIM 2018 (05-08 вересня, 2017 р., м. Львів), Всеукраїнська наукова 

конференція «Інформаційні технології в моделюванні» (22-23 березня, 2017 

р., м. Миколаїв), XIII Міжнародна конференція «Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології», CSIT 2018, IWIM 2018 (11-14 вересня, 2018 р., м. 

Львів). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 43 наукові праці, серед 

яких 3 колективні монографії, 1 навчально-методичний посібник з грифом 

МОН, 20 статей у фахових виданнях України (3 статті у виданнях, які 

входять до наукометричних баз даних) та 3 свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір, 4 публікації – в іноземних наукових періодичних 

виданнях, 3 публікації – в іноземних наукових неперіодичних виданнях, 12 

матеріалів та тез доповідей на конференціях. 

Структура дисертації. Робота складається із вступу, шести розділів, 

висновків, списку використаних джерел з 244 найменувань та чотирьох 

додатків. Загальний обсяг роботи становить 335 сторінок, з яких 285 сторінок 

основного тексту, що дорівнює 12 облікових аркушів, ілюстрованих 62 

рисунками та 44 таблицями. 
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РОЗДІЛ 1. Шляхи та методи підвищення якості пошуку та обробки 

інформації в мережі Інтернет 

Проблема пошуку та використання інформації ‒ одна з 

найактуальніших в сучасній науці. Зрозуміло, що для зберігання великих 

об’ємів даних, а також для здійснення ефективного і якісного пошуку 

інформації, мережа Інтернет є найбільш прийнятним середовищем. Однак 

сам факт зберігання в глобальній мережі величезного пласту знань людства 

не є свідченням високої ефективності пошуку і використання інформації. 

Нехай навіть інформація видається в зручній формі, але освоювати її в 

кінцевому підсумку доводиться людині. І від того, наскільки вона володіє 

методами і методикою пошуку, залежить ефективність і якість її праці. Отже, 

в основі використання інформації лежить проблема пошуку інформації та 

перетворення її в такий зміст і форму, які б давали можливість більш 

зручного і оперативного її освоєння та ефективного використання в 

громадській діяльності. 

Безсумнівно, розробка методів отримання та використання 

різноманітної соціальної та комерційної інформації традиційно становить 

центральну проблему праці людини.  

Для прийняття рішення в кожній конкретній ситуації користувачу 

необхідно отримати максимально повну та актуальну інформацію, що 

відноситься до даного випадку. Вибір джерел інформації, стратегій її 

пошуку, способів перевірки достовірності і відповідності вже наявним 

відомостям, методи оцінки корисності знайденої інформації для вирішення 

проблем ‒ всі ці фактори є характеристиками інформаційної поведінки 

людини. 

Критеріями інформаційної культури людини можна вважати її вміння 

адекватно формулювати свою потребу в інформації серед усієї сукупності 

інформаційних ресурсів, переробляти інформацію і створювати якісно нову, 

адекватно відбирати і оцінювати інформацію. 
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Мережа Інтернет відкрила доступ до багатьох інформаційних ресурсів, 

отримати які іншим способом в даний час або неможливо або потребує 

значних затрат часу. Об'єднуючи локальні, національні та глобальні мережі, 

вона стала величезним інформаційним ресурсом, найбільш динамічним з усіх 

існуючих в даний час. 

1.1 Методи пошуку інформації в мережі Інтернет  

Дуже важливою рисою глобальної мережі є те, що користувач не 

просто отримує доступ до інформації, а й сам генерує її. До того ж пошук 

інформації в нових умовах і в новому інформаційному середовищі надається 

самому фахівцеві. 

У зв'язку з цим можна виділити два позитивних моменти: 

- збільшується ймовірність виявлення корисної по суті, але не 

відповідної строго формально до запиту інформації; 

- формуються основи наукового мислення, навички науково-

дослідницької роботи. Користувач вчиться орієнтуватися в мережевому 

просторі, відбирати з великої кількості документів те, що дійсно необхідно і, 

нарешті, варіювати свій запит в залежності від аналізу вже виявлених 

документів. 

Проте, користувачі часто не відчувають задоволення від результатів 

пошуку в новому інформаційному середовищі. Зазвичай це відбувається з 

наступних причин: 

- як правило, користувачі як інструмент пошуку використовують або 

пошукові машини, або каталоги ресурсів. Незважаючи на ряд переваг, 

пошукові системи не забезпечують контроль якості (тобто процес включення 

інформації в БД цих рейтингів не знаходиться під контролем фахівців-

предметників), що може призвести до отримання в результаті пошуку 

невідповідної інформації; 

- відсутність знань і навичок зі складання запиту до пошукової системи 

призводить до отримання великої кількості інформаційного шуму; 
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- користувач часто не усвідомлює той факт, що, незважаючи на те, що 

інформація існує в Інтернеті, вона може знаходитись поза полем зору 

пошукових машин. Відсутність елементарних знань з ведення пошуку 

призводить до зниження повноти отримуваної інформації; 

- наявність в результатах пошукової видачі великої кількості 

нерелевантних пошуковому запиту документів, таких як об’яви контекстної 

реклами та пошуковий спам. 

Здійснювати пошук та використовувати потужні потоки інформації 

стає все важче. 

Розглянемо основні методи пошуку інформації в Інтернеті, які 

використовуються окремо або в комбінації один з одним. 

Перш за все, це використання пошукових машин. В даний час цей метод 

– один з основних і фактично єдиний при проведенні попереднього пошуку. 

Результатом пошуку є список веб-ресурсів, який потрібно детально 

розглянути. 

Застосування пошукових машин засноване на використанні ключових 

слів, які передаються пошуковим серверам в якості аргументів пошуку. 

В якості методів розглядається і безпосередній пошук з використанням 

гіпертекстових посилань. На перший погляд, цей повністю ручний метод 

пошуку виглядає повним анахронізмом, в той же час цей спосіб часто 

виявляється єдино можливим на заключних етапах інформаційного пошуку, 

коли механічне дослідження поступається місцем більш глибокого аналізу. 

При цьому, використання каталогів, класифікованих і тематичних 

списків та різноманітних довідників також відноситься до цього виду 

пошуку. 

Пошук із застосуванням спеціальних засобів ‒ це повністю 

автоматизований метод, досить ефективний для проведення первинного 

пошуку. 

Суть цього методу полягає в застосуванні спеціалізованих програм ‒ 

спайдерів, які в автоматичному режимі переглядають веб-сторінки, 
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відшукуючи на них потрібну інформацію. Тобто, можна говорити про 

автоматизований варіант перегляду за допомогою гіпертекстових посилань. 

Пошукові машини використовують схожі методи. Цей метод є особливо 

ефективним в тому випадку, коли використання пошукових машин не дає 

необхідних результатів в силу нестандартності запиту, або інших причин. 

Аналіз нових ресурсів, який може виявитися необхідним при проведенні 

повторних циклів пошуку, пошуку найбільш свіжої інформації або для 

аналізу тенденцій розвитку об'єкту дослідження в динаміці. 

Ще одна причина використання такого виду пошуку полягає в тому, що 

більшість пошукових машин оновлює свої індекси зі значною затримкою, 

викликаною гігантськими обсягами оброблюваних даних. Це упущення 

зазвичай тим більше, чим менш популярна тематика пошуку. Таке 

припущення є дуже важливим при проведенні пошуку у вузькоспеціальній 

предметній області [44]. 

Очевидно, що пошук інформації в мережі Інтернет розглядається 

скоріше як процес вирішення пошукової задачі, яка стоїть перед 

користувачем, а не як просто знаходження релевантної запиту інформації. 

При дослідженні методів розв’язання пошукової задачі, виділяють такі 

основні етапи: 

- формулювання і уточнення інформаційного запиту. На цьому етапі 

йде цілеспрямоване обмеження і конкретизація загальної мети пошуку; 

- планування пошукової процедури. Основна мета даного процесу – 

визначення шляхів і способів раціонального рішення пошукового завдання. 

Цей етап включає в себе розробку пошукових стратегій, які передбачають 

виконання виявлених наборів вимог; 

- реалізація пошуку. Остаточне вирішення пошукової задачі.[45] 

Методика пошуку інформації включає кілька етапів. 

Першим етапом є формулювання і уточнення інформаційного запиту. 

Цей етап традиційно відіграє провідну роль. Від того, наскільки чітко 
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сформульований запит, буде залежати подальший вибір інформаційних 

ресурсів. На даному етапі доцільно здійснити: 

- формулювання запиту природною мовою; 

- визначення типу інформаційної потреби; 

- визначення мети пошуку інформації; 

- визначення необхідних обмежень пошуку; 

- остаточне формулювання інформаційного запиту. 

Мета першого кроку ‒ формування уявлення про шукану інформацію. 

Для того щоб отримати це представлення, користувачу необхідно якомога 

точніше висловити власні інформаційні потреби природною мовою. 

Навіть досить грубе уявлення про тип інформаційної потреби дозволяє 

уточнити вимоги, які слід враховувати при пошуку. Традиційно розрізняють 

два типи інформаційних потреб:  

1) Коли найкращою метаінформацією  визнається та, яка найбільш 

повно і точно описує конкретну інформаційну потребу даного користувача і 

дозволяє отримати точну відповідь.  

2) Коли рамки інформаційних потреб визначені нечітко, а також з 

часом можуть змінюватися.[46, 47] 

Процеси інформаційного пошуку, за допомогою яких задовольняються 

інформаційні потреби різних типів, в цілому відрізняються один від одного, у 

зв'язку з чим можна говорити про різні види інформаційного пошуку. Про 

інформаційний пошук, що задовольняє інформаційні потреби першого типу, 

кажуть як про фактографічний. Про інформаційний пошук, що задовольняє 

потреби другого типу, – як про документальний. Однак часто, щоб знайти 

деякі факти в Інтернеті, необхідно спочатку провести пошук документів (веб-

сторінок), що містять ці факти. В цьому випадку можна говорити про 

документально-фактографічний пошук. 

Наступний крок – визначення мети пошуку інформації, яка дозволяє 

виявити ступінь необхідної повноти інформації, що також впливає на вибір 
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пошукових систем. Протилежними один одному цілями пошуку інформації 

традиційно є: 

- попереднє знайомство з проблемою; 

- ретельне вивчення проблеми. 

Як правило, звичайна мета пошуку інформації лежить десь між цими 

двома цілями, тобто користувачеві потрібна деяка кількість інформації, але 

абсолютна повнота відомостей йому не потрібна. 

До числа основних обмежень традиційно відносять: обмеження за 

видами видань, мов публікацій, за географічними та хронологічними 

рамками пошуку, тощо. Тому необхідно чітко з'ясувати: 

- інформація з яких джерел цікавить користувача (статті, блоги, опис 

товару, інше); 

- якою мовою; 

- які географічні рамки пошуку; 

- які хронологічні рамки пошуку. 

Для остаточного формулювання інформаційного запиту необхідно 

провести всебічний лексичний аналіз інформації, що підлягає пошуку. 

Основна мета етапу планування пошукової процедури ‒ визначення шляхів і 

способів раціонального вирішення пошукового завдання. Він включає в себе 

розробку спільної програми пошуку. Паралельно здійснюється вибір і оцінка 

якості пошукових систем, проводиться пошук інформації, якої бракує. 

На цьому етапі мова йде про наступні кроки: 

- вибір і оцінка якості пошукових систем; 

- розробка спільної програми пошуку. 

Відбір та оцінку якості пошукових систем необхідно проводити з точки 

зору їх відповідності реальній інформаційній потребі і специфіці запиту. 

Кожен користувач має специфічні вимоги, що впливають на вибір пошукової 

системи, її змісту і можливостей. При виборі пошукової системи необхідно 

звертати увагу на такі параметри: обсяг індексу пошукової системи, контроль 

якості інформації, що міститься в ній, можливості мов запитів. 
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Розробка спільної програми пошуку полягає у визначенні об'єктів, 

методів і можливих напрямків пошуку на основі виявлених обмежень 

пошуку, а також ступеня повноти пошуку. 

Тактика і засоби пошуку можуть істотно відрізнятися в залежності не 

тільки від тематики, а й від інших параметрів запиту. Тут слід керуватися 

загальними методичними рекомендаціями.[48] 

Так, наприклад, характер пошуку цілком визначається вмістом 

поставленого користувачем пошукового завдання. І в цьому відношенні 

важливо розрізняти, що спочатку пошук як би прив'язаний до теми і до мети 

детальної, всебічної розробки її плану, коли особливо необхідне широке 

охоплення джерел інформації. 

Отже, спочатку в більшій мірі йде пошук інформаційних ресурсів, 

тобто сукупностей документів. І лише потім інформаційний пошук 

конкретизується, обмежується безпосереднім змістом розв'язуваної 

пошукової задачі. На цьому етапі переважає вже пошук самих документів. 

Зрозуміло, протягом усього процесу пошуку слід поєднувати різні види 

і методи пошуку в двох основних напрямках: з одного боку, від загальних 

класифікаційних пошукових систем до предметно-орієнтованих ресурсів, 

далі до конкретних документів та фактів; з іншого – від унікальних слів і 

фраз запиту до предметно-орієнтованих ресурсів і/або до конкретних 

документів. 

Мета останнього етапу – остаточне вирішення пошукової задачі. Він 

також включає в себе створення інструментів, необхідних для її вирішення. 

На цьому етапі необхідно виконати наступні кроки: 

- відбір сукупності інформаційних ресурсів по темі пошуку; 

- проведення пошуку в інформаційних ресурсах; 

- оцінка повноти інформації; 

- розширення кола інформаційних ресурсів. 

На етапі відбору сукупності інформаційних ресурсів по темі пошуку 

проводиться пошук у відібраної на етапі планування сукупності пошукових 



45 
 
систем. Пошук можна проводити як від часткового до загального, так і від 

загального до конкретного. В результаті формується список інформаційних 

ресурсів, в яких може міститися інформація з питання. 

Список інформаційних ресурсів формується таким чином, щоб 

ресурси, доповнюючи один одного, максимально охоплювали інформацію з 

даної теми відповідно до заздалегідь визначених обмежень пошуку. Якщо їх 

коло дуже вузьке, результати пошуку можуть виявитися незадовільними, а 

якщо занадто широке ‒ зростає трудомісткість пошуку. 

На цьому етапі необхідно чітко визначити, що відомо про шукану 

інформацію і що невідомо, але необхідно з'ясувати. Наприклад, може бути 

відома назва якого-небудь інформаційного центру, але невідомий його URL. 

Таким чином, необхідно сформувати список запитів для пошуку інформації, 

якої бракує. Цей список формується на основі виявлених ключових слів і 

наявної інформації про ресурси. 

Пошук відсутніх ланок опису ресурсу, метаданих, рекомендується 

проводити за допомогою пошукових та метапошукових машин. Однак, якщо 

нічого не відомо про шукані ресурси, доцільно звертатися до класифікаторів.  

При проведенні пошуку рекомендується використовувати такі методи: 

метод гіпотези, метод пошуку від загального до конкретного, метод пошуку 

від конкретного до загального. Метод гіпотези полягає в тому, що можна 

спробувати написати назву потрібної організації або її абревіатуру. Метод 

пошуку від загального до конкретного зазвичай використовується при 

проведенні пошуку в класифікаційних пошукових системах. Оскільки пошук 

в них проводиться тільки за предметними категоріям і описами ресурсів, то 

доцільно спочатку максимально розширити запит. Метод пошуку від 

конкретного до загального ‒ навпаки від попереднього. 

В результаті формується список інформаційних ресурсів. Даний крок 

дозволяє створити персональну інформаційну систему, спрямовану на 

вирішення конкретної задачі пошуку. 
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При проведенні пошуку необхідно мати можливість як звузити, так і 

розширити запит. Як правило, пошук дійсно потрібної користувачу 

інформації являє собою діяльність, що складається з ряду кроків, в процесі 

якої користувач формулює деякі запити, аналізує отриману вибірку 

(результат виконання запиту), на підставі аналізу уточнює своє розуміння 

структури бази даних та можливостей пошукового апарату інформаційної 

системи, свої інформаційні потреби і формулює новий запит, що уточнює 

попередній. І знову чергує кроки вибірки і аналізу, поступово уточнюючи 

запит і просуваючись до мети. 

Виявивши частину документів шляхом проведення пошуку в 

первинному колі інформаційних ресурсів, доцільно провести перегляд та 

оцінку повноти отриманої інформації. 

Далеко не завжди користувачеві потрібна вся інформація щодо 

заявленої теми. Часто йому достатньо лише кількох авторитетних джерел. 

На цьому етапі формується список документів і проводиться перевірка 

дублікатів. Однак в тому випадку, якщо повнота отриманої інформації 

недостатня, слід провести додатковий пошук інформаційних ресурсів [49]. 

Останній етап розв’язання пошукової задачі, реалізація пошуку, як 

правило, передбачає використання пошукових машин, а остаточне вирішення 

пошукової задачі розглядається як отримання відвідувачам посилань на веб-

ресурси, що містять релевантну його інформаційним потребам інформацію 

[50, 51]. Але переважна більшість дослідників залишає поза увагою процес 

пошуку інформації всередині веб-ресурсу. Адже користувач стикається з 

низкою труднощів, які виникають у зв’язку з необхідністю аналізу структури 

розташування інформаційних блоків та розуміння логіки побудови навігації 

всередині кожного нового веб-ресурсу. Особливо гостро ця проблема 

відчувається серед користувачів старшого покоління і тих, чия професійна 

діяльність не пов’язана зі сферою інформаційних технологій. Розв’язання цієї 

проблеми потребує розробки методів уніфікації відображення 

інформаційного вмісту веб-ресурсів, а також створення доступних широкому 
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колу користувачів програмних продуктів з можливістю гнучкого управління 

процесом  відображення інформаційного вмісту веб-ресурсів з боку 

користувача. 

1.2 Сучасні проблеми пошуку інформації в мережі Інтернет  

В останні роки розвитку мережі Інтернет все частіше виникають 

ситуації, в яких користувач з великим досвідом роботи в IT сфері часом не 

може знайти потрібну інформацію. Не дивлячись на існування великої 

кількості  пошукових систем, в процесі пошуку можуть виникати такі 

проблеми і труднощі, що шанси знайти хоч щось корисне прирівнюються до 

нуля, або пошук займає велику кількість часу. З приводу цієї проблеми, одна 

з компаній  по Інтернет-маркетингу FreshIT на протязі близько півтора роки 

проводила дослідження якості інформаційного вмісту 177 сайтів (71 

Інтернет-магазин, 69 сайтів компаній, 37 контент-проектів ), що впливає на 

пошукову оптимізацію [52]. 

Результати виявили низьку якість інформаційного наповнення 

більшості досліджуваних веб-ресурсів. Експерти зробили висновок, що при 

створенні та просуванні сайтів в Інтернеті, виконавці часто не звертають 

увагу навіть на такі елементарні вимоги, як рекомендації пошукових систем 

для веб-майстрів. Так, наприклад, унікальний контенту присутній тільки на 

34 досліджених сайтів, у 53 контент не унікальний, а у 80-ти – потребує 

доопрацювань. Інші поширені SEO-помилки, а також статистика їх наявності 

на сайтах українських компаній проілюстрована на рис.1.1 – 1.4. 

Нижче представлений перелік проблем, які впливають на якість 

пошуку Інформації в мережі Інтернет: 

1. Накопичення світовим співтовариством в Інтернеті «порожньої» та 

застарілої інформації. 

Наприклад, форуми, на яких люди обговорюють проблему, але ніяких 

конкретних рішень не пропонують. Доводиться перечитувати всі 

повідомлення, щоб знайти крупиці потрібної інформації, а коли знайшли 
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посилання на потрібний вам сайт, виявляється, він вже закритий або не 

працює зовсім.  

2. Підвищення рейтингу інертної та популярної тематики. 

Все частіше виникає проблема перекриття популярною назвою шуканої 

користувачем інформації. Наприклад, з виходом чергового фільму з деякою 

назвою він починає висвітлюватись на перших рядках пошуку.  

3. Ресурси і сервіси з не унікальною текстовою інформацією. 

До таких сайтів можна віднести сайти для фотографів, ілюстраторів, 

дизайнерів або, наприклад, специфічні сервіси, що несуть корисні функції, 

але не мають на своїх сторінках унікальних текстів для індексації пошуковим 

роботом. Здебільшого, користувач знаходить такі сайти випадково. 

4. Чорний копірайтинг або статті для роботів. 

Рівень SEO-оптимізаторів зростає з кожним роком, як і їх кількість, і 

разом з нею зростає число сайтів, інформаційне наповнення яких складене 

спеціально для пошукових роботів з метою подальшого заробітку на 

контекстній рекламі. Здебільшого такі статті в чистому вигляді не 

представляють практичної цінності для користувача. Крім того, найчастіше, 

тексти дуже схожі між собою тільки з переставленими словами. 

 

 

Рис. 1.1 Статистика поширених помилок при створенні веб-ресурсів 
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Рис. 1.2 Статистика поширених помилок при створенні веб-ресурсів 
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Рис. 1.3 Статистика поширених помилок при створенні веб-ресурсів 
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Рис. 1.4 Статистика поширених помилок при створенні веб-ресурсів 

5. Розважальна видача. 

Не секрет, що відео стає все більш затребуваним видом контенту і 

багато хто вже не шукає статті з потрібної тематики, вони цілеспрямовано 

дивляться відео. Це призводить до накопичення не релевантних до запиту 

відеороликів.  

6. «Шкільний» та агресивний відеоблогінг. 

Іноді, в пошуках огляду якогось гаджету, користувачі стикаються з 

творчістю школярів з великою кількістю ненормативної лексики, знятою на 

камеру телефону. Причому, іноді невідомим чином піднімається рейтинг 

такого відео, і воно знаходиться в топі видачі Google. 

В даний час все більшої актуальності набувають методи та засоби 

обробки текстової інформації. Одним з таких напрямків, що активно 
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використовується в мережі Інтернет, стали методи генерації пошукового 

спаму [53]. 

1.3 Пошуковий спам  

Пошуковий спам (далі спам) ‒ це спроби обману пошукової системи та 

маніпулювання результатами пошуку з метою збільшення рейтингу того чи 

іншого веб-ресурсу [54]. 

У правилах пошукових систем обумовлені пункти, згідно з якими 

використання спаму заборонено, а позиції веб-сайтів, які використовують 

спам можуть бути знижені при ранжуванні або зовсім виключені з бази 

пошукової системи. 

Негативний наслідок широкого використання пошукового спаму 

полягає в істотному погіршенні якості результатів пошукової видачі. 

Наприклад, за результатами пошукового запиту в числі перших видається 

веб-сайт, в якому міститься мінімум корисної для користувача інформації (в 

кращому випадку плагіат з оригінального веб-сайту) з максимальною 

кількістю сторінок, які повторюють одна одну. Такі веб-сайти можуть 

використовуватися для переадресації користувача на інший ресурс, в 

просуванні якого зацікавлений замовник, або звичайного шахрайства. Крім 

того часто такі веб-сайти займають більш високі позиції в пошуковій видачі, 

ніж більш інформативні для користувача веб-сайти, просування яких в 

рейтингу здійснюється їх власниками легальними методами пошукової 

оптимізації, без порушення правил і впливу безпосередньо на алгоритм 

пошуку. Останнє обертається для власників веб-сайтів додатковими 

витратами на їх просування і можливими фінансовими збитками від 

втрачених клієнтів. 

Загальноприйнята класифікація передбачає поділ спаму на два види: 

контентний та на основі посилань [55, 56]. Спам на основі просиляння 

пов'язаний з маніпулюванням внутрішніми і зовнішніми посиланнями на веб-

сторінці та використанням їх для перенаправлення користувача на інші веб-
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сайти. Контентний спам пов'язаний з маніпулюванням вмістом веб-сайту з 

метою залучення користувачів. 

Відповідно до цієї класифікації виділено два базові підходи для 

перевірки результатів пошукової видачі [57]. Методи виявлення спаму на 

основі посилань [58] є добре вивченими та усталеними, в той час як 

дослідження контентного спаму вимагає більш глибокого аналізу тексту веб-

сторінки і включає кілька аспектів, які входять до таких областей знань як 

статистика, теорія ймовірностей, лінгвістика, морфологія, семіотика, тощо, а 

також припускають наявність знань про інструменти та методи створення 

веб-сайтів, їх просування в мережі Інтернет [59, 60, 61]. З точки зору 

підвищення якості виявлення спаму контентні методи є більш перспективним 

напрямком для досліджень. 

Існує декілька способів виявлення пошукового спаму, які поділяються 

на його автоматичне детектування, ручний аналіз, а також спільне 

використання даних методів. Домогтися найкращого результату можна при 

вивченні експертом веб-сторінки на предмет її належності до пошукового 

спаму. Але пошукові машини використовують автоматичну перевірку 

результатів пошукової видачі. 

Важливими напрямками в боротьбі з пошуковим спамом є методи 

виявлення дублікатів текстів які розсилаються, та неприродних текстів. 

Огляд методів виявлення дублікатів наведено в роботі [62]. В їх основі 

лежить ефективне виявлення фрагментів скопійованих текстів на основі 

алгоритмів шинглювання. 

В основі багатьох методів виявлення неприродних текстів лежить 

підхід, запропонований в роботі [63]. Цей підхід ґрунтується на аналізі 

статистичних характеристик текстів та застосуванні машинного навчання для 

побудови автоматичного класифікатора пошукового спаму. Розвитком 

даного підходу є робота [64]. У ній пропонується використовувати метод 

прихованого розподілу Діріхлє для визначення спам-текстів. 
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В роботі [65] пропонується підхід, заснований на аналізі 

сполучуваності пар слів для виявлення неприродних текстів. В основі 

підходу лежить припущення, що неприродні тексти з більшою ймовірністю 

містять рідкісні пари слів. Автори пропонують алгоритм для підрахунку 

частки рідкісних пар слів та показують, що ця характеристика покращує 

якість визначення пошукового спаму. 

В роботі [66] пропонується підхід до визначення неприродних текстів, 

в основі якого лежить гіпотеза, що такі тексти не можуть одночасно 

задовольняти всім обмеженням, властивим природним текстам. При навчанні 

алгоритму виділяється велика кількість статистичних ознак, пов'язаних з 

читаністю, єдністю стилю та жанровими особливостями, які згодом 

використовуються в автоматичному класифікаторі. 

Підхід, описаний в роботі [67], істотно розвиває дослідження [66] за 

рахунок обліку властивостей розглянутої моделі тематичної структури тексту 

для визначення неприродних текстів. 

В роботі [54] була запропонована методика ідентифікації контентного 

пошукового спаму за допомогою машини опорних векторів. Показники 

точності і повноти роботи методу для відібраних методом експертної оцінки 

даних були досить високими. При обсязі вибірки, що становить 244 

відібраних веб-сторінок, як представників класу «Не спам» і 120 сторінок-

представників «Пошукового спаму», F-міра класифікації «Не спаму» склала 

98,6%,« Спаму» ‒ 99,1%. 

Незважаючи на існування великої кількості методів протидії спаму, 

пошукові системи продовжують стабільно видавати спам-сторінки на виході 

в певному відсотку випадків (від 1% до 3,5%) [68]. 

1.4 Алгоритми роботи пошукової системи Google. 

Перші пошукові алгоритми Google були засновані на ранжуванні 

сторінок по алгоритму PageRank. Чим більша кількість зовнішніх посилань 

вказувало на ресурс, тим більш авторитетний показник йому надавався. 
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Спочатку пошуковий алгоритм Google приділяв максимум уваги 

внутрішнім характеристикам сторінки. Тепер враховуються і безліч інших 

показників, в тому числі й географічна приналежність. Введення додаткових 

параметрів ранжування зумовлено необхідністю введення нових, 

об’єктивних характеристик веб-сторінок, що не залежать від власника веб-

ресурсу. 

З 2000 року Google запустив алгоритм під назвою Hilltop (Хілтоп), який 

краще прораховував значення PageRank. 

У 2003 році пошукова система ввела алгоритм під назвою Florida 

(Флоріда), який поставив під сумнів використовувані на той момент способи 

штучного просування. Алгоритм знизив в пошуку сторінки з багаторазово 

повторюваними анкорами та ключовими словами. В алгоритм був доданий 

облік морфології (однина та множина) і механізм виправлення помилок. 

Оновлення пошукової бази стали періодичними. Пізніше вийшли доповнення 

до алгоритму Флоріда. Алгоритм Dominic запустив пошукові павуки 

Deepcrawler, які додають інформацію в пошуковий індекс, отримуючи 

інформацію від Freshbot, що прискорює сканування популярних сайтів. 

В 2006 році, в роботу пошукової машини був впроваджений новий 

алгоритм, розроблений Орі Алоном, під назвою Orion (Оріон). Він значно 

поліпшив якість пошуку, добавивши в пошукову видачу за запитом, 

інформацію з різних галузей знань. 

У 2007 році Google вводить новий алгоритм Austin (Остін). В 

результаті його роботи більшість ресурсів, які займали перші позиції, 

втратили свої «місця під сонцем». Алгоритм поліпшив практику боротьби з 

переоптимізацією внутрішніх факторів ранжування, таких як ключові слова в 

заголовках та метатегах, оформлення та верстка, невидимий текст та 

посилання. Austin посилює вимоги до релевантності текстів. 

У 2009 році Google ввів алгоритм Caffeine (Кофеїн), який істотно 

збільшив швидкість пошуку та індексації сторінок. За даними Google було 

оновлено понад 50% індексу. У серпні 2009 року оновлення дозволило 
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брендам займати кілька рядків у видачі по брендовим запитам. У вересні 

вийшов реліз Google Instant - який формує пошукову видачу в реальному 

часі, а в листопаді поруч з результатами видачі з’явилася лупа для 

попереднього перегляду сайтів з результатів пошуку. У грудні Google почав 

враховувати в ранжуванні негативні відгуки та соціальні сигнали в якості 

нових факторів ранжування. 

З 2011 року працює новий алгоритм Панда, який зачепив понад 12% 

всіх результатів пошуку. Основним завданням алгоритму була оцінка якості 

сайту, при ранжуванні Панда приділяє увагу якості контенту – новизні, 

унікальності та цінністі для відвідувача. В описі патенту алгоритму Панда 

(«алгоритм 260») сказано що він вважає низькоякісними сторінки на сайтах з 

«припаркованими» доменами, сторінки тематичних та довідкових ферм; 

сторінки, які не містять корисного контенту або містять велику кількість 

реклами, шаблонні сторінки. Приклад простого шаблону алгоритму Панда: 

сторінка з 99% посилань та 1% тексту скоріш за все є сторінкою нижчої 

якості, ніж сторінка на якій тексту й посилань 50/50. Для сайтів e-commerce 

критеріями якості сайту є довіра з боку користувача, наприклад: сторінки 

Оплата та Доставка, Умови повернення товару, тощо. 

В квітні 2012 року новий алгоритм Пінгвін наклав санкції на 25% 

сайтів комерційної тематики. Основною метою фільтра стала боротьба з 

пошуковим спамом: переоптимізацією ключовими словами, покупними 

посиланнями, автоматично згенерованим та продубльованим контентом, 

тощо. Основний удар отримали сайти, що мали неприродний на думку 

Google контрольний профіль: посилання яких мають велику кількість 

ключових слів, мало посилань з URL та ім’ям бренду, та мало посилань з 

тематичних сайтів. У лютому 2012 року запроваджено алгоритм Венеція, що 

враховує географічне розташування користувача. Локальному користувачеві 

показуються місцеві сайти. У травні 2012 року почала працювати Мережа 

Знань – база даних з достовірних джерел (Вікіпедія, Кінопошук, тощо). Дані 

відображаються на сторінці видачі без переходу на сайти джерела. 



57 
 

В 2013 року вийшов алгоритм Колібрі, котрий вплинув на 90% запитів 

в Google. Колібрі став відповіддю Google на ріст популярності голосового 

пошуку, в якому більше використовуються природні запити. Мета Колібрі – 

краще розуміти природні голосові запити користувачів та давати 

максимально розгорнуту відповідь на запит користувача. Натомість 

визначення релевантності по коротким запитам і окремим словам, 

Hummingbird, обробляє довгі розмовні фрази, розшифровуючи зв'язку між 

словами, які використовуються в запиті на основі Графа Знань (Knowledge 

Graph).  

З квітня 2015 року запрацював новий алгоритм Mobile frendly, який 

почав ранжувати на вищі позиції в результатах мобільного пошуку дружні до 

мобільних пристроїв ресурси. 

У жовтні 2015 року Google запровадив Google RankBrain – алгоритм, 

який визначає не тільки тематику сторінки, але й релевантність окремого 

пошукового запиту. Завдяки цьому видача стала більш релевантною. 

Поведінка людини на сайті дозволила зрозуміти, наскільки результати видачі 

задовольнили запит. 

З вересня 2016 діє Google Possum – алгоритм, який підвищує позиції 

сайтів, максимально релевантних локальному запиту користувача з 

урахуванням його місцезнаходження в момент пошуку інформації. Його 

використання дозволило виключити з видачі сайти з однаковими адресами та 

телефонними номерами. Таким чином, користувачі отримали максимально 

різноманітну інформацію. Компанії, офіси яких знаходяться за межами міста, 

стали з’являтися у видачі по запитах з найменуванням міста. Раніше вони 

майже туди не потрапляли. 

З березня 2017 року працює Google Fred – алгоритм, який знижує у 

видачі сайти, створені для отримання прибутку. Основною ціллю Google Fred 

є сторінки низької якості. Найчастіше такі сторінки отримують дохід з 

реклами або посилань. 
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На початку серпня 2018 року SEO-фахівці та вебмастери помітити 

сильні зміни позицій та пошукового трафіку на своїх сайтах – Денні Салліван 

в Твіттері Google підтвердив оновлення основного алгоритму. Що саме 

змінилося, як завжди не повідомлялося. 

За спостереженнями західних SEO-експертів зміни торкнулися 

переважно YMYL (Your Life Your Money) сайтів – ресурси, використання 

яких може вплинути на добробут та життя користувача. 

Баррі Шварц відзначає, що особливо постраждали сайти в медичній 

сфері, що пропонують ліки, дієти та будь-які послуги, пов’язані зі здоров'ям.  

Мері Хейнс передбачає, що Google впроваджує нові способи оцінки E-

A-T (Expertise, Authority and Trust) – показники експертності, авторитетності 

й надійності контенту [69]. 

1.5 Альтернативні види пошуку 

Незважаючи на те що у сьогоднішньому Інтернеті пошукові сервери є 

головним способом пошуку інформації, існують й інші методи її пошуку. 

Такі альтернативні способи часом допомагають знайти те, що не вдалося 

відшукати за допомогою пошукового серверу. 

Створення якісної та популярної пошукової системи ‒ складна задача. 

Не варто забувати, що Інтернет-пошук ‒ зона важкої конкурентної боротьби, 

і щоб досягти успіху, спеціалізована вертикальна пошукова система повинна 

запропонувати щось таке, що користувач не зможе отримати за допомогою 

того ж Google або іншої популярної універсальної пошукової системи. Але 

частково це завдання вирішується шляхом створення пошукових систем 

«спеціального призначення». 

Наприклад, якщо говорити про науковий пошук, то в даний час, можна 

виділити проект Scholar а також проект на платформі Flexum «Пошук по 

науковим сайтам», які пропонують тільки базові інструменти складання 

запиту і значно поступаються зарубіжним аналогам за обсягами баз. Якщо 

необхідно знайти зарубіжні наукові публікації, то релевантні результати 



59 
 
можна отримати за допомогою системи Scirus. Великий обсяг бази і хороший 

вибір інструментів складання запиту дають великі шанси на успішне 

завершення пошуку. Ресурси ScienceResearch та BASE також пропонують 

непогану підбірку джерел і оригінальні інструменти складання запиту. 

Пошук повнотекстових електронних книг в даний час є досить добре 

розробленою областю вертикального пошуку. Серед відповідних розділів 

універсальних пошукових систем є проекти Google та Nigma. Систему Google 

Книги доцільно використовувати в першу чергу для фактографічного пошуку 

в текстах книг, оскільки в більшості випадків вона демонструє тільки 

фрагменти книг. Пошук книг в проекті Nigma орієнтований на повнотекстові 

книги, цікавий він також паралельним пошуком критичних публікацій. 

Однак найкращим інструментом для пошуку повних текстів електронних 

книг слід визнати проект eBdb. Знайдені книги доступні для скачування без 

будь-яких обмежень. Максимум, що буде потрібно від користувача для 

отримання файлу – реєстрація у відповідній мережевій бібліотеці. Дана 

пошукова система  працює як з прямими запитами за назвою конкретної 

книги, так і з більш широкими запитами, що дозволяють відстежити 

публікації певного автора або ж зібрати тематичну добірку літератури. Крім 

цих базових функцій вона має зручний набір додаткових сервісів. Таким 

чином, дана машина може бути рекомендована всім користувачам, які 

цікавляться електронними книгами. 

При пошуку програм необхідно зупинитися на проекті SoftSearch. 

Робота з каталогами та власна рейтингова система сприяють підвищенню 

якості пошуку. Непогані результати при пошуку зарубіжних програм можна 

отримати за допомогою системи Exefind. Пошукова система Quweas багато в 

чому поступається конкурентам, однак відрізняється унікальною можливістю 

пошуку програм для рідкісних комп'ютерних платформ [70]. 

1.5.1 Метапошукові системи 

Сам факт наявності безлічі індексних баз даних мережевих документів, 

причому зібраних з використанням різних методів і алгоритмів, породжує 
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нішу для цілого класу метапошукових систем. Такі системи не займаються 

самостійним збором інформації, а відсилають запит користувача на кілька 

інших пошукових серверів, об'єднують результати пошуку, додатково 

оброблюють та видають узагальнену відповідь. Це збільшує широту 

охоплення пошуку за рахунок обробки даних різних індексних баз. Крім 

того, метапошук заощаджує час користувача, який довелося б витратити на 

особисте звернення до всіх потрібних серверів [71].  

У той же час існує ряд сервісів, які нехтують власним аналізом 

отриманих результатів: користувач отримує об’єднані результати видачі 

різних пошукових систем.  

У всіх провідних сучасних пошукових систем є одна спільна риса ‒ 

вони видають результати єдиним списком, відсортовані за релевантністю 

посилань. Дана схема породжує для користувачів проблеми при великій 

кількості посилань в списку видачі. Так як мало хто переглядає більше 

одного-двох екранів результатів, на яких може так і не знайтися необхідна 

інформація. У той же час потрібні дані в результаті можуть виявитися на 

сайті, що займає, наприклад, 108-му позицію в загальному списку. Виходить 

парадоксальна ситуація: інформація в мережі є, вона знайдена, проте 

залишається назавжди прихованою для користувача, якщо він не зможе 

грамотно уточнити запит або скласти складний пошуковий запит. 

Одним із рішень даної проблеми стала технологія кластеризації 

результатів Інтернет-пошуку. Її переваги в порівнянні з аналогами ‒ 

можливість порівняно простої автоматизації процесу. Кластерні технології не 

вимагають будь-якої специфічної розмітки веб-сторінок, як це прийнято в 

комплексі технологій семантичного веб. Вони також не мають потреби в 

порівняно трудомісткій попередній підготовці масиву веб-сторінок, що 

використовуються в каталозі. Ціна цієї переваги ‒ деякий відсоток 

інформаційного шуму, неминучого при автоматичній обробці результатів 

пошуку в мережі Інтернет [72]. 
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Отримавши запит, кластерна пошукова система, як і звичайна 

пошукова система, спочатку знаходить у своїй базі відповідні запиту веб-

сторінки. Відмінності починаються на етапі сортування результатів. Система 

проводить аналіз знайдених сторінок і знаходить на них додаткові ключові 

слова, що зустрічаються разом з термінами із пошукового запиту 

користувача. Утворені в результаті такого аналізу підмножини сторінок 

називаються кластерами і з великою ймовірністю належать до різних 

аспектів теми запиту. Далі в надрах пошукової системи відбувається 

визначення релевантності посилань та їх позиції в результатах. Кластерна 

машина проробляє цю операцію окремо для кожного кластеру. При цьому 

посилання зі сторінок одного кластера, тобто сайтів аналогічної або схожої 

тематики, цінуються вище, ніж посилання зі сторонніх, нехай навіть дуже 

популярних ресурсів. В результаті позиція сайту в списку видачі по кластеру 

є своєрідним відображенням її оцінки колегами по тематичному 

направленню, що працює на якість пошуку. Крім того, ранжування посилань 

по окремим кластерам дозволяє вивести на перші позиції в кластерах 

корисні, але не «розкручені» ресурси, які в звичайних пошукових системах з 

видачею результатів єдиним списком і нескінченними війнами оптимізаторів 

не можуть вийти на перші сторінки результатів пошуку.  

Механізми, що використовують кластерний аналіз забезпечують кращу 

презентацію результатів пошуку, тому що організують їх в структуру. Цей 

метод полягає в призначенні певних категорій або тематик документам та 

результатам пошуку.  

Кластеризація в даній задачі спрямована на сортування результатів 

пошуку в одну або кілька груп, і таким чином, користувач отримує групи з 

усіх результатів. Умовою успіху є попереднє визначення груп, а також 

категорій, тематик, тощо, які, в свою чергу, визначаються ключовими 

словами і професійними поняттями. Для того, щоб документ міг бути 

призначений групі, він повинен бути вірно класифікований. 
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Реалізація цього наміру не завжди виявляється досить простою. Для 

його реалізації пошукова система зчитує, після чого досліджує дані та 

метадані документа. Також аналізує зміст документу на основі статистичних 

розрахунків (бере до уваги частоту появи літер, складів і слів, порядок фраз, а 

також довжини слів та пропозицій), або використовує алгоритми 

лінгвістичного аналізу. Чим точніші ці дані, тим точніше можна виділити 

документ в певній групі. Нижче розглянуті деякі інноваційні пошукові 

системи, які пропонують новаторській підхід до презентації результатів 

пошуку. 

Carrot Search («Морквяний» пошук) з новаторським способом 

візуалізації результатів у вигляді «мильних бульбашок в піні», які розділяють 

окремі тематичні групи. Навмисна «помилка» в запиті, показує, що 

інструмент самостійно виправляє помилки, рис. 1.5. Кожна бульбашка, 

визначає тему, використовуючи поняття батьківського кластеру. Саме це 

поняття являє собою своєрідне ядро в усіх документах, які відносяться до 

даної теми і, отже, до тієї ж групи. 

 

Рис. 1.5. Сторінка результатів пошуку системи Carrot search. 

Згадана мильна бульбашка по одній темі може бути розділена на більш 

дрібні сегменти. Описаний спосіб візуалізації може розкривати для 

користувача додаткову інформацію. Якщо користувач не знає, наприклад, що 

композитор Фредерік Шопен тісно пов’язаний зі столицею Франції, 
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Парижем, то ці відносини помітите в «піні», що представляє результати 

пошуку. 

При натисканні на одну з мильних бульбашок в межах піни, в правій 

частині вікна з'являється список документів, тематично пов'язаних з 

розміщеним в ньому поняттям більш високого рівня. Поруч із заголовком 

сторінки видно три маленьких значка. Натискання першого викликає 

результати пошуку в межах груп, рис. 1.5. 

Друга іконка дозволяє відкрити нову вкладку в браузері і переглянути в 

ній вміст сторінки, на яку веде посилання. Третя – забезпечує попередній 

перегляд результату пошуку. 

Під кожним заголовком сторінки з’являється невеликий фрагмент 

тексту з цільової сторінки. Знайдені на ньому запити користувача, будуть 

виділені жирним шрифтом. Аналогічне стильове рішення використовується в 

пошуку Google. URL цільової сторінки вказано під фрагментом тексту. 

Поруч з ним в квадратних дужках міститься перелік пошукових систем, які 

знайшли дане посилання та сайт. При зазначенні певної категорії в розділі 

«результати пошуку», можна отримати посилання для подальшого вивчення 

за подібністю та можливість звузити тематику. 

Якщо візуалізація у вигляді піни (FoamTree) не допомогла знайти 

відповідь, в системі реалізовано можливість використовувати два інших 

способи графічного представлення результатів у вигляді списку категорій та 

кругової діаграми. 

Спосіб обробки кругової візуалізації вимагає деяких пояснень, рис. 1.6: 

- при розміщенні курсору миші над частиною кругової діаграми, 

інструмент Carrot Search виділяє чорним кольором всі крапки, що 

відносяться до обраного сегменту; 
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Рис. 1.6. Візуалізація результатів пошуку Carrot search у вигляді 

кругової діаграми. 

при натисканні на певний сектор кола, інструмент Carrot Search 

обмежує список виведений з правого боку на тих результатах пошуку, які 

пов'язані з обраним сегментом; 

- при натисканні на чорну крапку, або результат пошуку в правій 

панелі, інструмент Carrot Search відкриє цільову сторінку, яка містить 

необхідний результат. 

Пошукова система Carrot Search – англомовний проект. Робота з нею 

вимагає оплати, однак, є можливість скористатися демо-версію [73]. 

- Nigma. Розробка кластерної машини Nigma ведеться дослідницькою 

групою з МДУ ім. М. В. Ломоносова у співпраці зі Стенфордським 

університетом. Попередня версія сервісу була запущена на початку 2005 

року. Nigma опитує всі великі бази, в числі яких Google, Yahoo! AltaVista, 

MSN, Яндекс та Рамблер, що забезпечує широке охоплення джерел. Крім 

того, поступово генерується власна індексна база Nigma.  

Для обробки масиву знайдених посилань Nigma використовує 

кластеризацію за власним алгоритмом, який оптимізований з урахуванням 

особливостей природньої мови. Інтерфейс сторінки видачі Nigma складається 

з основного списку результатів та бічної панелі, в якій виводяться 
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ієрархічний список виділених системою кластерів, а також короткі довідкові 

відомості про предмет пошуку. При натисканні на кластер відкривається не 

тільки сторінка відповідних результатів, але і список вкладених кластерів, що 

дозволяють уточнити запит. Крім того, в Nigma діє система фільтрації 

результатів – встановивши прапорці біля нерелевантних кластерів, їх можна 

швидко виключити із загальної вибірки [74]. 

- DuckDuckGo – творці цієї гібридної пошукової системи керуються 

ідеєю відкритого програмного забезпечення. 

Сервіс DuckDuckGo добре відомий користувачам операційної системи 

Linux Mint, тому що замінив в ній Google, та став пошуковою системою за 

замовчуванням. 

Результати пошуку сортуються за темами, а окремі категорії можуть 

бути перераховані в правій колонці. При виборі однієї з запропонованих 

альтернатив, запит буде доповнений цією категорією, що дозволить звузити 

область пошуку та отримувати більш релевантні результати, рис. 1.7. 

Також користувач бачить приналежність сайту до реклами або 

некомерційного сегменту.  

Портал DuckDuckGo приділяє велику увагу конфіденційності своїх 

користувачів. Збирає тільки ті дані, які необхідні для реалізації запитів. Не 

записує IP-адресу користувачів, які використовують пошук  та не ототожнює 

їх на основі файлів «cookie» [75]. 

- Yippy. Кластерна метапошукова система Yippy має вже досить багату 

історію. Алгоритм пошуку цієї системи був розроблений компанією 

Vivisimo. Під цим же ім'ям система пошуку працювала до 2004 року, коли на 

основі алгоритмів Vivisimo була створена метапошукова система Clusty. Крім 

більш простого інтерфейсу, ця система, на відміну від «демонстратора 

технологій» Vivisimo, була розрахована на найширшу аудиторію 

користувачів. Нарешті, в 2009 році разом з черговою зміною інтерфейсу і 

появою додаткових можливостей метапошукова система отримала нове ім'я – 

Yippy, під яким зараз і працює. 
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Рис. 1.7 Інтерфейс пошукової системи DuckDuckGo 

Для веб-пошуку система використовує результати систем Bing, Ask, 

Yahoo! та Open Directory. Крім веб-пошуку можливий пошук в новинах та 

блогах. У разі роботи з новинами задіяні бази CNN, Yahoo!, ТТН, Times та 

Reuters. Для пошуку в блогах використовуються бази Blogpulse, Blogdigger, 

Feedster та Technorati. 

Процес складання запиту тут не відрізняється від «звичайних» 

пошукових систем. Всі додаткові інструменти уточнення запиту зібрані на 

сторінці видачі. Кластери, які тут називаються «хмарами» (Clouds), 

представлені на бічній панелі у вигляді ієрархічного дерева. У нижній 

частині бічної панелі знаходиться поле швидкого пошуку в знайдених 

кластерах (Find in clouds). Після відпрацювання уточненого запиту всі 

кластери, в яких зустрічається додатковий термін, отримують кольорову 

підсвітку. Крім вкладки Clouds, на бічній панелі розташовані вкладки Sources 

та Sites. Вони носять допоміжний характер і дозволяють сортувати 

результати веб-пошуку за іншими ознаками, наприклад пошуковим 
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машинам, з яких були отримані посилання, або ж по доменах знайдених 

сайтів. Назви та зміст закладок Yippy змінюються в залежності від типу 

пошуку. Наприклад, при пошуку зображень кластери виділяються за 

розмірами зображень, імені та домену джерела, а також типу файлу [76]. 

Yippy Search - це мультипошук, який об’єднує результати, отримані за 

допомогою інших служб веб-пошуку.  

Сервіс Yippy призначений в тому числі і для відображення результатів 

пошуку на мобільних пристроях. Сервіс надає широкі можливості 

конфігурації, які дозволяють налаштувати роботу сайту для задоволення 

потреб користувачів планшетних ПК та смартфонів. 

Результати пошуку згруповані за темами, так як в описаному вище 

порталі DuckDuckGo. Теми виводяться в порядку їх відповідності 

пошуковому запиту користувача. Рубрика хмари дозволяє звузити область 

пошуку, для отримання кращих результатів. Варто додати, що компанія 

декларує себе як орієнтовану на сім'ю, показуючи тільки зміст що підходить 

для всіх вікових груп, рис. 1.8. 

 

Рис. 1.8. Сторінка результатів пошуку сервісу. 

Далі наведено кілька метапошукових систем, що не використовують у 

своїй роботі кластеризацію. Серед зарубіжних «класичних» метапошукових 

систем варто назвати такі ресурси, як Dogpile [77] та Metacrawler [78]. Вони 
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засновані на одному алгоритмі і працюють з Google, Yahoo! Ask, LookSmart, 

About, FindWhat та деякими іншими машинами. Отримані списки 

обробляються і сортуються за релевантністю. 

Hakia – забезпечує пошук по семантичним критеріям та може 

підбирати ресурси тільки на основі лінгвістичних властивостей [79]. Через це 

Hakia має в своєму розпорядженні на даний момент скромний набір ресурсів, 

так що не в змозі похвалитися занадто високою точністю, рис. 1.9. 

 
Рис. 1.9 Інтерфейс пошукової системи Hakia 

TouchGraph представляє собою додаток на основі платформи Java. 

Використовується для графічного представлення зв'язків між сайтами, 

результатами пошуку та тематичними групами, рис. 1.10. Для того, щоб 

скористатися 30-деною демо-версією, необхідно зареєструватися. 

Запит представляє головний вузол графічного відображення, 

розташований в самому центрі, а знайдені тематичні групи складаються 

навколо нього як супутники. Лінії між окремими вузлами символізують 

семантичні взаємини та випливають із взаємних посилань між результатами 

пошуку [80]. 

Цінність метапошуку полягає в широкому охопленні ресурсів. Саме 

вони дозволяють наочно переконатися, що звертаючись до одної, нехай 

навіть найкращої класичної пошукової системи, користувач ризикуєте 

пройти повз ресурси в альтернативних базах даних. Як неважко помітити, 
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привабливість кластерних технологій в повній мірі відчувається при пошуку 

по широким запитам. Завдяки можливості уточнювати свій запит за 

підказкою системи, користувач має змогу знайти шуканий результат набагато 

швидше, ніж при роботі з традиційними пошуковими системами. В 

результаті виходить не просто список посилань, а набір тематичних розділів, 

що дозволяє швидко скласти думку про предмет пошуку.  

 

Рис. 1.10 Пошуковий інтерфейс системи TouchGraph.  

Ефективність роботи метапошукових систем досягається за рахунок 

агрегації інформації з різних джерел, та подальшої її обробки, такої як 

кластеризація, синтез висновків, візуалізація результатів, тощо. Але, все ж 

таки, основну роботу по аналізу результатів пошуку все ще виконує людина. 

Виходячи з цього, якість пошуку інформації в значній мірі залежить від 

наявності функціональних, гнучких та зручних засобів обробки результатів 

пошуку з боку користувача. Такі засоби можуть включати програмні 

інструменти, з великим набором налаштувань для надання широкому колу 

користувачів максимальних можливостей для персоналізації пошукової 

видачі, зокрема, інструменти для створення та застосування пошукових 

агентів безпосередньо в процесі пошуку. 

1.5.2 Пошукові агенти 

Для підвищення ефективності пошуку інформації розробляються 

спеціальні програми - пошукові агенти. Ці програми є надбудовами над 
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пошуковими системами, так як використовують пошукові дані в процесі 

своєї роботи. Пошукові агенти поділяють на 3 види [81, 82]: 

- неспеціалізовані агенти; 

- спеціалізовані агенти; 

- інтелектуальні агенти. 

Першим рівнем надбудови над пошуковими машинами є,  

неспеціалізовані пошукові агенти. Ці компоненти, в тому чи іншому вигляді 

присутні в наш час практично у всіх пошукових машинах. Такі агенти, в 

першу чергу, забезпечують пошук за ключовими словами і стійкими 

словосполученнями. Крім пошуку вони підтримують різні і численні сервіси, 

такі, наприклад, як передача запиту користувача відразу на декілька машин 

пошуку, налаштування на особисті переваги користувача, формування 

тематичної бази даних на основі результатів пошуку користувача, а деякі - і 

навчання агентів. Не менш важливо і те, що такі систем агентів об'єднують 

посилання на сайти, знайдені численними пошуковими роботами, 

виключаючи повторні і непрацюючі посилання. Але жодна з систем даного 

класу не в змозі самостійно відбирати корисну інформацію і залишає цю 

функцію на розсуд користувача. Звичайно, використовуючи такі програми, 

можна зменшити число результуючих документів, що доставляються 

звичайними машинами пошуку. Але ступінь «попадання відповіді в запит» 

практично та ж, що і у машин пошуку. Важливо і те, що неспеціалізовані 

агенти не накопичують досвіду з пошуку в певній предметній області. А 

навчання, якщо взагалі допускається, займає багато часу. 

Спеціалізовані агенти пошуку, як випливає вже з їх назви, пристосовані 

шукати інформацію, наприклад, тільки про музику, або тільки про книги або 

тільки про котирування акцій, тощо. Більшість таких агентів влаштовано 

жорстко. Вони вміють дуже добре працювати на певних сайтах з фіксованим 

форматом даних. При цьому навіть адреси цих сайтів можуть бути «зашиті» в 

програмний код агенту, наприклад сайти з котируваннями акцій на біржах 

світу. 
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Системи, побудовані на базі спеціалізованих агентів, крім пошуку 

надають користувачам певний пакет засобів для організації та управління 

інформацією, що була знайдена. Як правило, такі системи містять набір 

агентів, кожен з яких орієнтований на пошук інформації тільки по одній темі. 

Вони можуть мати доступ до сотень ресурсів Інтернету, включаючи 

спеціалізовані бази даних. Основні спеціалізації агентів в таких системах в 

даний час - новини, конференції та групи за інтересами, книги, програмне 

забезпечення, електронні магазини, бізнес-інформація, актуальні питання та 

деякі інші. Зазвичай користувач тут може сформувати запит до системи, 

використовуючи природну мову, а результати супроводжуються анотаціями 

змісту знайдених документів, списками ключових слів і деякою іншою 

додатковою інформацією, що полегшує користувачеві виділення ресурсів, що 

його цікавлять [83]. 

У розвинених системах цього класу є можливості: 

• збереження параметрів пошуку для повторного використання, а часто 

і повної історії запитів користувача; 

• паралельного пошуку на множині ресурсів Інтернету; 

• оформлення результатів у вигляді звітів в НТМL-форматі і 

збереження їх в базі даних; 

• спостереження за оновленням ресурсів Інтернету; 

Недоліки у спеціалізованих агентів ті ж, що і у неспеціалізованих, але є 

і серйозний плюс - чітке спрацьовування на добре структурованих даних у 

відомому форматі. 

Третім видом є системи інтелектуальних пошукових агентів. Сьогодні 

в розвитку систем пошуку і обробки Інтернет-ресурсів намітилось явне 

зрушення в бік використання засобів штучного інтелекту, зокрема 

представлення знань і синтезу висновків на основі отриманих знань, 

інтелектуальних механізмів навчання, аналізу природно-мовних текстів та 

деяких інших. 
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Як правило, системи інтелектуального пошуку розробляються або в 

серйозних фірмах, які володіють технологіями розробки інтелектуальних 

агентів, або в дослідницьких лабораторіях університетів. Справедливості 

заради слід зауважити, що комерційні версії таких систем часто декларують 

більше, ніж реалізовано в дійсності, а дослідні розробки зазвичай існують у 

вигляді демонстраційних версій з обмеженими можливостями, хоча в 

теоретичному плані останні цікавіше [84, 85]. 

Застосування пошукових агентів для додаткової обробки та уточнення 

результатів пошуку є одним з перспективних напрямків розвитку пошукових 

систем. Однак, практична реалізація результатів теоретичних досліджень з 

цієї галузі потребує розробки підходів до представлення розміщеної на веб-

ресурсах інформації в зрозумілому для машини форматі. Одним з таких 

підходів є концепція семантичної розмітки [86, 87].  

1.5.3 Семантична розмітка веб-сторінок 

Останнім часом в світі SEO, застосування семантичної розмітки для 

різних цілей стає все більш затребуваним. Хоча мікророзмітка почала 

використовуватись ще з 2011 року, зараз ми спостерігаємо її активний 

розвиток в Google та інших пошукових системах, прикладом чого є 

впровадження системи відображення сніпетів в основній пошуковій видачі. 

Семантична розмітка - це система анотацій, які дозволяють пошуковим 

програмами ідентифікувати блоки даних на сайті і переносити потрібну 

інформацію в сховище даних. У більшості пошукових машин і онлайн-

платформ, в тому числі в Google, це робиться за допомогою мікроданих 

schema.org. 

Вимоги пошукових систем до розмітки структурованих даних: 

- розмітка повинна бути додана в HTML-код до того, як буде отримана 

відповідь сервера. Після того як всі елементи сторінки завантажилися, 

розмічати її за допомогою JavaScript можна; 

- інформація на цільовій сторінці не повинна залежати від призначених 

параметрів користувача, IP-адреси або браузера; 
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- інформація, що міститься в структурованих даних, повинна збігатися 

з тією, що представлена на цільовій сторінці. В іншому випадку будуть 

порушені правила для веб-майстрів. 

Якщо Google розпізнає контент на сайті як структуровані дані, то 

зможе відобразити більше корисної інформації про нього. Наприклад, якщо 

сторінка присвячена описам товарів або заходів, рецептам, відгукам і іншим 

подібним матеріалами, алгоритми Google можуть поліпшити результати 

пошуку за допомогою розширених описів веб-сторінок. Відомості про веб-

ресурс також можуть відображатися в мережі знань або в підказках Google 

Now, залучаючи потенційних клієнтів. 

Компанія Google розробила спеціалізований «Майстер розмітки 

структурованих даних» та сім типів структурованих даних в маркер, які 

раніше не підтримувалися. Маркер підтримує сайти про товари і компанії, а 

також огляди та багато іншого. 

Маркер був запущений в грудні 2012 року. Це простий інструмент для 

передачі в Google шаблонів структурованих даних, присвячених заходам. 

Маркер зручний, оскільки не вимагає змінювати HTML-код на сайті. Тепер 

він дозволяє розмітити і інший контент, присвячений товарам, місцевим 

компаніям, статям, програмам, фільмам, ресторанам і телепередачам. 

Маркер дозволяє швидко передати в Google структуровані дані з сайту, 

не змінюючи HTML. Однак краще все-таки додавати розмітку прямо в код 

сторінок, щоб її могли розпізнавати будь-які пошукові системи. Майстер 

розмітки структурованих даних створений з метою спростити цю задачу для 

власників веб-ресурсів.  

Майстер розмітки підтримує різні типи даних, включаючи ті, які 

розпізнає Маркер, а також кілька варіантів, які підходять для вбудовування 

структурованих даних в Gmail. 

Основна мета мікророзмітки - надати структуровані дані пошуковій 

системі про товар/послуги, або будь-які інші матеріали, розміщені на веб-

сторінці. З використанням семантичної розмітки стало можливо виділяти 
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важливу інформацію на сторінці, розмежовувати і структурувати контент за 

типом. Семантичну розмітку легко розуміють пошукові системи, вони 

надають користувачеві саме ту інформацію про сторінку, яку хоче донести 

власник веб-ресурсу. 

Існує декілька форматів семантичної розмітки і кожен з них має свій 

словник (набір класів та властивостей), який він розуміє і здатен коректно 

обробляти. Словники досить великі, але всю бібліотеку можна знайти на 

спеціалізованих сайтах. На рис. 1.11 наведено дані статистики використання 

словників семантичної розмітки [88].  

 

Рис. 1.11 Статистика поширеності словників семантичної розмітки 

Словник Open Graf використовується для створення інформативних 

посилання для передачі в соціальних мережах. Тобто можливо самостійно 

вписати потрібний текст і картинку, щоб користувачі, клікаючи на лайк, 

поширювали контент в максимально презентабельному варіанті. 

Спочатку Open Graf створювався саме для Facebook, але зараз цю 

мікророзмітку підтримує велика кількість соціальних мереж [89]. 

На СMS Word Press існує безкоштовний плагін для розмітки Open Graf 

на сторінках сайту. Багато провідних seo-блогерів користуються Open Graf 

[90].  

Data Vocabulary, далеко не провідна розмітка, і застосовується значно 

рідше, ніж її аналоги, але це один з кращих словників в своєму класі для 
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взаємодії зі сніпетами в пошуковій видачі Google, так як дозволяє вигідно 

виділити візуальне оформлення сніппету серед конкурентів. 

Зараз розвиток формату Data Vocabulary призупинено, оскільки всі 

зусилля спрямовані на Schema.org, але до сих пір Google розуміє цю розмітку 

і прекрасно її обробляє [91]. 

Schema.org - на сьогоднішній день є найбільш поширеним стандартом 

семантичної розмітки сторінок, який підтримується всіма популярними 

пошуковими системами з 2011 року [92]. 

UTF символи (★ ☒) не є мікророзміткою як такою, але в цілому з 

точки зору seo мають ту ж саму мету, що і семантична розмітка - підвищення 

CTR посилання при пошуку. Додавання таких символів поліпшує візуальну 

привабливість посилань. На сьогоднішній день існують більше 100 різних 

символів. Google в 85% випадків успішно обробляє дані символи. Наприклад, 

для запиту - "світлодіодні люстри" всі сайти з ТОП-3 Google використовують 

UTF символи [93]. 

У вітчизняному сегменті всесвітньої павутини лише незначний 

відсоток веб-ресурсів містить повноцінну семантичну розмітку всього 

контенту. Частіше за все семантична розмітка використовується для 

оформлення розширених сніппетів в результатах пошукової видачі Google. 

Потужний інструмент семантичної розмітки в цьому випадку 

використовується на декілька відсотків від закладеного в нього потенціалу. 

Зазначене вище вказує на актуальність досліджень в напрямку розробки 

специфічних для різних видів веб-ресурсів словників мікророзмітки, а також 

методів інтеграції семантичної розмітки в HTML-код веб-ресурсів. 

Тестування мікророзмітки в Google виконується за допомогою 

інструменту «Structured Data Testing Tool». Він дозволяє перевірити 

наявність семантичної розмітки та ознайомитися з помилками [94]. 

1.6 Алгоритми ранжування результатів пошуку 

Пошук інформації в Інтернеті значно відрізняється від пошуку в 

локальних колекціях документів. Ці відмінності обумовлені особливостями 

всесвітньої павутини, як джерела інформації [67]: 
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1) Динамічність зміни. Сучасний веб характеризується високою 

швидкістю зміни представленої інформації: згідно з оцінками [95] щомісяця 

змінюється до 40% інформації. Згідно іншого джерела [96], щодня 

з'являється кілька мільйонів нових веб-сторінок, загальний обсяг яких 

становить близько 60 гігабайт текстової інформації. 

2) Великий об'єм інформації. На даний момент обсяг інформації, 

проіндексованої пошуковими системами налічує десятки мільярдів web-

сторінок [96]. Наявність такого обсягу інформації задає високі вимоги до 

обчислювальної складності використовуваних пошукових алгоритмів. 

3) Відсутність контролю вмісту. Вільний доступ до публікації 

матеріалів і децентралізація є одним з основних переваг Інтернету. Але на 

практиці це ускладнює організацію інформаційного пошуку, оскільки якість 

матеріалу не перевіряється, а коректна метаінформація часто відсутня [97]. 

4) Децентралізація. Інтернет являє собою розподілену мережу серверів, 

які обслуговують запити клієнтів по протоколу HTTP. Відвідування всіх 

доступних сайтів при обробці пошукового запиту є нездійсненним 

завданням, оскільки призведе до дуже великого часу очікування результатів. 

Виходячи з цього пошук інформації в Інтернеті складається з двох етапів: 

- збір інформації в локальну колекцію документів; 

- пошук по локальній колекції документів. 

Збором займаються спеціальні програми, що рекурсивно обходять веб-

ресурси за гіперпосиланнями і зберігають інформацію в локальну базу даних. 

[98, 99]. 

5) Наявність пошукового спаму і веб-ресурсів зі штучно завищеним 

рейтингом. 

Однією з основних причин низької якості пошуку інформації в 

Інтернеті є наявність в пошуковій видачі штучного просування веб-ресурсів і 

пошукового спаму. Штучна накрутка параметрів ранжування призводить до 

появи великої кількості нерелевантної інформації в пошуковій видачі. Тому 

сучасні пошукові системи безперервно вдосконалюють свої алгоритми 
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пошуку інформації, але, незважаючи на це, кількість сайтів, що штучно 

просуваються у видачі пошукових систем все ще дуже велика. 

Ця задача перетинається з уже описаною проблемою пошуку 

інформації. Тільки тут у дослідника вже є набір веб-сторінок, отриманих в 

результаті запиту. Далі потрібно провести їх обробку з точки зору 

автоматичної класифікації, складання змістів, виявлення ключових слів і 

загальних тем. Виявлені знання можуть представлятися у вигляді дерев, що 

описують структури документів або у вигляді логічних і семантичних 

виразів. 

Можливі шляхи вирішення: застосування технології Text Mining для 

автоматичного видобування знань з великих обсягів текстового матеріалу, 

заснованої на поєднанні лінгвістичних, семантичних, статистичних та 

машинних методик навчання. Автоматична класифікація може бути 

реалізована за допомогою методу групового урахування аргументів, МГУА. 

В роботі, в якості базової системи пошуку використовується google.com.ua, 

тому окремо слід приділити увагу дослідженню алгоритмів пошуку саме цієї 

системи. 

1.6.1 Побудова моделей ранжування 

Загальна постановка задачі класифікації [100]  

Нехай дана множина D об’єктів }{ id ; на цій множині є розбиття на 

скінчену кількість підмножин (класів) 
m

k
kk DCmkC

1

,,1,


 . Кожний клас 

kC  має внутрішню структуру, наприклад у вигляді деякої множини об’єктів-

еталонів. Об’єкти задаються набором значень ознак Njx j ,1,  , які 

визначають опис об’єкта }...,,,{)( 21 Nxxxd  . Інформація про входження 

деякого об’єкта   в якій-небудь клас представляється у вигляді 
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інформаційного вектору )}(...,),(),({)(ˆ
21 dddd m , де )(dk  несе 

інформацію про належність об’єкта d до класу kC : 















kk

k

k

k

CdCdневідомоякщо

Cdякщо

Cdякщо

d

,

,0

,1

)(     

Рішення про належність об’єкта d до класу kC  приймається на основі 

порівняння відстаней між об’єктами та класами.  

Постановка  задачі класифікації веб-документів. 

Нехай }...,,{ 1 DddD  –  множина Інтернет-документів, 

}...,,{ 1 CccC  – множина категорій, }1,0{:  CD  –  невідома цільова 

функція, яка по парі  ji cd ,  говорить, наскільки id  належить до категорії jc . 

Задача складається в побудові ̂ , максимально близької до  . 

1.6.2 Метод групового урахування аргументів 

Проблеми моделювання складних систем можуть бути вирішені за 

допомогою дедуктивних логіко-математичних або за допомогою 

індуктивних перебірних та ітераційних методів. Дедуктивні та імітаційні 

методи мають переваги у випадку простих задач моделювання, якщо відома 

теорія об’єкта, який моделюється, і тому можлива побудова моделі, виходячи 

з фізично обґрунтованих принципів, застосовуючи знання щодо процесів в 

об’єкті [101]. Але ці методи не в змозі дати задовільний результат для 

складних систем. У цьому випадку одержання знань з даних, тобто пошук 

моделі на основі експериментальних вимірювань, має переваги. Такі об’єкти 

містять мінімальне апріорне знання або не мають теоретичних основ взагалі.  

Одним з відомих методів моделювання, у якому не виникають описані 

вище проблеми, є метод групового урахування аргументів, який знаходить 

знання про об’єкт безпосередньо по вибірці даних [102-106]. Розвиток цього 

методу, як і нового наукового напрямку, яке отримало назву «індуктивна 
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самоорганізація моделей за експериментальними даними» або просто 

«індуктивне моделювання», почався з опублікованої в 1968 році статті О. Г. 

Івахненко [105]. В цьому принципово новому підході до моделювання за 

допомогою ЕОМ замість традиційного дедуктивного шляху «від загальних 

закономірностей функціонування об’єкта – до конкретної математичної 

моделі» використовується індуктивний підхід «від конкретних даних 

спостережень – до загальної моделі»: дослідник представляє вибірку, висуває 

гіпотезу про можливий клас моделей та задає критерій вибору кращої моделі 

в цьому класі. Далі працює комп’ютер, і з’являється можливість мінімізувати 

вплив суб’єктивних факторів та отримати модель як об’єктивний результат. 

Цей принцип був втілений в методі групового урахування аргументів [107].  

Основні переваги МГУА [108]: 

- знаходиться оптимальна складність структури моделі, адекватна 

рівню шумів у вибірці даних; 

- структура моделі та її параметри знаходяться автоматично; 

- гарантується знаходження найбільш точної чи незміщеної моделі 

– метод не пропускає найкращого рішення під час перебору всіх варіантів (у 

заданому класі функцій); 

- будь-які нелінійні функції або фактори, які можуть мати вплив на 

вихідну змінну, використовуються як вхідні змінні (аргументи); 

- виявляються взаємозв’язки в даних і вибираються інформативні 

вхідні змінні; 

- метод використовує інформацію безпосередньо з вибірки даних і 

мінімізує вплив апріорних припущень автора про результати моделювання; 

- дає можливість відшукання незміщеної фізичної моделі об’єкта 

(закону чи кластеризації) – однакової для всіх майбутніх вибірок. 

Загальна постановка задачі моделювання за даними спостережень 

Нехай маємо n  спостережень за ходом процесу, тобто задана вибірка 

даних, що містить інформацію про m вхідних змінних  mnX   та одну 

вихідну змінну  1ny .  
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У лінійному випадку залежність між вхідними незалежними змінними 

X  та вихідною змінною y  можна записати так:  

  Xy , 

де   - невідомий вектор параметрів моделі, певна частина з яких можуть 

бути нульовими; 

  - випадкова величина, яка характеризує шум в даних. 

У більш загальному випадку задача структурно-параметричної 

ідентифікації зводиться до формування за вибіркою експериментальних 

даних деякої множини моделей-кандидатів Ф різної структури:  

),( ff Xfy 
       (1.1) 

та пошуку оптимальної моделі з цієї множини як розв’язок задачі дискретної 

оптимізації за умовою мінімуму зовнішнього критерію селекції )(CR [109]:  

)),ˆ,(,(minarg*
f

f
XfyCRf 


      (1.2)  

де оцінки параметрів f̂ для кожної fΦ є розв’язком ще однієї задачі 

неперервної оптимізації: 

),,(minargˆ
f

R
f XyQR

fs



      (1.3) 

де )()(  CRQ  – критерій якості розв’язку задачі параметричної 

ідентифікації кожної окремої моделі, що генерується в процесі структурної 

ідентифікації, sf  – складність моделі, f – число оцінюваних параметрів.  

Станом на сьогодні розроблено і досліджено багато різновидів 

алгоритмів МГУА перебірного та ітераційного типу. Перебірні алгоритми 

ефективні як засіб структурної ідентифікації, але лише за обмеженого числа 

аргументів. Ітераційні алгоритми працездатні за великої кількості аргументів. 

1.6.3 Узагальнений ітераційний алгоритм 

У класичному багаторядному алгоритмі МГУА завдання побудови 

оптимальної моделі вирішується індуктивним шляхом: будуються моделі 

поступово ускладнюваної структури, причому процес ускладнення має 



81 
 
характер ітерацій, коли кращі попередні результати використовуються на 

наступному ряді (ітерації). Ускладнення відбувається за єдиним правилом, 

що дозволяє будувати як завгодно складну модель від великого числа 

змінних (аргументів), що характеризують об’єкт моделювання [110]. 

Розглянемо детальніше операції, що виконуються на 1-му та 

довільному (r +1)-му рядах. 

Перша ітерація (перший ряд).  З множини входів },...,,{ 21 mxxxX   

вибираються пари аргументів ji xx , , і формуються частинні описи виду: 

.),(

;),(

;),(

2
5

2
43210

3210

210

vauauvavauaavufz

uvavauaavufz

vauaavufz







    (1.4),  

тобто ),(1
jil xxfy  ,  2,,2,1 mCl  , та за МНК для кожного опису за 

даними навчальної вибірки знаходяться оцінки невідомих параметрів 

(коефіцієнтів)  ,..,, 210 aaa


. За обраним критерієм на перевірочній вибірці 

обирають F кращих моделей Fkyk ,1,ˆ1  , тобто реалізують процедуру 

селекції, де F називається свободою вибору. Виходи цих моделей служать 

аргументами-входами для конструювання моделей наступного ряду. Далі 

знаходиться мінімальне 1
minCR  серед усіх F значень критерію на першому 

ряді. 

Довільна (r+1)-ша ітерація (ряд r+1): З векторів-аргументів Fkyr
k ,1,ˆ  , 

попереднього r-го ряду формуються всі можливі частинні описи виду (1), 

тобто 

FjiClyyfy F
r
j

r
i

r
l ,1,,,,2,1),,( 21      (1.5) 

та за МНК на А знаходяться оцінки параметрів. Потім за критерієм 

селекції відбираються F кращих моделей Fkyr
k ,1,ˆ 1  , серед яких 
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знаходиться 1
min
rCR  та перевіряється умова rr CRCR min

1
min 
 , при виконанні якої 

ітераційний процес зупиняється, інакше перехід до наступного ряду. У 

випадку зупинки процесу оптимальною приймається модель, яка відповідає 

значенню rCRmin  на попередньому r-му ряді.  

Релаксаційний ітераційний алгоритм РІА, назва якого відповідає 

аналогії з алгоритмами оптимізації. В цьому алгоритмі на кожному ряді 

проміжні аргументи попарно комбінуються з початковими [111], що 

запобігає втраті інформативних аргументів, з такими можливими варіантами 

лінійних, білінійних чи квадратичних частинних описів:  

1
0 1 2

r r
l i jy a a y a x   , 

j
r
ij

r
i

r
l xyaxayaay 1

32
1
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  ,           (1.6) 
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Опис алгоритму. Перший ряд виконується як у класичному 

багаторядному алгоритмі. 

Довільна (r+1)-ша ітерація (ряд r+1). З векторів-аргументів 

Fkyr
k ,1,ˆ  , попереднього r-го ряду формуються всі можливі частинні описи 

виду (1.6), тобто 

FjiClxyfy Fj
r
i

r
l ,1,,,,2,1),,( 21      (1.7) 

та за МНК на А знаходяться оцінки параметрів. Потім за критерієм 

селекції відбираються F кращих моделей Fkyr
k ,1,ˆ 1  , і знаходиться 1

min
rCR  

та перевіряється умова 
rr CRCR min

1
min 

, при виконанні якої ітераційний 

процес зупиняється, а інакше перехід до наступного ряду. У випадку зупинки 

в якості оптимальної приймається модель, яка відповідає значенню 
rCRmin  на 

попередньому r-му ряді.  
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В цьому алгоритмі також можливо використовувати різні частинні 

описи на різних рядах для того щоб зменшити складність моделей, 

наприклад, використовуючи многочлен другого порядку на першому ряді та 

тільки лінійні форми для наступних рядів. 

Комбінований ітераційний алгоритм, КІА. Цей алгоритм від 

попередніх відрізняється тим, що на кожному ряді пари формуються як лише 

з проміжних аргументів, так і з проміжних та початкових [112]. 

Опис алгоритму. Перший ряд виконується як у класичному 

багаторядному алгоритмі. 

Довільна (r+1)-ша ітерація (ряд r+1). З векторів-аргументів 

Fkyr
k ,1,ˆ  , попереднього r-го ряду формуються всі можливі частинні описи 

виду (1.5) або (1.6), тобто 

FjiClxyfyyfy Fj
r
i

r
j

r
i

r
l ,1,,,,2,1),,(),( 2)1(      (1.8) 

та за МНК на А знаходяться оцінки параметрів. Потім за критерієм 

селекції відбираються F кращих моделей Fkyr
k ,1,ˆ 1  , і знаходиться 1

min
rCR  

та перевіряється умова 
rr CRCR min

1
min 

, при виконанні якої ітераційний 

процес зупиняється, а інакше перехід до наступного ряду. У випадку зупинки 

в якості оптимальної приймається модель, яка відповідає значенню 
rCRmin  на 

попередньому r-му ряді.  

Багаторядний ітераційно-комбінаторний алгоритм, БІКА. 

Комбінаторну оптимізацію частинних описів, тобто застосування ідеї 

активних нейронів – лінійних, білінійних чи нелінійних, можна  застосувати 

в кожному з різновидів ітераційних алгоритмів [113].  

Розглянемо детальніше операції, що виконуються на довільному (r +1)-

му рядах (в т.ч. і на першому). 

Довільна (r+1)-ша ітерація (ряд r+1). З векторів-аргументів 

Fkyr
k ,1,ˆ  , попереднього r-го ряду (або вхідних аргументів, якщо це перший 
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ряд) формуються всі можливі частинні описи (1.5). Комбінаторна оптимізація 

полягає в тому, що на кожному ряді розглядаються моделі, наприклад, такого 

вигляду (для лінійного частинного опису): 

1
32
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2110

)1( ),(   r
j

r
i

r
j

r
iopt

r
l ydaydadayyfy ,   (1.9) 

де 3,2,1, kdk  – елементи двійкового структурного вектора d , що 

приймають значення 1 або 0 (включення чи невключення відповідного 

аргумента): 
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при цьому обирається найкращий варіант за мінімумом критерію CR, 

тобто оптимізується складність частинної моделі  

12,minarg
,1




p
l

ql
opt qCRd , ),,(),( optopt dvufvuf  . (1.10) 

Потім за критерієм селекції відбираються F кращих моделей 

Fkyr
k ,1,ˆ 1  , і знаходиться 1

min
rCR  та перевіряється умова 

rr CRCR min
1

min 
, 

при виконанні якої ітераційний процес зупиняється, а інакше перехід до 

наступного ряду. У випадку зупинки в якості оптимальної приймається 

модель, яка відповідає значенню 
rCRmin  на попередньому r-му ряді.  

Релаксаційний ітераційно-комбінаторний алгоритм, РІКА. Додаючи в 

багаторядному ітераційно-комбінаторному алгоритмі можливість 
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комбінувати на кожному ряді проміжні аргументи попарно з початковими 

отримуємо релаксаційний ітераційно-комбінаторний алгоритм. 

Довільна (r+1)-ша ітерація (ряд r+1). З векторів-аргументів 

Fkyr
k ,1,ˆ  , попереднього r-го ряду формуються всі можливі частинні описи. 

Комбінаторна оптимізація полягає в тому, що на кожному ряді 

розглядаються моделі, наприклад, такого вигляду (для лінійного частинного 

опису): 

1
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2110

)1( ),(   r
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r
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r
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r
iopt

r
l xdaydadaxyfy ,   (1.11) 

де 3,2,1, kdk  – елементи двійкового структурного вектора d , що 

приймають значення 1 або 0 (включення чи не включення відповідного 

аргументу): 

}1,0{kd , 12,minarg
,1




p
l

ql
opt qCRd , ),,(),( optopt dvufvuf  . 

Потім за критерієм селекції відбираються F кращих моделей ряду. 

Комбінований ітераційно-комбінаторний алгоритм (КІКА) або 

узагальнений ітераційний алгоритм (УІА).  

Узагальнений ітераційний алгоритм (рис. 1.12) поєднує в собі всі описані 

вище варіанти та модифікації: 

– пари формуються лише з проміжних аргументів (багаторядний 

ітераційний алгоритм); 

– пари формуються лише з проміжних та початкових аргументів 

(релаксаційний ітераційний алгоритм);  

– пари формуються як лише з проміжних аргументів, так і з проміжних 

та початкових (комбінований ітераційний алгоритм);  

– у всіх трьох варіантах застосовується комбінаторна оптимізація 

складності частинних описів – як лінійних, так і білінійних, чи 

квадратичних.  

Формально в загальному випадку для ряду r визначимо УІА МГУА так:  

1) вхідною матрицею є ),,,,...,( 111 m
r
F

r
r xxyyX  ;  
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2) застосовуються оператори переходу виду (1.4) і (1.6) з квадратичним 

частинним описом;  

3) для кожного опису знаходиться оптимальна структура (1.10);  

4) алгоритм зупиняється при виконанні умови rr CRCR min
1

min 
  і 

оптимальна модель відповідає значенню rCRmin  на r-му ряді. 

Запропонований варіант гібридизації структур дає змогу істотно 

вдосконалити архітектуру класичного багаторядного алгоритму МГУА і 

завдяки цьому забезпечити такий комплекс нових функціональних 

властивостей:  

– збереження інформативних аргументів, що могли бути відсіяні на 

початкових етапах моделювання;  

– відсіювання неінформативних аргументів, що могли бути включені на 

початкових етапах;  

– запобігання переускладненню побудованої моделі за рахунок 

комбінаторної оптимізації складності частинних моделей.   

– усунення «виродження» частинних моделей.  

  

 

Рис. 1.12. Схема роботи узагальненого ітераційного алгоритму УІА МГУА 
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Тобто ця алгоритмічна структура дозволяє не тільки узагальнити основні 

структури розроблених раніше ітераційних алгоритмів МГУА і одночасно 

отримати нові їх варіанти, але і в комплексі усунути всі чотири зазначених 

вище недоліки класичного багаторядного алгоритму МГУА.  

Для характеристики структури алгоритмів запроваджено впорядковане 

кодування ітераційних алгоритмів у ієрархічній архітектурі УІА.  

Узагальнений ітераційний алгоритм ‒ множина ітераційних та 

ітераційно-комбінаторних алгоритмів, що визначається компонентами 

вектора трьох індексних множин: DM (Dialogue Mode), ІC (Iterative-

Combinatorial), MR (Multilayered- Relaxative), тобто будь-який ітераційний 

алгоритм визначається як певний окремий випадок узагальненого УIA = 

{DM, ІС, MR}. При цьому DM приймає три значення: 1 – стандартний 

автоматичний режим; 2 – планований автоматичний режим; 3 – 

інтерактивний режим; ІC приймає два значення: 1 – ітераційний та 2 – 

ітераційно-комбінаторний алгоритми; MR приймає три значення: 1 – 

класичний багаторядний, 2 – релаксаційний, 3 – комбінований алгоритми. 

Тоді вектор з трьох елементів повністю визначає собою той чи інший 

алгоритм. Наприклад, при DM=1 маємо три стандартні базові варіанти 

ітераційних алгоритмів: БІА = УІА (1, 1, 1); РІА = УІА (1, 1, 2) та КІА = УІА 

(1, 1, 3), а також три ітераційно-комбінаторних структури: БІКА = УІА (1, 2, 

1); РІКА = УIA (1, 2, 2) та КІКА = УIA (1, 2, 3). Зрозуміло, що при DM 

рівному 2 чи 3 сформуються нові варіанти цих алгоритмів, що 

генеруватимуть інші моделі. 

Сконструйована таким чином ієрархічна структура узагальненого 

ітераційного алгоритму зображена на рис. 1.13. 

Отже, загальний аналіз сконструйованої архітектури узагальненого 

ітераційного алгоритму МГУА свідчить про його оригінальність, а також про 

те, що він дозволяє комплексно подолати всі три істотні проблеми 

розроблених раніше ітераційних алгоритмів.  
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Для підтвердження справедливості цього загального висновку було 

виконано серію комплексних обчислювальних експериментів з метою 

порівняльного дослідження ефективності всіх основних різновидів 

ітераційних алгоритмів МГУА. Методика досліджень та отримані результати 

детально описано і обговорено в [114, 115]. 

 
Рис. 1.13. Ієрархія розробленої архітектури ітераційних алгоритмів 

МГУА 

 (білі блоки – відомі алгоритми, сірі – розроблені нові структури) 

 

1.7 Результати та висновки 

Розділ присвячено дослідженню сучасних методів та засобів підвищення 

ефективності пошуку інформації в мережі Інтернет з метою визначення 

перспективних напрямків в цій галузі. 

Розглянуто методи та сучасні проблеми пошуку інформації в мережі 

Інтернет.  

Розглянуто алгоритми роботи пошукової системи Google та 

альтернативні види пошуку інформації в мережі Інетрнет, такі як 
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метапошукові системи, пошукові агенти, інтелектуальний пошук на основі 

семантичної розмітки. 

Розглянуто алгоритми ранжування результатів пошуку, а також 

обґрунтовано доцільність застосування методів індуктивного моделювання 

для побудови моделей ранжування результатів пошуку. 

В результаті дослідження було виявлено низку перспективних напрямів 

для розв’язання проблеми підвищення якості інтелектуального пошуку та 

обробки даних в мережі Інтернет. Серед них: 

- розробка окремих спеціалізованих онтології семантичної розмітки для 

різних типів веб-ресурсів; 

- створення персоналізованої моделі ранжування результатів видачі 

пошукових систем, заснованої на суб’єктивних для кожного користувача 

факторах, що дозволить значно зменшити кількість пошукового спаму та 

веб-ресурсів зі штучно завищеним рейтингом в пошуковій видачі; 

- розробка метапошукової системи з можливістю додаткової обробки 

результатів видачі сучасних пошукових систем та широким набором 

користувацьких налаштувань для керуванням способами ранжування, 

відображення та обробки результатів пошуку; 

- створення методів розробки та застосування пошукових агентів 

безпосередньо в процесі пошуку інформації;  

- створення методів уніфікації відображення інформаційного вмісту веб-

ресурсів одного типу. 

Всі зазначені вище напрями тісно пов’язані між собою, тому доцільно 

розглядати їх не окремо, а в якості складових частин однієї моделі 

оперування веб-даними в мережі Інтернет. Отже і проблему підвищення 

якості пошуку інформації в мережі Інтернет слід розв’язувати шляхом 

комплексного вдосконалення всіх складових моделі. Окремо слід відзначити 

необхідність розвитку методів видобування даних з веб-сторінок, не 

прив’язаних до конкретних веб-ресурсів або платформ розробки, як базового 

засобу отримання структурованих даних для подальшої обробки. 
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РОЗДІЛ 2. Система комплексного оперування даними в мережі 

Інтернет. 

З кожним роком існування всесвітньої павутини все більше зростає 

темп приросту нової інформації. Всесвітня мережа стає доступною для все 

більшої кількості абонентів, це стосується як географії її поширення, так і 

вікового діапазону користувачів. Вдосконалюються апаратні пристрої, 

розробляються нові стандарти передачі даних з пропускною здатністю, про 

яку ще 10 років назад неможливо було помріяти. Швидкими темпами 

розробляються нові програмні засоби для створення веб-додатків з більш 

широким функціоналом, прості у використанні, доступні широкому колу 

користувачів. Мови програмування, фреймворки, системи керування 

вмістом, конструктори сайтів, онлайн редактори, обчислюються сотнями 

[116]. Таке різноманіття інструментів веб-розробки надає користувачам 

мережі широкі можливості, але зворотною стороною стрімкого розвитку 

технологій є неможливість створення універсальних програмних засобів для 

ефективного оперування даними в умовах різноманіття структур та підходів 

до їх генерації [32]. 

Одним із рішень задачі ефективного оперування веб-даними в умовах 

наявності великої кількості підходів до створення веб-сторінок є розробка 

методів, що будуть на один рівень абстракції вище, ніж програми-парсери та 

грабери [117]. В якості такого підходу може бути розроблена предметно 

орієнтована мова оперування веб-даними, що дозволить виконувати 

стандартні операції з даними: видобування, зберігання, обробку, 

відображення, незалежно від способу їх представлення на веб-сторінці.  

Ще одним негативним фактором наявності великої кількості 

різноманітних платформ для розробки є той факт, що більшість із них не 

підтримують в базових версіях можливість додавання семантичної розмітки 

безпосередньо в код веб-сторінок [38]. А ті, що мають функції роботи з 

семантичною розміткою, реалізують їх на рівні сторонніх плагінів та 
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додатків [118, 119]. Однак зрозуміло, що подальший якісний розвиток 

всесвітньої павутини неможливий без тісної інтеграції семантичної розмітки 

в HTML-код веб-сторінок. Саме наявність семантичної розмітки дає 

можливість розвивати інтелектуальний пошук з використанням пошукових 

агентів, ефективно застосовувати агрегацію та аналіз веб-даних [41]. 

Враховуючи все вищезазначене, розділ присвячено розробці системи 

комплексного оперування веб-даними в мережі Інтернет (КОДІ) в рамках 

концепції семантичної павутини, орієнтованої на вдосконалення методів 

пошуку інформації, створення веб-ресурсів та програмних пошукових 

агентів. 

2.1 Абстрактна модель системи КОДІ 

В ході дослідження інформаційних та бізнес процесів в мережі 

Інтернет, було виділено ряд перспективних напрямків, розвиток яких 

дозволить підвищити ефективність використання веб-середовища для всіх 

учасників від розробників до користувачів [120] (рис. 2.1).  

Всесвітня павутина, це розподілена система, що надає доступ до 

зв’язаних між собою документів, розташованих на різних комп’ютерах, 

підключених до мережі Інтернет. Основним інструментом користувача для 

отримання інформації зі всесвітньої павутини є пошукові системи [121]. 

Подальшим кроком розвитку методів пошуку інформації є метапошукові 

системи та пошукові агенти, що здійснюють додаткову обробку результатів 

пошуку. 

Основним інструментом власника інформації є розробка веб-ресурсу 

для представлення необхідної інформації у вигляді HTML-коду, що є 

стандартом представлення даних у всесвітній павутині. Ще одним учасником 

інформаційних процесів у веб-середовищі є спеціалісти з розробки веб-

ресурсів.  
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Грунтуючись на дослідженні діяльності кожного типу учасників веб-

середовища, були визначені основні модулі системи, на базі яких було 

розроблено загальну схему, що представлена на рис. 2.1. 

 

 

Рис. 2.1. Загальна схема запропонованої технології 

Для розв’язання задач дослідження, необхідно розробити систему, що 

надає веб-розробникам, власникам веб-ресурсів та користувачам глобальної 

мережі широкі можливості оперування веб-даними для реалізації власних 

інформаційних потреб, та задовольняє наступним вимогам: 

- інтеграція всіх програмних рішень в одну систему з модульною 

архітектурою; 

- забезпечення користувачів системи ефективними програмними 

засобами для повного циклу оперування веб-даними від розробки веб-

ресурсів до пошуку інформації; 
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- використання при розробці останніх результатів досліджень, та 

сучасних програмних інструментів [18]; 

- високий рівень абстракції при проектуванні програмних модулів, що 

забезпечить можливість масштабування, та оновлення системи без 

необхідності втручання в програмний код кожного окремого модуля; 

- висока швидкодія [10]; 

- зручний, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, широкі можливості 

налаштування для користувача [27]. 

2.2 Архітектура системи КОДІ 

Загальна схема системи КОДІ, представлена на рис. 2.1 є абстрактною 

моделлю процесу обробки веб-даних.  

Взагалі система КОДІ є набором окремих модулів, що можуть 

взаємодіяти між собою. В основі ядра лежить розроблена предметно-

орієнтована мова оперування даними в мережі Інтернет (ОДМІ), яка реалізує 

набір базових функцій обробки та перетворення даних.  

Таке архітектурне рішення дозволяє виділити ядро системи в якості 

рівня абстракції, що з одного боку забезпечує всі модулі системи необхідним 

набором програмних функцій, а з іншого – приховує деталі їх реалізації [36]. 

Подібні архітектурні рішення лежать в основі реалізації моделі вводу-виводу 

на основі потоків байтів для операційних систем родини Unix [122, 123, 11, 

12]. 

Модулі системи логічно розділені на дві групи: 

1. Базові модулі: 

- видобування даних; 

- зберігання даних; 

- обробка даних; 

- відображення даних. 

2. Функціональні модулі: 

- створення веб-сторінок з інтегрованою семантичною розміткою; 
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- інтеграція семантичної розмітки в HTML-код вже існуючих веб-

сторінок; 

- відображення вмісту на основі семантичного профілю веб-ресурсу 

(шаблони відображення); 

- додаткова обробка результатів видачі пошукових систем [29]: 

- метапошук; 

- ранжування результатів пошуку; 

- застосування пошукових агентів. 

На рис. 2.2 представлена загальна схема взаємодії компонентів системи 

КОДІ. 

 

Рис. 2.2. Схема взаємодії компонентів системи КОДІ 

Базові модулі наслідують необхідні функції ядра системи і додають 

рівень абстракції між ядром та функціональними модулями. Таке 

архітектурне рішення реалізує багаторівневий підхід до проектування 

систем, де кожен рівень обслуговує свою частину процесу взаємодії. Завдяки 

такій структурі спільна робота базових та функціональних модулів стає 

набагато простішою, прозорішою й зрозумілішою. Прикладом такого підходу 
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до реалізації систем є базова еталонна модель взаємодії відкритих систем OSI 

(англ. Open Systems Interconnection Basic Reference Model) – абстрактна 

мережева модель для комунікацій і розробки мережевих протоколів [124, 

125]. Деталі реалізації і функціонування базових модулів скриті від кінцевого 

користувача системи для забезпечення безпеки та надійності. 

Функціональні модулі реалізують прикладні функції системи у вигляді 

веб-додатків для забезпечення інформаційних потреб кінцевого користувача. 

Істотною перевагою використання веб-додатків є коректна робота програми 

незалежно від операційної системи клієнта [2].  

Функціональні модулі забезпечуються сервісами, які надають базові 

модулі та ядро системи. Окремі функціональні модулі можуть надавати 

сервіси іншим. Наприклад, семантичні профілі використовуються при 

відображенні веб-ресурсів, та результатів пошуку. 

Кожен функціональний модуль має власні візуальний та текстовий 

інтерфейси для взаємодії клієнта з системою. 

Домінуючою концепцією у створенні розподілених мережних додатків 

є архітектура клієнт-сервер [126], тому саме вона лягла в основу побудови 

системи КОДІ. Серверна частина містить наступні компоненти: 

- базові модулі; 

- інтерпретатор предметно-орієнтованої мови; 

- база даних; 

- система контролю версій; 

- обчислювальна частина функціональних модулів. 

Клієнтська частина відповідає за взаємодію з користувачем і містить 

інтерфейси функціональних модулів.  

 2.2.1 Видобування даних 

Існує велика кількість платформ розробки веб-ресурсів, таких як 

конструктори сайтів, системи керування вмістом, фреймворки, тощо. Кожна 

платформа генерує унікальний кінцевий HTML-код веб-сторінки зі своєю 
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власною структурою, стилем оформлення та набором елементів [127]. Більше 

того, різні версії однієї й тієї ж платформи можуть генерувати різний код. 

Таке різноманіття інструментів розробки веб-ресурсів робить неможливим 

створення універсальних програм для видобування веб-даних. 

Процес видобування структурованої інформації з веб-ресурсу 

називається парсинг (parsing), а інструменти для реалізації даного процесу - 

парсери (parsers) [128]. 

Отримана інформація підлягає подальшому аналізу для: 

- маркетингових досліджень; 

- моніторингу засобів масової інформації в реальному часі; 

- аналізу громадської думки; 

- автоматичного ціноутворення на базі аналізу цін конкурентів; 

- побудови списку потенційних користувачів на базі інформації про 

користувачів ресурсів конкурентів. 

Інформація, розміщена на веб-ресурсах розрахована на сприйняття в 

першу чергу людиною. Але формат представлення даних, зрозумілий 

людині, найчастіше не зрозумілий для автоматичних програмних засобів. 

Крім того, структура представлених даних варіюється від сайту до сайту, 

тому не існує універсального засобу для видобування інформації з них [37]. 

Парсери - це програми для автоматизованого збору і структурування 

інформації з веб-ресурсів. Як правило, розробляються для кожного сайту 

окремо, з урахуванням його структурних і технічних особливостей. 

Також існують готові програмні рішення, що дозволяють отримувати 

інформацію з веб-ресурсу після попередньої конфігурації у візуальному 

редакторі, без необхідності написання програмного коду. Такі рішення 

розповсюджуються за платною ліцензією і часто функціонально менш 

гнучкі, ніж парсер, розроблений під конкретний веб-ресурс [129]. 

Серед методів видобування інформації виділяють три: 
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1. Ручний - в даному випадку роль парсеру виконує людина. 

Користувач відтворює весь ланцюг дій, необхідних для отримання 

інформації. Дані видобуваються методом копіювання через буфер обміну. 

2. Гібридний - користувач виконує основні дії для отримання 

інформації, але може використовувати допоміжні програмні засоби для 

автоматизації збору деяких фрагментів, наприклад, плагіни для браузерів, які 

на основі попередньо заданої конфігурації видобувають і структурують 

інформацію з певних блоків веб-сторінки при активації. 

3. Автоматичний - отримання і структурування інформації виконується 

автоматично. Цей метод передбачає залучення спеціалістів для написання 

окремого парсеру під конкретний веб-ресурс. Такий підхід використовується 

в разі необхідності регулярного видобування інформації з великої кількості 

сторінок одного веб-ресурсу. 

Процес видобування інформації з окремої веб-сторінки можна розбити 

на наступні етапи: 

1. Побудова запиту для отримання інформації. 

2. Виконання запиту і отримання відповіді. 

3. Обробка відповіді, видобування та структурування необхідної 

інформації. 

4. Збереження інформації. 

5. Передача інформації для подальшої обробки. 

На практиці в процесі видобування даних, розробники стикаються з 

великою кількістю нестандартних рішень, використаних при розробці веб-

ресурсів, вивчення та обробка яких потребує значних затрат часу [43].  

В деяких випадках процес видобування інформації може бути простим: 

завантажити URL, зчитати інформацію і передати замовнику; а може бути і 

складним: авторизуватися в системі, сконструювати запит за інформацією з 

заголовків і значень JavaScript-змінних на сторінці, ім'я яких може 

змінюватися з кожним запитом, а JavaScript-код перебувати в мініфікованому 
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або обфусцованому вигляді [130]. В цьому випадку варто вдатися до 

використання браузерів без графічного інтерфейсу (headless-браузер) з 

підтримкою JavaScript-сценаріїв типу PhantomJS [131] для видобування 

даних та оптимізації часу на вивчення того, як сайт взаємодіє з серверною 

частиною. Також для розв’язання подібних задач можна використовувати 

драйвер браузеру Selenium WebDriver [132]. 

Для автоматизованого видобування інформації з веб-сторінок існує 3 

типи інструментів: 

1. Бібліотеки. 

Використання готових бібліотек для розробки власного парсеру під 

конкретний проект. Цей підхід вимагає розуміння процесу формування 

запитів і логіки роботи програми, що потребує додаткових витрат часу на 

вивчення низькорівневої роботи веб-ресурсу. Доречно використовувати в 

разі необхідності регулярного видобування інформації з великої кількості 

сторінок одного веб-ресурсу. Не раціонально використовувати в разі 

необхідності видобування даних з великої кількості веб-ресурсів, оскільки 

для кожного з них необхідно буде розробляти власний парсер з урахуванням 

структурних та стильових особливостей. До таких інструментів належать 

численні бібліотеки для різних мов програмування: jSoup для Java, 

SimpleHTMLDom для PHP, lxml.html для Python, тощо [133-135]. 

2. Headless-браузери. 

Браузери без графічного інтерфейсу з підтримкою JavaScript є 

потужним інструментом для написання та тестування парсерів. Відсіювання 

графічних елементі, включаючи елементи дизайну ще на етапі обробки веб-

сторінки браузером, дозволяє отримати більш стислий та читабельний код. 

Підтримка JavaScript в свою чергу надає можливість використовувати 

бібліотеки на зразок jQuery для отримання інформації зі сторінки, що 

прискорює розробку парсерів. Відсутність графічного інтерфейсу дозволяє 
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запускати дані браузери на серверах, що підтримують тільки консольний 

режим. 

До таких інструментів належать PhantomJS і SlimerJS. 

3. SaaS (software as a service — програмне забезпечення як послуга) 

рішення [136]. 

Цей тип інструментів поділяється на онлайн веб-додатки, та настільні 

програми, що потребують установки на комп’ютер. 

Онлайн сервіси надають графічний інтерфейс, за допомогою якого 

можна вказати адресу сторінки, вказати блоки, з яких потрібно видобувати 

інформацію, а також створити ряд правил по видобуванню даних. Такі 

сервіси не мають тієї гнучкості, яку надають низькорівневі рішення і більше 

підходять для використання власниками веб-ресурсів, що не мають досвіду 

розробки веб-додатків. Але висока щомісячна абонплата може стати на заваді 

їх використання на вітчизняному ринку. 

До таких сервісів можна віднести Mozenda, Octoparse, Import.io [137-

139]. 

Настільні додатки надають графічний інтерфейс з можливістю 

завдання правил для видобування інформації зі сторінки. Як і онлайн 

рішення, вони полегшують роботу користувача, позбавляючи його від 

необхідності написання коду, мають певну гнучкість, але не можуть 

зрівнятися за функціоналом з рішеннями, що розробляються під конкретний 

сайт. 

Приклад: IRobotSoft [140]. 

Основною проблемою автоматичних парсерів є те, що вони 

припиняють коректно працювати при зміні логіки роботи веб-ресурсу. Тому 

важливо проектувати парсери таким чином, щоб вони могли сповіщати про 

неможливість видобування необхідної інформації, а в разі потреби їх можна 

було адаптувати під зміни, що відбулися. 
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Розробка ефективних методів видобування веб-даних, що можуть 

забезпечити коректну роботу для більшості існуючих платформ створення 

веб-ресурсів, є однією з найбільш актуальних задач [39].  

Спираючись на результати дослідження переваг та недоліків сучасних 

методів видобування даних з веб-ресурсів, можна сформулювати вимоги до 

комплексного підходу, що об’єднує переваги, та усуває недоліки існуючих 

інструментів: 

- розробити предметно орієнтовану мову оперування веб-даними, яка 

буде включати накопичений досвід розробки спеціалізованих бібліотек на 

мовах програмування загального призначення, і може бути покладена в 

основу системи видобування даних; 

- розробити текстовий інтерфейс, що надасть можливість написання 

програмного коду для професійних розробників; 

- розробити простий та інтуїтивно зрозумілий візуальний інтерфейс для 

роботи з системою власників веб-ресурсів та недосвідчених користувачів; 

- спеціалізований набір функцій для обробки інформації з 

корпоративних веб-ресурсів згідно розробленої в роботі структури; 

- відкритий програмний код продукту, що є базою для обміну готовими 

рішеннями та розвитку системи. 

Модуль видобування даних э одним із найважливіших в системі, 

оскільки без ефективного видобування даних неможлива її подальша 

обробка. 

На рис. 2.3 представлена схема взаємодії компонентів модулю 

видобування веб-даних. 

Основою модулю є розроблена предметно-орієнтована мова 

оперування веб-даними [19], інтерпретатор якої є частиною ядра системи.  

Архітектура модулю проектувалась таким чином, щоб максимально 

абстрагувати процес пошуку та видобування даних від типу платформи, на 

якій розроблявся веб-ресурс. 
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Рис. 2.3. Схема взаємодії компонентів модулю видобування веб-даних 

Для пошуку та виділення необхідних фрагментів коду, 

використовуються вбудовані можливості браузера, а саме, консоль 

розробника [141], що надає доступ до структури веб-ресурсу. 

Видобування даних може бути проведено одноразово, або створено 

шаблон видобування із можливістю налаштування розкладу проведення 

певних операцій. 

2.2.2 Зберігання даних 

Результати роботи модулю видобування даних можуть бути збережені 

в системі для подальшого використання. Зберігання даних винесено в 

окремий рівень абстракції системи КОДІ, що дозволяє вносити зміни в 

роботу модулю без втручання в код ядра та інших модулів. 

На час розробки системи цей модуль передбачає використання 

декількох способів зберігання даних: 

- база даних [142]; 

- система контролю версій VCS (Version Control System) [143, 144] - 

дозволяє зберігати кілька версій одного і того ж документа, при необхідності 
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повертатися до попередніх версій, визначати, хто і коли зробив ту чи іншу 

зміну; 

- текстовий формат DSV [145] (delimiter-separated values — значення, 

розділені роздільником), призначений для представлення табличних даних.  

Система контролю версій - це програмне забезпечення для полегшення 

роботи з часто змінюваною інформацією. Такі системи найбільш широко 

використовуються при розробці програмного забезпечення для зберігання 

вихідних кодів програми, що розробляється. Однак вони можуть з успіхом 

застосовуватися і в інших областях, в яких ведеться робота з великою 

кількістю електронних документів, що безперервно змінюються. Зокрема, 

системи управління версіями застосовуються в САПР, зазвичай в складі 

систем управління даними про виріб (PDM). Управління версіями 

використовується в інструментах конфігураційного управління (Software 

Configuration Management Tools). Використання такого підходу до 

збереження видобутої інформації надає користувачам більше можливостей 

для аналізу отриманих даних, відстеження динаміки змін. 

Слід зазначити, що формат DSV рідко згадується в документації до 

програмного забезпечення та технічній літературі. Замість нього часто 

зазначається формат CSV [146] (Comma-Separated Values — значення, 

розділені комами), що є лише окремим випадком формату DSV. В форматі 

CSV символ роздільника заданий жорстко (кома), в той час як в форматі DSV 

в якості роздільника може бути використаний довільний символ, або їх 

послідовність. В українській локалі символ коми використовується як 

десятковий роздільник, тому на практиці формат CSV використовувати 

неможливо. Однак, в середовищі розробників програмного забезпечення, в 

тому числі і вітчизняному, історично склалося, що вказуючи CSV, мають на 

увазі DSV [145]. 
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Також винесення модулю в окремий рівень абстракції системи 

дозволяє зробити процес додавання нових способів зберігання даних, або 

відключення існуючих, більш швидким та прозорим.  

На рис. 2.4 представлена схема взаємодії компонентів модулю 

зберігання веб-даних. 

 

Рис. 2.4 Схема взаємодії компонентів модулю зберігання веб-даних. 

Інтерфейс модулю приймає на вхід системні та користувацькі 

налаштування та віддає команди контролеру зберігання даних. Також 

інтерфейс використовується для коректування роботи модулю, вибору 

способу зберігання даних, отримання доступу до даних в ручному режимі. 

Контролер приймає на вхід дані від одного з системних модулів і оброблює 

їх згідно отриманих через інтерфейс команд та налаштувань. 

2.2.3 Обробка даних 

В широкому сенсі обробка даних є систематизованою послідовністю 

операцій, що здійснюються над даними [147]. Для обробки даних, 

представлених в електронному вигляді, послідовність операцій задається 

комп’ютерною програмою.  

Модуль обробки даних передбачає три варіанти застосування таких 

програм: 

1. Застосування вбудованих програмних функцій системи. 
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2. Застосування користувацьких програм, доданих в систему в якості 

шаблонів обробки інформації. 

3. Застосування зовнішніх програмних рішень. 

Користувацькі програми для обробки даних можуть бути виконані 

засобами вбудованої мови ОДМІ, або засобами однієї з мов програмування 

загального призначення, таких як PHP, або Javascript.  

На рис. 2.5 представлена схема взаємодії компонентів модулю обробки 

веб-даних. 

 

Рис. 2.5 Схема взаємодії компонентів модулю обробки веб-даних. 

Використання зовнішніх програмних рішень для здійснення операцій 

над даними, потребує застосування додаткових заходів для: 

- забезпечення безпечності та цілісності передачі та отримання даних із 

зовнішніх програмних продуктів; 

- забезпечення коректності результатів обробки даних. 
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Ці функції виконує спеціальний контролер обміну даними, через який 

проходить вся взаємодія модулю обробки даних із зовнішніми програмними 

продуктами. 

На вхід модуль може приймати дані, попередньо збережені в одному із 

описаних в розділі 2.2.2 форматів, або безпосередньо із модулю видобування 

даних. Далі контролер обробки даних забезпечує коректну обробку 

інформації одним із описаних вище способів і передає результати обробки на 

вхід відповідного модулю системи. Спосіб обробки даних визначається 

згідно користувацьких налаштувань, що є частиною профілю користувача і 

зберігається в базі даних. Всі налаштування роботи модулю здійснюються 

через програмний інтерфейс. 

2.2.4 Відображення даних 

Оскільки застосування системи КОДІ передбачає обробку веб-даних, 

тому всі результати роботи системи представляються кінцевому користувачу 

у вигляді веб-сторінок. 

Для відображення даних в системі КОДІ використовується підхід, 

заснований на шаблонах. При цьому використовуються два види шаблонів 

для відображення двох груп результатів роботи системи: 

1. Шаблони, засновані на семантичному профілі веб-ресурсу (докладно 

описано в розділі 3). Цей тип шаблонів є основним для системи. Архітектура 

цих шаблонів значною мірою спирається на аналогічні шаблони, які 

використовуються в найпоширенішій на сьогоднішній день системі 

керування вмістом сайтів – WordPress, і називаються темами [148].  

Згідно такого підходу, кінцева веб-сторінка формується на основі трьох 

компонентів: 

- безпосередньо дані; 

- HTML-шаблон, що включає структуру веб-сторінки та стильове 

оформлення; 
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- семантичний профіль, згідно якого в HTML-шаблон інтегрується 

семантична розмітка, необхідна, наприклад, для ефективного та коректного 

застосування методів інтелектуального пошуку. 

Цей вид шаблонів застосовується для відображення веб-ресурсів і 

результатів пошуку. 

2. Шаблони відображення результатів агрегації та обробки даних, 

таких як таблиці, списки, діаграми, тощо. Описувати такі дані згідно 

семантичного профілю корпоративних веб-ресурсів важко, а іноді 

неможливо, тому що вони можуть носити абстрактний характер, не 

прив’язаний до конкретних товарів або послуг. Наприклад, дослідження 

динаміки змін погодних умов, формування списків художньої продукції, 

таких як фільми, книги, аудіо записи, тощо. 

Застосування таких шаблонів базується на підході, реалізованому в 

шаблонах FastTemplate на мові програмування PHP. FastTemplate - це набір 

класів, що дозволяють реалізувати роботу з шаблонами. Логіку додати в 

шаблон FastTemplate не можна, вся вона повинна знаходитися в коді 

програми. Ідея роботи шаблонів FastTemplate полягає в тому, що будь-яка 

велика сторінка складається з безлічі фрагментів, найменші з яких - звичайні 

рядки тексту, які отримують ім'я і значення [149].  

Відображення інформації на основі шаблонів є одним із найбільш 

вживаних в наш час методів. Під час розробки веб-ресурсу створюється 

шаблон відображення даних, згідно якого для всіх користувачів мережі 

даний веб-ресурс відображається однаково. Фактори, що впливають на 

зовнішній вигляд шаблону: 

- побажання замовника; 

- особистий досвід розробника; 

- тенденції дизайну веб-ресурсів, що домінують в даний момент часу. 

На рис. 2.6 представлена схема взаємодії компонентів модулю 

відображення даних. 
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Рис. 2.6 Схема взаємодії компонентів модулю відображення даних. 

Очевидно, що один шаблон не може враховувати особливості 

сприйняття інформації всіх потенційних користувачів [21]. Це призводить до 

того, що у певної групи користувачів можуть виникати труднощі із пошуком 

необхідної інформації [150]. 

Основною відмінністю підходу, реалізованого в системі КОДІ є те, що 

шаблони відображення застосовуються не на стороні розробника веб-

ресурсу, а на стороні користувача. Тобто, всі веб-ресурси, створені на основі 

представленого в роботі семантичного профілю корпоративних веб-ресурсів, 

можуть бути відображені однаково згідно одного користувацького шаблону 

[19].  

Схема на рис. 2.7 демонструє відмінності загальноприйнятого підходу 

до відображення вмісту веб-ресурсу від запропонованого в роботі. 
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Рис. 2.7 Схема застосування шаблонів відображення веб-ресурсів. 

Умовні позначення на рис. 2.7: S1,…Sn – веб-ресурси, T1,…Tn – 

шаблони відображення, U1,…Un – користувачі. 
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Відображення всіх веб-ресурсів одного типу згідно одного шаблону з 

визначеною структурою розташування елементів та їх стильовим 

оформленням має значні переваги перед існуючим підходом: 

1. Користувач не витрачає час на ознайомлення зі структурою нового 

веб-ресурсу, пошук навігаційного меню та блоку з основним вмістом сайту. 

Всі типові блоки завжди розташовані на одних і тих же місцях. 

2. Користувач має можливість налаштування стильового оформлення 

веб-ресурсу згідно власних побажань та індивідуальних особливостей – 

розмір тексту, кольорова гамма, розміри та розташування блоків, тощо.  

3. Перші два пункти є очевидними, але потенційні можливості системи 

набагато ширші. Відсутність жорстко заданих шаблонів з боку розробника 

веб-ресурсу дає можливість користувачу змінювати структури веб-ресурсу в 

цілому. Наприклад, є можливість відключення відображення будь-яких 

блоків, а також виведення інформації з різних сторінок веб-ресурсу на 

одному екрані, що значно прискорює процес сприйняття інформації та 

прийняття рішень. 

2.2.5 Розробка веб-ресурсів з інтегрованою семантичною розміткою 

В даний час не існує програмних платформ розробки веб-ресурсів, що 

мають в базовому наборі функцій інтеграцію семантичної розмітки в код веб-

сторінки. Для деяких з них функції роботи з семантичною розміткою 

реалізуються у вигляді плагінів та модулів (Drupal, Wordpress, Movable type) 

[151-153]. Але вони мають обмежений функціонал і не дозволяють здійснити 

повноцінну та якісну розмітку всього інформаційного вмісту веб-ресурсу. 

Як зазначалось раніше, подальший якісний розвиток всесвітньої 

павутини неможливий без тісної інтеграції семантичної розмітки в код веб-

сторінок. Розв’язання цієї актуальної задачі в дисертаційній роботі 

поділяється на два напрямки: 

- інтеграція семантичної розмітки до вже існуючих веб-ресурсів; 
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- розробка програмних засобів створення нових веб-ресурсів з 

інтегрованою семантичною розміткою. 

Даний модуль є базою для створення програмних засобів з вбудованою 

можливістю інтеграції семантичної розмітки в HTML-код нових веб-

сторінок. Запропонований підхід передбачає створення окремих семантичних 

профілів для найбільш вживаних типів веб-ресурсів: 

- корпоративні; 

- інтернет-магазини; 

- новинні; 

- блоги; 

- інформаційні; 

- форуми, тощо. 

В дисертаційній роботі реалізація такого підходу розглядається на 

прикладі корпоративних веб-ресурсів, як ефективного інструменту 

підвищення потенціалу розвитку вітчизняного сегменту електронної 

комерції. 

Семантичний профіль не є жорсткою структурою і може бути 

доповнений новими довільними елементами, або елементами із базового 

набору словника schema.org [154]. 

Архітектура модулю спирається на вдалі рішення системи керування 

вмістом WordPress [155], що на сьогоднішній день займає найбільшу долю 

світового та вітчизняного ринку розробки корпоративних веб-ресурсів. 

Візуальний інтерфейс забезпечує зручне додавання всіх необхідних даних 

згідно структури корпоративного веб-ресурсу, що зберігаються в базі даних. 

При генерації кінцевого HTML-коду веб-сторінок, інформація з бази даних 

розміщується у відповідних блоках згідно шаблону відображення з 

додаванням семантичної розмітки відповідно до семантичного профілю 

корпоративного веб-ресурсу. 
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На рис. 2.8 представлена схема взаємодії компонентів модулю 

розробки веб-ресурсів. 

 

Рис. 2.8. Схема взаємодії компонентів модулю розробки веб-ресурсів з 

інтегрованою семантичною розміткою. 

2.2.6 Семантична розмітка існуючих веб-сторінок 

В останнє десятиріччя стрімкого розвитку набули системи розробки 

веб-ресурсів, в основі яких лежить генерація кінцевого коду веб-сторінки в 

режимі реального часу в момент надходження HTTP-запиту від користувача 

на сервер [156]. Веб-сторінки в готовому вигляді не існують до моменту 

запиту. Відповідно, немає можливості додати семантичну розмітку в код веб-
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сторінки в ручному режимі. Генерація HTML-коду сторінки відбувається на 

основі шаблону відображення, який описує HTML-структуру майбутньої 

сторінки, а інформаційне наповнення зберігається в базі даних. Додавання 

функції інтеграції семантичної розмітки в кінцевий код веб-сторінок в 

подібних системах неможливе без значного втручання в початковий код 

самої системи. Як зазначалось раніше, для деяких з них існують часткові 

рішення цієї задачі, реалізовані у вигляді плагінів та модулів. Вони 

використовуються в основному для додавання розширених сніппетів [157] і 

не дають можливості повноцінної семантичної розмітки веб-ресурсу. 

Враховуючи все вищезазначене, інтеграція семантичної розмітки в 

HTML-код вже існуючих веб-сторінок є актуальною і складною задачею.  

Розв’язання цієї задачі зовнішніми методами без втручання в роботу 

системи генерації веб-сторінок потребує наявності наступних рішень: 

- ефективні методи видобування даних; 

- семантичний профіль веб-ресурсу; 

- створення та зберігання шаблону семантичної розмітки; 

- відображення веб-сторінки з накладанням шаблону семантичної 

розмітки. 

В роботі значна увага приділяється саме цій задачі, оскільки кількість 

вже існуючих веб-сторінок обчислюється сотнями мільйонів і переважна 

більшість з них не має семантичної розмітки. Очевидно, що практичне 

втілення ідей концепції семантичної павутини в існуюче веб-середовище 

неможливе без створення ефективних та простих у використанні методів 

інтеграції семантичної розмітки в HTML-код вже функціонуючих веб-

ресурсів. 

На рис. 2.9 представлена схема взаємодії компонентів модулю 

семантичної розмітки веб-сторінок. 
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Рис. 2.9 Схема взаємодії компонентів модулю інтеграції семантичної 

розмітки в код вже існуючих веб-ресурсів. 

Видобування даних реалізовано у вигляді відповідного модулю 

системи КОДІ (розділ 2.2.1). Розроблений семантичний профіль 

корпоративних веб-ресурсів цілком забезпечує необхідний набір класів для 

опису структур (розділ 3). Шаблон семантичної розмітки являє собою 

метаопис існуючого веб-ресурсу. Він містить набір визначених користувачем 

класів опису семантичної структури веб-ресурсу з прив‘язкою до 

інформаційного наповнення і зберігається в базі даних. За наявності HTTP-
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запиту до серверу відбувається генерація HTML-коду і шаблон семантичної 

розмітки накладається на існуючий шаблон відображення веб-сторінки 

шляхом включення додаткових атрибутів тегів в HTML-блоки, що 

безпосередньо містять інформаційне наповнення. Такий формат розміщення 

семантичної розмітки має назву – мікродані. Оскільки прив’язка 

семантичних атрибутів застосовується до HTML-тегів шаблону, а не до 

самих даних, то оновлення інформації на сайті не потребує повторного 

оновлення семантичної розмітки. Це дуже важливо, оскільки більшість 

сучасних сервісів для додавання семантичної розмітки до вже існуючих 

сайтів використовують формат JSON-LD [158]. Його особливість полягав в 

тому, що він генерує код на мові Javascript у вигляді «фрагмент 

даних»:«властивість», який вставляється за допомогою тегу <script> на 

початку HTML-документу. Такий код є статичним і потребує регулярної 

повторної розмітки фрагментів даних, що були оновлені, в ручному режимі.  

2.2.7 Шаблони відображення інформаційного вмісту веб-ресурсу 

Для відображення результатів роботи в системі КОДІ використовується 

механізм шаблонів. Даний модуль реалізує новий підхід до відображення 

вмісту веб-ресурсів, в якому шаблони відображення застосовуються на 

стороні клієнта, для всіх веб-ресурсів заданого типу. Такий підхід є 

альтернативою до традиційного, в якому шаблони відображення жорстко 

прив’язані до кожного веб-ресурсу.  

Необхідною умовою ефективного застосування такого підходу є 

наявність заздалегідь спроектованої структури та семантичного профілю 

певного виду веб-ресурсів.  

Шаблон включає в себе: 

- структурну схему розміщення HTML-блоків веб-сторінки; 

- візуальне стильове оформлення зазначених блоків; 

- семантичний вміст HTML-блоків. 
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Окрему увагу слід приділити поняттю семантичного вмісту HTML-

блоку. Воно визначає, які саме елементи семантичного профілю будуть 

відображені в конкретному HTML-блоці. Наприклад, стандартний підхід 

передбачає логічний поділ веб-ресурсу на сукупність веб-сторінок, кожна з 

яких має свою унікальну URL-адресу в рамках доменного імені 

(http://site.ua/pageA ... http://site.ua/pageZ). Звернення до конкретного URL 

відображає на екрані вміст однієї сторінки. Запропонований в роботі підхід 

передбачає два варіанти унікальної ідентифікації інформаційного вмісту: 

1. Загальноприйнятий, в я кому інформація прив’язана до конкретної 

сторінки веб-ресурсу. В якості ідентифікатора виступає URL-адреса 

сторінки. 

2. Ідентифікація інформації на основі семантичної розмітки, яка може 

бути використана без прив’язки до URL-адреси батьківської сторінки. Такий 

підхід дає можливість, виводити повний або частковий вміст декількох, або 

всіх сторінок веб-ресурсу на одному екрані. Наприклад, відвідувачу для 

швидкого прийняття рішення про можливу співпрацю з компанією необхідно 

переглядати на одному екрані скорочений перелік послуг, сертифікати, 

ліцензій, відгуки, контактну інформацію.  

Метод застосування користувацьких шаблонів може бути ефективно 

застосований не тільки для відображення вмісту веб-ресурсу, а й для 

відображення результатів пошукової видачі.  

Оскільки кожна одиниця інформації має унікальний семантичний 

ідентифікатор, це дає змогу сформувати шаблон відображення результатів 

пошукової видачі в довільному вигляді. Зазначений підхід використовується 

в якості важливої складової частини модулю додаткової обробки результатів 

видачі пошукових систем.   

На рис. 2.10 представлена схема взаємодії компонентів модулю 

керування шаблонами відображення. 
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Рис. 2.10 Схема взаємодії компонентів модулю керування шаблонами 

відображення вмісту веб-ресурсів. 

2.2.8 Додаткова обробка результатів пошукової видачі 

Задача підвищення ефективності пошуку інформації в мережі Інтернет 

по ключовим словам може розв’язуватись за двома напрямками: 

- розробка нових автономних пошукових систем; 

- додаткова обробка результатів пошукової видачі існуючих пошукових 

систем [159]. 

Важливо відзначити, що в першому напрямку мова йде про розробку 

самостійних пошукових систем, які не використовують результати роботи 

інших пошукових систем на жодному з етапів своєї роботи. На даний час всі 

реалізовані проекти вітчизняних пошукових систем не мають власних 

пошукових механізмів і беруть за основу видачу google.com.ua [23]. 
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Враховуючи масштаби мережі Інтернет, та розвинену інфраструктуру 

сучасних пошукових систем, очевидно, що в рамках одного дисертаційного 

дослідження розробка нової пошукової системи є непідйомною задачею. З 

іншого боку, сучасні пошукові системи досить ефективно виконують 

завдання збору та індексації даних, а також пошуку інформації в базі індексів 

згідно пошукового запиту. На сьогоднішній день безперечним світовим 

лідером в галузі пошуку інформації в мережі Інтернет є пошукова система 

Google [160]. Тому результати пошукової видачі саме цієї системи взяті за 

основу подальших досліджень. Виходячи з цього, в роботі основна увага 

приділяється додатковій обробці результатів пошукової видачі за трьома 

напрямками: 

- розробка альтернативних методів ранжування результатів пошуку; 

- створення нових підходів до відображення результатів пошуку; 

- удосконалення методів інтелектуального пошуку на базі пошукових 

агентів. 

В роботі представлена альтернативна модель ранжування результатів 

пошуку на основі оцінок користувачів. Вона була побудована, як один із 

варіантів розв’язання задачі персоналізації результатів пошуку. Розв’язанню 

цієї задачі присвячено багато досліджень [161]. Пошукові системи постійно 

розробляють нові методи для підвищення персоналізації результатів пошуку. 

Але суть моделі ранжування з моменту створення Google принципово не 

змінилися. Вона все також в більшій мірі спирається на об’єктивні фактори 

значущості веб-ресурсу, такі як кількість та якість зовнішніх посилань на 

сторінку, щільність ключових слів на сторінці, тощо.  

У представленому в роботі підході до підвищення персоналізації 

результатів пошуку для кожного користувача формується унікальна 

експертна група на основі міри узгодженості думок поточного користувача з 

потенційними експертами. Нові ранги веб-ресурсів обчислюються на основі 

оцінок експертів з урахуванням ваги кожного експерта відносно поточного 
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користувача. Докладніше модель ранжування описана в розділі 5. Згідно цієї 

моделі порядок ранжування результатів пошуку для кожного користувача 

буде індивідуальним [7]. Персоналізація результатів пошуку важлива для 

розв’язання наступних проблем сучасного пошуку [162]: 

- боротьба з пошуковим спамом [17]; 

- підвищення якості пошукової видачі [6]; 

- скорочення часу на пошук необхідної інформації. 

На рис. 2.11 представлена схема взаємодії компонентів модулю 

додаткової обробки пошукової видачі. 

 

Рис. 2.11 Схема взаємодії компонентів модулю додаткової обробки 

пошукової видачі. 
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В якості нового підходу до відображення результатів пошуку в роботі 

застосовуються користувацькі шаблони на основі семантичного профілю веб-

ресурсу. 

Удосконалення методів інтелектуального пошуку засновано на 

застосуванні семантичного профілю в якості ідентифікатора інформації для 

пошукових агентів. Ефективна робота пошукових агентів стає можливою 

завдяки комплексному застосуванню низки представлених в роботі підходів 

та методів: 

- семантичний профіль веб-ресурсу; 

- метод видобування даних на основі мови ОДМІ; 

- зберігання даних із використанням систем контролю версій, що дає 

широкі можливості для агрегації та подальшого аналізу даних; 

- користувацькі шаблони відображення результатів пошуку. 

Модуль передбачає програмування та застосування пошукових агентів 

безпосередньо в процесі роботи з пошуковою видачою. 

2.3 Результати та висновки 

Розділ присвячено розробці підходів до розв’язання актуальних задач 

дослідження, таких як: 

- вдосконалення методів видобування веб-даних; 

- розробка нових підходів до відображення інформаційного вмісту веб-

ресурсів; 

- підвищення якості пошуку інформації по ключовим словам: 

 - боротьба з пошуковим спамом; 

 - персоналізація пошукової видачі; 

- розвиток концепції семантичної павутини за двома напрямками: 

 - розробка веб-ресурсів з інтегрованою семантичною розміткою; 

- розробка методів інтеграції семантичної розмітки в HTML-код 

вже існуючих веб-сторінок; 



120 

 

- розробка ефективних методів застосування пошукових агентів для 

реалізації концепції інтелектуального пошуку.  

Для підвищення ефективності запропонованих рішень, всі вони були 

об’єднані в одну систему комплексного оперування веб-даними в мережі 

Інтернет, що надає веб-розробникам, власникам веб-ресурсів та 

користувачам глобальної мережі широкі можливості оперування веб-даними 

для реалізації власних інформаційних потреб. 

Система КОДІ є набором окремих модулів, що можуть взаємодіяти між 

собою. В основі ядра лежить розроблена предметно-орієнтована мова 

оперування веб-даними, яка реалізує набір базових функцій обробки та 

перетворення даних. Таке архітектурне рішення дозволяє виділити ядро 

системи в якості рівня абстракції, що з одного боку забезпечує всі модулі 

системи необхідним набором програмних функцій, а з іншого – приховує 

деталі їх реалізації. 

Модулі системи поділяються за своїм призначенням на базові та 

функціональні. Базові модулі наслідують необхідні функції ядра системи і 

додають рівень абстракції між ядром та функціональними модулями. 

Функціональні модулі реалізують прикладні функції системи у вигляді веб-

додатків для забезпечення інформаційних потреб кінцевого користувача. 

Кожен функціональний модуль має власні візуальний та текстовий 

інтерфейси для взаємодії клієнта з системою. 

Система розроблена в рамках концепції семантичної павутини і 

орієнтована на вдосконалення методів пошуку інформації, створення веб-

ресурсів та програмних пошукових агентів. 
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РОЗДІЛ 3. Семантичний профіль корпоративних веб-ресурсів. 

Розробка концепції семантичної павутини стала черговим еволюційним 

кроком розвитку глобальної мережі. Розміщена в мережі Інтернет інформація 

зручна для розуміння людиною. Семантична павутина була розроблена  для 

того, щоб зробити інформацію придатною для автоматичного аналізу та 

синтезу висновків [163]. Незважаючи на явні переваги застосування даної 

технології, вона не набула значного поширення у веб-середовищі.  

Інтеграція бізнес-процесів України у середовище закордонних 

партнерів диктує необхідність розвитку сфери електронної комерції, як 

необхідної умови існування сучасних компаній. 

Значні результати досягнуті в розробці моделей семантичної розмітки 

інтернет-магазинів, як основного інструменту ведення електронної комерції. 

В якості стандарту мікророзмітки продуктів електронної торгівлі з 2008 року 

використовується Good Relations [164], який надає можливість вказати 

спеціальні властивості для: 

- компанії – контактні дані, місцезнаходження, логотип; 

- магазину – адреса, час роботи, телефон; 

- конкретного товару – категорія товару, стислий опис, код, способи 

оплати та доставки, тощо. 

В той же час досить мало уваги приділяється електронному ринку 

послуг, а саме, структурним та семантичним стандартам розробки 

корпоративних веб-ресурсів. В українському сегменті всесвітньої павутини 

лише незначний відсоток веб-ресурсів, розроблені з використанням 

стандартів семантичної розмітки. Така ситуація стала наслідком існуючих з 

самого зародження концепції семантичної павутини, проблем практичної 

реалізації, та особливостей вітчизняного ринку розробки веб-ресурсів: 

1. Відсутність загальнодоступних засобів перегляду та безпосереднього 

використання інформації, що надається веб-ресурсами в семантичну мережу. 

Існуючі проекти розрізнені та не виходять за межі дослідницьких відділів 

[165]. 
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2. Відсутність вітчизняних розробок в галузі побудови пошукових 

агентів, направлених на агрегацію та аналіз інформації розміщеної на 

корпоративних веб-ресурсах. 

3. Відсутність специфічних стандартів семантичної розмітки 

корпоративних веб-ресурсів, та, як слідство, відсутність інструментів 

розробки веб-ресурсів з інтегрованою семантичною розміткою. 

4. Відсутність бажання вітчизняних веб-розробників присвячувати час 

освоєнню нових технологій з огляду на відсутність інструментів для 

взаємодії користувача з даною технологією. Простіше кажучи немає ніякого 

сенсу розробникам витрачати час на створення веб-ресурсів з семантичною 

розміткою згідно стандартів schema.org, якщо немає практично ніяких 

інструментів для того, щоб користувач міг отримати інформацію 

альтернативним шляхом, окрім пошуку по ключових словах. Компанія 

Google надає інструменти для мікророзмітки веб-ресурсів, але набір 

семантичних тегів там досить невеликий і дозволяє лише відзначити 

тематичну спрямованість веб-ресурсу та виділити контактні дані [166]. 

5. Розробка веб-ресурсу згідно загальновживаного стандарту 

семантичної розмітки schema.org є нетривіальною задачею і збільшує 

загальний час розробки проекту в декілька разів. Відповідно, значно зростає 

вартість розробки веб-ресурсу для замовника. Зважаючи на вказані вище 

обставини, розробникам досить важко обґрунтувати з економічної точки зору 

необхідність збільшення бюджету на розробку проекту в декілька разів. 

Поява стандартів семантичної розмітки відкриває широкі перспективи 

для використання інструментів інтелектуального пошуку даних в мережі 

Інтернет – пошукових агентів. За класифікацією Стефена Хаага [167] це 

агенти по видобутку та аналізу даних, які працюють в сховищах даних. При 

розробці метапошукових систем, пошукові агенти використовуються для 

аналізу та обробки результатів роботи пошукової системи. Цей напрямок 

розвивається досить повільно через відсутність інструментів розробки 

пошукових агентів, доступних широкому колу користувачів. 
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Для забезпечення ефективної роботи технології необхідно дослідити 

вміст корпоративних веб-ресурсів, побудувати їх структуру та семантичний 

профіль для опису побудованої структури. 

3.1 Постановка задачі побудови семантичного профілю 

корпоративних веб-ресурсів вітчизняного сегменту мережі Інтернет. 

Застосування семантичної розмітки є найбільш ефективним способом 

адаптації представленої на веб-ресурсах інформації до машинної обробки. 

Найбільш поширеним та великим за обсягом словником семантичної 

розмітки є Scema.org. Він налічує 598 класів та 862 властивостей [168]. 

Велика кількість представлених класів з одного боку робить цей словник 

універсальним інструментом для розмітки веб-ресурсів різних типів, але з 

іншого боку, значно ускладнює процес розмітки невеликих за обсягом 

корпоративних веб-ресурсів за рахунок необхідності вивчення всієї ієрархії 

класів, внутрішніх міжкласових зв’язків та властивостей. 

В останні роки тенденція використання семантичних словників дещо 

змінилася. Оскільки з розвитком та додаванням нових класів, практичне 

використання загального словника schema.org стало досить трудомістким, 

були розроблені механізми інтеграції та використання спеціалізованих 

словників, побудованих на базі Schema.org [169]. Спеціалізовані онтології 

розробляються для більш детального опису даних з конкретної галузі. 

Існують два види спеціалізованих словників: 

1. Внутрішні – публікуються як частина проекту schema.org із власною 

структурою, що, як правило, обслуговується окремою проектною групою. 

2. Зовнішні – існують окремо від основного словника. Розробляються 

та підтримуються зовнішніми організаціями, не зв’язаними з schema.org, 

однак, є важливими елементами для розширення загальної структури 

базового словника. В перспективі зовнішні онтології інтегруються в систему 

класів базового словника.  
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Інтеграція зовнішніх словників проходить в декілька етапів. Спочатку 

проходить рецензування в спільноті schema.org. У випадку позитивної 

оцінки, формується робоча група для подальшої координації процесу. 

Із зазначеного вище випливає, що актуальною є задача розробки 

спеціалізованої онтології для корпоративних веб-ресурсів, враховуючи 

особливості вітчизняного ринку розробки веб-ресурсів, що включає наступні 

етапи: 

1. Аналіз структури та інформаційного вмісту корпоративних веб-

ресурсів.  

2. Побудова загальної структури корпоративного веб-ресурсу. 

3. Співставлення отриманої структури з онтологією schema.org. 

4. Додавання нових класів для опису даних, що відсутні в словнику 

schema.org. 

5. Побудова загальної онтології корпоративних веб-ресурсів. 

3.2 Алгоритм видобування елементів навігації 

Структура веб-ресурсу – це набір веб-сторінок, зв’язаних між собою 

гіперпосиланнями (елементами навігації) згідно заданої ієрархії.  

Структурними елементами веб-ресурсу є сторінки, а зв’язок між ними 

забезпечують гіперпосилання, об’єднані в групи, що формують навігаційні 

меню. За типом їх поділяють на основне та додаткові [170]. 

Основне навігаційне меню є обов’язковим елементом корпоративного 

веб-ресурсу. Воно забезпечує навігацію між основними розділами, такими як 

«Про компанію», «Послуги», «Відгуки», «Контакти», тощо [171].  

Додаткові меню не є обов’язковими елементами. Вони 

використовуються для: 

- забезпечення швидкого доступу до ключових сторінок, наприклад 

конкретних послуг. Такі навігаційні панелі розташовуються в бокових 

колонках веб-ресурсу, або безпосередньо під основним навігаційним меню у 

верхній частині сайту. Вони дублюють ті пункти основного меню, на які 

власник ресурсу хоче зробити особливий акцент; 
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- забезпечення більш ефективного індексування веб-ресурсу 

пошуковими роботами. Додаткові навігаційні панелі забезпечують більш 

швидку індексацію веб-ресурсу «в глибину». Такі навігаційні меню 

розташовуються в бокових колонках у вигляді списку посилань на 

інформаційні статті, або в нижній частині сайту в якості дублікату основного 

меню. 

Відповідно, структура може бути побудована у вигляді дерева на 

основі головного навігаційного меню.  

Для узагальнення структури корпоративних веб-ресурсів, необхідно 

провести декілька досліджень: 

1. Побудова загальної структури верхнього рівня. Полягає у 

видобуванні структурних елементів основного навігаційного меню для 

великої кількості веб-ресурсів, складання таблиці кількості входжень 

кожного елементу, об’єднання та узагальнення результатів.  

2. Побудова внутрішньої структури для кожного елементу верхнього 

рівня. Полягає в дослідженні інформаційного наповнення та вкладених 

елементів кожного типового структурного елементу верхнього рівня для 

великої кількості веб-ресурсів, складання таблиці кількості входжень 

кожного елементу, об’єднання та узагальнення результатів. 

Для створення ефективного алгоритму видобування навігаційних меню 

необхідно визначити їх характерні особливості. 

Кожен елемент навігації в HTML-коді визначається тегом <a> з 

обов’язковим атрибутом href=”URL сторінки”.  

Однозначною ознакою навігаційного меню є тег <nav>, який був 

доданий в специфікації мови HTML5 [172] для семантичної розмітки 

елементів навігації. Стандарт HTML5 був опублікований наприкінці 2014 

року, тому існує великий відсоток веб-ресурсів, розроблених на базі ранніх 

специфікацій мови HTML, відповідно, без використання тегу <nav>. Отже, 

для них необхідно розробити інші методи ідентифікації. 
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Характерними особливостями навігаційного меню є наявність більше 

двох послідовно розміщених тегів <a> в межах одного блоку HTML-

сторінки, не розділених текстовими даними. 

Нижче наведено приклади HTML-коду навігаційного меню та окремих 

посилань. 

Фрагмент HTML-коду навігаційного меню веб-ресурсу skf.com: 

<div id="header"> 
 <div id="top-navigation" class="full">       
 <ul class="top-menu"> 
 <li> 

 <a href="http://www.skf.com/ua/uk/products/index.html"> <span> 
Продукція </span></a> 

 </li> 
 <li> 

<a href="http://www.skf.com/ua/uk/services/index.html"><span> Послуги 
</span></a> 

 </li> 
 ... 
 <li class="active"> 

<a href="http://www.skf.com/ua/uk/our-company/index.html"><span>Наша 
компанія </span></a> 

 </li> 
 </ul> 
 </div> 
</div> 

Фрагмент HTML-коду навігаційного меню веб-ресурсу ulf.com.ua:  

<nav role="navigation" class="main-nav"> 

 <ul id="js-main-menu" class="main-nav__list inline-list"> 

<li class="main-nav__first-level inline-list__item main-nav__first-level--

current"> 

<a href="/ru/company/" class="main-nav__first-level__item">Наша компанія 

</a> 

<ul class="main-nav__second-level block-list no-top-border">  

<li class="menu-selected"><a href="/ru/company/about/">Про компанію</a> 

</li>       

<li><a href="/ru/company/stategy_and_mission/">Місія та 

Стратегія</a></li> 

<li><a href="/ru/company/history/">Історія</a></li> 

</ul> 
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Фрагмент HTML-коду списку новин на веб-ресурсі mlyn.km.ua. Теги 

<a> (строки 2-3, 13-15 ) знаходяться в різних блочних елементах та розділені 

текстовими даними (строки 6-8, 11, 18), тому не будуть ідентифіковані як 

елементи навігаційного меню. 

1.<h4> 

2. <a href="/UA/nasha-kompaniia/8-novyny/72-hromadski-slukhannia.html" title=   

3. "Громадські слухання">Громадські слухання</a></h4> 

4.</div> 

5.<div class="jn-intro"> 

6. <p>На базі підприємства ТОВ «СГП «Агропромтехніка» 14 жовтня 2013 року о 

7. 1000 відбудуться громадські слухання за матеріалами проекту «Скорочення  

8. викидів СО2 шляхом системного використання технології No-till в...</p> 

9.</div> 

10.<div class="jn-right"> 

11.<div class="news_date">05.04.2012</div> 

12. <h4> 

13. <a href="/UA/nasha-kompaniia/8-novyny/71-publikatsii-u-zmi-v- 

14. berezni.html" title="Публікації у ЗМІ в березні">Публікації у ЗМІ в  

15. березні</a></h4> 

16.</div> 

17.<div class="jn-intro"> 

18. <p>Нові публікації про нас у польських ЗМІ</p> 

На основі зазначених вище характерних особливостей можна 

побудувати алгоритм видобування елементів навігаційного меню (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Алгоритм видобування елементів навігаційного меню 

 

3.3 Дослідження елементів навігації веб-ресурсів 

Мета: визначення загальної структури корпоративних веб-ресурсів на 

основі аналізу елементів верхнього рівня основного навігаційного меню [24]. 

 Важливо відзначити, що запропонований алгоритм видобування 

елементів навігації (рис. 3.1) не розрізнює основне та додаткові меню. Але 

для даного експерименту це не критично. Елементи додаткових меню, як 

правило, вказують на специфічні для конкретного веб-ресурсу сторінки і 
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тому будуть відсіяні за загальною кількістю входжень після складання 

зведеної таблиці. 

Було досліджено структуру 1000 корпоративних веб-ресурсів. Аналіз 

веб-ресурсів та видобування даних здійснювалось за допомогою 

автоматичного парсера, реалізованого засобами мови ОДМІ. 

Веб-ресурси для аналізу були автоматично відібрані з результатів 

пошукової системи Google на запит «Наша компанія». Таке формулювання 

пошукового запиту очевидно забезпечую високу імовірність наявності в 

результатах пошуку саме корпоративних сайтів з різних галузей діяльності. А 

також з каталогу веб-ресурсів України ukraina.net.ua. Аналізу підлягала 

тільки головна сторінка веб-ресурсів. 

Загалом було оброблено 1284 веб-ресурсів, з них були відсіяні повторні 

посилання на веб-ресурси, дошки об’яв та сайти-аґреґатори послуг. 

З кожного веб-ресурсу видобувалися елементи навігаційного меню у 

вигляді «Назва елементу» → «Посилання» і зберігалися в базу даних. В 

таблиці 3.1 представлено перелік структурних елементів впорядкованих за 

зменшенням частоти їх входжень до веб-ресурсів. Всього отримано 5371 

унікальних елементів навігації.  

Елементи з числом входжень менше 50 були проігноровані, як 

неінформативні. Це специфічні для деяких компаній: 

- елементи з посиланням на конкретні послуги, які в загальному 

вигляді є елементами другого рівня для кореневого «Послуги»; 

- елементи з посиланням на конкретні статті, присвячені діяльності 

компанії, які в загальному вигляді є елементами другого рівня для кореневих 

«Статті», або «Про компанію»; 

Відсіяно як неінформативні – 5326. 

Список інформативних структурних елементів представлено с таблиці 

3.1 в порядку зменшення загальної кількості входжень. 
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Таблиця 3.1.  

Перелік структурних елементів корпоративних веб-ресурсів. 

№ 
з/п 

Назва елементу 
Кількість 
входжень 

№ 
з/п 

Назва елементу 
Кількість 
входжень 

1 Контакти 891 24 Нагороди 84 

2 Про компанію 637 25 Партнери 81 

3 Послуги 611 26 Клієнти про нас 78 

4 Новини 363 27 FAQ 75 

5 Продукція 232 28 Проекти 74 

6 Вакансії 217 29 Дилерам 72 

7 Про нас 193 30 Документи 72 

8 Співпраця 185 31 Наші об'єкти 71 

9 Сертифікати 177 32 Акції 68 

10 Інформація 169 33 Умови співпраці 65 

11 Сервіс 156 34 Для дилерів 63 

12 Відгуки 146 35 Наші контакти 62 

13 Головна 142 36 Події 60 

14 Кар'єра 138 37 Відзнаки 59 

15 Статті 125 38 Для партнерів 57 

16 Пресс-центр 124 39 Клієнти 56 

17 Ліцензії 102 40 Наші проекти 56 

18 Наші послуги 98 41 Наша компанія 54 

19 Наші роботи 97 42 Наші партнери 53 

20 Наша продукція 93 43 Виробництво 52 

21 Об'єкти 93 44 Галерея робіт 51 

22 Наші клієнти 87 45 Наші новини 50 

23 Магазин 86    
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Наступним кроком в ручному режимі було переглянуто 100 обраних 

довільним чином веб-ресурсів з попередньої вибірки для дослідження 

інформаційного вмісту базових структурних елементів. 

Наша компанія. Містить інформацію про компанію, види діяльності, 

історію виникнення, тощо. В 72% частково дублює інформацію, розміщену 

на головній сторінці. Тому доцільно об’єднати ці розділи. 

Проекти. Містить перелік реалізованих замовлень у вигляді портфоліо 

з назвою, зображенням і характеристиками. Доцільно об’єднати з розділами 

Наші клієнти, Наші об’єкти, Галерея робіт, як близькі за сенсом. 

Документи. Містить перелік документів, що засвідчують легальність 

компанії, зразки документів для заповнення клієнтом, договори.  

Сертифікати, Ліцензії, Відзнаки. Містить перелік документів з 

описом. 

Розділи Документи, Сертифікати, Ліцензії, Відзнаки доцільно 

об’єднати, як близькі за сенсом. 

Відгуки. Містить відгуки відвідувачів. Важливо зазначити, що в 17% 

веб-ресурсів з опублікованими відгуками користувачів, відсутня можливість 

розмістити відгук. Це викликає сумніви в реальності відгуків. При аналізі 

веб-ресурсів та прийнятті рішень враховувати можна лише ті відгуки, 

власники яких підтвердили свою особистість шляхом авторизації на веб-

ресурсі, або спеціалізованих сторонніх сервісах. 

Вакансії. Містить перелік вакансій, опис можливостей кар’єрного 

зростання, загальну інформацію про працевлаштування. 

Співпраця. Містить інформацію про умови співпраці. 

Наші партнери. Містить перелік партнерів, в більшості випадків у виді 

списку логотипів.  

Доцільно об’єднати розділи Співпраця та Наші партнери, Дилерам, як 

близькі за сенсом. 

Контакти. Містить необхідну користувачу контактну інформацію, 

мапу проїзду. Також в цей розділ доцільно перемістити всі типи контактних 
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форм, такі як Зворотній зв’язок, Виклик замірника, Зворотній дзвінок, 

Замовлення столиків, тощо. Такі форми значно перевантажують сторінки 

веб-ресурсу і часто бувають дуже нав’язливими. 

Послуги. Містить перелік послуг, що надає компанія, за необхідності, 

розділений на типи: проектування, монтаж, сервісне обслуговування, тощо. 

Продукція. Містить інформацію про представлену продукцію. 

Новини. Цей розділ використовується «за призначенням», а саме для 

висвітлення новин стосовно діяльності компанії, лише представниками 

крупного бізнесу. Це зумовлено тим, що в них є великий штат працівників, 

крупне виробництво, регіональні представництва, а великі масштаби 

підприємства генерують велику кількість подій, які можна висвітлювати. На 

веб-ресурсах малих та приватних компаній розділ Новини в більшості 

випадків заповнений загальними новинами, які автоматично завантажуються 

з новинних ресурсів, або взагалі залишаються порожніми. 

Статті. Спираючись на статистику з сайту американської асоціації 

веб-майстрів (American Webmasters Association – AWA) [173], власники веб-

ресурсів наповнюють цей розділ корисними інформаційними статтями 

стосовно діяльності компанії, послуг, продукції, правил використання, лише 

в 12% випадків. Ще 46% замовляє послуги копірайтерів для наповнення 

розділу SEO-статтями для підвищення штучного рейтингу в результатах 

видачі пошукових систем. 23% містять дещо перероблені копії вже існуючих 

статей з інших ресурсів. Останні 19% залишаються порожніми. 

В 31% переглянутих веб-ресурсів цей розділ містить не більше двох 

статей, розміщених незадовго після створення веб-ресурсу, або взагалі 

порожні. В 52% були присутні SEO-статті. Їх характеризують: 

- велика кількість ключових слів, виділених жирним шрифтом; 

- наявність загальної інформації по темі, але без подробиць, так як 

пишуть їх не спеціалісти з предметної області; 

- невеликий об’єм, близько 1000-1500 символів (200-250 слів), що є 

достатнім для індексації пошуковою системою. 
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В 19% наявні великі, докладні статті, що глибоко розкривають тему. 

Часто короткі анонси новин та статей виносяться в ліву або праву 

бокову частину веб-ресурсу з посиланнями на повний текст статей. Це 

забезпечую кращу індексацію розділу статей пошуковими системами, а 

також створює ілюзію того, що інформаційне наповнення сторінок часто 

оновлюється, що є одним з позитивних факторів для підвищення рейтингу 

веб-ресурсу в результатах пошуку, але заважає користувачу сприймати 

основну інформацію на сторінці, перевантажуючи її зайвою інформацією.  

Враховуючи досить низький процент використання розділів Новини та 

Статті для розміщення корисної саме для користувачів інформації, доцільно 

об’єднати ці елементи в один, а також, приєднати до них розділи Акції, 

Події, Інформація, як близькі за сенсом. При перевантаженні основного 

меню, можна винести його підпунктом в розділ Наша компанія.  

В результаті дослідження була сформована структура елементів 

верхнього рівня. Схожі за сенсом структурні елементи були об’єднані в 

тематичні групи для відображення. 

Загальна структура корпоративних веб-ресурсів була побудована, 

спираючись на результати експерименту, а також на результати досліджень 

ведучих спеціалістів в галузі веб-дизайну, та зручності використання 

(usability) веб-ресурсів [174]. Згідно рекомендацій, кількість кореневих 

елементів основної навігації не повинна перевищувати 8. Побудована 

структура включає 10 елементів, але слід зазначити, що на жодному з 

досліджених веб-ресурсів не були присутні всі ці елементи разом. 

Максимальна їх кількість налічувала 9. Загальна схема включає всі можливі 

варіанти, та при розробці кожного конкретного проекту з них будуть 

обиратись тільки відповідні до вимог компанії. 

В таблиці 3.2 представлені групи структурних елементів та загальна 

частота входження всіх елементів групи. 
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Таблиця 3.2. 

Групи структурних елементів веб-ресурсів. 

Статті, Інформація, FAQ, Новини, Наші новини, Пресс-
центр, Акції, Події 

1041 

Головна, Про нас, Про компанію, Наша компанія 1026 

Контакти, Наші контакти 953 

Послуги, Наші послуги, Сервіс 865 

Наші клієнти, Клієнти, Об’єкти, Проекти, Наші роботи, 
Наші проекти, Наші об’єкти, Галерея робіт 

585 

Партнери, Дилерам, Співпраця, Умови співпраці, Для 
партнерів, Для дилерів, Наші партнери 

577 

Документи, Ліцензії, Сертифікати, Нагороди, Відзнаки 494 

Продукція, Наша продукція, Виробництво, магазин, товари 463 

Вакансії, Кар’єра 355 

Відгуки, Клієнти про нас 220 

Кількість входжень, що перевищує загальну кількість проаналізованих 

веб-ресурсів, зумовлена тим, що на деяких веб-ресурсах основна навігація 

дублюється в нижньому колонтитулі веб-ресурсу. Алгоритм видобування 

елементів навігації враховує такі пункти, як окремі. 

Дані з таблиці 3.2 були використані в якості структурних груп, до яких 

додавались елементи, близькі за сенсом для забезпечення зручності навігації 

по веб-ресурсу. Наприклад в групу «Про компанію» додавались наш бізнес, 

команда, співробітники, представництва, філіали, джерела натхнення, історія 

компанії, розвиток компанії, тощо. Перелічені структурні елементи виділені 

як елементи другого рівня для кореневого «про компанію». Така організація 

навігаційної панелі зменшує перенавантаження веб-сторінки елементами 

навігації першого рівня і будує інтуїтивно зрозумілу для користувача 

систему навігації.  

Базуючись на результатах дослідження та побудованій загальній 

структурі елементів верхнього рівня, було сформовано дерево структурних 

елементів корпоративного веб-ресурсу, що представлено в додатку А. 
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Наступним кроком дослідження є побудова семантичного профілю 

корпоративного веб-ресурсу. 

3.4 Стандарти семантичної розмітки веб-сторінок. 

Доцільно почати розробку семантичного профілю корпоративних веб-

ресурсів з дослідження та аналізу існуючих рішень, які можна було б 

використати в якості бази.  

Стандарти семантичної структури називають словниками 

мікророзмітки [175]. Найбільш вживаними з них є: 

- Schema.org; 

- Мікроформати; 

- Open Graph; 

- FOAF; 

- Dublin Core; 

- Good Relations. 

Одразу слід відсіяти ті, що не відповідають задачам дослідження:  

- Open Graph – розробка компанії Facebook для розмітки даних в 

соціальній мережі [89]; 

- FOAF (Friend of a Friend) – онтологія для опису людини, та зв’язку 

між людьми [176]; 

- Dublin Core – використовується в бібліотечній та музейній справі, 

дозволяє максимально ретельно описати експонати та книги [177]. 

Залишилось три словники, які відповідають задачам дослідження.  

1. Schema.org – словник, розроблений за ініціативою пошукових систем 

в 2011 році [178]. Стандарти якого підтримують Google, Bing, Yahoo, тощо. 

На сьогоднішній день використовується переважно для візуального 

підвищення привабливості результатів пошуку для користувача, за рахунок 

додавання до результатів, розширених сніппетів (Rich Snippets) [179]. 

Сніппет – це розширення результатів видачі пошукових систем у вигляді 

невеликого фрагменту тексту, додаткових посилань, зображення. Мета 
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розробки сніппетів – зробити результати пошуку більш інформативними для 

користувача. 

На рис. 3.2 наведено приклад відображення результатів пошуку із 

використанням розширених сніппетів, та без них. 

 

Рис. 3.2 Відображення результатів пошуку із використанням розширених 

сніппетів, та без них. 

Schema.org – є найбільшим словником за кількістю описаних 

сутностей, яка налічує майже 600 типів, що робить його потужним 

інструментом для семантичного опису навколишнього світу. Більше 10 

мільйонів сайтів використовують розмітку Schema.org на своїх сторінках та 

повідомленнях електронної пошти. Цей значний показник складає лише 0,5% 

від майже 2 мільярдів зареєстрованих веб-сторінок по даним міжнародної 

організації онлайн статистики Internet Live Stats [180]. 

Компанія Schema App, яка є постачальником програмних інструментів 

для поширення використання розмітки Schema.org опублікувала результати 

соціологічних досліджень [181] про проблеми впровадження мікророзмітки 

на сторінки веб-ресурсів: 

- 45% розробників стикаються з проблемою обґрунтування 

необхідності використання семантичної розмітки не етапі обговорення 

технічного завдання з замовником; 

- 42% відзначають складність підтримання в актуальному стані 

мікророзмітки в умовах частої зміни алгоритмів пошуку Google; 
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- 40% відчувають труднощі в розробці стратегії відносно того, які 

елементи веб-ресурсу слід розмічати; 

- 24% посилались на труднощі сприйняття схем розмітки Schema.org, 

зокрема на те, що приклади, опубліковані на офіційному веб-ресурсі були 

незрозумілі. 

2. Мікроформати – відкритий стандарт, подібний до Schema.org, 

створений в 2007 році спільнотою ентузіастів [182]. Особливістю 

мікроформатів є об’єднання стандартів синтаксису та словника, що робить 

неможливим використання інших словників для розвитку проекту. В даний 

час розвивається повільно і на фоні Schema.org виглядає застарілим. 

3. Good Relations – з 2008 року використовується в якості стандарту для 

опису продуктів електронної торгівлі. З листовада 2012 року інтегрований в 

Schema.org як спеціалізоване розширення для електронної комерції, що додає 

27 нових класів [183]. На рис. 3.3 представлено UML діаграму класів, 

словника Good Relations що являє собою апроксимацію онтологій та 

словників мікророзмітки. 

 

Рис. 3.3. UML діаграма класів стандарту Good Relations 
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Очевидно, що в якості базового набору класів для опису семантичної 

структури корпоративних веб-ресурсів доцільно використовувати стандарти 

schema.org, як найбільш поширеного на сьогоднішній день словника.  

З появою schema.org всі перспективні словники, що розробляються, 

поступово інтегруються в її базову онтологію, або використовуються як 

самостійні проекти з підтримкою окремих класів schema.org. 

Використання вже готових стандартів гарантує високий рівень 

сумісності розробленої технології з існуючими інструментами. 

В роботі, враховуючи базову онтологію schema.org, було додано нові 

типи та властивості згідно структури корпоративних веб-ресурсів. 

3.5 Семантичний профіль корпоративних веб-ресурсів. 

Загальна структура корпоративних веб-ресурсів стала базою для 

побудови семантичного профілю. Побудова семантичного профілю 

корпоративних веб-ресурсів проходила в два етапи: 

1. Співставлення загальної структури з онтологією schema.org, в 

результаті чого було виділено перелік необхідних класів для опису 

структури. 

2. Додавання нових семантичних класів для опису тих елементів 

структури, для яких відсутні відповідні класи в онтології schema.org.  

Для реалізації семантичного профілю корпоративного веб-ресурсу було 

створено низку класів відповідно до структурних елементів першого рівня, а 

також один базовий клас, який містить всі нові властивості, необхідні для 

опису структурі корпоративних веб-ресурсів.  

Для унікальної ідентифікації нових класів, перед їх назвою додається 

префікс сw (corporate website), а для класів schema.org, префікс sc (schema). 

На рис. 3.4 представлена UML-діаграма класів розробленої 

семантичної моделі корпоративного веб-ресурсу. Властивості, загальні для 

кожного класу помічені сірим фоном і для зручності сприйняття у всіх класах 

окрім першого, замінені на «…». 
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Рис. 3.4. UML-діаграма класів семантичного профілю корпоративного 

веб-ресурсу. 
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Класи відповідають структурним елементам першого рівня. Кожен 

клас наслідує з онтології schema.org та базового класу cw:corparateWebsite, 

дві групи властивостей: 

1. Загальна для всіх класів.  

sc:Thing: 

- name – назва; 

- image – зображення; 

- description – опис; 

- URL – унікальна адреса веб-сторінки. 

sc:WebPage: 

- mainContentOfPage – основний вміст сторінки; 

- primaryImageOfPage – основне зображення на сторінці. 

cw:CorporateWebsite: 

- keyNote – найважливіша частина вмісту сторінки, ключові слова, 

основна думка, що може бути використана для підвищення якості пошуку 

інформації; 

- announcement – стислий анонс представленої на сторінці інформації, 

як правило використовується на сторінці з переліком новин, статей, вакансій, 

відгуків, тощо. В якості анонсу найчастіше помічають перший абзац, або 

декілька речень основного тексту. 

2. Специфічна для конкретного класу. 

Кожен клас має свій специфічний набір властивостей, що описує 

інформаційний вміст сторінок даного типу.  

Новий клас cw:CorporateWebsite має наступні властивості: 

- keyNote; 

- advantage – перевага, деяка властивість, що вигідно відрізняє об’єкт 

або послугу від інших. Може бути використана при описі проектів або 

послуг. Також застосовується як одна із складових системи відгуків. Як 

правило, переваги зазначаються списком; 
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- disadvantage – недолік. В основному, застосовується як одна із 

складових системи відгуків; 

- projectTimeline – строк виконання проекту. Передбачено два варіанти 

застосування цієї властивості: простий – кількість робочих днів, необхідних 

на виконання проекту, або складений, розбитий на етапи виконання; 

- terms – умови. Використовується, наприклад, для опису необхідних 

умов для отримання статусу дилера, або умов успішної реалізації проекту; 

- sertificate – сертифікат, офіційний документ, виданий компетентними 

органами, що засвідчують, наприклад, якість представленої продукції; 

- license – ліцензія, офіційний документ, виданий компетентними 

органами, що засвідчують, наприклад, право надання певного виду послуг; 

- announcement. 

Побудовані структурна схема та семантичний профіль корпоративних 

веб-ресурсів є базою для розробки наступних елементів системи КОДІ: 

1. Спеціалізована система керування вмістом корпоративних веб-

ресурсів з інтегрованою семантичною розміткою.  

2. Модуль відображення вмісту веб-ресурсів на основі користувацьких 

шаблонів. 

3. Метапошукова система, заснована на обробці пошукової видачі 

популярних пошукових систем із застосуванням пошукових агентів та 

можливістю відображення результатів пошуку на основі шаблонів 

користувачів. 

4. Персоналізована веб-сторінка користувача, на якій відображається 

актуальна для користувача інформація, яка автоматично видобувається і 

аґреґується з різних джерел за допомогою пошукових агентів.  
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3.6 Семантична розмітка веб-ресурсів 

Розробка окремих семантичних профілів для різних типів веб-ресурсів, 

замість використання однієї великої онтології, має наступні переваги: 

1. Для розробників семантичного профілю: 

- розбиття великої задачі на менші за обсягом та складністю – окремі 

проектні групи для розвитку своїх напрямків; 

- можливість швидкого розвитку перспективних напрямків за рахунок 

концентрації на розв’язанні невеликої за обсягом задачі розвитку окремого 

семантичного профілю; 

- можливість додавати нові, специфічні для кожного типу веб-ресурсів, 

класи та властивості. В рамках однієї глобальної онтології, додавання 

специфічних для вузької галузі класів, призводить до швидкого розростання 

структури і значного зростання складності її практичного використання. 

2. Для розробників веб-ресурсів та користувачів мережі: 

- зручність використання. У разі, якщо семантичні класи прив’язані до 

конкретних структурних елементів веб-ресурсу, їх застосування стає 

зручнішим та прозорішим. При використанні однієї глобальної онтології, 

розробники змушені адаптувати класи загального призначення під специфіку 

конкретних структурних елементів і нерідко виникає ситуація, коли така 

можливість просто відсутня; 

- доступність для нових користувачів за рахунок значного зменшення 

часу на вивчення класів та властивостей. 

Розробка семантичного профілю корпоративного веб-ресурсу відкриває 

нові можливості для розвитку галузі вітчизняної електронної комерції. 

Практичне втілення концепції семантичної павутини потребує 

розв’язання двох актуальних задач: 

1. Інтеграція семантичної розмітки до вже існуючих веб-ресурсів.  

2. Розробка нових веб-ресурсів з інтегрованою семантичною 

розміткою. 
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Розв’язання цих задач потребує розробки стратегії розмітки веб-

ресурсу, що включає в себе: 

- виділення елементів, які необхідно розмітити; 

- вибір стандарту, згідно якого буде здійснюватися розмітка; 

- вибір автоматичного, або ручного підходу до інтеграції розмітки; 

- вибір інструментів генерації коду мікророзмітки; 

- вибір способу та інструментів інтеграції згенерованого коду в HTML-

код веб-ресурсу. 

Значним фактором, що стає на заваді широкого використання 

семантичної розмітки, є відсутність комплексних рішень, що надають всі 

необхідні інструменти для розв’язання описаних вище задач. 

Для успішного розв’язання задач інтеграції семантичної розмітки в 

HTML-код нових та вже створених веб-сторінок, необхідно проаналізувати 

існуючі підходи та методи. Визначення ефективних підходів до інтеграції 

семантичної розмітки в HTML-код є основою для побудови користувацьких 

шаблонів відображення вмісту веб-ресурсів. 

3.6.1 Інтеграція семантичної розмітки до вже існуючих веб-ресурсів  

Існують два підходи до інтеграції семантичної розмітки в код веб-

ресурсу, ручний та автоматичний. За способами додавання семантичної 

розмітки поділяють на безпосередню інтеграцію розмітки в якості атрибутів  

HTML-тегів, та окреме додавання розмітки на початку HTML-документу в 

якості фрагменту javascript-коду [184].  

В свою чергу окреме додавання розмітки може бути здійснено з 

використанням різних форматів. Нижче представлені приклади додавання 

мікророзмітки на веб-сторінку в двох найбільш вживаних на даний час 

форматах, JSON-LD та мікродані. 

Формат JSON-LD це спосіб передачі пов'язаних даних (Linked Data, 

LD) за допомогою текстового формату JSON (JavaScript Object Notation) 

[185]. Формат JSON-LD розробив Консорціум Всесвітньої павутини (W3C). 

Використання текстового формату JSON дозволяє людям легко читати і 
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писати документи, розмічені за допомогою JSON-LD. Сторінки з розміткою 

JSON-LD полегшують структурування даних машинами та розпізнавання 

понять, що для власників сайтів важливо в контексті пошукового 

просування. 

Приклад використання мікророзмітки у форматі JSON-LD: 

<script type="application/ld+json"> 

{ 

  "@context": "http://schema.org/", 

  "@type": "Product", 

  "image": "http://test.com/test.jpg",   

  "name": "Приклад розмітки", 

  "description": "Приклад розмітки JSON-LD ", 

    "offers": { 

    "@type": "Offer", 

    "priceCurrency": "UAH", 

    "price": "100" 

  } 

} 

</script> 

Мікродані (англ. Microdata) - спосіб семантично розмічати відомості 

про події, організації, людей, товари на веб-сторінках, використовуючи 

стандартні елементи мови HTML [186]. Розмітка ніяк не змінює 

відображення сторінки в браузері, але надає корисну структуровану 

інформацію для програм - парсерів. 

Приклад використання мікророзмітки у форматі Мікроданих: 

<span itemscope itemtype="http://schema.org/Product" 

class="microdata"> 

  <meta itemprop="image" content="test.png"> 

  <meta itemprop="name" content=" Приклад розмітки "> 
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  <meta itemprop="description" content="Приклад розмітки 

мікроданих"> 

  <span itemprop="offers" itemscope 

itemtype="http://schema.org/Offer"> 

    <meta itemprop="price" content="100"> 

    <meta itemprop="priceCurrency" content="UAH"> 

  </span> 

</span> 

Генерація розмітки для додавання окремо від інформаційного вмісту 

веб-ресурсу може бути виконана як в ручному, так і в автоматичному режимі. 

Для ручного режиму необхідно написати код згідно стандартів schema.org, 

використовуючи один з представлених вище форматів даних. Такий підхід 

майже не використовується по причині існування досить зручних 

інструментів автоматичної розмітки.  

Для генерації розмітки в автоматичному режимі існує низка 

програмних рішень: 

- Майстер розмітки структурованих даних від Google; 

- Schema.org/Organization JSON-LD Generator; 

- плагіни для CMS. 

Майстер розмітки структурованих даних від Google надає користувачу 

зручний візуальний інтерфейс, в якому є можливість виділити необхідні 

елементи вже існуючого веб-ресурсу кліком миші і додати необхідний опис. 

Недоліком цього інструменту є невеликий обсяг передустановлених наборів 

класів розмітки для обмеженого набору типів даних: 

- вакансії; 

- заходи; 

- місцеві організації; 

- набори даних; 

- відгуки про книги; 

- додатки; 
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- продукти; 

- ресторани; 

- статті; 

- телесеріали; 

- фільми. 

Інтерфейс програми представлено на рис. 3.5. 

 

Рис. 3.5. Інтерфейс майстра розмітки структурованих даних від Google. 

Наприклад, для розмітки місцевої організації представлені наступні 

поля: 

- назва; 

- логотип; 
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- телефон; 

- електронна пошта; 

- адреса; 

- години роботи; 

- загальна оцінка; 

- відгук. 

Після заповнення всіх необхідних даних, користувач отримує 

згенерований код розмітки в форматі JSON-LD. Для завершення процесу 

розмітки, необхідно розмістити отриманий код в розділі <head> HTML-коду 

веб-ресурсу.  

Цей інструмент не дає можливості провести повноцінну розмітку всієї 

інформації, розміщеної на веб-ресурсі, необхідної для застосування 

інтелектуального пошуку. 

Генератор розмітки від schema.org має набагато ширший функціонал. В 

ньому відсутній візуальний редактор. Всі дані необхідно вводити в ручному 

режимі. Після заповнення всіх необхідних даних, користувач отримує 

згенерований код розмітки в форматі JSON-LD. Для завершення процесу 

розмітки, необхідно розмістити отриманий код в розділі <head> HTML-коду 

веб-ресурсу.  

Використання підходу, що передбачає додавання семантичної розмітки 

у вигляді окремого фрагменту коду, є більш простим та зручним для 

одноразового використання. Але цей підхід має значний недолік – 

відсутність можливості автоматичного актуалізації семантичної розмітки при 

оновленні інформації на сайті. Для підтримки семантичної розмітки в 

актуальному стані, після кожної зміни інформації на веб-ресурсі, наприклад, 

ціни товару, номеру телефону, тощо, необхідно генерувати новий код 

семантичної розмітки і додавати його на сайт в ручному режимі. 

Інтерфейс програми представлено на рис. 3.6 [187]. 
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Рис. 3.6. Інтерфейс генератору розмітки від schema.org 

Інтеграція семантичної розмітки в якості атрибутів HTML-тегів веб-

сторінки є набагато більш трудомістким процесом, що вимагає професійних 

знань в галузі розробки веб-додатків. Основна його перевага полягає в тому, 

що немає необхідності оновлювати семантичну розмітку щоразу після 

внесення змін на сайті. Але, не дивлячись на очевидну перевагу, цей підхід 

майже не застосовується через складність реалізації та відсутність 

програмних засобів для автоматизації процесу. 

Приклад додавання розмітки в якості атрибутів  HTML-тегів приведено 

нижче: 

<div class=”product-details” itemscope 

itemtype="http://schema.org/Product"> 
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   <div class=”product-image”> 

      <span class=”label”>Image:</span> 

      <img itemprop="image" src=”test.png”> 

   </div> 

   <div class=”product-info”>  

      <span class=”label”>Product Name:</span>  

      <span class=”info” itemprop="name">Приклад 

розмітки</span> 

   </div> 

   <div class=”product-info”>  

      <span class=”label”>Description:</span>  

      <span class=”info” itemprop="description">Приклад 

інтеграції розмітки в якості атрібутів HTML-тегів </span> 

   </div> 

   <div class=”product-info” itemprop="offers" itemscope     

   itemtype="http://schema.org/Offer"> 

      <span class=”label”>Price:</span>  

      <meta itemprop="priceCurrency" content="UAH"/> 

      <span class=”price”><span 

itemprop="price">100</span></span> 

   </div> 

</div> 

Такий підхід передбачає додавання в HTML-код сторінки трьох 

атрибутів: 

- itemscope – вказує не те, що семантична розмітка, в межах цього 

HTML-блоку належить одному об’єкту; 

- itemtype – вказує тип об’єкту; 

- itemprop – вказує властивості об’єкту. 
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Спираючись на результати дослідження переваг та недоліків сучасних 

методів, можна сформулювати вимоги до ефективної системи 

автоматизованої інтеграції семантичної розмітки [13]: 

- інтеграція розмітки в якості атрибутів HTML-тегів, для забезпечення 

актуальності розмітки без необхідності регулярного ручного оновлення; 

- наявність візуального та текстового інтерфейсів для недосвідчених 

користувачів і професійних розробників; 

- ефективні інструменти видобування даних з веб-ресурсів, що 

забезпечить можливість інтеграції розмітки безпосередньо в код сторінок; 

- система керування вмістом з підтримкою розробленої структури 

корпоративних веб-ресурсів та автоматичним додаванням розмітки в процесі 

генерування коду веб-сторінок. 

 3.6.2 Розробка корпоративних веб-ресурсів з вбудованою 

семантичною розміткою 

Існує три способи розробки корпоративних веб-ресурсів [188]: 

1. Самостійне написання коду веб-ресурсу в текстовому редакторі для 

спеціалізованих мов, наприклад HTML, CSS, PHP, JavaScript, тощо, без 

використання готових програмних рішень. Це найбільш трудомісткий спосіб, 

що потребує від розробника глибоких знань в області розробки веб-додатків. 

Використовується для розробки індивідуальних проектів, які потребують 

більш широкого функціоналу, ніж той, що надають готові програмні засоби. 

2. Використання онлайн конструкторів веб-ресурсів. Це онлайн-

системи, що надають користувачу готовий типовий набір модулів і 

компонентів для конструювання веб-ресурсу, а також надає можливість 

одразу ж розмістити його у веб-середовищі. Недоліками таких систем є: 

- обмежений набір типових функцій без можливості їх розширення, та 

редагування програмного коду;  

- розміщення на домені третього рівня без можливості переносу веб-

ресурсу на окремий домен; 
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- щомісячна абонплата, або необхідність розміщення рекламних блоків 

на сторінках в якості оплати за користування сервісом. 

Такий спосіб використовують недосвідчені користувачі для створення 

простих веб-ресурсів без необхідності втручання в програмний код. 

3. Системи керування вмістом, CMS. Це програмний комплекс, що 

надає користувачу набір функцій подібно до онлайн-конструкторів, але має 

широкі можливості для додавання нових функцій за рахунок встановлення 

розширень. Також для досвідчених розробників існує можливість 

редагування програмного коду для більш ретельного налаштування роботи 

веб-ресурсу. Цей спосіб є найбільш популярним на сьогоднішній день і може 

бути використаний всіма видами користувачів від професіоналів, до 

початківців.  

Для найбільш ефективної реалізації задач дослідження, було прийнято 

рішення розробити нову систему керування вмістом на основі розробленої 

структури корпоративних веб-ресурсів, з вбудованою функцією інтеграції 

семантичної розмітки в код веб-сторінок. 

Системи керування вмістом загального призначення містять інтерфейс 

для додавання сторінок веб-ресурсу. Для сторінки представлено загальний 

набір полів, які користувач заповнює необхідними даними, що потім 

зберігаються в базі даних і використовуються для генерації веб-сторінок на 

основі шаблонів відображення, які були обрані в налаштуваннях CMS.  

В запропонованій системі керування вмістом представлені всі типи 

веб-сторінок згідно розробленої структурі. Кожний тип сторінки включає 

власний набір полів. Кожне поле для вводу інформації зв’язано з певним 

класом семантичної розмітки, що дозволяє генерувати код з вбудованою 

семантичною розміткою.  

3.7 Відокремлення змісту та візуального оформлення 

Основна мета відокремлення змісту від візуального оформлення 

програми полягає в спрощенні сприйняття та розробки великих проектів за 

рахунок поділу програмного коду на три частини [189]: 
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- модель; 

- представлення; 

- контролер. 

Така модель представлення даних має назву архітектура MVC (Model, 

View, Controller). MVC не прив'язана до якогось конкретного мови 

програмування, і не вимагає використання об'єктно-орієнтованого 

програмування або іншої парадигми. 

Поділ на частини не означає, що в коді повинно бути рівно 3 файли 

(або 3 папки з файлами, або 3 класи) з назвами model, view і controller. MVC 

не накладає жодних обмежень на організацію файлів з кодом. На практиці 

модель часто займає основний обсяг додатку, і представлена у вигляді 

великої кількості різнотипних класів - сутностей, сервісів, класів роботи з 

БД, і для кожного виду класів створюються окремі папки. 

MVC може бути застосовна до різних видів додатків - і до серверних 

веб-додатків, і до десктопних, клієнтських додатків. Різниця між ними в 

тому, що у веб-додатку програма отримує один запит від користувача, 

обробляє його, виводить результат, зазвичай у вигляді веб-сторінки, і 

завершується. Якщо прийде ще один запит, буде запущена нова, незалежна 

копія програми для його обробки. На відміну від веб-додатків, десктопні, 

мобільні додатки, а також розроблені на мові javascript додатки, які 

працюють на сторінці браузера, є «довгоживучими». Вони обробляють 

велику кількість запитів від користувача і оновлюють інформацію на екрані, 

не завершуючись.  

Модель містить в собі всю логіку додатку, вона зберігає і обробляє 

дані, при цьому, не взаємодіючи з користувачем безпосередньо. Звернутися 

до моделі можна тільки з програмного коду, викликаючи її функції. 

Наприклад, збереження інформації в базі даних, перевірка коректності 

введених в форму даних - це завдання моделі, але отримання цих даних від 

користувача, відображення інформації на екран або обробка події натискання 

на кнопку, не входять до її функцій. 
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Наприклад, в програмі на мові програмування PHP модель не має 

функцій звернення до зовнішніх змінних, на зразок $ _GET / $ _ POST / $ _ 

SESSION / $ _ COOKIE. Всі необхідні дані вона отримує через аргументи 

функцій, і повертає результат через return. А в програмі на Javascript, модель 

не взаємодіє з об'єктами на зразок document і будь-якими DOM-елементами. 

DOM - це частина представлення. 

Модель ніяк не залежить і не має ніяких даних про контролери та 

представлення. 

Модель це не один клас або набір однотипних класів. Це основна 

частина програми, яка може містити багато різних класів: сервіси, класи для 

взаємодії з БД, сутності, валідатори. В не-ООП додатку модель може 

представляти собою набір функцій. 

Компонент представлення відображає дані, що були передані на його 

вхід . У веб-додатку він зазвичай складається з HTML-шаблонів сторінок, в 

десктопних або мобільних додатках, представлення - це код, який відповідає 

за відображення інформації на екрані, прорисовку кнопок та інших елементів 

інтерфейсу. 

В PHP він не звертається до зовнішніх змінних, таких як $ _GET, його 

завдання полягає суто у відображенні отриманих даних. 

Може існувати кілька різних представлень для виведення одних і тих 

же даних, наприклад, у вигляді таблиці, графіка або .xls-файлу. 

Контролер відповідає за виконання запитів, що надійшли від 

користувача. У веб-додатку зазвичай контролер розбирає параметри HTTP-

запиту з $ _POST / $ _ GET, звертається до моделі для отримання або заміни 

даних. Після здійснення всіх необхідних дій з даними, відбувається виклик 

представлення, для відображення результатів виконання запиту. Число 

контролерів визначається числом розділів або сторінок сайту. В десктопних 

додатках контролер відповідає за обробку натискань на кнопки та інші дії 

користувача. 
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Один контролер може працювати з декількома моделями, і навпаки, 

одна модель може використовуватися в декількох контролерах. 

У веб-додатку зазвичай контролери - це набір однотипних класів, 

кожному розділу на сайті відповідає свій клас, і в ньому робляться методи (їх 

називають дії, action) для окремих сторінок (наприклад: для розділу новин - 

клас NewsController, в ньому методи latestAction - вивід сторінки останніх 

новин, archiveAction - сторінка архіву новин, viewAction - сторінка перегляду 

однієї новини). Тут створюється деяка плутанина, від того, що клас 

називається NewsController (контролер новин), але фактично містить в собі 

не один, а кілька методів-контролерів для окремих сторінок.  

Весь функціонал додатка міститься в моделі. Контролер та 

представлення надають лише можливість користувачеві взаємодіяти з 

моделлю і відображати дані з неї. Наприклад, при розробці веб-ресурсу 

оголошень, з такими функціями, як «додати оголошення», «видалити 

оголошення», «знайти оголошення за критеріями», для кожної дії в моделі 

повинна існувати функція, яку можна викликати.  

Взаємодія між компонентами MVC реалізується по-різному в 

серверних та десктопних додатках через те, що веб-додатки, обробляють 

один запит користувача і завершуються, а десктопні програми обробляють 

багато запитів без перезапуску. 

В серверних додатках, зазвичай, використовується пасивна модель, а в 

десктопних додатках - активна.  

Активна модель, на відміну від пасивної, дозволяє робити підписку на 

оновлення і отримувати повідомлення про зміну в моделі. У серверних 

додатках це не потрібно.  

На рис 3.7 зображено схему взаємодії компонентів для активної та 

пасивної моделей MVC. 
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Рис. 3.7. Схема взаємодії компонентів MVC 

Розробка візуального оформлення веб-ресурсу є обов’язковим етапом 

його створення. Візуальне оформлення включає логіку розташування 

основних змістовних блоків та їх стильове оформлення (колір, відступи, 

розмір, шрифт, тощо). Дизайн веб-ресурсу значною мірою впливає на 

швидкість та зручність пошуку необхідної інформації. Враховуючи той факт, 

що користувачі по-різному сприймають інформацію, мають різний досвід 

користування мережею Інтернет, уявлення про логіку розташування 

змістовних блоків, навігації та стильового оформлення сторінки, перед 
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власником веб-ресурсу стоїть складна задача вибору найбільш прийнятного 

варіанту візуального оформлення для більшості потенційних відвідувачів.  

На абсолютній більшості вітчизняних веб-ресурсів, для користувачів 

відсутня можливість будь-якого налаштування параметрів відображення 

вмісту. За рідким виключенням тих, що надають можливість вибору розміру 

шрифту. 

В роботі запропоновано новий підхід до реалізації компоненту 

Представлення моделі MVC. Він полягає в наданні повного контролю над 

візуальним оформленням веб-ресурсу до рук користувача. Згідно нового 

підходу розробка веб-ресурсу полягає лише в занесенні в базу даних 

інформаційного наповнення, що буде відображено згідно шаблону 

візуального оформлення, розробленого користувачем. Важливо відзначити, 

що шаблон візуального оформлення може бути використаний для 

відображення всіх веб-ресурсів одного типу, на яких присутня відповідна 

семантична розмітка, наприклад корпоративних веб-ресурсів. Стандартизація 

відображення вмісту веб-ресурсів позбавляє користувача необхідності 

кожного разу вивчати особливості дизайну і навігації сайту для отримання 

необхідної інформації. Реалізація такого підходу стала можлива завдяки 

розробці структурної схеми та семантичного профілю корпоративних веб-

ресурсів, що стандартизують опис більшості використовуваних елементів.   

3.8 Шаблони відображення вмісту корпоративних веб-ресурсів. 

Семантичний профіль являє собою смислову розмітку всіх елементів 

веб-сторінки додатковими атрибутами тегів, які дозволяють визначити не 

тільки стильове оформлення, але й смисловий зміст певного блоку веб-

сторінки. Використовуючи той же набір атрибутів, що і для семантичної 

розмітки, користувач може створювати шаблони відображення веб-сторінок 

певного типу в тому вигляді, який дозволить йому найбільш швидко і 

ефективно отримувати необхідну інформацію.  

В роботі реалізований метод альтернативної ідентифікації даних в 

межах веб-ресурсу на основі семантичних атрибутів тегів, замість 
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ідентифікації по URL-адресі сторінки. Відповідно, відображення даних 

можна налаштовувати без прив’язки до батьківських веб-сторінок. Метод 

застосування користувацьких шаблонів передбачає одночасне відображення 

HTML-блоків з різних сторінок веб-ресурсу на одному екрані.  

Як приклад розглянемо структуру веб-ресурсу mebel-art.com.ua, який 

знаходиться на першій сторінці пошукової видачі Google за запитом «меблі 

на замовлення». На рис. 3.8 представлено структуру головної сторінки веб-

ресурсу. При стандартній роздільній здатності екрану 1920x1080 пікселів, 

висота «корисної» області при роботі з веб-браузером становить близько 940 

пікселів. Сукупна висота сторінки становить 6568 пікселів. А значить для 

перегляду всієї інформації на сторінці, користувач змушений прокрутити 

вниз більш шести екранів. При цьому вся корисна інформація може бути 

розміщена не більше ніж на двох екранах. Інші елементи веб-сторінки 

створені для підвищення маркетингової привабливості, або для кращої 

індексації пошуковими системами. 

На основі аналізу інформаційного та смислового вмісту HTML-блоків 

веб-ресурсу, приймалось рішення про їх інформативність, а значить, 

необхідність відображення. 

1. Шапка сайту, в якій міститься вся необхідна для відвідувача 

інформація: логотип, контактні дані, навігаційне меню, кошик, пошук, 

реєстрація. Цей блок є інформативним. 

2. Блок «заклик до дії (call to action)», в якому розміщена графічна 

ілюстрація і форма виклику замірника. Призначення таких блоків суто 

маркетингове, спонукати відвідувача до негайних дій, викликати майстра, 

замовити зворотний дзвінок, забронювати столик, тощо. Неінформативний, 

так як виклик замірника, як правило здійснюється тільки після дзвінка і 

узгодження всіх деталей. 

3. Блок «схема роботи» також маркетинговий блок, який візуалізує 

схему замовлення, але не надає користувачеві ніякої конкретної інформації 

про деталі роботи компанії, такі як терміни виконання замовлення, вартість, 



158 
 
варіанти оплати, тощо. Неінформативний, тому що не скасовує необхідності 

здійснювати дзвінок і з'ясовувати деталі. 

 

Рис. 3.8. Структура головної сторінки веб-ресурсу mebel-art.com.ua 
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4. Блок «проекти». Є інформативним, тому що надає користувачеві 

можливість ознайомитися з продукцією, яку пропонує компанія. В цьому 

блоці представлено саме ту інформацію, яка необхідна користувачеві для 

прийняття рішення. 

5. Блок «заклик до дії», аналогічний блоку №2. Неінформативний. 

6. Блок «наші роботи», який по суті дублює вміст блоку №4, але, на 

відміну від нього, тут інформація представлена в незручному вигляді, без 

рубрикації. Неінформативний. 

7. Блок «відгуки клієнтів» дозволяє ознайомитися з реальними 

відгуками клієнтів. Інформативний, тому що допомагає користувачеві 

прийняти рішення. 

8. Блок «стаття» містить зображення і текст. Не містить корисної для 

прийняття рішення інформації, але є необхідною умовою для успішного 

просування веб-ресурсу в пошуковій видачі. Неінформативний, тому що 

створений спеціально для індексації пошуковою машиною. 

9. Блок «заклик до дії». Неінформативний. 

10. Нижня частина сайту, в якій дублюється представлена в шапці 

контактна інформація та навігаційне меню. Посилання на сторінки каталогу 

сприяють кращій індексації сайту пошуковими системами «в глибину». 

Неінформативний, тому що створений спеціально для індексації пошуковою 

машиною. 

Аналіз веб-ресурсу показав, що інформативними є блоки під номерами: 

1,4,7. Висота їх становить 1736 пікселів. Тобто інформативний (корисний для 

користувача) вміст сторінки становить 26,4%.  

Для зручності подальшої обробки інформаційного вмісту веб-ресурсу 

було проведено семантичну розмітку в ручному режимі, використовуючи 

представлений в роботі модуль інтеграції семантичної розмітки до вже 

існуючих веб-ресурсів. Наявність семантичної розмітки дає можливість 

застосовувати користувацькі шаблони відображення вмісту. 

Наступним кроком було сформовано 2 шаблони відображення: 
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1. Відображення інформативних блоків веб-ресурсу зі збереженням 

початкового стильового оформлення. 

2. Відображення інформативних блоків із використанням нового 

стильового оформлення. 

На рис. 3.9 представлений зовнішній вигляд веб-ресурсу з відключеним 

відображенням неінформативних блоків. 

 

Рис. 3.9.  Веб-сторінка з відключеним відображенням неінформативних 

блоків. 

Результати відображення вмісту веб-ресурсу на основі шаблону з 

новим стильовим оформленням представлено на рис. 3.10. Шаблон 

налаштований на відображення інформації в більш компактному вигляді.  
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Важливо відзначити, що шаблон може застосовуватися автоматично до 

всіх веб-ресурсів даного виду. Тобто всі веб-ресурси компаній будуть 

відображатися з тим же стильовим оформленням (колір, розміри блоків та їх 

розташування, шрифти, розмір тексту, тощо). 

 

 

Рис. 3.10. Зовнішній вигляд веб-сторінки після застосування шаблону 

відображення. 

Висота сторінки згідно другого шаблону становить 1134 пікселі, що на 

35% менше ніж варіант відображення окремих блоків веб-ресурсу зі 

збереженням початкового стильового оформлення, та на 83% менше ніж 

початковий варіант. 

По аналогії було проаналізовано низку веб-ресурсів для дослідження 

відношення висоти інформативних блоків до загальної висоти сторінки, та 

відношення висоти сторінки з використанням шаблону відображення до 

загальної висоти, та висоти інформативних блоків. Для дослідження 

використовувались веб-ресурси з першої сторінки пошукової видачі Google 

за запитом «меблі на замовлення» та «ремонт під ключ». Результати 

експерименту представлені в таблиці 3.3. 
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Таблиця 3.3. 

Висота головної сторінки веб-ресурсів в різних режимах відображення. 

Веб-ресурс Висота 
головної 
сторінки 
в 
пікселях 

Висота 
інформа-
тивних 
блоків в 
пікселях 

Співвідно-
шення 
висоти 
інформатив-
них блоків 
до загальної 
висоти 
сторінки 

Висота 
шаблону 
відобра-
ження 

Співвідно-
шення 
висоти 
шаблону до 
загальної 
висоти 
сторінки 

Співвідно-
шення 
висоти 
шаблону до 
висоти 
інформатив
них блоків 

taburetka.ua 4183 1358 32.5% 1172 28% 4.5% 

mebelok.com 5829 3913 67.1% 2261 38.8% 28.3% 

sofino.ua 4865 3234 66.5% 2072 42.6% 23.9% 

mebel-hall.com 4497 3507 78% 1008 22.4% 55.6% 

moyamebel.com.ua 4957 2892 58.3% 821 16.6% 41.7% 

eklektika.com.ua 970 187 19.3% 135 13.9% 5.4% 

domkarlo.com 1908 534 28% 302 15.8% 12.2% 

altormebel.com.ua 6649 1720 25.9% 978 14.7% 11.2% 

stroycity.mk.ua 3534 1571 44.5% 1263 35.7% 8.8% 

housenew.com.ua 5751 4015 69.8% 1854 32.2% 37.6% 

design-stroy.com 2302 1196 52% 1057 45.9% 6.1% 

garant2.com.ua 4247 2039 48.% 1428 33.6% 14.4% 

newstroy.com.ua 2292 1537 67.1% 961 41.9% 25.2% 

realstroyservice.kiev.ua 7741 2741 35.4% 1911 24.7% 10.7% 

petrovich.org.ua 3746 1136 30.3% 867 23.1% 7.2% 
Середнє значення 48.18% Середнє значення 19.52% 

 

З таблиці видно, що в середньому головні сторінки проаналізованих 

веб-ресурсів містять майже 50% зайвої інформації, яка не представляє 

реальної користі для користувача і використовується лише для підвищення 

маркетингової привабливості та рейтингу веб-ресурсу в пошуковій видачі. 

Також важливо відзначити, що застосування користувацького шаблону 

відображення веб-ресурсів не тільки стандартизує зовнішній вигляд всіх 

корпоративних веб-ресурсів, а й дозволяє представити інформацію в більш 

компактному вигляді. 

Аналіз кожного веб-ресурсу був доволі трудомістким, тому що жоден з 

них не мав семантичної розмітки, що є необхідною умовою для застосування 

шаблонів відображення інформації. Семантична розмітка проводилась в 
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ручному режимі з використанням розробленого модулю додавання 

семантичної розмітки для вже існуючих веб-ресурсів. Це зумовлює невелику 

кількість проаналізованих веб-ресурсів. Але представлених в таблиці 3.3 

даних достатньо для того, щоб продемонструвати актуальність застосування 

шаблонів відображення для відсіювання неінформативних блоків веб-

сторінки та підвищення ефективності сприйняття інформації. 

3.9 Користувацький семантичний профіль веб-ресурсу. 

Семантичний профіль веб-ресурсу будується у вигляді шаблону 

відображення основних блоків веб-сторінки з додаванням семантичної 

розмітки. Для більшої інтеграції з існуючими технологіями та програмними 

рішеннями, побудова користувацьких шаблонів відображення базується на 

принципах побудови аналогічних шаблонів в найбільш популярній на 

сьогоднішній день платформі для розробки корпоративних веб-ресурсів, 

CMS Wordpress [190]. 

В загальному вигляді веб-сторінка складається з двох файлів: 

- XHTML (HTML) містить структуру та інформаційне наповнення 

сторінки; 

- таблиця стилів CSS містить параметри зовнішнього вигляду сторінки. 

Таблиця стилів є самостійним файлом, який може бути підключений до 

будь-якого файлу шаблону. Натомість HTML-файл веб-сторінки формується 

на стороні серверу з різних блоків в залежності від типу сторінки. Структурні 

елементи завантажуються з відповідних файлів шаблону, а інформаційне 

наповнення з бази даних. HTML-файл автоматично генерується на основі 

обраних шаблонів кожного разу, як користувач відкриває веб-сторінку і 

видаляється після закриття сторінки.  

В загальному вигляді структура веб-сторінки включає три основні 

блоки, представлені на рис. 3.11 

Внутрішня структура та інформаційне наповнення кожного з цих 

блоків автоматично формується на основі відповідних шаблонів. 
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Рис. 3.11. Основні структурні блоки веб-сторінки 

Заголовок, або верхній колонтитул (header), містить назву, логотип, 

навігаційне меню, контактні дані, віджет кошика покупця, рядок пошуку, 

тощо. Нижній колонтитул (footer), містить інформацію, яка розміщується 

внизу сторінки, наприклад, додаткову навігаційну панель, авторські права, 

контактну інформацію, мапу проїзду, тощо. Ці два блока відрізняються від 

основної частини тим, що є незмінними для всіх сторінок веб-ресурсу. В 

шаблоні вони представлені, відповідно, файлами header.php та footer.php, які 

є невід’ємною частиною кожної сторінки веб-ресурсу. 

Основна частина містить інформаційне наповнення сторінки. 

Внутрішня структура цього блоку може змінюватись в залежності від типу 

сторінки. Цей блок представлений файлом index.php, в якому описані 

правила підключення інших файлів шаблону в залежності від типу сторінки. 

Часто на веб-ресурсах в основній частині виділяється одна чи дві 

бокові колонки (sidebar), в них розміщуються додаткові навігаційні панелі, 

анонси новин, рекламні банери, тощо. Шаблон розміщено в файлах sidebar-

left.php та sidebar-right.php. 

При побудові шаблону було використано два основних типи сторінок: 
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1. Категорія – це сторінка з переліком посилань на інші сторінки веб-

ресурсу. Як правило, реалізована у вигляді списку інформаційних анонсів, 

що містять заголовок, зображення, фрагмент текстового вмісту, та 

посилання. 

2. Одиночна сторінка, що містить повний текст статті, детальний опис 

послуги, тощо. 

Вони представлені файлами category.php та page.php. 

В структурі шаблону окремо виділяються каталоги для каскадних 

таблиць стилів, шрифтів, зображень, скриптів, мов, шаблонів типових 

сторінок згідно структурної схеми веб-ресурсу. Список файлів та каталогів 

шаблону зображено на рис. 3.12. 

 

Рис. 3.12. Структура файлів стандартного шаблону відображення. 

Загальний шаблон застосовує одні налаштування візуального 

оформлення для всіх сторінок веб-ресурсу. Також реалізована можливість 

налаштування відображення кожної типової сторінки веб-ресурсу окремо. 

Відповідні шаблони розміщені в каталозі structure. 

Генерація кінцевої сторінки на основі шаблону відображення 

поділяється на декілька етапів, що візуально зображено на рис. 3.13. 
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Рис. 3.13. Етапи генерації кінцевої веб-сторінки на основі шаблонів 

відображення. 

Загальний шаблон є базою для розробки користувацьких шаблонів. Він 

підтримує два режими відображення: 

- стандартний, на основі метабоксів [191], це панелі, що містять всі 

необхідні елементи налаштувань.  
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- заснований на віджетах [192] – це окремі блоки, що не є частиною 

системи керування вмістом веб-ресурсу, які на відміну від плагінів не 

розширюють функціонал оригінальної програми, а діють самі по собі, але в 

середовищі оригінальної програми. 

Гнучкість системи досягається за рахунок використання механізму довільних 

полів [193], що забезпечують можливість створення довільних властивостей 

для будь-яких елементів веб-сторінки. Такий підхід відкриває широкі 

можливості для інтелектуального пошуку, агрегації, фільтрації та сортування 

даних за різними властивостями. 

3.9.1 Користувацькі шаблони відображення результатів пошуку 

Наявність загальної структури та семантичного профілю для 

визначеного типу веб-ресурсів, відкривають широкі можливості по 

підвищенню ефективності інтелектуальної обробки та представлення 

результатів видачі пошукових систем.  

По аналогії з користувацькими шаблонами відображення веб-ресурсів, 

в роботі реалізовано шаблони відображення результатів пошуку.  

Сучасні пошукові системи, зокрема Google, використовують один 

шаблон для відображення всіх результатів пошукової видачі (рис. 3.14).  

 

Рис. 3.14 Результат пошукової видачі Google. 

Шаблон складається з трьох блоків: 

1. Заголовок, виділений крупним шрифтом синього кольору. Блок 

містить текст заголовку веб-ресурсу із тегу <title>…</title>.  

2. Посилання на сторінку веб-ресурсу, що відповідає пошуковому 

запиту. 

3. Текстовий блок з описом вмісту веб-сторінки. Блок містить текст із 

метатегу <meta name=«description» content=«…»>. 
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Призначення тегів <title> та <meta name=«description»>, 

закладене консорціумом W3C при їх створенні - надання точної та 

достовірної інформації про вміст веб-сторінки [194]. Відповідно, пошукові 

системи при ранжуванні результатів спираються на наявність в цих тегах 

ключових слів, заданих в пошуковому запиті, як на основний, найбільш 

важливий фактор [8]. В результаті чого ці теги перетворились на один з 

основних інструментів штучної маніпуляції результатами пошукової видачі. 

Замість достовірної та точної інформації про вміст веб-сторінки, в них 

розміщується інформація, що відповідає найбільш популярним серед 

користувачів мережі пошуковим запитам, згідно статистики пошукових 

систем.  

Інформація, що описує результати пошуку є недостатньою для 

прийняття рішення про те, чи є представлена на веб-ресурсі інформація 

корисною для відвідувача. Причому пошукова система не надає ніяких 

інструментів для редагування шаблону відображення результатів.  

Застосування методу відображення результатів пошуку на основі 

користувацьких шаблонів має наступні переваги: 

- частково розв’язує проблему штучного просування. Власники веб-

ресурсів мають сконцентрувати зусилля на здійсненні якісного та 

достовірного інформаційного наповнення веб-сторінок замість формування 

комерційно вигідних заголовку та метаопису; 

- скорочує час на пошук необхідної інформації. Користувач отримує 

можливість формувати шаблон відображення результатів згідно своїх 

інформаційних потреб. Відповідно, може вивести на сторінці пошуку блоки 

що містять інформацію, необхідну для прийняття рішення про співпрацю з 

даною організацією. А це в свою чергу позбавляє його необхідності кожен 

раз переходити за посиланням на веб-ресурс для пошуку та уточнення 

інформації. 

 

 



169 
 

3.9.2 Програмні засоби побудови шаблонів відображення. 

Спираючись на досвід вітчизняних розробників веб-ресурсів та 

матеріали Асоціації веб майстрів Америки, з 2004 року для розробки веб-

ресурсів традиційно використовується наступний стек технологій [195]: 

- для клієнтської частини (front-end) використовуються мова розмітки 

гіпертексту HTML, формальна мова опису зовнішнього вигляду документу 

CSS, та мова програмування JavaScript для реалізації інтерактивних 

елементів веб-сторінки; 

- для серверної частини (back-end) використовується мова 

програмування PHP. 

Зазначені вище програмні засоби дозволяють в повній мірі реалізувати 

необхідний функціонал модулю створення шаблонів відображення.  

3.10 Результати та висновки 

Розробка концепції семантичної павутини стала черговим еволюційним 

кроком розвитку глобальної мережі. Інтеграція семантичної розмітки в 

HTML-код веб-сторінок створює умови для застосування методів машинної 

обробки розміщеної на них інформації. Це в свою чергу відкриває 

можливості для розвитку методів інтелектуального пошуку даних, а також 

методів відображення даних, заснованих на ідентифікації інформації по 

семантичним атрибутам. 

На основі дослідження навігаційного меню та інформаційного вмісту 

корпоративних веб-ресурсів було побудовано їх загальну структуру, що стала 

базою для створення семантичного профілю. 

Представлено підхід до практичного втілення концепції семантичної 

павутини в інформаційний простір вітчизняного сегменту всесвітньої 

павутини, як необхідної умови розвитку електронної комерції. Він полягає в 

розробці окремих семантичних профілів для опису інформаційного вмісту 

різних типів веб-ресурсів замість адаптації для цього глобальної онтології 

schema.org.  
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В рамках розвитку концепції семантичної павутини, на базі структури 

корпоративних веб-ресурсів розроблено їх семантичний профіль. Він 

представляє собою набір класів для опису інформаційного вмісту 

корпоративних веб-ресурсів.  

Побудовані структурна схема та семантичний профіль корпоративних 

веб-ресурсів є базою для розробки наступних елементів системи КОДІ: 

1. Спеціалізована система керування вмістом корпоративних веб-

ресурсів з вбудованою функцією інтеграції семантичної розмітки в HTML-

код веб-сторінок.  

2. Модуль відображення вмісту веб-ресурсів на основі користувацьких 

шаблонів. 

3. Метапошукова система, заснована на додатковій обробці пошукової 

видачі популярних пошукових систем із застосуванням пошукових агентів та 

можливістю відображення результатів пошуку на основі користувацьких 

шаблонів. 

4. Персоналізована веб-сторінка користувача, на якій відображається 

актуальна для користувача інформація, що автоматично видобувається і 

аґреґується з різних джерел за допомогою пошукових агентів. 

В ході аналізу існуючих рішень в галузі семантичної розмітки було 

досліджено словники мікророзмітки, способи та програмні рішення для 

інтеграції семантичної розмітки в HTML-код. На основі аналізу були 

розроблені підходи до інтеграції семантичної розмітки до нових та вже 

існуючих веб-сторінок. 

Наявність семантичного профілю та користувацьких шаблонів 

відображення вмісту дозволяє змінити поняття веб-ресурсу. Це більше не є 

самостійний сайт зі своїм строго визначеним дизайном, який відображається 

по зверненню до доменного імені. Новий підхід визначає веб-ресурс, як набір 

даних і семантичний профіль, складені за певними правилами. Застосування 

семантичного профілю дозволяє відображати веб-дані у будь-якому 

зручному для користувача вигляді, на основі його персонального шаблону 
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відображення для відповідного типу веб-ресурсів. Користувач отримує 

можливість довільно змінювати структуру веб-ресурсу, обирати, які саме 

елементи веб-сторінки будуть відображатися, а які будуть проігноровані.  

Також семантичний профіль дозволяє оперувати даними поза 

доменним іменем, наприклад, порівнювати прямо на етапі пошуку певні види 

послуг або товарів, застосовувати фільтри і сортування. 
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РОЗДІЛ 4. Предметно-орієнтована мова оперування даними в 

мережі Інтернет 

Метою розробки предметно-орієнтованої мови було забезпечення 

представленої в роботі технології зручними та інтуїтивно зрозумілими 

програмними засобами обробки веб-даних, що будуть доступні не тільки 

досвідченим розробникам, а й власникам веб-ресурсів, які не мають 

практичних навичок в галузі програмування. 

Обробка веб-даних пов’язана з виконанням великої кількості 

однотипних операцій (видобування, збереження, обробка, відображення 

даних) з різними наборами даних, представлених на веб-ресурсах з різною 

структурою. Для реалізації програмних інструментів оперування веб-даними 

на мовах програмування високого рівня загального призначення, необхідно 

витрачати велику кількість часу на адаптацію програмного коду з 

урахуванням структури конкретного веб-ресурсу. До того ж, такий підхід не 

доступний недосвідченим користувачам. 

4.1 Мовно-орієнтоване програмування 

Мовно-орієнтоване програмування (МОП) (англ. Language Oriented 

Programming), метамовна абстракція, розробка, яка спирається на предметно-

орієнтовану мову (англ. DSL-Based Development) [196] - парадигма 

програмування, яка полягає в розбитті процесу розробки програмного 

забезпечення на стадії розробки предметно-орієнтованих мов (DSL) і опису 

рішення задачі з їх використанням. Стадії можуть вестися послідовно або 

паралельно, одноразово або рекурсивно [197] [196]. DSL можуть бути 

реалізовані в залежності або незалежно від базової мови і мати одну або 

декілька реалізацій. 

Використання DSL замість мов загального призначення істотно 

підвищує рівень абстрактності коду, що дозволяє вести розробку швидко і 

ефективно і створювати легкі в розумінні та супроводі програми, а також 

робить можливим або істотно спрощує вирішення багатьох завдань, 
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пов'язаних з маніпулюванням програмами (породження програм, 

дослідження певних властивостей програм - коректності, ефективності та ін.) 

[198] [196] [199] [200]. З іншого боку, розробка нової мови і ефективна її 

реалізація є нетривіальною проблемою теоретичної і прикладної 

інформатики. 

МОП виділяється серед інших підходів до проектування програм, 

набагато більш агресивною спрямованістю на наближення комп'ютера до 

людини. Серед дослідників МОП поширена думка, що в наукомістких 

задачах добре спроектований і реалізований DSL робить спілкування людини 

з комп'ютером куди більш зручним і продуктивним, ніж графічний інтерфейс 

користувача. 

МОП має безліч переваг перед традиційною «плоскою» розробкою 

[197]: 

1. Поділ складності. Реалізація та власне рішення виявляються 

повністю незалежними, що виключає експоненціальне зростання 

результуючої складності розробки всього проекту із зростанням кількості 

строк програмного коду. 

2. Висока швидкість розробки. Всього кілька рядків програмного коду 

на DSL можуть реалізовувати дуже складні функції. Реалізація DSL також 

зберігається простою, так як містить лише необхідні функції. 

3. Висока модифікованість. Дослідження, на які посилається Мартін 

Уорд, показують, що найважливішим чинником, що обумовлює труднощі 

модифікації системи, є розмір коду. Поділ логіки та реалізації, а також 

скорочення загального обсягу коду істотно спрощують його модифікацію і 

виправлення помилок. При традиційному підході прийняті рішення по 

реалізації виявляються рознесенеми по проекту, що ускладнює розуміння 

залежностей (рішень, які привели до написання даного фрагменту коду). 

Прихильники «модульного проектування» призводять ті ж аргументи, але 
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більш фундаментальні проектні рішення зазвичай не можуть бути вміщені в 

одному модулі [201]. 

4. Істотне збільшення коефіцієнта повторного використання коду. DSL, 

що інкапсулює специфічні знання предметної області, може бути повторно 

використаний для вирішення завдань одного класу, в тому числі для самого 

завдання розробки DSL [197] [196]. 

5. Принципова можливість вирішення завдань. Багато підзадач не 

вдавалося вирішити за допомогою класичного підходу через перевищення 

можливостей людини по сприйняттю і переробці інформації. Рішення ж на 

DSL виявляється не просто можливим, а дуже простим і інтуїтивним, до того 

ж виключає розмноження помилок, так як доступ до складних функцій 

системи здійснюється через примітиви DSL. 

6. Отримання програмних систем, що розширюються їх користувачами 

[200]. DSL робить програмування доступним для фахівців предметної 

області, які не мають специфічних знань в програмуванні, і дає їм 

можливість самостійно розширювати функціональність системи, що 

принципово неможливо при використанні традиційного підходу. 

Мовно-орієнтоване програмування має два основних недоліки перед 

традиційним, які, однак, не є фундаментальними:  

- високий поріг входження для розробників мов, що може бути 

знижений ціною відмови від більшості переваг методології; 

- труднощі забезпечення обчислювальної продуктивності.  

Ці недоліки актуальні лише для розробників предметно-орієнтованих 

мов. Користувачі мови та прикладні фахівці отримують лише переваги. 

4.2 Історія розвитку парсерів 

Проблема розбору вихідного тексту мови програмування або мови 

взагалі встала перед дослідниками ще в на початку 50-х років минулого 

століття. На сьогоднішній день в загальному вигляді вона залишається 

невирішеною, але за цей час було відкрито безліч технік і алгоритмів, що 
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дозволяють вирішувати її для окремих випадків, які виникали на практиці. 

Нижче перераховані основні віхи, які мають відношення до даної роботи, в 

хронологічному порядку. [202, 203] 

У цих роботах було закладено фундамент формальної теорії мов. Вони 

мали істотний вплив на лінгвістику взагалі і на підхід до парсингу мов 

програмування зокрема. Серед іншого була запропонована тришарова модель 

для граматики мови 

1. Нижній шар. Для нього Чомські використовує ланцюги Маркова. 

Зараз цей шар відомий як лексична стадія роботи парсера або виділяється в 

окремий інструмент - Лексер. 

2. Середній шар. Тут Чомські використовує винайдені ним 

(паралелльно були роботи і інших дослідників, але він їх не цитує) 

контекстно-залежні і контекстно-незалежні граматики. Синтаксична стадія 

роботи парсера. Часто саме ця частина називається парсингом. 

3. Верхній шар. Трансформує результати роботи середнього. Дана ідея 

пізніше привела до створення абстрактних синтаксичних дерев, які 

використовуються в більшості компіляторів і є сполучною ланкою між 

граматикою і семантикою мови. 

Сам термін "парсер" теж був введений в цих роботах. 

При роботі над мовою IAL, пізніше перейменованою в ALGOL Джон 

Бекус запропонував нову нотацію. Пізніше Пітер Наур її удосконалив і 

використовував для подання ALGOL. На даний момент вона відома як Форма 

Бекуса-Наура і є основним способом запису контекстно-незалежних 

граматик Чомські [204, 205]. 

Дві незалежні роботи в яких був описаний підхід до побудови парсерів 

рекурсивного спуску [206, 207]. Саме цей тип парсерів найчастіше слугує 

основою для ручного їх написання. 



176 

 

Серед іншого робота [208] вводить LR клас граматик і надає 

ефективний алгоритм їх парсингу. Цей алгоритм став основою для 

автоматичного формування парсеров. 

В роботі [209] був запропонований алгоритм Ерлі, що дозволяє 

аналізувати будь-яку довільну граматику, яку можна записати в БНФ, на 

відміну від алгоритмів, що працюють тільки з певними підмножинами. Але 

даний алгоритм мав кілька невирішених проблем, а також не міг бути 

ефективно реалізований на комп'ютерах того часу на відміну від алгоритмів 

для LR і LL граматик. 

В роботі [210] була виділена підмножина LR граматик і запропоновано 

новий алгоритм для їх ефективного парсинга, відомий як LALR. Даний 

алгоритм лежить в основі більшості автоматичних генераторів парсерів, 

включаючи yacc і його нащадків. 

Оптимізації для алгоритму Ерлі [211], що робить його лінійним для 

LRR граматик, а значить і придатним для безлічі прикладних мов 

програмування. 

Невеликі оптимізації для алгоритму Ерлі [212] і рішення його 

проблеми з правилами нульової довжини. 

4.3 Система зберігання 

Система зберігання повинна вирішувати кілька завдань: 

1. Так як дані збираються для подальшого аналізу і різних варіантів 

представлення, то потрібні розвинені можливості індексації, пошуку і 

агрегації даних. З цим традиційно добре справляються реляційні бази даних і 

мова sql [213]. 

2. Цільові сайти з часом змінюють свою структуру, додаючи, 

прибираючи або змінюючи компонування наданих даних. Що веде до змін 

структури збережених даних. Також зміни структури можуть знадобиться в 

зв'язку з додаванням нових джерел і необхідністю агрегації даних відразу з 

усіх джерел. Нарешті можуть змінитись вимоги з боку користувачів системи. 
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Все це призводить до необхідності гнучко змінювати схему БД, а також 

зберігати дані відразу в декількох схемах. З цим добре справляються 

документо-орієнтовані СУБД. 

3. Збір протягом більшої частини життєвого циклу відбувається в 

автоматичному режимі за розкладом причому досить часто. Зміни ж 

відбуваються відносно рідко і зазвичай зачіпають лише малу частину 

зібраних даних. Зберігання в повному вигляді всіх копій нераціонально так 

як вимагає величезної кількості дискового простору і значно ускладнює 

пошук змін. Для вирішення цього завдання добре підходить зберігання даних 

у вигляді файлів і використання систем контролю версій. 

Кожен з наявних типів сховищ (sql РСУБД, nosql ДСУБД, VCS) добре 

задовольняє лише одній меті з трьох і є неоптимальним, а то і зовсім 

невідповідним для двох інших. Однак при цьому варто відзначити, що 

система потребує лише частину можливостей від кожного з них. Наприклад 

від VCS необхідно взяти механізм зберігання і пошуку змін, але абсолютно 

не потрібні можливості підтримки безлічі гілок і їх злиття. Як наслідок 

можна в кожному типі вибирати найбільш прості реалізації. Після тривалого 

вивчення наявних продуктів був знайдений наступний компромісний варіант: 

1. Основним сховищем виступає VCS fossil і дані зберігаються у 

вигляді файлів. Це забезпечило рішення третього завдання. 

2. Від ДСУБД була взята лише ідея зберігання у вигляді дерева JSON 

документів. Але замість специфічного формату використовується файлова 

система. Це дозволяє вирішувати другу задачу. Також для значного 

підвищення ефективності роботи різницевого алгоритму fossil всі ключі в 

JSON виводяться в детермінованому порядку. 

3. Fossil для зберігання сховища використовує SQLite, яка відноситься 

до класу вбудованих РСУБД. При цьому fossil при роботі не звертає уваги на 

сторонні таблиці в БД. Ці таблиці використовуються для зберігання 
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індексованих даних і додаткової метаінформації. Це забезпечило рішення 

першого завдання. 

Важливим є той факт, що модулі для роботи з SQLite і JSON є в 

наявності для переважної більшості мов програмування загального 

призначення. Робота з fossil здійснюється через міжпроцесну взаємодію, яка 

теж присутня в більшості мов. Це дозволяє при необхідності легко замінити 

Perl на іншу мову програмування при написанні альтернативних реалізацій 

системи КОДІ. На жаль подібна можливість портування, досяжна не для всіх 

складових. 

4.4 Механізм збору даних в мові ОДМІ 

Збір даних складається з двох взаємопов'язаних етапів. 

- отримання HTML документів від цільового сайту за допомогою http 

клієнта. 

- парсинг HTML і видобування необхідної інформації. 

Незважаючи на те що, ці завдання є одними з найпоширеніших у 

сучасному веб-програмуванні, не існує їх уніфікованих рішень. Навіть в 

межах однієї мови Perl існує більше десятка реалізацій http клієнтів і парсерів 

HTML-коду, інтерфейс яких дуже відрізняється. І звичайно ж при зміні мови 

програмування відмінностей стає ще більше. Тому практично весь код для 

цих завдань є специфічним для вибраних модулів і має низьку портованість. 

Як вже зазначалося раніше, однією з цілей розробки DSL було 

приховування від користувача подібних деталей і більшою частиною цього 

вдалося досягти. Однак вказати потрібний фрагмент даних, які необхідно 

видобувати, може тільки користувач. Було випробувано кілька способів, але 

враховуючи значну невідповідності внутрішньої структури і візуального 

відображення сторінок в більшості сайтів, єдиним надійним і зручним 

виявилося використання інструментів веб-розробника в сучасних браузерах 

(рис. 4.1). Користувач візуально вибирає потрібний йому фрагмент в 
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браузері, викликає перегляд коду/елемента, для нього вибирає копіювання у 

вигляді CSS Selector і вставляє його в код на DSL. 

 

 

Рис. 4.1. Копіювання CSS селекторів сайту. 

На рис. 51 видно, що крім CSS selector браузер надає і інші варіанти: 

XPath і JS Path. Однак вивчення найбільш поширених бібліотек парсинга 

HTML для популярних мов програмування показало, що тільки CSS Selector 

є досить часто підтримуваним варіантом на даний момент. Вибір будь-якого 

іншого дуже сильно знижує можливості портування коду на інші мови 

програмування і не дає при цьому ніяких вагомих переваг. 

Крім вибору блоку даних для збереження CSS Selector 

використовуються для вказівки полів введення логіна і пароля, "натискання" 

на кнопки/посилання при навігації і аутентифікації. Використання єдиного 

механізму вказівки дозволило спростити навчання користувачів. 

4.5 Типи, структура даних, операції мови ОДМІ 

При розробці мови програмування загального призначення дуже 

важливою складовою є система типів. Вибір рішення може зробити істотний 

вплив на можливості побудови ефективних компіляторів і засобів 
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синтаксичного аналізу. Однак для мови ОДМІ дане питання вирішується 

досить просто, зважаючи на дуже обмежене коло завдань і специфіки  

потенційних користувачів. Розвинену систему типів можуть повноцінно 

використовувати тільки команди досвідчених програмістів в разі написання 

досить великих програм. У випадку реалізації предметно-орієнтованої мови, 

вона призначена для користувачів, які не мають досвіду в галузі 

програмування. Також основним об'єктом маніпуляції є текст, відсутні 

обчислення та логічні структури. 

Все це приводить до використання всього двох явних типів: скаляр і 

масив (список). Типи задаються явно через додавання сігіла "@" перед ім'ям 

змінної, що є масивом. 

Єдиною операцією є присвоювання. Однак його семантика 

відрізняється від загальноприйнятої тим, що при повторному присвоєнні 

здійснюється не заміщення даних, а конкатенація рядків для скалярів і 

додавання елемента для масивів. Спочатку конкатенація/додавання були 

окремою операцією, однак практика показала, що для непрограмістів такий 

варіант є менш зручним. Також перше присвоювання виконує і роль 

оголошення змінної. Поділу на простір імен відсутній. 

4.6 Лексер і парсер мови ОДМІ 

На ранньому етапі розвитку DSL був обраний шлях створення парсерів 

в ручному режимі з використанням алгоритму рекурсивного спуску і 

регулярних виразів. Даний підхід показав прийнятну швидкість парсингу, 

незважаючи на реалізацію цілком на мові Perl. Також даний підхід дозволив 

оперативно адаптувати парсер при кожній зміні мови, що було дуже 

важливим на ранньому етапі. Основний недолік даного підходу було 

виявлено при спробі портування реалізації на іншу мову програмування - Go. 

Значну частину коду парсеру довелося реалізовувати з нуля. Також було 

відзначено, що для сторонніх авторів таке портування буде ще більш 

ускладнено відсутністю формального опису мови в БНФ. Для поліпшення 
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портування мови було прийнято рішення спробувати автоматичну генерацію 

парсеру. 

Першим вибором були генератори на основі yacc: bison і goyacc. Мова 

була приведена в БНФ, і на її основі була проведена адаптація граматики для 

yacc. В цілому підхід виявився успішним і вирішив задачу з портуванням, 

проте було виявлено кілька недоліків. 

1) Дуже складне налагодження. На жаль LALR алгоритм часто не 

дозволяє вчасно виявити проблемне місце і вказати на нього. В результаті 

повідомлення про помилку найчастіше відноситься до зовсім іншого 

фрагменту коду. 

2) Окрема компіляція парсеру хоч і не вимагає багато часу однак 

вносить помітну затримку в основному циклі налагодження/розробки: 

внесення змін до коду -> компіляція -> запуск -> перевірка роботи. Даний 

недолік є несуттєвим для закінченого проекту, але не для того, що активно 

розробляється. 

3) Специфіка LR накладає деякі обмеження на синтаксис мови, або 

вимагає тимчасових рішень, що в свою чергу нівелює основну перевагу – 

портованість. 

Пошук рішення, позбавленого цих недоліків, привів до маловідомого 

проекту Marpa - реалізації алгоритму Ерлі з урахуванням оптимізацій Лео, 

рішенням помилки з правилами нульової довжини і власними оптимізаціями 

для поліпшення локалізації помилок. Незважаючи на "молодість" дана 

бібліотека портирована на безліч апаратних архітектур і операційних систем, 

а також має інтерфейси для багатьох мов програмування. Основний 

інтерфейс на Perl дозволив генерувати парсери в режимі реального часу, що 

дозволило позбавитись затримок в циклі налагодження. Можливості 

налагодження самої граматики хоч і не ідеальні, але значно перевершують 

такі у сімейства yacc. Основною перевагою є те, що алгоритм Ерлі може 

працювати з довільною БНФ (хоча лінійну швидкість показує тільки для 
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окремих підмножин, але їх в будь-якому випадку більше, ніж у LALR). Ще 

однією перевагою виявився scanless interface, який дозволив відмовитися від 

окремого Лексера, передавши це завдання Marpa і записати лексичні правила 

в формі близькій до БНФ, тобто привести їх до того ж виду, що й граматику. 

Нижче приведена граматика і лексика в розширеній БНФ формі, яка 

використовується Marpa, але без семантичних вказівок. 

Граматика 

Code ::= Declaration+  

Declaration ::= Fetch | Assignment | Navigation | Auth  | Configuration 

Fetch ::= FETCH URL 

Assignment ::= NAME '=' SELECTOR 

Navigation ::= NAV SELECTOR 

Navigation ::= NAV SELECTOR Navigation_attribute 

Navigation_attribute ::= NAV_ATTR_single | NAV_ATTR_form | 

NAV_ATTR_block 

Auth ::= AUTH Auth_form 

Auth ::= AUTH Auth_selectors 

Auth_selectors ::=Auth_selector+ 

Auth_selector ::= SELECTOR '=' ATTR_VALUE 

Auth_form ::= LOGIN '=' ATTR_VALUE PASSWORD '=' ATTR_VALUE 

Auth_form ::= PASSWORD '=' ATTR_VALUE LOGIN '=' ATTR_VALUE 

Configuration ::= CONF Configuration_pairs 

Configuration_pairs ::= Configuration_pair+ 

Configuration_pair ::= CONF_ATTR '=' ATTR_VALUE 

 

Лексика 

CONF_ATTR ~ '_' CONF_ATTR_NAME '_' 

CONF_ATTR_NAME ~ [\w]+ 

ATTR_VALUE ~ ["] dquoted ["] 
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dquoted ~ [^"]+ 

FETCH ~ 'fetch':i 

FETCH ~ 'get':i 

FETCH ~ 'взяти':i 

NAV ~ 'nav':i 

AUTH ~ 'auth':i 

AUTH ~ 'вхід':i 

LOGIN ~ 'user':i 

LOGIN ~ 'користувач':i 

PASSWORD ~ 'password':i 

PASSWORD ~ 'passwd':i 

PASSWORD ~ 'pass':i 

PASSWORD ~ 'пароль':i 

CONF ~ 'conf':i 

CONF ~ 'конф':i 

NAV_ATTR_single ~ 'single':i 

NAV_ATTR_single ~ 'один':i 

NAV_ATTR_form ~ 'form':i 

NAV_ATTR_form ~ 'форма':i 

NAV_ATTR_block ~ 'block':i 

NAV_ATTR_block ~ 'блок':i 

URL ~ url_prefix url_body 

url_prefix ~ url_prefix_http | url_prefix_https 

url_prefix_http ~ 'http://':i 

url_prefix_https ~ 'https://':i 

url_body ~ [\w!$&()*+,;=:/?#\[\]@%]+ 

NAME ~ id | array 

id ~ [\w\._]+ 

array ~ '@' id 
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SELECTOR ~ ['] squoted ['] 

squoted ~ [^']+ 

:discard ~ whitespace 

whitespace ~ [\s]+ 

Важливо відзначити, що всі ключові слова мови ОДМІ можуть бути 

переведені на іншу мову, а також те, що вони не є зарезервованими на 

відміну від багатьох інших мов і можуть бути при необхідності, будуть 

використані як імена змінних. У наведеному фрагменті для всіх слів є як 

англійські так і українські варіанти, а для деяких дано кілька найбільш 

поширених варіантів на одній мові. Подібний підхід значно зменшує 

кількість помилок при написанні програмного коду. 

4.7 Загальна структура, хід виконання та семантика 

Програма складається з послідовності оголошень. Їх черговість 

враховується, так що мова ОДМІ не є декларативною в повній мірі. 

Необхідно відзначити, що повної декларативності можна було б легко 

досягти за рахунок надмірності коду і введення явних блоків. Але основною 

метою розробки була зручність користувачів, а не строгість мови. Однак до 

імперативного типу мова ОДМІ теж не відноситься, тому що послідовність 

визначає лише приналежність оголошення до того чи іншого неявного блоку, 

але не порядок виконання. Звичні для багатьох мов програмування техніки 

кінцевих автоматів і абстрактних синтаксичних дерев не використовуються в 

поточній реалізації через їх надмірності, однак можуть бути використані в 

альтернативних. Замість цього паралельно формуються "завдання" і 

структура "документа". Кожне оголошення або починає нове завдання, або 

додає дані для вже наявного. Крім цього, кожне присвоєння може додати 

новий елемент в структуру. Типи оголошень і їх семантика перераховані 

нижче: 

Присвоєння. Його семантика в основному описана вище, однак варто 

додати, що крім вказівки потрібного блоку може виконуватися і додаткова 
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обробка отриманих даних. У поточній реалізації це тільки видобування 

тексту або залишення у вигляді HTML. Однак можливе додавання інших 

обробників. 

Завантаження URL. Кожен URL є ключем в таблиці завдань. Якщо 

ключ відсутній, то створюється нове завдання. Якщо присутній, то вибирає 

його в якості поточного. 

Навігація. Вказує способи отримання нових сторінок у разі, якщо дані 

розбиті по ним, а не знаходяться в межах однієї. Не починає нове завдання, 

але додає неявний цикл для поточного. Не може бути вкладеним, завжди 

працює починаючи від URL завдання. Одне завдання може включати в себе 

кілька навігацій. 

Аутентифікація. Може бути тільки однf. Вказує спосіб аутентифікації 

для веб-ресурсів, які її потребують для видачі даних. Виконується до будь-

яких завдань. 

Конфігурація. Може бути тільки одна. Задає значення ряду параметрів 

для документа в цілому. В основному для системи зберігання. 

Важливо відзначити, що обмеження на єдиність для двох останніх 

оголошень є штучним. Технічно була реалізована можливість множинних 

оголошень з відповідною семантикою. Однак практика показала, що 

використовується це вкрай рідко, але в разі використання значно ускладнює 

розуміння коду і його подальше редагування. Аналогічна ситуація і з 

можливістю вкладених навігацій, хоча її корисність була дещо більше, але, 

тим не менш, не переважує негативного ефекту від ускладнення розуміння 

коду. 

По досягненню закінчення коду йде перевірка завдань на наявність в 

них хоча б одного присвоєння. В іншому випадку система виводить 

попередження і відповідне завдання скасовується. Після чого починається 

виконання. Запити http і, відповідно, парсинг HTML при цьому виконуються 
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асинхронно. Після закінчення виконання всіх завдань управління передається 

на систему зберігання даних. 

4.8 Переваги програмування на мові ОДМІ 

Для ілюстрації переваг предметно-орієнтованих мов, було програмно 

реалізовано розв’язання задачі видобування даних з HTML-сторінки веб-

ресурсу bezpeka.top про наявні системи сигналізації та збереження їх в базу 

даних. 

Нижче представлено приклад розв’язання поставленої задачі засобами 

мови програмування високого рівня загального призначення Perl із 

застосуванням спеціалізованих бібліотек для обробки веб-даних. Мова Perl є 

однією з найпоширеніших мов для обробки тексту та має великий 

репозиторій бібліотек для обробки веб-даних. 

#!/usr/bin/perl -w 

use 5.10.0; 

use strict; 

use Data::Dumper; 

use Mojo::UserAgent; 

use DBI; 

 

my $dsn="DBI:SQLite:dbname=store.sqlite"; 

my $table="сигнализаціі"; 

my $url="http://bezpeka.top/signalizatsii-gsm"; 

 

#отримуємо вміст HTML сторінки 

my $dbh = DBI->connect($dsn,undef,undef, { RaiseError => 1 }) or die 

$DBI::errstr; 

my $ua  = Mojo::UserAgent->new; 

my $res=$ua->get($url)->result; 

if ($res->is_error) { 

  say $res->message; 

  exit(1); 
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} 

 

#парсинг HTML-коду 

my $dom = Mojo::DOM->new(); 

$dom=$dom->parse($res->body); 

unless ($dom) { 

  say "операція парсингу HTML-коду не виконана"; 

  exit(1); 

} 

 

#пошук необхідних даних та збереження їх в масив @data 

my @data; 

my @items=$dom->find('div[class~="product-layout"]')->each; 

unless (@items) { 

  say "Список товарів не знайдено"; 

  exit(1); 

} 

 

foreach my $i (@items) { 

  my $link=$i->at('div.caption > h4 > a'); 

  my $url=$link->attr('href'); 

  my $name=$link->text; 

  my $desc=$i->at('div.caption > p')->text; 

  push @data, {url=>$url,name=>$name, desc=>$desc}; 

} 

 

#створення таблиці з результатами 

$dbh->do("create table if not exists `$table` (id int primary key,name 

text, desc text, url text)") or die $DBI::errstr; 

 

#збереження результатів в таблицю 

my $sth=$dbh->prepare("insert into `$table`(name,desc,url) 

values(?,?,?)") or die $DBI::errstr; 
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foreach my $e (@data) { 

  $sth->execute($e->{name},$e->{desc},$e->{url}) or die $DBI::errstr; 

} 

Незважаючи на тривіальну задачу і використання "доброзичливих" 

модулів, які приховують більшу частину деталей реалізації, отриманий 

програмний код є важким для розуміння недосвідчених користувачів. Також 

спеціалісти в галузі програмування, що не мали досвіду роботи з конкретною 

мовою та бібліотеками, будуть відчувати труднощі. Для будь-яких 

модифікацій доведеться вивчити велику кількість документації стосовно 

використаних модулів і мати базові навички роботи з мовою Perl.  

Крім того дана програма має наступні недоліки: 

- наявність лише базової обробки помилок; 

- нестійка до модифікацій API використаних модулів; 

- низька репрезентативність коду, що ускладнює розуміння структури 

програми, спираючись на програмний код; 

- незручна в налагодженні та тестуванні; 

- потребує значних модифікацій в разі використання інших модулів. 

Для порівняння, та ж сама задача була розв’язана засобами розробленої 

предметно-орієнтованої мови. 
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Така програмна реалізація є набагато більш виразною. Більшу частину 

"коду" становить інформація про структуру представлення даних на веб-

ресурсі, яку користувач легко може отримати використовуючи вбудовані 

функції сучасних браузерів. Такий код легко писати, читати і модифікувати 
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недосвідченим користувачам. Його не потрібно модифікувати у разі 

використання різних видів сховищ даних для збереження інформації, або 

використання інших алгоритмів для отримання та парсингу HTML-коду. 

Завдання обробки помилок, налагодження і тестування бере на себе система 

виконання. 

4.9 Етапи практичної реалізації мови ОДМІ 

Реалізація предметно-орієнтованої мови проходила в декілька етапів. 

1. Реалізація прототипу мови в імперативному стилі, що передбачає 

опис послідовності дій для отримання результату. Така реалізація була 

впроваджена в навчальний процес студентів спеціальності «Комп’ютерні 

науки» і показала позитивні результати при виконанні лабораторних задач, 

подібних до описаного вище прикладу. Однак подальший досвід 

впровадження мови у виробничий процес компаній, співробітники яких не 

мали досвіду в галузі програмування, показав очевидні недоліки. Більша 

частина співробітників не могла освоїти в прийнятний термін поняття 

алгоритмів, умов, циклів, що зробило неможливим ефективне впровадження 

даної мови. Ніякі зміни синтаксису не здатні були вирішити це питання. Це 

обумовило подальшу еволюцію мови і перехід від імперативного до 

переважно декларативного підходу реалізації. 

2. Практика повторного впровадження мови, реалізованої в переважно 

декларативному стилі, показала вірність обраного напрямку розвитку мови. 

Для більшості користувачів було набагато зручніше описувати 

структуру даних, які необхідно видобути, ніж кроки для отримання та 

обробки даних. Відповідно, майже всі користувачі змогли отримати 

необхідні базові знання та реалізувати програми для видобування необхідних 

даних з веб-ресурсів. 

Перехід до декларативного підходу надав можливість почати 

тестування функціоналу розробленої мови на прикладних задачах в реальних 
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умовах, що в свою чергу дало можливість на основі аналізу відгуків та 

зауважень користувачів, розробити подальші кроки для удосконалення мови. 

3. На третьому етапі було проведено ряд змін та удосконалень на 

основі отриманого досвіду практичного використання предметно-

орієнтованої мови: 

- інтеграція конструкції для роботи з корпоративними веб-ресурсами 

згідно розроблених в роботі структурної схеми та семантичного профілю; 

- додавання функцій роботи з headless-браузерами - широке 

використання мови Javascript для відображення інформаційного вмісту веб-

ресурсів викликало необхідність застосування іншого підходу для 

видобування з них необхідних даних, заснованого на використанні 

спеціального режиму браузера, що генерує HTML-код веб-сторінки в пам’яті 

для подальшого аналізу без візуального відображення; 

- в процесі впровадження, було виявлено необхідність не тільки 

зберігати та відображати видобуті дані, а й відстежувати динаміку їх змін. 

Для цього був використаний новий клас сховищ даних, що замість бази 

даних використовує систему контролю версій. 

- вітчизняна локалізація синтаксису мови ОДМІ - використання 

англійської мови для запису назв ключових слів в програмному коді, 

зумовило труднощі сприйняття у низки користувачів. Для зручності 

сприйняття програмного коду, в лексер була додана можливість 

використання наборів ключових слів на українській мові. Представлений 

вище приклад реалізації програми з написанням ключових слів українською 

мовою виглядає наступним чином: 

URL http://bezpeka.top/signalizatsii-gsm 
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- розробка додаткових інструментів роботи з мовою - для зручного 

користування предметно-орієнтованою мовою, недостатньо реалізувати 

тільки інтерпретатор, необхідно розробити додаткові інструменти, наприклад 

відладчик, тощо.  

На рис. 4.2 зображено структурну схему взаємодії компонентів 

розробленої мови. 

 

Рис. 4.2. Схема взаємодії компонентів предметно-орієнтованої мови 

оперування веб-даними. 

 

4.10 Результати та висновки 

Обробка веб-даних пов’язана з виконанням великої кількості 

однотипних операцій (видобування, збереження, обробка, відображення 

даних) з різними наборами даних, представлених на веб-ресурсах з різною 

структурою. Для реалізації програмних інструментів оперування веб-даними 

на мовах програмування високого рівня загального призначення, необхідно 

витрачати велику кількість часу на адаптацію програмного коду з 

урахуванням структури конкретного веб-ресурсу. До того ж, такий підхід не 

доступний недосвідченим користувачам. 
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Розроблено нову предметно-орієнтовану мову оперування веб-даними з 

широким функціоналом для видобування, обробки, збереження та 

відображення веб-даних. Всі можливості обробки інформації реалізовані в 

якості вбудованих засобів мови і орієнтовані, в першу чергу, на роботу з 

об’єктною моделлю документів, представлених у всесвітній павутині у 

вигляді HTML-коду. Основною перевагою даної мови є те, що вона 

реалізована в декларативному стилі і дозволяє розробнику описувати складні 

операції з даними простими вбудованими  функціями. Всі можливості мови 

реалізовано з високим рівнем абстракції, що дозволяє змінювати окремі 

внутрішні механізми обробки даних, таких як формат збереження даних, 

методи розбору структури веб-сторінок, без необхідності корегування 

програмного коду. Розроблена мова стала ядром системи підвищення 

ефективності обробки веб-даних, та базою для реалізації платформи 

створення пошукових агентів, заснованої на семантичній розмітці веб-

ресурсів. 

Для ілюстрації переваг мови ОДМІ перед мовами програмування 

загального призначення, було програмно реалізовано розв’язання задачі 

видобування даних з HTML-сторінки веб-ресурсу bezpeka.top про наявні 

системи сигналізації та збереження їх в базу даних. 

Програмний код на мові ОДМІ є набагато більш виразним, ніж 

рішення, реалізовані засобами мов програмування загального призначення. 

Більшу частину коду становить інформація про структуру представлення 

даних на веб-ресурсі, яку користувач легко може отримати використовуючи 

вбудовані функції сучасних браузерів. Такий код легко писати, читати і 

модифікувати недосвідченим користувачам. Його не потрібно модифікувати 

у разі використання різних видів сховищ даних для збереження інформації, 

або використання інших алгоритмів для отримання та парсингу HTML-коду. 

Завдання обробки помилок, налагодження і тестування бере на себе система 

виконання. 
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Реалізація мови проходила в три етапи, кожен із яких включав стадію 

тестування на реальних прикладних задачах з подальшим аналізом помилок 

та відгуків користувачів. Такий підхід дозволив зробити мову ОДМІ більш 

зручною для використання широкому колу користувачів з різним рівнем 

знань в галузі обробки веб-даних, а також додати низку нововведень, що не 

були враховані на першому етапі, таких як: 

- додавання функцій роботи з headless-браузерами; 

- використання системи контролю версій для зберігання інформації з 

можливістю відстеження динаміки її змін; 

- вітчизняна локалізація синтаксису мови ОДМІ. 
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РОЗДІЛ 5. Модель ранжування результатів пошуку на основі 

оцінок користувачів 

На сьогоднішній день реклама в Інтернеті є найбільш ефективним 

способом просування бізнесу. Це призвело до того, що пошукові системи 

перестали бути інструментом отримання інформації, а перетворилися на 

рекламні майданчики, які видають користувачеві не ті сторінки, які найбільш 

релевантні його інформаційним потребам, а ті, в просування яких вкладено 

більше коштів. Пошуковим системам вигідно штучне зниження якості видачі 

органічного пошуку, так як на його фоні більш доречно виглядає контекстна 

реклама, яка в більшості випадків мало релевантна пошуковому запиту. На 

користь того, що пошуковим системам не вигідна висока якість органічного 

пошуку, говорить той факт, що найпоширеніша в світі пошукова система 

Google в 2009 році запустила технологію «Вікіпошук» [214]. Вона дозволяла 

користувачам налаштовувати результати пошукової видачі. Користувачам 

надавалась можливість сортування та видалення результатів пошуку. Також 

була реалізована глобальна система оцінок веб-ресурсів. Однак ця технологія 

пропрацювала не більш півроку і була відключена з посиланням на низьку 

затребуваність серед користувачів. Хоча очевидно, що персоналізація 

пошукової видачі, за рахунок накопичення великої кількості статистичних 

даних та оцінок користувачів, в тривалій перспективі дозволить значно 

підвищити ефективність пошуку, а також зробить більшість сучасних методів 

штучного просування веб-ресурсів, неефективними [1, 31]. 

Алгоритми ранжування пошукових систем враховують велику 

кількість факторів, але основну вагу має рейтинг сторінок, який 

обчислюється на основі аналізу кількості та якості зовнішніх посилань на 

сторінку [42]. Такі методи оцінки є об'єктивними, але їх легко 

сфальсифікувати при наявності певного рекламного бюджету, за рахунок 

придбання необхідної кількості якісних посилань з зовнішніх джерел [15]. З 
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цього випливає, що вони орієнтовані на задоволення потреб рекламодавців, а 

не користувачів. 

Цією проблемою займався Бріцов Р.А. У його роботі [215] 

представлена теоретична модель ранжування, заснована на статистиці 

відвідувань веб-ресурсів і часу перегляду документів. Однак в ній не 

враховується думка користувачів про веб-ресурсі, а також рівень 

узгодженості думок між користувачем та експертами. Методи ранжування, 

засновані на оцінках користувачів широко застосовуються при ранжуванні 

товарів в Інтернет-магазинах. Однак в них теж за основу береться лише 

кількість оцінок та їх числове значення. 

Інформаційний пошук - процес пошуку неструктурованої 

документальної інформації, що задовольняє інформаційні потреби 

користувача [216]. Враховуючи той факт, що інформаційні потреби 

користувача є індивідуальним і суб’єктивним поняттям, таке означення 

вказує на те, що алгоритми ранжування результатів пошуку повинні 

засновуватись на суб’єктивних для кожного користувача факторах [15]. 

Виходячи з вищесказаного актуальною задачею є розробка методів 

персоналізації результатів роботи пошукових систем шляхом надання 

користувачу інструментів управління пошуковою видачею, а також розробки 

нових моделей ранжування, заснованих на суб'єктивних інформаційних 

потребах користувача [9].  

5.1 Формування експертних груп 

В роботі розглядається підхід до персоналізації результатів пошуку за 

рахунок використання моделі їх ранжування, заснованої на оцінках 

експертів, думка яких є авторитетною для користувача. 

Для ранжування даних на основі експертних оцінок використовуються 

такі методи, як медіана Кемені, коефіцієнт конкордації Кендала, метод Борда, 

тощо [217, 218]. Використання таких методів передбачає наявність 

визначеної заздалегідь групи експертів. Однак, в реальній задачі ранжування 
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результатів пошуку, в якості вхідних даних використовуються оцінки 

користувачів, для яких не визначений їх статус, як експерта. Очевидно, що 

приймати думку всіх користувачів, що оцінили веб-ресурс в якості 

експертної, було би не вірно. Також очевидно, що оцінки та персональних 

даних, вказаних при реєстрації недостатньо для того, щоб однозначно 

ідентифікувати користувача, як об’єктивного експерта з предметної області. 

Однак цих даних достатньо для визначення суб’єктивних для кожного 

користувача експертних груп на основі критерію близькості оцінок 

користувача з оцінками кожного з експертів. 

Для визначення ваги експерта часто застосовують одночасно кілька 

способів. Наприклад, способи самооцінки і колективної оцінки якостей 

пропонованого експерта. Такий підхід дозволяє досить обґрунтовано 

підібрати експертів з необхідними якостями. Однак, слід визнати, що спосіб 

оцінок минулої діяльності видається більш об'єктивним, ніж способи 

самооцінок і колективної оцінки [218].  

Оцінка якості послуг є дуже суб’єктивною. Також важливо 

враховувати, що одна й та ж послуга може бути надана по-різному різним 

замовникам в силу різних суб’єктивних причин виконавця. Отже 

застосування методів оцінки узгодженості думок експертів, таких як 

коефіцієнт конкордації, може дати результати, нижчі за очікувані значення. 

В роботі для пошукового запиту поточного користувача, ранги веб-

ресурсів з пошукової видачі, обчислюються як середнє гармонічне зважене 

всіх оцінок членів експертної групи. Експертні групи для кожного 

користувача мережі є унікальними і формуються у фоновому режимі роботи 

системи КОДІ за трьома методами, в залежності від наявності спільних на 

деякій множині веб-ресурсів оцінок між поточним користувачем та 

потенційним експертом. Для зручності викладення матеріалу, експерти 

поділяються на три рівня, відповідно до методу розрахунку їх ваги. Поділ на 

рівні має лише логічний характер. Вага експертів всіх рівнів рівнозначна і 
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враховується при ранжуванні результатів пошуку без додаткових 

коефіцієнтів. 

Для визначеності в означеннях, в рамках дослідження пропонуються 

ввести такі терміни: 

Поточний користувач U0 – користувач, відносно якого формується 

група експертів і для якого здійснюється ранжування результатів пошуку. 

Вага експерта – міра узгодженості думок експерта та поточного 

користувача, розрахована на основі тісноти зв‘язку їх оцінок для деякої 

множини веб-ресурсів. Вагу експерта Ui відносно поточного користувача U0 

доцільно вважати метрикою d(U0, Ui) на метричному просторі (X, d), де X[U0, 

…, Un] є множина всіх користувачів системи. Функція d задовольняє умовам 

аксіом тотожності, симетрії та трикутника, однак вона не може бути 

визначена для кожної пари елементів з множини X, так як не всі користувачі 

мають спільні оцінки. Отже в контексті даної задачі некоректно 

використовувати термін метричного простору, тому в подальшому функцію 

d(U0, Ui) визначення ваги експерта будемо називати аналогом метрики. 

Метод середніх різниць оцінок (СРО) – запропонований в роботі метод 

розрахунку ваги експертів.  

Потенційний експерт першого рівня iU  – користувач, що має спільні 

оцінки з поточним користувачем і для якого ще не розрахована міра 

узгодженості думок.  

Потенційний експерт другого рівня jÛ  - користувач, що не має 

спільних оцінок з поточним користувачем, але має спільні оцінки з 

експертом першого рівня. 

Потенційний експерт третього рівня kU
~

 - користувач, що не має 

спільних оцінок з поточним користувачем та експертами першого рівня. 
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5.2 Метод розрахунку ваги експертів першого рівня 

Прямий розрахунок може застосовуватись у випадку, коли поточний 

користувач має спільні з множиною потенційних експертів X оцінки для 

деякої множини веб-ресурсів. Він дозволяє розраховувати тісноту зв’язку 

оцінок окремо для кожної пари «поточний користувач - потенційний 

експерт» d(U0, Ui). Оцінки користувачів мають значення від 1 до 10, де 10 

означає найбільш прийнятний варіант. Значення ваги експерта визначається 

як середнє арифметичне модулю різниць кожної пари оцінок користувача та 

потенційного експерта  







m

1j

ij0j

i0 m

UU
)U ,d(U  

де m – кількість спільних оцінок, що мають поточний користувач з i-тим 

потенціальним експертом з множини X, j – порядковий номер оцінки. Якісна 

оцінка тісноти зв’язку надається за шкалою Чеддока, що представлена в 

таблиці 5.1. В якості експертів відбираються кандидати з високою та дуже 

високою силою зв’язку. 

Таблиця 5.1.  

Шкала Чеддока [219] 

Кількісна міра 
тісноти зв'язку 

Якісна 
характеристика 

сили зв’язку 
0,1 - 0,3 Слабка 

0,3 - 0,5 Помірна 

0,5 - 0,7 Помітна 

0,7 - 0,9 Висока 

0,9 - 0,99 Дуже висока 

Значення ваги експерта є число в інтервалі  9.0,,...0)U ,d(U i0  , тому 

для визначення якісної оцінки за шкалою Чеддока використовується не саме 

значення, а результат нормуючої функції  
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Отримане значення використовується в якості показника ваги експерта 

для подальшого обчислення рангів веб-ресурсів. 

Для обґрунтування вибору такого методу розрахунку міри 

узгодженості думок експертів, порівняємо ефективність його роботи з 

результатами розрахунку коефіцієнту конкордації Кендала для кожної пари 

«поточний користувач – потенційний експерт». 

Коефіцієнт конкордації – це деяке число  1...0W ,що є мірою 

узгодженості думок експертів [220]. 
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n – кількість показників; m – кількість експертів; rij – ранг i-ого 

показника, визначеного j-тим експертом; di – сума рангів i-ого показника по 

всім експертам; Ti – число зв'язків (видів повторюваних елементів) в оцінках 

i-го експерта, що обчислюється за формулою 
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де Li – число зв’язок (видів елементів, що повторюються) в оцінках і-го 

експерта, tL – кількість елементів в L-й зв'язці для i-го експерта (кількість 

повторюваних елементів).  

Якщо немає пов'язаних рангів, то Ti дорівнює нулю. Оцінка значущості 

коефіцієнта конкордації визначається за критерієм узгодження Пірсона [221]. 

Це критерій узгодженості 2  – найбільш вживаний критерій для перевірки 
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гіпотези на належність досліджуваній виборці х1, х2, … хn, об’ємом n до 

деякого теоретичного закону розподілу F(x,Ɵ). Властивості критерію були 

вперше досліджені Карлом Пірсоном в 1900 році [222].  

Процедура перевірки гіпотез з використанням критеріїв типу 2  

передбачає групування спостережень. Область визначення випадкової 

величини розбивають на k непересічних інтервалів граничними точками 

)()1()1()0( ,,, kk xxxx  , де x(0)  ‒  нижня межа області визначення випадкової 

величини; x(k) ‒ верхня межа. Відповідно до заданого розбиттям підраховують 

число ni вибіркових значень, що потрапили в i-й інтервал, та ймовірності 

попадання в інтервал ),(),()( )1()(   iii xFxFP , відповідні 

теоретичному закону з функцією розподілу ),( xF .  При цьому 
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k

i
iPn . При перевірці простої гіпотези відомі як вид закону 

),( xF , так і всі його параметри (відомий скалярний або векторний 

параметр θ).  

В основі статистик, що використовуються в умовах узгодження типу 

2 , лежить вимір відхилень 
n

ni  від )(iP . Статистика критерію узгодження 

2  Пірсона визначається співвідношенням: 
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    (5.2) 

У разі перевірки простої гіпотези в межі при n→∞ ця статистика 

підпорядковується 2
r  ‒ розподілу з 1 kr  ступенями свободи, якщо 

гіпотеза H0, що перевіряється вірна. Щільність 2
r  розподілу, який є окремим 

випадком гамма-розподілу, описується формулою: 
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    (5.3) 

Гіпотеза H0 відхиляється при великих значеннях статистики, коли 

обчислене за вибіркою значення статистики 
*2

nX  більше критичного 

значення 
2
,r  , або досягнутий рівень значущості (p-value) 
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   (5.4) 

менше заданого рівня значущості (заданої ймовірності помилки 1-го роду) α. 

Обчислене значення 2  порівнюється з табличним значенням для 

числа ступенів свободи K = n-1, що представлені в таблиці 5.2. 

Таблиця 5.2. 

Відсоткові точки розподілу 
2 . 

  → 
90% 70% 50% 30% 10% 5% 1% 0,5% 

↓ n 

… … … … … … … … … 

15 8.547 11.721 14.339 17.322 22.307 24.996 30.578 32.801 

16 9.312 12.624 15.338 18.418 23.542 26.296 32.000 34.267 

17 10.085 13.531 16.338 19.511 24.769 27.587 33.409 35.718 

18 10.865 14.440 17.338 20.601 25.989 28.869 34.805 37.156 

19 11.651 15.352 18.338 21.689 27.204 30.144 36.191 38.582 

20 12.443 16.266 19.337 22.775 28.412 31.410 37.566 39.997 

21 13.240 17.182 20.337 23.858 29.615 32.671 38.932 41.401 

22 14.041 18.101 21.337 24.939 30.813 33.924 40.289 42.796 

23 14.848 19.021 22.337 26.018 32.007 35.172 41.638 44.181 
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Для порівняння результатів обчислень узгодженості думок експертів за 

описаними вище методами, використовувалась вибірка даних (таб. 5.3), в 

якій 20 користувачів оцінювали 20 веб-ресурсів по якості представленої 

інформації та зручності використання. Шкала оцінювання від 1 до 10, де 10 – 

найкраща оцінка. Експерт №0 є поточним користувачем, відносно оцінок 

якого відбирається група експертів. Для полегшення сприйняття матеріалу 

тут веб-ресурси будуть позначатись великими латинськими літерами з 

цифровим індексом, що дорівнює номеру вибірки даних, а номери 

користувачів – цифрами. 

Таблиця 5.3.  

Вибірка даних користувацьких оцінок веб-ресурсів №1. 

Веб-ресурс → A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 
↓ Користувач  

0 10 10 8 5 7 4 6 8 9 9 9 7 6 6 4 3 8 8 3 5 

1 10 10 9 6 8 6 6 7 9 8 8 7 6 6 5 5 8 8 4 4 

2 8 8 9 5 6 4 5 5 7 7 7 6 5 5 4 4 7 7 3 4 

3 9 9 9 5 7 5 4 9 8 9 8 8 6 6 5 5 7 6 3 3 

4 10 10 9 7 7 6 6 8 8 8 8 8 6 6 3 2 9 9 4 3 

5 2 7 1 6 7 10 3 2 6 8 7 7 9 2 5 6 7 2 7 9 

6 9 10 7 6 8 3 5 8 9 10 9 6 5 5 3 3 7 6 4 4 

7 7 7 3 9 10 9 10 4 6 4 6 10 9 9 7 7 5 2 9 9 

8 8 8 6 4 7 4 5 8 7 10 8 7 7 5 3 4 9 7 3 4 

9 7 9 8 5 6 5 6 6 8 8 10 6 6 7 3 3 9 7 4 3 

10 7 9 7 4 8 5 6 6 10 8 9 8 8 6 4 4 9 8 3 4 

11 9 10 8 5 7 6 5 8 9 9 9 6 6 5 2 4 7 9 4 4 

12 8 8 9 6 7 4 4 7 9 8 10 6 7 6 3 3 8 8 3 4 
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Продовження таблиці 5.3 

13 8 10 7 6 8 3 4 3 10 7 6 6 6 9 9 10 3 4 9 10 

14 7 7 5 4 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 3 2 8 9 2 4 

15 9 3 9 1 7 9 3 3 5 7 9 4 10 7 8 9 5 3 7 10 

16 4 2 10 3 1 9 8 4 7 4 6 2 9 9 7 10 4 6 9 7 

17 5 2 9 3 2 8 8 4 9 4 2 1 8 10 9 10 4 4 9 10 

18 7 7 10 6 4 5 9 8 8 6 7 3 10 8 6 5 5 8 6 7 

19 7 9 9 8 5 6 6 9 5 7 7 5 8 4 6 10 6 7 7 9 

20 8 7 9 7 4 7 4 8 5 7 6 7 9 9 5 7 5 8 8 4 

 

Для кожного потенційного експерта в парі з користувачем №0, 

обчислювалась міра узгодженості думок за двома методами. Оцінка 

значущості коефіцієнта конкордації визначалась за критерієм узгодження 

Пірсона. Табличне значення критерію Пірсона для k=20-1=19 ступенів 

свободи та рівня значущості a=0,05 дорівнює 30.144. Якщо розраховане 

значення 2  більше або дорівнює табличному, то вважається, що значення 

критерію W не є випадковою величиною, отримані результати мають сенс і 

можуть бути використані для подальших досліджень. В іншому разі, 

значення критерію W вважається випадковою величиною. Результати 

обчислень представлені в таблиці 5.4. 

Розраховані значення коефіцієнта конкордації лише для 11 з 20 

потенційних експертів пройшли перевірку за критерієм Пірсона при 

заданому рівні значущості  =0,05. Значення коефіцієнта конкордації для 

інших 9 користувачів були дуже малими (<30,144). 
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Таблиця 5.4.  
Міри узгодженості думок користувача №0 з кожним з потенційних експертів. 

Користувач 

Коефіцієнт конкордації Метод СРО 
Значення W Значення 

2  | достовірність          

(
2 >=30.144)  

Значення ваги 
потенційного 

експерту | сила 
зв’язку >0.7 

1 W = 0.96 36.63 | +  0.9285 | + 

2 W = 0.96 36.42 | +  0.8735 | + 

3 W = 0.94 35.53 | +  0.9010 | + 

4 W = 0.95 35.95 | +  0.9120 | + 

5 W = 0.4 15.40 | -  0.6370 | - 

6 W = 0.97 36.81 | +  0.9120 | + 

7 W = 0.24 9.120 | -  0.5765 | - 

8 W = 0.94 35.79 | +  0.8955 | + 

9 W = 0.94 35.63 | +  0.8955 | + 

10 W = 0.91 34.47 | +  0.9010 | + 

11 W = 0.97 36.80 | +  0.9285 | + 

12 W = 0.95 36.14 | +  0.9175 | + 

13 W = 0.47 17.69 | -  0.6975 | - 

14 W = 0.84 32.08 | +  0.8570 | + 

15 W = 0.39 14.91 | -  0.6315 | - 

16 W = 0.25 9.330 | -  0.5600 | - 

17 W = 0.25 9.360 | -  0.5270 | - 

18 W = 0.64 24.35 | +  0.7580 | + 

19 W = 0.49 18.75 | -  0.7195 | + 

20 W = 0.53 20.19 | -  0.7525 | + 
Додаткові дослідження на штучно складених наборах даних показали, 

що коефіцієнт конкордації починає видавати значення, що не проходять 

перевірку за критерієм Пірсона із заданим рівнем значущості  =0,05 для 

випадків, коли значення за методом СРО менше за 0,85. Це означає, що 

коефіцієнт конкордації не дає можливості чітко визначати експертів на 

всьому інтервалі відповідності згідно шкали Чеддока. 
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Такі показники свідчать про те, що коефіцієнт конкордації і подібні 

йому методи, що приймають в якості вхідних даних список рангів, не можуть 

бути використані для розв’язання задачі відбору експертів для ранжування 

веб-ресурсів на основі оцінок.  

Очевидною причиною низького проценту коректних результатів є 

специфічне для такого методу нормування значень вхідних даних. В якості 

вхідних даних для розрахунку коефіцієнту конкордації використовуються 

значення рангів, які визначає експерт для кожного об’єкта Sє{1..n}, де n – 

кількість об’єктів. Натомість в задачі оцінювання веб-ресурсів 

використовуються оцінки від 1 до 10, незалежно від кількості оцінюваних 

об’єктів, що призводить до значного збільшення кількості однакових рангів 

при значеннях n, значно перевищуючих 10. 

Отже запропонований автором метод СРО є найбільш прийнятним для 

розрахунку ваги експертів і буде використовуватись для подальших 

досліджень методів ранжування. Його застосування потребує наявності 

великої кількості статистичних даних оцінок і може ефективно 

застосовуватись на середніх етапах розвитку системи. 

5.3. Метод розрахунку ваги експертів другого рівня 

Формування експертних груп лише з тих користувачів, що мають 

спільні оцінки з поточним користувачем, значно звужує коло потенційних 

експертів. Для розв’язання цієї задачі був запропонований метод розрахунку 

ваги експертів за відсутності спільних оцінок з поточним користувачем. Він 

передбачає наявність спільних оцінок з експертами першого рівня і визначає 

загальну вагу потенційного експерта другого рівня відносно поточного 

користувача )Û,d(U j0  з урахуванням його ваги відносно експерта першого 

рівня )Û,d(U ji  і ваги експерта першого рівня відносно поточного 

користувача )Û,d(U ji . 
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Таблиця 5.5. 

Фрагмент вибірки ваги експертів відносно один одного. 

Користу
вачі 

U0 U1 U2 U3 U4 U6 U11 U12 U14 U18 U19 U20 

U0 1 0.9285 0.8735 0.901 0.912 0.912 0.9285 0.9175 0.857 0.758 0.7195 0.7525 

U1 0.9285 1 0.868 0.9065 0.9285 0.8845 0.912 0.901 0.8625 0.7855 0.758 0.802 

U2 0.8735 0.868 1 0.8845 0.8405 0.8735 0.879 0.901 0.8295 0.7855 0.769 0.802 

U3 0.901 0.9065 0.8845 1 0.89 0.879 0.8955 0.8845 0.824 0.769 0.7525 0.7965 

U4 0.912 0.9285 0.8405 0.89 1 0.868 0.9065 0.8845 0.868 0.747 0.7305 0.7745 

U6 0.912 0.8845 0.8735 0.879 0.868 1 0.9285 0.8955 0.824 0.725 0.7085 0.7305 

U11 0.9285 0.912 0.879 0.8955 0.9065 0.9285 1 0.901 0.8515 0.7525 0.736 0.769 

U12 0.9175 0.901 0.901 0.8845 0.8845 0.8955 0.901 1 0.8735 0.7745 0.725 0.791 

U14 0.857 0.8625 0.8295 0.824 0.868 0.824 0.8515 0.8735 1 0.758 0.6865 0.7635 

U18 0.758 0.7855 0.7855 0.769 0.747 0.725 0.7525 0.7745 0.758 1 0.8075 0.8405 

U19 0.7195 0.758 0.769 0.7525 0.7305 0.7085 0.736 0.725 0.6865 0.8075 1 0.824 

U20 0.7525 0.802 0.802 0.7965 0.7745 0.7085 0.758 0.7525 0.769 0.791 0.736 1 

Для дослідження можливості використання оцінок експертів другого 

рівня було проведено додаткові дослідження. В таблиці 5.5 представлено 

фрагмент даних розрахунку ваги всіх членів експертної групи для вибірки 

даних №1 відносно один одного.  

Оскільки розрахована вага експертів є однаковою для обох експертів 

відносно один одного, таблиця ваги симетрична відносно діагоналі. Однак 

вона приводиться в повному вигляді для спрощення ілюстрації подальших 

розрахунків. Аналіз даних, приведених в таблиці 5.5 дозволяє відзначити 

наступні результати: 

- всі експерти крім одного мають значення ваги >0,7, що по-перше, 

дозволяє їм залишатись в експертній групі, а по-друге, демонструє високу 

міру узгодженості думок всередині експертної групи; 

- очевидно, що вага експерта №14 відносно експерта №19 показала 

значення нижче 0,7, тому що вага самого експерта №14 відносно поточного 
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користувача має значення 0,72 і лежить в безпосередній близькості від 

нижньої границі ваги, прийнятної для участі в експертній групі; 

- розрахована вага експертів відносно тих, що мають вагу більше 0,9 

відносно поточного користувача, має значення, близькі до їх ваги відносно 

поточного користувача. 

Для розробки методики урахування ваги експертів другого рівня при 

ранжуванні, необхідно обрати критерії оцінки відношення ваги експертів 

другого рівня відносно поточного користувача, виражені через вагу експертів 

першого рівня. 

В таблиці 5.6 представлені модулі різниць ваги експертів другого рівня 

з таблиці 5.5 та їх ваги відносно поточного користувача, що була розрахована 

раніше (таб. 5.4).  

Таблиця 5.6. 

Значення модулю різниці ваги експертів другого рівня 

Користу
вачі 

U0 U1 U2 U3 U4 U6 U11 U12 U14 U18 U19 U20 

U0 0 0.9285 0.8735 0.901 0.912 0.912 0.9285 0.9175 0.857 0.758 0.7195 0.7525 

U1 0.9285 0 0.0055 0.0055 0.0165 0.0275 0.0165 0.0165 0.0055 0.0275 0.0385 0.0495 

U2 0.8735 0.0605 0 0.0165 0.0715 0.0385 0.0495 0.0165 0.0275 0.0275 0.0495 0.0495 

U3 0.901 0.022 0.011 0 0.022 0.033 0.033 0.033 0.033 0.011 0.033 0.044 

U4 0.912 0 0.033 0.011 0 0.044 0.022 0.033 0.011 0.011 0.011 0.022 

U6 0.912 0.044 0 0.022 0.044 0 0 0.022 0.033 0.033 0.011 0.022 

U11 0.9285 0.0165 0.0055 0.0055 0.0055 0.0165 0 0.0165 0.0055 0.0055 0.0165 0.0165 

U12 0.9175 0.0275 0.0275 0.0165 0.0275 0.0165 0.0275 0 0.0165 0.0165 0.0055 0.0385 

U14 0.857 0.066 0.044 0.077 0.044 0.088 0.077 0.044 0 0 0.033 0.011 

U18 0.758 0.143 0.088 0.132 0.165 0.187 0.176 0.143 0.099 0 0.088 0.088 

U19 0.7195 0.1705 0.1045 0.1485 0.1815 0.2035 0.1925 0.1925 0.1705 0.0495 0 0.0715 

U20 0.7525 0.1265 0.0715 0.1045 0.1375 0.1815 0.1595 0.1265 0.0935 0.0825 0.1045 0 
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Для ілюстрації отриманих даних вони представлені на рис. 5.1 у 

вигляді діаграми. 

 

Рис. 5.1 Різниці ваги користувачів другого рівня. 

На рис. 5.2 представлена діаграма залежності середньої різниці ваги 

експертів другого рівня відносно ваги експертів першого рівня. 

З графіку видно, що відхилення ваги значно зростає при значеннях ваги 

експерта першого рівня менше 0,8. 

Дані аналогічних розрахунків, проведених на основі експертних груп із 

вибірок №2-№4, дають схожі результати (рис. 5.3– 5.8). 
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Рис. 5.2. Залежність середньої різниці ваги користувача другого рівня від 

ваги експерта першого рівня. 

 

Рис. 5.3. Різниці ваги користувачів другого рівня для вибірки даних №2 
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Рис. 5.4. Залежність середньої різниці ваги користувачів другого рівня від 

ваги експерта першого рівня для вибірки даних №2. 

 

Рис. 5.5. Різниці ваги користувачів другого рівня для вибірки даних №3 
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Рис. 5.6. Залежність середньої різниці ваги користувачів другого рівня від 

ваги експерта першого рівня для вибірки даних №3. 

 

Рис. 5.7. Різниці ваги користувачів другого рівня для вибірки даних №4 
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Рис. 5.8. Залежність середньої різниці ваги користувачів другого рівня від 

ваги експерта першого рівня для вибірки даних №4. 

Вагу експертів другого рівня відносно поточного користувача, 

доцільно розраховувати як добуток ваги експерта першого рівня відносно 

потенційного експерта другого рівня, що мають спільні оцінки, та ваги 

експерта першого рівня відносно поточного користувача: 

))U,d(U(W))Û,d(U(W))Û,W(d(U i0jij0   

До експертної групи відбираються потенційні експерти другого рівня, 

значення ваги яких відносно поточного користувача ))Û,W(d(U j0  > 0,7 за 

шкалою Чеддока. 

5.4. Визначення ваги користувачів, які не мають спільних оцінок 

Непрямий метод може застосовуватись при низькій кількості, або 

відсутності спільних оцінок. Заснований на використанні моделі розрахунку 

ваги потенційних експертів, побудованої на основі персональних соціальних 

профілів. Розрахунок ваги потенційних експертів на основі аналізу 
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попередньої діяльності завжди дає найбільш точні результати. Однак, на 

етапі вводу в експлуатацію системи ранжування, та в період з початку 

експлуатації до накопичення певної бази оцінок, неодмінно будуть виникати 

ситуації, в яких не достатньо даних для його застосування. Під накопиченням 

певної бази оцінок мається на увазі наявність у базі даних спільних оцінок у 

кількості, достатньої для формування експертних груп для більшості 

користувачів системи. Тому для забезпечення коректної роботи системи на 

ранньому етапі експлуатації, було прийнято рішення розробити метод 

визначення ваги користувачів, що взагалі не мають спільних оцінок.  

Соціальний профіль користувача формується на основі інформації, яку 

він вказує при реєстрації в системі [5]. Враховуючи світовий та вітчизняний 

досвід проведення психологічних досліджень [225-228], було обрано низку 

соціально-особистісних факторів, що можуть чинити вплив на формування 

думки користувача. По результатах дослідження, фактори, що виявились 

інформативними при побудові моделі визначення ваги потенційних 

експертів, будуть включені у форму реєстрації в системі в якості 

обов’язкових полів. 

Для побудови моделі розрахунку ваги експертів, було обрано ряд 

суб'єктивних ознак xm, які можуть прямо або побічно впливати на оцінку 

відвідувача: 

x1 – активність експерта, що виражається в загальній кількості оцінок 

експерта. 

x2 – різниця у віці, що на відміну від абсолютного значення повних 

років, є більш суб’єктивним показником відносно користувача. Співпадає з 

користувачем – 0,9, кожен рік різниці – (-0,01). 

x3 – дохід. Різниця в тисячах гривень. 

x4 – відповідь на питання 3+3*3=? Вірна відповідь – 0,9, невірна – 0,1. 

x5 – стать. Співпадає з користувачем – 0,9, не співпадає – 0,1. 
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x6 – наявність домашніх тварин. Співпадає з користувачем – 0,9, не 

співпадає – 0,1. 

x7 – освіта. Різниця між освітою користувача та експерта, виражена в 

числовому значенні. Шкала оцінювання освіти від 1 до 6, де 1 - середня 

освіта, і 6 - вчений ступінь. 

x8 – фах освіти, гуманітарна, технічна. Співпадає з користувачем – 0,9, 

не співпадає – 0,1. 

x9 – сімейний стан. Співпадає з користувачем – 0,9, не співпадає – 0,1. 

х10 – наявність автотранспортного засобу Співпадає з користувачем – 

0,9, не співпадає – 0,1. 

х11 – заняття спортом. Співпадає з користувачем – 0,9, не співпадає – 

0,1. 

Збір вхідних даних 

В якості вхідних даних використовувались соціальні профілі 

користувачів (U0 ‒ U60), що приймали участь в попередніх експериментах. 

Оскільки їх вага відносно користувача U0 вже була розрахована на вибірках 

даних оцінок №1-4, то для побудови моделі були використані  ті ж самі групи 

експертів, що представлені в таблицях 5.3, 5.28, 5.32, 5.36.  

Для визначення в термінах, користувачів, що не мають спільних оцінок 

ні з поточним користувачем, ні з членами експертної групи U0,exp, будемо 

називати потенційним експертом третього рівня.  

Необхідно побудувати модель впливу соціально-особистісних факторів 

користувачів мережі Інтернет на міру узгодженості думок між потенційним 

експертом третього рівня та поточним користувачем. 

Вибірка містить n = 20 точок спостережень і ділиться на дві частини: 

2/3 точок – навчальна вибірка А, 1/3 точок – перевірочна вибірка В: nA = 14, 

nB = 6.  

Точність отриманих моделей знаходилась за формулою коефіцієнта 

детермінації 
2R . 
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Для моделювання міри узгодженості думок експертів було досліджено 

11 алгоритмів побудови моделей (детально про алгоритми див. в розділі 1) [3, 

30, 33]:  

1) Комбінаторний (Combi). 

2) Ітераційні алгоритми індуктивного моделювання. 

2.1. З лінійним частинним описом моделі. 

 2.1.1. Багаторядний ітераційний алгоритм (БІА). 

 2.1.2. Релаксаційно-ітераційний алгоритм (РІА). 

 2.1.3. Комбінований ітераційний алгоритм (КІА). 

2.2. З квадратичним частинним описом моделі. 

 2.2.1. Багаторядний ітераційний алгоритм. 

 2.2.2. Релаксаційно-ітераційний алгоритм. 

 2.2.3. Комбінований ітераційний алгоритм. 

 2.2.4. Багаторядний ітераційно-комбінаторний алгоритм (БІКА). 

 2.2.5. Релаксаційний ітераційно-комбінаторний алгоритм (РІКА). 

 2.2.6. Узагальнений ітераційний алгоритм (УІА). 

3) Нейромережа (NN). 

Нижче представлені результати експериментів. У таблицях 5.7-5.16 

відображено основні результати моделювання порівнюваних алгоритмів. 

 1) Побудова моделі за допомогою комбінаторного алгоритму методу 

групового урахування аргументів. 

Отримана модель має вигляд: 

1110

75431

0257,01757,0

0434,0061,0307,00322,00052,0579,0ˆ

xx

xxxxxy




 (5.6) 
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Таблиця 5.7.  

Значення істинних та модельних результатів на вибірках А та В для 

комбінаторного алгоритму 

 
№ 
п/п 

Вибірка Дані y  
(істинні данні) 

Дані ŷ  
(модельні 

дані) 

Помилка 
(різниця між 
значеннями) 

1 

А 

1 0,821 0,179 

2 0,9285 0,994 -0,066 

3 0,8735 0,883 -0,010 

4 0,901 0,887 0,014 

5 0,912 0,744 0,169 

6 0,637 0,718 -0,081 

7 0,912 0,868 0,045 

8 0,5765 0,778 -0,202 

9 0,8955 0,822 0,074 

10 0,8955 0,874 0,022 

11 0,901 0,754 0,147 

12 0,9285 0,930 -0,001 

13 0,9175 0,907 0,010 

14 0,6975 0,801 -0,103 

15 

В 

0,857 0,910 -0,053 

16 0,6315 0,633 -0,002 

17 0,56 0,678 -0,118 

18 0,527 0,522 0,006 

19 0,758 0,749 0,009 

20 0,7195 0,713 0,006 

21 0,7525 0,758 -0,006 

Точність отриманої моделі, 
2R  

59,42% 
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Графічне представлення результатів наведено на рис.5.9, 5.10.  
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Рис. 5.9. Значення істинних та модельних результатів на вибірці А  
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Рис. 5.10. Значення істинних та модельних результатів на вибірці В  

 

2) Побудова моделі за допомогою ітераційних алгоритмів методу 

групового урахування аргументів. 

2.1. Лінійний частинний опис моделі 

2.1.1. Багаторядний ітераційний алгоритм 

Отримана модель має вигляд: 

98

765321

063,0085,0

011,00007,0141,0005,0003,00005,0691,0ˆ

xx

xxxxxxy




 (5.7) 
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Таблиця 5.8.  

Значення істинних та модельних результатів на вибірках А та В для БІА 

(лінійна залежність). 

 
№ 
п/п 

Вибірка Дані y  
(істинні данні) 

Дані ŷ  
(модельні 

дані) 

Помилка 
(різниця між 
значеннями) 

1 

А 

1 0,837 0,163 

2 0,9285 0,973 -0,045 

3 0,8735 0,884 -0,011 

4 0,901 0,891 0,010 

5 0,912 0,829 0,083 

6 0,637 0,670 -0,033 

7 0,912 0,901 0,011 

8 0,5765 0,810 -0,233 

9 0,8955 0,807 0,089 

10 0,8955 0,972 -0,076 

11 0,901 0,845 0,056 

12 0,9285 0,900 0,028 

13 0,9175 0,856 0,062 

14 0,6975 0,802 -0,104 

15 

В 

0,857 0,793 0,064 

16 0,6315 0,702 -0,070 

17 0,56 0,865 -0,305 

18 0,527 0,662 -0,135 

19 0,758 0,738 0,020 

20 0,7195 0,830 -0,111 

21 0,7525 0,763 -0,010 

Точність отриманої моделі, 
2R  

42,2% 
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Графічне представлення результатів та значення критерію селекції по 

рядах наведено у Додатку Б. 

2.1.2. Релаксаційно-ітераційний алгоритм. 

Отримана модель має вигляд: 

3031,08,0ˆ xy       (5.8) 
Таблиця 5.9. 

Значення істинних та модельних результатів на вибірках А та В для РІА 

(лінійна залежність) 

№ 
п/п 

Вибірка Дані y  
(істинні данні) 

Дані ŷ  

(модельні дані) 

Помилка 
(різниця між 
значеннями) 

1 

А 

1 0,57 0,43 

2 0,9285 0,445 0,4835 

3 0,8735 0,693 0,1805 

4 0,901 0,633 0,268 

5 0,912 0,756 0,156 

6 0,637 0,756 -0,119 

7 0,912 0,756 0,156 

8 0,5765 0,695 -0,1185 

9 0,8955 0,797 0,0985 

10 0,8955 0,57 0,3255 

11 0,901 0,756 0,145 

12 0,9285 0,693 0,2355 

13 0,9175 0,756 0,1615 

14 0,6975 0,797 -0,0995 

15 

В 

0,857 0,756 0,101 

16 0,6315 0,756 -0,1245 

17 0,56 0,756 -0,196 

18 0,527 0,756 -0,229 

19 0,758 0,756 0,002 

20 0,7195 0,756 -0,0365 

21 0,7525 0,756 -0,0035 

Точність отриманої моделі, 
2R  

17,7% 
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Графічне представлення результатів та значення критерію селекції по 

рядах наведено у Додатку Б. 

2.1.3. Комбінований ітераційний алгоритм. 

Отримана модель має вигляд: 

1098

765321

0738,0093,0113,0

026,000017,0105,0008,00046,0005,0652,0ˆ

xxx

xxxxxxy




(5.9) 

Таблиця 5.10. 

Значення істинних та модельних результатів на вибірках А та В для КІА 

(лінійна залежність) 

№ 
п/п 

Вибірка Дані y  
(істинні данні) 

Дані ŷ  
(модельні 

дані) 

Помилка 
(різниця між 
значеннями) 

1 

А 

1 0,867 0,133 

2 0,9285 0,964 -0,0355 

3 0,8735 0,892 -0,0185 

4 0,901 0,836 0,065 

5 0,912 0,811 0,101 

6 0,637 0,645 -0,008 

7 0,912 0,943 -0,031 

8 0,5765 0,766 -0,1895 

9 0,8955 0,832 0,0635 

10 0,8955 0,93 -0,0345 

11 0,901 0,801 0,1 

12 0,9285 0,944 -0,0155 

13 0,9175 0,924 -0,0065 

14 0,6975 0,821 -0,1235 

15 

В 

0,857 0,885 -0,028 

16 0,6315 0,76 -0,1285 

17 0,56 0,82 -0,26 

18 0,527 0,609 -0,082 
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Продовження таблиці 5.10 

19 В 0,758 0,693 0,065 

20 0,7195 0,789 -0,0695 

21 0,7525 0,779 -0,0265 

Точність отриманої моделі, 
2R  

55,14% 

 
Графічне представлення результатів та значення критерію селекції по 

рядах наведено у Додатку Б. 

2.2. Квадратичний частинний опис моделі. 

2.2.1. Багаторядний ітераційний алгоритм, AR =0,1. 

Отримана модель має вигляд: 

2
8

2
3

2
78775

2
997

2
6837398

659685537695

8697653

0012,00027,0005,00076,000009,0

12,0031.00109,0004,00059,00178,0

0186,00717,0007,0003,00094,00559,0

005,00807,0017,0052,01938,00438,08407,0ˆ

xxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxy
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Таблиця 5.11.  

Значення істинних та модельних результатів на вибірках А та В для БІА 

(квадратична залежність) 

№ 
п/п 

Вибірка Дані y  
(істинні данні) 

Дані ŷ  
(модельні 

дані) 

Помилка 
(різниця між 
значеннями) 

1 

А 

1 1,019 -0,019 

2 0,9285 0,908 0,0205 

3 0,8735 0,847 0,0265 

4 0,901 0,864 0,037 

5 0,912 0,771 0,141 

6 0,637 0,629 0,008 

7 0,912 0,943 -0,031 

8 0,5765 0,816 -0,2395 

9 0,8955 0,861 0,0345 
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Продовження таблиці 5.11 

10 

А 

0,8955 0,895 0,0005 

11 0,901 0,871 0,03 

12 0,9285 0,881 0,0475 

13 0,9175 0,88 0,0375 

14 0,6975 0,791 -0,0935 

15 

В 

0,857 0,85 0,007 

16 0,6315 0,641 -0,0095 

17 0,56 0,835 -0,275 

18 0,527 0,647 -0,12 

19 0,758 0,744 0,014 

20 0,7195 0,82 -0,1005 

21 0,7525 0,765 -0,0125 

Точність отриманої моделі, 
2R  

56,25% 

Графічне представлення результатів та значення критерію селекції по 

рядах наведено у Додатку Б. 

2.2.2. Релаксаційно-ітераційний алгоритм, AR =0,049. 

Отримана модель має вигляд: 

2
9

2
797

95
2
575975

077,1003,00377,0

343,0278,00612,01077,00174,01584,0969,0ˆ

xxxx

xxxxxxxxy




(5.11) 

Таблиця 5.12. 

Значення істинних та модельних результатів на вибірках А та В для РІА 

(квадратична залежність). 

№ 
п/п 

Вибірка Дані y  
(істинні данні) 

Дані ŷ  
(модельні 

дані) 

Помилка 
(різниця між 
значеннями) 

1 

А 

1 0,841 0,159 

2 0,9285 0,736 0,1925 

3 0,8735 0,708 0,1655 
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Продовження таблиці 5.12 

4 

А 

0,901 0,818 0,083 

5 0,912 0,726 0,186 

6 0,637 0,572 0,065 

7 0,912 0,727 0,185 

8 0,5765 0,516 0,0605 

9 0,8955 0,726 0,1695 

10 0,8955 0,726 0,1695 

11 0,901 0,698 0,203 

12 0,9285 0,918 0,0105 

13 0,9175 0,75 0,1675 

14 0,6975 0,716 -0,0185 

15 

В 

0,857 0,717 0,14 

16 0,6315 0,637 -0,0055 

17 0,56 0,718 -0,158 

18 0,527 0,548 -0,021 

19 0,758 0,75 0,008 

20 0,7195 0,726 -0,0065 

21 0,7525 0,729 0,0235 

Точність отриманої моделі, 
2R  

54,25% 

 

Графічне представлення результатів та значення критерію селекції по 

рядах наведено у Додатку Б. 

 
2.2.3. Комбінований ітераційний алгоритм, AR =0,044. 

Отримана модель має вигляд: 

2
7

2
5

73
2
353753

0024,0153,6

01,00007,00834,0085,0184,6099,0419,0ˆ

xx

xxxxxxxxy




(5.12) 
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Таблиця 5.13. 

Значення істинних та модельних результатів на вибірках А та В для КІА 

(квадратична залежність) 

№ 
п/п 

Вибірка Дані y  
(істинні данні) 

Дані ŷ  
(модельні 

дані) 

Помилка 
(різниця між 
значеннями) 

1 

А 

1 0,98 0,02 

2 0,9285 0,931 -0,0025 

3 0,8735 0,884 -0,0105 

4 0,901 0,864 0,037 

5 0,912 0,796 0,116 

6 0,637 0,588 0,049 

7 0,912 0,961 -0,049 

8 0,5765 0,724 -0,1475 

9 0,8955 0,895 0,0005 

10 0,8955 0,935 -0,0395 

11 0,901 0,837 0,064 

12 0,9285 0,884 0,0445 

13 0,9175 0,898 0,0195 

14 0,6975 0,796 -0,0985 

15 

В 

0,857 0,895 -0,038 

16 0,6315 0,635 -0,0035 

17 0,56 0,715 -0,155 

18 0,527 0,641 -0,114 

19 0,758 0,796 -0,038 

20 0,7195 0,763 -0,0435 

21 0,7525 0,7 0,0525 

Точність отриманої моделі, 
2R  

77,17% 
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Графічне представлення результатів та значення критерію селекції по 

рядах наведено у Додатку Б. 

 
2.2.4. Багаторядний ітераційно-комбінаторний алгоритм, AR =0,033. 

Отримана модель має вигляд: 

2
1

2
77687

61
2
5317386810

2
383

2
8855381

31051063
2
107110

876531

000018,00092,0002,0011,0

00001,01013,00001,0009,000018,0085,0

001,00085,0014,0076,00228,000001,0

0238,0228,000016,0119,00024,0182,0

089,0118,0002,0271,00289,0003,0904,0ˆ

xxxxxx

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxy
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Таблиця 5.14. 

Значення істинних та модельних результатів на вибірках А та В для БІКА 

№ 
п/п 

Вибірка Дані y  
(істинні данні) 

Дані ŷ  
(модельні 

дані) 

Помилка 
(різниця між 
значеннями) 

1 

А 

1 0,931 0,069 

2 0,9285 0,944 -0,0155 

3 0,8735 0,843 0,0305 

4 0,901 0,959 -0,058 

5 0,912 0,77 0,142 

6 0,637 0,622 0,015 

7 0,912 0,932 -0,02 

8 0,5765 0,779 -0,2025 

9 0,8955 0,861 0,0345 

10 0,8955 0,932 -0,0365 

11 0,901 0,836 0,065 

12 0,9285 0,901 0,0275 

13 0,9175 0,872 0,0455 

14 0,6975 0,793 -0,0955 
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Продовження таблиці 5.14 

15 

В 

0,857 0,86 -0,003 

16 0,6315 0,641 -0,0095 

17 0,56 0,687 -0,127 

18 0,527 0,553 -0,026 

19 0,758 0,747 0,011 

20 0,7195 0,846 -0,1265 

21 0,7525 0,767 -0,0145 

Точність отриманої моделі, 
2R  

71,8% 

 
2.2.5. Релаксаційний ітераційно-комбінаторний алгоритм, AR =0,05. 

Отримана модель має вигляд: 

2
9

2
797

95
2
575975

077,1003,00377,0

343,0278,00612,01077,00174,01584,0969,0ˆ

xxxx

xxxxxxxxy
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Таблиця 5.15 

Значення істинних та модельних результатів на вибірках А та В для РІКА 

№ 
п/п 

Вибірка Дані y  
(істинні данні) 

Дані ŷ  
(модельні 

дані) 

Помилка 
(різниця між 
значеннями) 

1 

А 

1 0,841 0,159 

2 0,9285 0,736 0,1925 

3 0,8735 0,708 0,1655 

4 0,901 0,818 0,083 

5 0,912 0,726 0,186 

6 0,637 0,572 0,065 

7 0,912 0,727 0,185 

8 0,5765 0,516 0,0605 

9 0,8955 0,726 0,1695 
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Продовження таблиці 5.15 

10 

А 

0,8955 0,726 0,1695 

11 0,901 0,698 0,203 

12 0,9285 0,918 0,0105 

13 0,9175 0,75 0,1675 

14 0,6975 0,716 -0,0185 

15 

В 

0,857 0,717 0,14 

16 0,6315 0,637 -0,0055 

17 0,56 0,718 -0,158 

18 0,527 0,548 -0,021 

19 0,758 0,75 0,008 

20 0,7195 0,726 -0,0065 

21 0,7525 0,729 0,0235 

Точність отриманої моделі, 
2R  

54,25% 

Графічне представлення результатів та значення критерію селекції по 

рядах наведено у Додатку Б. 

2.2.6. Узагальнений ітераційний алгоритм, AR =0,003. 

Отримана модель має вигляд: 

7281
2
8

2
2

2
1875

0053,00003,00051,0

0007,0000159,00637,01448,0106,089,0ˆ

xxxxx

xxxxxy
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Таблиця 5.16. 

Значення істинних та модельних результатів на вибірках А та В для УІА 

№ 
п/п 

Вибірка Дані y  
(істинні данні) 

Дані ŷ  
(модельні 

дані) 

Помилка 
(різниця між 
значеннями) 

1 

А 

1 0,904 0,096 

2 0,9285 0,895 0,033 

3 0,8735 0,752 0,122 

4 0,901 0,882 0,019 



228 

 

Продовження таблиці 5.16 

5 

 

0,912 0,810 0,102 

6 0,637 0,628 0,009 

7 0,912 0,865 0,047 

8 0,5765 0,637 -0,061 

9 0,8955 0,818 0,077 

10 0,8955 0,961 -0,066 

11 0,901 0,911 -0,010 

12 0,9285 0,886 0,042 

13 0,9175 0,928 -0,010 

14 0,6975 0,737 -0,040 

15 

В 

0,857 0,856 0,001 

16 0,6315 0,730 -0,098 

17 0,56 0,680 -0,120 

18 0,527 0,574 -0,047 

19 0,758 0,788 -0,030 

20 0,7195 0,814 -0,094 

21 0,7525 0,750 0,003 

Точність отриманої моделі, 
2R  

80,27% 

 
Графічне представлення результатів та значення критерію селекції по 

рядах наведено на рис.5.11-5.13. З рис. 5.11 видно, що узагальнений алгоритм 

досягає мінімуму на 7-му ряді. 

Для побудови моделі був використаний багатошаровий перцептрон з 

трьома прихованими шарами та гіперболічним тангенсом в якості функції 

активації. В першому шарі ‒ 5 нейронів, другому ‒ 5, третьому ‒ 3 нейрона. 

На виході мережі був один нейрон. Дана структура мережі була обрана в ході 

чисельних експериментів [20, 22, 25] як оптимальна по кількості нейронів, 

шарів та значенні помилки. 
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Рис. 5.11. Значення критерію оцінки (AR критерій) по рядах. 
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Рис. 5.12. Значення істинних та модельних результатів на вибірці А. 
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Рис. 5.13. Значення істинних та модельних результатів на вибірці В  
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3) Побудова моделі за допомогою нейромережевого підходу. 

Навчання нейромережі проходило з застосуванням методу зворотного 

поширення помилки. Вся вибірка поділялася випадковим чином на три 

підгрупи в наступних пропорціях: 70% ‒ тестова, 25% ‒ перевірочна, 5% ‒ 

контрольна.  

В таб. 5.17 представлені результати нейромережевої симуляції. 

Таблиця 5.17 

Результати нейромережевої симуляції 

№ 
п/п 

Вибірка Дані y  
(істинні данні) 

Дані ŷ  
(модельні 

дані) 

Помилка 
(різниця між 
значеннями) 

1 

А 

1 0,905 0,095 

2 0,9285 0,894 0,035 

3 0,8735 0,752 0,122 

4 0,901 0,883 0,018 

5 0,912 0,81 0,102 

6 0,637 0,628 0,009 

7 0,912 0,865 0,047 

8 0,5765 0,558 0,019 

9 0,8955 0,817 0,079 

10 0,8955 0,961 -0,066 

11 0,901 0,911 -0,010 

12 0,9285 0,886 0,043 

13 0,9175 0,928 -0,011 

14 0,6975 0,737 -0,040 

15 

В 

0,857 0,856 0,001 

16 0,6315 0,63 0,001 

17 0,56 0,68 -0,120 

18 0,527 0,574 -0,047 

19 0,758 0,788 -0,030 

20 0,7195 0,814 -0,094 

21 С 0,7525 0,75 0,002 

Точність отриманої моделі, 
2R  81,96 % 
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В таб. 5.18 представлені зведені результати моделювання. 

Таблиця 5.18 

Зведені результати моделювання за всіма алгоритмами. 

Алгор

итм 

R2, 

% 

Наявність істинних одночленів Число 
зайвих 

одночле
нів 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 

Combi 59,42 +  + + +  +   + + 4 

Ітераційні алгоритми з лінійним частинним описом моделі 

БІА 42,2 + + +  + + + + +   3 

РІА 17,7   +         10 

КІА 55,14 + + +  + + + + + +  2 

Ітераційні алгоритми з квадратичним частинним описом моделі 

БІА 56,25   +  + + + + +   5 

РІА 54,25     +  +  +   8 

КІА 77,17   +  +  +     8 

БІКА 71,8 +  +  + + + +  +  4 

РІКА 54,25     +  +  +   8 

УІА 80,27 + +   +  + +    6 

 

NN 81,96 NA NA 

 

З таб. 5.18 видно, що найкращі результати моделювання отримані за 

допомогою УІА та нейромережі. Але нейромережа виділяє приховані 

залежності між входом та виходом (система «чорного ящика») та після 

навчання здатна спрогнозувати наступне значення. Однак, математичну 

модель, яка буде відображати зв’язок між входом та виходом, отримати 

досить важко, оскільки для кожного зв’язку в мережі на кожному шарі 

визначається велика кількість ваг. Тому математична модель в розгорнутому 

вигляді буде неосяжною для сприйняття та використання. В УІА – навпаки, 
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можна використовувати саму математичну модель,  що є більш зручним для 

даної задачі, так як в контексті даної роботи отримана модель є проміжним 

етапом для розв’язку поставленої задачі в режимі обмеженого часу, на 

відміну від нейромережі [34, 40]. Крім того, як видно з отриманої залежності 

(модель УІА), серед 11 показників істотні мають лише 6: 

- x1 – активність експерта, що виражається в загальній кількості оцінок 

експерта; 

- x2 – різниця у віці, що на відміну від абсолютного значення повних 

років, є більш суб’єктивним показником відносно користувача. Співпадає з 

користувачем – 0,9, кожен рік різниці – (-0,01); 

- x5 – стать. Співпадає з користувачем – 0,9, не співпадає – 0,1; 

- x7 – освіта. Різниця між освітою користувача та експерта, виражена в 

числовому значенні. Шкала оцінювання освіти від 1 до 6, де 1 - середня 

освіта, і 6 - вчений ступінь; 

- x8 – фах освіти, гуманітарна, технічна Співпадає з користувачем – 0,9, 

не співпадає – 0,1; 

З огляду на вищесказане, можна зробити загальний висновок: 

результати моделювання показали, що краща модель була знайдена за 

допомогою узагальненого ітераційного алгоритму, який містить в собі всі 

попередні ітераційні структури. 

5.5 Ранжування результатів пошуку 

В роботі розглядається задача ранжування результатів видачі 

пошукових систем на прикладі пошукової системи google.com.ua. На перший 

погляд така задача є дуже трудомісткою, враховуючи велику кількість 

результатів, що в більшості випадків сягає сотень тисяч, а то й декілька 

мільйонів. Але при більш детальному аналізі алгоритмів роботи пошукових 

систем, виявляється, що обчислювальна складність задачі на декілька 

порядків нижча [28]. Фактична кількість результатів пошуку, до яких 
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користувач отримує доступ набагато менша ніж заявлена системою при 

виконанні пошукового запиту. 

Різниця між заявленою та фактичною кількістю результатів пошуку 

продемонстровано на прикладі пошукового запиту «купити ноутбук Київ». 

На першій, та всіх крім останньої, сторінках пошукової видачі під рядком 

вводу пошукового запиту відображається кількість знайдених результатів, 

приблизно 938000 (рис. 5.14). На останній сторінці, в даному випадку – №11, 

відображається фактична кількість доступних користувачу результатів – 94 

(рис. 5.15). Також над переліком сторінок з’являється можливість 

відобразити результати, які були скриті з посиланням на схожість із вже 

запропонованими (рис. 5.16).  

 

Рис. 5.14 Заявлена системою кількість результатів пошуку 

 

Рис. 5.15 Фактична кількість результатів пошуку у видачі 

 

Рис. 5.16 Опція відображення додаткових результатів 

При виборі цієї опції, кількість доступних результатів збільшується до 

368 (рис. 5.17). Інші варіанти отримати більше результатів відсутні. 
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Рис. 5.17 Максимальна кількість результатів пошуку 

В таблиці 5.19 приведено результати аналогічних досліджень з різними 

пошуковими запитами. 

Таблиця 5.19. 

Заявлена та фактична кількість результатів в пошуковій видачі google.com.ua 

Пошуковий запит Кількість результатів 
Заявлена 

Google 
Фактична 
стандартна 

Фактична 
розширена 

Купити ноутбук Київ 938 000 93 368 

Замовити металопластикові 

вікна 

75 100 87 319 

Типографія київ 218 000 207 359 

Послуги охорони київ 10 200 000 138 397 

Смартфон ціна 7 600 000 69 385 

Ремонт під ключ 1 300 000 155 388 

Автозапчастини київ 3 020 000 140 371 

Медичний центр київ 12 200 000 206 384 

Меблі на замовлення 154 000 000 312 517 

 

Аналогічні показники кількості результатів спостерігаються за 

абсолютною більшістю пошукових запитів. 

Отже, на практиці задача ранжування зводиться до обробки лише 

декількох сотень результатів, розв’язання якої не вимагає значних 

обчислювальних потужностей. 

Одним з найпоширеніших методів ранжування на основі оцінок є 

метод середніх балів [229]. Алгоритм методу середніх балів: 
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- обчислення підсумкової суми по кожному проекту, Sij = Σ bij; 

- розрахунок середнього арифметичного рангу, rj = Sij / n; 

- побудова нового списку рангів; 

- вибір проектів з принципу ‒ чим менше середній ранг, тим краще 

проект. 

Однак вважається, що такий спосіб є некоректним, оскільки бали 

зазвичай виміряні в порядковій шкалі, і обґрунтованим є використання 

медіан рангів для визначення середніх балів [230]. 

Алгоритм методу медіан рангів: 

Крок 1. Упорядкування оцінок кожного експерта по зростанню. 

Крок 2. Знаходження медіани, mj. 

Крок 3. Побудова нового ранжування. 

Крок 4. Вибір проектів з принципу ‒ чим менше ранг, тим краще 

проект. 

Для перевірки ефективності та коректності застосування представлених 

вище методів для розв’язання задачі ранжування веб-ресурсів на основі 

оцінок користувачів, було проведено 4 експерименти. Було сформовано 4 

вибірки даних, по одній на кожен експеримент (таблиця 5.3, таблиці 5.28, 

5.32, 5.36). В кожній вибірці 20 користувачів оцінювали 20 веб-ресурсів по 

якості представленої інформації та зручності використання. Всього для 

формування чотирьох вибірок було залучено 60 користувачів. Деякі 

користувачі приймали участь в оцінюванні веб-ресурсів більше ніж в одній 

вибірці. Для всіх чотирьох експериментів однакові користувачі позначенні 

одноковими номерами, наприклад, користувач №1 в кожному з 

експериментів є одним і тим самим. В кожному експерименті приймали 

участь декілька експертів із попереднього експерименту і нові користувачі. 

Це зроблено для того, щоб забезпечити можливість прослідкувати значення 

ваги одних і тих самих експертів на різних вибірках даних. 
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Експеримент 1. Порівняння методів ранжування результатів пошуку на 

основі оцінок користувачів. 

Мета: провести порівняльний аналіз ефективності застосування 

методів медіан рангів та середніх балів (а також його модифікацій, 

запропонованих автором) для розв’язання задачі ранжування результатів 

видачі пошукових систем на основі оцінок користувачів. 

Вхідні дані: вибірка даних оцінок веб-ресурсів №1 (таб. 5.3) 

Хід експерименту: 

1. Визначення ваги експертів методом СРО. 

Значення ваги потенційних експертів відносно користувача №0 для 

вибірки даних №1 були розраховані за методом СРО. Результати 

представлені в таблиці 5.20. 

Таблиця 5.20 

Значення ваги потенційних експертів відносно користувача №0 для вибірки 

даних №1 

Користувач 
Вага 

користувача 

Відібраний до 
експертної 

групи 
1 0.9285 + 

2 0.8735 + 

3 0.9010 + 

4 0.9120 + 

5 0.6370 - 

6 0.9120 + 

7 0.5765 - 

8 0.8955 + 

9 0.8955 + 

10 0.9010 + 

11 0.9285 + 
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Продовження таблиці 5.20 

12 0.9175 + 

13 0.6975 - 

14 0.8570 + 

15 0.6315 - 

16 0.5600 - 

17 0.5270 - 

18 0.7580 + 

19 0.7195 + 

20 0.7525 + 

 

На основі представлених в таблиці результатів формується експертна 

група для користувача №0. До неї входять користувачі, що мають 

розрахункове значення ваги за шкалою Чеддока > 0,7. 

Номери експертів: 1-4, 6, 8-12, 14, 18-20. 

Для ранжування веб-ресурсів формується нова вибірка, що включає 

оцінки лише експертів (таб. 5.21) 

Таблиця 5.21 

Вибірка оцінок експертної групи. 

Веб-ресурс → A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 
↓ Користувач  

0 10 10 8 5 7 4 6 8 9 9 9 7 6 6 4 3 8 8 3 5 

1 10 10 9 6 8 6 6 7 9 8 8 7 6 6 5 5 8 8 4 4 

2 8 8 9 5 6 4 5 5 7 7 7 6 5 5 4 4 7 7 3 4 

3 9 9 9 5 7 5 4 9 8 9 8 8 6 6 5 5 7 6 3 3 

4 10 10 9 7 7 6 6 8 8 8 8 8 6 6 3 2 9 9 4 3 

6 9 10 7 6 8 3 5 8 9 10 9 6 5 5 3 3 7 6 4 4 
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Продовження таблиці 5.21 

8 8 8 6 4 7 4 5 8 7 10 8 7 7 5 3 4 9 7 3 4 

9 7 9 8 5 6 5 6 6 8 8 10 6 6 7 3 3 9 7 4 3 

10 7 9 7 4 8 5 6 6 10 8 9 8 8 6 4 4 9 8 3 4 

11 9 10 8 5 7 6 5 8 9 9 9 6 6 5 2 4 7 9 4 4 

12 8 8 9 6 7 4 4 7 9 8 10 6 7 6 3 3 8 8 3 4 

14 7 7 5 4 8 7 7 7 8 8 8 7 7 7 3 2 8 9 2 4 

18 7 7 10 6 4 5 9 8 8 6 7 3 10 8 6 5 5 8 6 7 

19 7 9 9 8 5 6 6 9 5 7 7 5 8 4 6 10 6 7 7 9 

20 8 7 9 7 4 7 4 8 5 7 6 7 9 9 5 7 5 8 8 4 

Перед початком ранжування веб-ресурсів за обраними методами, слід 

отримати еталонне ранжування, відносно якого будуть порівнюватись 

результати. Просте сортування веб-ресурсів за зменшенням значень оцінок 

користувача №0 дає лише приблизні результати. Такий спосіб лише 

впорядковує за зменшенням групи веб-ресурсів з однаковими оцінками (таб. 

5.22). При цьому справжній порядок веб-ресурсів всередині кожної групи 

залишається невідомим. Отже для побудови еталонного ранжування 

користувач №0 присвоїв кожному веб-ресурсу ранг від 1 до 20, де 1 – 

найвищий ранг (таб. 5.22).  

Еталонне ранжування поточного користувача складалось в ручному 

режимі. 
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Таблиця 5.22. 

Еталонне ранжування поточного користувача 

Порядковий номер 
веб-ресурсу у вибірці 

Сортування за 
зменшенням оцінки 

Ручне ранжування 
поточного 

користувача 
1 A1 B1 

2 B1 A1 

3 I1 K1 

4 J1 J1 

5 K1 I1 

6 C1 C1 

7 H1 R1 

8 Q1 Q1 

9 R1 H1 

10 E1 E1 

11 L1 L1 

12 G1 G1 

13 M1 N1 

14 N1 M1 

15 D1 D1 

16 T1 T1 

17 F1 F1 

18 O1 O1 

19 P1 S1 

20 S1 P1 

 

2. Визначення рангів веб-ресурсів за методом медіан рангів. 

Згідно приведеного вище алгоритму першим кроком необхідно 

впорядкувати експертні оцінки по кожному окремому веб-ресурсу з таблиці 

5.21 в порядку зменшення (таб. 5.23). 
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 Таблиця 5.23. 

Впорядковані оцінки 

Веб-рес.→ A1 B1 C1 D1 E1 F1 G1 H1 I1 J1 K1 L1 M1 N1 O1 P1 Q1 R1 S1 T1 
↓ № з/п 

1 10 10 10 8 8 7 9 9 10 10 10 8 10 9 6 10 9 9 8 9 

2 10 10 9 7 8 7 7 9 9 10 10 8 9 8 6 7 9 9 7 7 

3 9 10 9 7 8 6 6 8 9 9 9 8 8 7 5 5 9 9 6 4 

4 9 10 9 6 8 6 6 8 9 9 9 7 8 7 5 5 9 8 4 4 

6 9 9 9 6 7 6 6 8 9 8 9 7 7 6 5 5 8 8 4 4 

8 8 9 9 6 7 6 6 8 8 8 8 7 7 6 4 4 8 8 4 4 

9 8 9 9 6 7 5 6 8 8 8 8 7 7 6 4 4 8 8 4 4 

10 8 9 9 5 7 5 5 8 8 8 8 6 6 6 3 4 7 8 4 4 

11 8 8 8 5 7 5 5 7 8 8 8 6 6 6 3 4 7 7 3 4 

12 7 8 8 5 6 5 5 7 8 8 8 6 6 5 3 3 7 7 3 4 

14 7 8 7 5 6 4 5 7 7 7 7 6 6 5 3 3 7 7 3 4 

18 7 7 7 4 5 4 4 6 7 7 7 6 6 5 3 3 6 7 3 3 

19 7 7 6 4 4 4 4 6 5 7 7 5 5 5 3 2 5 6 3 3 

20 7 7 5 4 4 3 4 5 5 6 6 3 5 4 2 2 5 6 2 3 

Медіани 

рангів 
8 9 9 5.5 7 5 5.5 8 8 8 8 6.5 6.5 6 3.5 4 7.5 8 4 4 

Останнім рядком в таблиці 5.23 приведені значення медіан рангів. 

Вони розраховуються як середнє значення оцінок, що знаходяться на 

центральних місцях,  m = 20 / 2 = 10 та 11 місцях. 

Наступним кроком є побудова ранжування за значеннями медіан, та 

присвоєння нових рангів. Новий ранг для веб-ресурсу з унікальним 

значенням дорівнює номеру місця в упорядкованому ряду. У разі, якщо 

декілька веб-ресурсів мають однакові ранги за значенням медіани, їх нові 
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ранги дорівнюють середньому арифметичному номерів їх місць в 

упорядкованому ряду (таб. 5.24).  

Таблиця 5.24 

Нові ранги веб-ресурсів 

Номер веб-
ресурсу в 

початковій 
вибірці 

Номери місць в 
упорядкованому 

ряду 

Значення 
медіани 

Ранжування 
факторів за 

значення 
медіани 

Нові ранги 

B1 1 9 1 1,5 

C1 2 9 1 1,5 

A1 3 8 3 5,5 

H1 4 8 3 5,5 

I1 5 8 3 5,5 

J1 6 8 3 5,5 

K1 7 8 3 5,5 

R1 8 8 3 5,5 

Q1 9 7,5 9 9 

E1 10 7 10 10 

L1 11 6,5 11 11,5 

M1 12 6,5 11 11,5 

N1 13 6 13 13 

D1 14 5,5 14 14,5 

G1 15 5,5 14 14,5 

F1 16 5 16 16 

P1 17 4 17 18 

S1 18 4 17 18 

T1 19 4 17 18 

O1 20 3,5 20 20 
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Ранжування (тобто впорядкування ‒ підсумкова думка комісії 

експертів) по медіанам має вигляд: 

B1,C1 < A1,H1,I1,J1,K1,R1 < Q1 < E1 < L1,M1 < N1 < D1,G1 < F1 < P1,S1,T1 < O1 

Тут запис типу «Q1 < E1» означає, що веб-ресурс Q1 передує веб-

ресурсу E1 (тобто веб-ресурс Q1 має вищий ранг ніж веб-ресурс E1). 

Оскільки деякі веб-ресурси отримали однакову суму балів, то вони 

вважаються еквівалентними та об’єднуються в групу – клас еквівалентності. 

3. Ранжування веб-ресурсів за методом середніх балів (а також його 

модифікацій, запропонованих автором) 

Традиційно, застосування методу середніх балів передбачає 

використання середнього арифметичного для розрахунку значень.  

В роботі для обчислення середніх балів використовувались наступні 

способи: 

- середнє арифметичне (СА); 

- середнє арифметичне зважене (САЗ); 

- середнє гармонічне (СГ); 

- середнє гармонічне зважене (СГЗ). 

Середнє гармонічне було обрано в якості альтернативи по двом 

причинам: 

1. СГ двоїсто середньому арифметичному в наступному сенсі: 

H(x1,…, xn) = A-1(x1
-1,…, xn

-1) та A(x1,…, xn) = H-1(x1
-1,…, xn

-1), коли 

останнє визначено. 

2. Нерівність про середні стверджує, що середнє гармонійне чисел не 

перевищує середнє геометричне, середнє арифметичне і середнє 

квадратичне, причому всі середні рівні тільки в разі рівності всіх чисел x1 = 

… = xn, тобто: H ≤ G ≤ A ≤ S, 

де H ‒ середнє гармонічне; 

G ‒ середнє геометричне; 

A ‒ середнє арифметичне; 
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S ‒ середньоквадратичне. 

Зважені модифікації середнього арифметичного та середнього 

гармонічного дозволяють розрахувати нові ранги веб-ресурсів з урахуванням 

ваги експертів.  

В таблиці 5.25 представлені дані розрахунку рангів веб-ресурсів за 

методом середніх балів. 

Таблиця 5.25 

Ранги веб-ресурсів 

Веб-ресурс Ранг веб-ресурсу, розрахований за методами: 

СА САЗ СГ СГЗ 

A1 8.142857 8.186422 8.158281 8.107372 

B1 8.642857 8.692747 8.699647 8.561141 

C1 8.142857 8.11233 8.101196 8.119847 

D1 5.571429 5.527025 5.614922 5.502869 

E1 6.571429 6.656235 6.639741 6.538092 

F1 5.214286 5.182274 5.272789 5.196464 

G1 5.571429 5.538319 5.598789 5.574416 

H1 7.428571 7.402497 7.459537 7.392929 

I1 7.857143 7.937367 7.836755 7.877952 

J1 8.071429 8.128224 8.07852 8.063776 

K1 8.142857 8.204493 8.148353 8.135257 

L1 6.428571 6.480204 6.459537 6.412008 

M1 6.857143 6.776984 6.810695 6.901067 

N1 6.071429 6.035609 5.976346 6.173482 

O1 3.928571 3.863192 3.928512 3.910907 

P1 4.357143 4.248973 4.402527 4.271915 

Q1 7.428571 7.505052 7.482288 7.391828 

R1 7.642857 7.643954 7.669863 7.644797 

S1 4.142857 4.045014 4.114847 4.126818 

T1 4.357143 4.268852 4.427347 4.288059 
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В таблиці 5.26 представлені результати ранжування. Для оцінки 

ефективності зазначених вище способів розрахунку середніх балів, 

використовується середнє відхилення від еталонного ранжування. Воно 

розраховується як середнє арифметичне суми різниць позицій веб-ресурсів. 

Таблиця 5.26. 

Результати ранжування. 

Еталонне 
ранжування 

Ранжування за: Відхилення позиції за: 

СА САЗ СГ СГЗ СА САЗ СГ СГЗ 

B1 B1 B1 B1 B1 0 0 0 0 

A1 A1 K1 A1 A1 0 1 0 0 

K1 C1 A1 K1 K1 3 1 0 0 

J1 K1 J1 J1 J1 1 0 0 0 

I1 J1 C1 C1 C1 1 1 1 1 

C1 I1 I1 I1 I1 1 1 1 1 

R1 R1 R1 R1 R1 0 0 0 0 

Q1 H1 Q1 H1 Q1 1 0 1 0 

H1 Q1 H1 Q1 H1 1 0 1 0 

E1 M1 M1 M1 M1 4 4 4 4 

L1 E1 E1 E1 E1 1 1 1 1 

G1 L1 L1 L1 L1 1 1 1 1 

N1 N1 N1 N1 N1 0 0 0 0 

M1 D1 G1 D1 D1 1 2 1 1 

D1 G1 D1 G1 G1 3 0 3 3 

T1 F1 F1 F1 F1 1 1 1 1 

F1 P1 T1 T1 T1 3 1 1 1 

O1 T1 P1 P1 P1 2 2 2 2 

S1 S1 S1 S1 S1 0 0 0 0 

P1 O1 O1 O1 O1 2 2 2 2 

Сума відхилень: 26 18 20 18 

Середнє значення відхилення: 1.3 0,9 1 0,9 
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З таблиці видно, що найменшу похибку мають способи САЗ та СГЗ, що 

вказує на доцільність урахування ваги експертів при розрахунку ранжування 

веб-ресурсів. 

Для обґрунтування доцільності та ефективності використання при 

ранжуванні оцінок лише тих користувачів, що мають високу силу зв‘язку з 

поточним користувачем, були проведені додаткові розрахунки рангів веб-

ресурсів з використанням оцінок всіх користувачів з вибірки №1. 

Нижче приведена порівняльна таблиця кінцевих рангів веб-ресурсів, 

розрахованих на основі оцінок двох груп користувачів (таб. 5.27): 

1. Експертна група. 

2. Всі користувачі з  вибірки №1. 

Таблиця 5.27. 

Порівняльна таблиця рангів веб-ресурсів, розрахованих на основі оцінок двох 

груп користувачів. 

Еталонне 

ранжування 

Експертна група Всі користувачі 

СА САЗ СГ СГЗ СА САЗ СГ СГЗ 

B1 B1 B1 B1 B1 C1 J1 I1 I1 

A1 A1 K1 A1 A1 I1 I1 M1 J1 

K1 C1 A1 K1 K1 B1 C1 J1 K1 

J1 K1 J1 J1 J1 K1 K1 K1 M1 

I1 J1 C1 C1 C1 A1 A1 A1 A1 

C1 I1 I1 I1 I1 M1 M1 Q1 B1 

R1 R1 R1 R1 R1 Q1 Q1 B1 Q1 

Q1 H1 Q1 H1 Q1 J1 B1 N1 C1 

H1 Q1 H1 Q1 H1 N1 R1 C1 N1 

E1 M1 M1 M1 M1 R1 N1 F1 R1 

L1 E1 E1 E1 E1 E1 E1 H1 H1 

G1 L1 L1 L1 L1 H1 H1 R1 F1 



246 

 

Продовження таблиці 5.27 

N1 N1 N1 N1 N1 F1 F1 G1 E1 

M1 D1 G1 D1 D1 T1 L1 T1 G1 

D1 G1 D1 G1 G1 L1 G1 E1 L1 

T1 F1 F1 F1 F1 G1 P1 L1 T1 

F1 P1 T1 T1 T1 P1 D1 P1 D1 

O1 T1 P1 P1 P1 S1 T1 S1 P1 

S1 S1 S1 S1 S1 D1 S1 D1 S1 

P1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 O1 

Сума 
відхилень 

26 18 20 18 62 58 74 56 

Середнє 
значення 
відхилення 

1.3 0,9 1 0,9 3.1 2.9 3.7 2.8 

 

Ранжування на основі оцінок всіх користувачів порівняно з 

ранжуванням на основі оцінок попередньо визначеної експертної групи дає 

значно гірші результати.  

Результати: 

1. Застосування медіан рангів для розв’язання поставленої задачі дає 

незадовільні результати. 

2. Використання способів розрахунку середніх балів з урахуванням 

ваги експертів (САЗ та СГЗ)  дають кращі результати ранжування ніж 

звичайні СА та СГ.  

3. Ранжування на основі оцінок лише відібраних експертів має більшу 

точність ніж ранжування на основі оцінок всіх користувачів. 

Висновки: 

1. Метод медіан рангів не може використовуватись для розв’язання 

задачі ранжування веб-ресурсів на основі оцінок користувачів тому що: 
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-  може приймати в якості вхідних даних лише ранги досліджуваних 

об’єктів від 1 до n, де n дорівнює їх кількості, в той час як на вхід подаються 

оцінки за шкалою від 1 до 10; 

- не враховує вагу експертів. 

2. Результати, приведені в таблицях 5.31 та 5.32 доводять ефективність 

урахування ваги експертів при розрахунках рангів веб-ресурсів та 

обґрунтовують необхідність відсіву користувачів з низькими показниками 

міри узгодженості думок відносно поточного користувача. 

Експерименти №2, 3, 4 проводились за тією ж методикою. Тому їх опис 

викладено скорочено без додаткових пояснень. 

Експеримент №2 

Користувачі з номерами з 1, 3, 5, 10-12, 14 брали участь в оцінюванні 

веб-ресурсів в експерименті №1. Користувачі 21-33 – нові (таб. 5.28). 

Таблиця 5.28 

Вибірка даних №2 

 Веб-ресурс → 
A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 I2 J2 K2 L2 M2 N2 O2 P2 Q2 R2 S2 T2 

↓ Користувач  

0 10 8 6 9 5 7 7 4 10 6 5 8 7 5 6 5 8 9 6 8 

1 8 8 5 10 4 6 7 3 9 6 5 8 8 5 7 4 8 10 7 6 

3 9 8 5 9 6 5 7 2 8 4 6 8 7 5 6 5 7 9 5 8 

5 7 5 2 7 6 5 3 2 5 5 2 3 10 9 9 4 5 10 9 4 

10 10 10 6 8 6 7 6 3 10 5 6 7 7 6 6 4 8 8 6 7 

11 8 7 4 9 3 7 8 3 10 6 6 8 8 4 6 4 7 10 8 8 

12 8 7 4 9 4 7 8 3 8 5 6 7 6 5 7 5 7 8 6 8 

14 8 9 4 5 4 7 6 3 7 4 5 8 6 5 5 3 8 8 6 8 

21 7 8 6 10 5 7 7 5 8 4 5 8 8 4 5 5 9 5 7 6 

22 9 8 6 6 4 8 7 3 10 6 5 8 8 6 5 5 8 9 8 6 

23 4 9 3 5 4 10 3 3 7 4 9 7 9 10 8 1 9 10 9 2 
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Продовження таблиці 5.28 

24 10 9 5 8 6 6 6 4 9 5 4 9 5 6 6 5 7 8 6 5 

25 9 9 6 8 6 6 6 6 9 7 4 7 5 6 7 6 7 7 9 10 

26 5 1 4 10 8 4 10 1 5 3 9 9 4 2 8 8 2 9 10 3 

27 5 10 7 10 3 5 6 5 7 5 4 6 4 9 9 3 7 10 8 6 

28 5 2 8 10 9 2 5 5 8 4 4 8 5 6 5 8 4 5 6 5 

29 9 9 6 8 5 7 6 4 9 6 5 9 7 5 6 6 8 10 6 9 

30 4 3 9 2 8 9 2 1 4 9 8 3 10 9 9 2 4 4 10 2 

31 8 9 6 9 7 4 5 6 8 5 7 10 8 8 8 5 9 6 8 6 

32 9 10 3 7 6 6 7 2 8 9 5 9 5 5 6 7 8 10 5 8 

33 9 6 9 6 8 9 5 6 9 4 8 9 5 8 7 5 9 8 7 5 

 

Таблиця 5.29 

Значення ваги потенційних експертів відносно користувача №0 для вибірки 

даних №2 

Користувач 
Вага 

користувача 

Відібраний до 

експертної 

групи 

1 0.9175 + 

3 0.923 + 

5 0.6865 - 

10 0.9285 + 

11 0.9065 + 

12 0.9065 + 

14 0.879 + 

21 0.89 + 
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Продовження таблиці 5.29 

22 0.923 + 

23 0.6865 - 

24 0.901 + 

25 0.8625 + 

26 0.637 - 

27 0.78 + 

28 0.7305 + 

29 0.9505 + 

30 0.5435 - 

31 0.8185 + 

32 0.868 + 

33 0.7965 + 

 

Експертна група по вибірці даних №2 складається з експертів №: 1, 3, 

10, 11, 12, 14, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33 (таб. 5.30). 

Таблиця 5.30 

Експертна група, побудована на базі вибірки №2. 

Веб-ресурс → A2 B2 C2 D2 E2 F2 G2 H2 I2 J2 K2 L2 M2 N2 O2 P2 Q2 R2 S2 T2 
↓ Користувач  

1 8 8 5 10 4 6 7 3 9 6 5 8 8 5 7 4 8 10 7 6 

3 9 8 5 9 6 5 7 2 8 4 6 8 7 5 6 5 7 9 5 8 

10 10 10 6 8 6 7 6 3 10 5 6 7 7 6 6 4 8 8 6 7 

11 8 7 4 9 3 7 8 3 10 6 6 8 8 4 6 4 7 10 8 8 

12 8 7 4 9 4 7 8 3 8 5 6 7 6 5 7 5 7 8 6 8 
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Продовження таблиці 5.30 

14 8 9 4 5 4 7 6 3 7 4 5 8 6 5 5 3 8 8 6 8 

21 7 8 6 10 5 7 7 5 8 4 5 8 8 4 5 5 9 5 7 6 

22 9 8 6 6 4 8 7 3 10 6 5 8 8 6 5 5 8 9 8 6 

24 10 9 5 8 6 6 6 4 9 5 4 9 5 6 6 5 7 8 6 5 

25 9 9 6 8 6 6 6 6 9 7 4 7 5 6 7 6 7 7 9 10 

27 5 10 7 10 3 5 6 5 7 5 4 6 4 9 9 3 7 10 8 6 

28 5 2 8 10 9 2 5 5 8 4 4 8 5 6 5 8 4 5 6 5 

29 9 9 6 8 5 7 6 4 9 6 5 9 7 5 6 6 8 10 6 9 

31 8 9 6 9 7 4 5 6 8 5 7 10 8 8 8 5 9 6 8 6 

32 9 10 3 7 6 6 7 2 8 9 5 9 5 5 6 7 8 10 5 8 

33 9 6 9 6 8 9 5 6 9 4 8 9 5 8 7 5 9 8 7 5 

Далі представлені еталонне ранжування поточного користувача та 

результати ранжування згідно розрахованих рангів за методом середніх балів 

(таб. 5.31) 

Таблиця 5.31 

Результати ранжування. 

Еталонне 

ранжування 

Ранжування за: Відхилення позиції за: 

СА САЗ СГ СГЗ СА САЗ СГ СГЗ 

A2 I2 I2 I2 I2 1 1 1 1 

I2 D2 A2 L2 A2 2 1 3 1 

R2 A2 R2 D2 L2 2 0 1 2 

D2 R2 D2 A2 D2 1 0 3 0 
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Продовження таблиці 5.31 

L2 B2 B2 R2 R2 2 2 2 2 

Q2 L2 L2 Q2 Q2 1 1 0 0 

B2 Q2 Q2 B2 B2 1 1 0 0 

T2 T2 T2 T2 T2 0 0 0 0 

F2 S2 S2 S2 S2 3 3 3 3 

G2 G2 M2 G2 G2 0 1 0 0 

M2 M2 G2 O2 M2 0 1 3 0 

S2 O2 O2 M2 O2 2 2 1 2 

J2 F2 F2 N2 F2 4 4 4 4 

O2 N2 N2 F2 N2 3 3 5 3 

C2 C2 C2 C2 C2 0 0 0 0 

K2 E2 J2 K2 K2 3 3 0 0 

N2 J2 E2 J2 J2 4 2 4 4 

P2 K2 K2 E2 E2 2 2 1 1 

E2 P2 P2 P2 P2 1 1 1 1 

H2 H2 H2 H2 H2 0 0 0 0 

Сума відхилень: 32 28 32 24 

Середнє значення відхилення: 1.6 1.4 1.6 1.2 

 

Найменшу похибку при ранжуванні демонструє метод СГЗ.  
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Результати експерименту підтверджують результати, отримані в 

експерименті №1. 

Експеримент №3 

Користувачі з номерами з 1, 5, 12, 21, 23, 25 брали участь в оцінюванні 

веб-ресурсів в попередніх експериментах. Користувачі 34-47 – нові (таб. 

5.32). 

Таблиця 5.32 

Вибірка даних користувацьких оцінок веб-ресурсів №3. 

Веб-ресурс → A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 H3 I3 J3 K3 L3 M3 N3 O3 P3 Q3 R3 S3 T3 

↓ Користувач                      

0 7 8 8 7 4 6 9 9 6 4 10 8 9 9 8 9 8 5 4 5 

1 8 7 7 9 5 5 7 7 6 4 9 10 9 8 10 9 9 4 4 5 

5 5 6 6 8 9 4 5 6 5 7 10 4 5 4 5 3 5 9 7 7 

12 7 7 6 7 6 6 8 8 7 4 9 9 8 7 7 7 8 6 4 4 

21 10 8 8 5 5 5 9 8 5 5 8 10 8 9 9 6 9 5 5 5 

23 9 6 6 3 8 3 7 7 10 3 7 4 7 5 5 5 6 7 5 6 

25 8 8 8 3 4 4 10 7 7 3 8 8 7 7 7 8 10 7 3 5 

34 2 4 5 3 8 10 5 4 9 8 6 10 3 2 6 5 1 4 7 4 

35 8 8 7 8 4 5 8 9 7 5 10 9 9 8 9 9 9 4 4 5 

36 9 9 5 4 7 8 9 10 3 8 10 5 7 6 5 9 10 3 6 4 

37 9 8 8 8 4 4 7 7 5 5 9 9 7 9 9 9 8 7 3 7 

38 5 8 9 4 7 4 8 10 9 6 6 5 8 9 4 10 4 4 5 3 

39 7 8 9 9 5 5 8 7 6 4 8 8 7 8 9 8 8 4 4 5 
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Продовження таблиці 5.32 

40 9 6 4 9 6 2 3 5 1 8 6 5 3 10 10 4 5 9 1 2 

41 10 4 3 9 7 1 4 3 8 6 10 3 7 5 10 6 4 2 5 7 

42 5 6 6 8 5 4 7 8 5 5 10 10 8 8 7 8 7 5 5 5 

43 7 7 6 8 4 5 8 9 6 5 9 9 10 8 8 7 7 3 3 5 

44 5 9 5 4 4 5 8 8 6 3 9 5 8 6 9 7 5 2 4 6 

45 9 7 7 8 5 5 9 7 7 3 8 8 7 9 5 8 6 6 3 6 

46 10 7 9 10 6 3 8 5 8 8 6 10 9 9 3 10 6 5 5 6 

47 3 5 5 3 9 2 4 3 10 2 8 9 4 5 9 5 6 7 5 7 

  

Таблиця 5.33 

Значення ваги потенційних експертів відносно користувача №0 для вибірки 

даних №3 

Користувач 
Вага 

користувача 

Відібраний до 
експертної 

групи 

1 0.8955 + 

5 0.6755 - 

12 0.901 + 

21 0.8845 + 

23 0.714 + 

25 0.8625 + 

34 0.5765 - 

35 0.934 + 
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Продовження таблиці 5.33 

36 0.78 + 

37 0.8845 + 

38 0.7855 + 

39 0.912 + 

40 0.6205 - 

41 0.6535 - 

42 0.8735 + 

43 0.9065 + 

44 0.8295 + 

45 0.868 + 

46 0.78 + 

47 0.648 - 

Експертна група по вибірці даних №3 складається з експертів №: 1, 12, 

21, 23, 25, 35-39, 42-46 (таб. 5.34). 

Таблиця 5.34 

Експертна група, побудована на базі вибірки №3. 

Веб-ресурс → A3 B3 C3 D3 E3 F3 G3 H3 I3 J3 K3 L3 M3 N3 O3 P3 Q3 R3 S3 T3 
↓ Користувач  

1 8 7 7 9 5 5 7 7 6 4 9 10 9 8 10 9 9 4 4 5 

12 7 7 6 7 6 6 8 8 7 4 9 9 8 7 7 7 8 6 4 4 

21 10 8 8 5 5 5 9 8 5 5 8 10 8 9 9 6 9 5 5 5 

23 9 6 6 3 8 3 7 7 10 3 7 4 7 5 5 5 6 7 5 6 

25 8 8 8 3 4 4 10 7 7 3 8 8 7 7 7 8 10 7 3 5 
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Продовження таблиці 5.34 

35 8 8 7 8 4 5 8 9 7 5 10 9 9 8 9 9 9 4 4 5 

36 9 9 5 4 7 8 9 10 3 8 10 5 7 6 5 9 10 3 6 4 

37 9 8 8 8 4 4 7 7 5 5 9 9 7 9 9 9 8 7 3 7 

38 5 8 9 4 7 4 8 10 9 6 6 5 8 9 4 10 4 4 5 3 

39 7 8 9 9 5 5 8 7 6 4 8 8 7 8 9 8 8 4 4 5 

42 5 6 6 8 5 4 7 8 5 5 10 10 8 8 7 8 7 5 5 5 

43 7 7 6 8 4 5 8 9 6 5 9 9 10 8 8 7 7 3 3 5 

44 5 9 5 4 4 5 8 8 6 3 9 5 8 6 9 7 5 2 4 6 

45 9 7 7 8 5 5 9 7 7 3 8 8 7 9 5 8 6 6 3 6 

46 10 7 9 10 6 3 8 5 8 8 6 10 9 9 3 10 6 5 5 6 

Далі представлені еталонне ранжування поточного користувача та 

результати ранжування згідно розрахованих рангів за методом середніх балів 

(таб. 5.35) 

Таблиця 5.35 

Результати ранжування 

Еталонне 

ранжування 

Ранжування за: Відхилення позиції за: 

СА САЗ СГ СГЗ СА САЗ СГ СГЗ 

K3 K3 K3 K3 K3 0 0 0 0 

G3 G3 G3 G3 G3 0 0 0 0 

M3 P3 L3 M3 M3 3 5 0 0 

H3 L3 P3 P3 P3 4 2 2 2 

N3 M3 M3 H3 H3 2 2 1 1 



256 

 

Продовження таблиці 5.35 

P3 H3 H3 N3 N3 2 2 1 1 

B3 A3 N3 B3 B3 5 2 0 0 

L3 N3 A3 A3 L3 3 4 4 0 

C3 B3 B3 L3 A3 2 2 1 3 

O3 Q3 Q3 Q3 Q3 1 1 1 1 

Q3 C3 O3 C3 C3 2 1 2 2 

A3 O3 C3 O3 O3 2 3 2 2 

D3 D3 D3 I3 I3 0 0 1 1 

I3 I3 I3 D3 D3 0 0 1 1 

F3 E3 E3 E3 E3 3 3 3 3 

T3 T3 T3 T3 T3 0 0 0 0 

R3 R3 R3 F3 F3 0 0 2 2 

E3 F3 F3 J3 J3 3 3 1 1 

J3 J3 J3 R3 R3 0 0 2 2 

S3 S3 S3 S3 S3 0 0 0 0 

Сума відхилень: 32 30 24 22 

Середнє значення відхилення: 1.6 1.5 1.2 1.1 

 

Найменшу похибку при ранжуванні демонструє метод СГЗ.  

Результати експерименту підтверджують результати, отримані в 

попередніх експериментах. 
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Експеримент №4 

Користувачі з номерами з 1, 23, 25, 29, 31, 40, 41 брали участь в 

оцінюванні веб-ресурсів в попередніх експериментах. Користувачі 48-60 – 

нові (таб.5.36 - 5.37). 

Таблиця 5.36 

Вибірка даних користувацьких оцінок веб-ресурсів №4 

Веб-ресурс → 
A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 H4 I4 J4 K4 L4 M4 N4 O4 P4 Q4 R4 S4 T4 

↓ Користувач  

0 8 6 10 5 4 7 8 9 7 4 5 7 9 8 10 6 5 4 6 8 

1 7 5 9 4 5 7 7 8 7 2 5 8 10 9 9 5 4 5 5 8 

23 5 2 6 8 2 10 4 4 5 3 1 8 3 9 5 2 9 6 4 4 

25 7 6 10 3 6 8 8 8 5 3 6 5 9 8 10 5 6 2 7 9 

29 7 5 10 5 6 7 7 9 7 4 6 8 10 8 9 6 5 5 5 9 

31 6 4 8 4 5 9 7 9 6 4 7 7 9 6 7 4 4 4 6 8 

40 7 3 5 3 8 4 5 3 3 3 7 5 5 6 7 9 3 6 9 3 

41 8 4 9 3 7 8 6 7 7 3 5 8 8 6 8 7 5 3 8 9 

48 9 5 7 2 5 9 7 7 6 3 5 7 8 7 10 6 6 5 9 8 

49 6 4 7 8 6 1 4 7 4 8 6 3 3 5 4 4 8 6 9 9 

50 8 4 10 3 3 7 7 7 8 3 6 8 8 8 9 9 6 5 4 8 

51 9 5 10 5 6 8 8 8 6 4 6 7 9 8 10 5 5 4 7 8 

52 7 5 9 3 6 9 9 9 5 4 5 9 10 7 8 6 8 4 5 9 

53 7 8 7 9 1 8 10 10 9 2 5 5 10 6 6 5 4 6 8 5 

54 8 3 9 3 4 5 3 7 7 3 4 9 4 6 8 4 5 1 8 10 

55 8 6 10 3 5 8 6 7 5 5 5 8 9 8 10 7 5 4 7 8 

56 7 5 10 5 3 8 8 10 7 5 5 6 9 8 9 5 4 4 8 7 

57 7 5 9 5 6 7 6 9 4 3 6 8 10 6 8 4 5 5 4 9 
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Продовження таблиці 5.36 

58 6 4 8 3 2 6 9 5 8 2 7 5 5 6 9 9 6 6 4 6 

59 7 3 10 3 4 7 7 8 6 3 6 7 8 7 10 5 4 4 8 8 

60 8 5 10 4 5 8 10 8 10 3 4 9 9 9 9 5 6 2 6 9 

Таблиця 5.37 

Значення ваги потенційних експертів відносно користувача №0 для вибірки 

даних №4. 

Користувач 
Вага 

користувача 

Відібраний до 

експертної 

групи 

1 0.9065 + 

23 0.648 - 

25 0.8955 + 

29 0.934 + 

31 0.879 + 

40 0.67 - 

41 0.8625 + 

48 0.8735 + 

49 0.659 - 

50 0.8845 + 

51 0.945 + 

52 0.8735 + 

53 0.7855 + 
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Продовження таблиці 5.37 

54 0.7965 + 

55 0.923 + 

56 0.9285 + 

57 0.868 + 

58 0.78 + 

59 0.9065 + 

60 0.8845 + 

Експертна група по вибірці даних №4 складається з експертів №: 1, 25, 

29, 31, 41, 48, 50-60 (таб. 5.38). 

Таблиця 5.38 

Експертна група, побудована на базі вибірки №4. 

Веб-ресурс → 
A4 B4 C4 D4 E4 F4 G4 H4 I4 J4 K4 L4 M4 N4 O4 P4 Q4 R4 S4 T4 

↓ Користувач  

1 7 5 9 4 5 7 7 8 7 2 5 8 10 9 9 5 4 5 5 8 

25 7 6 10 3 6 8 8 8 5 3 6 5 9 8 10 5 6 2 7 9 

29 7 5 10 5 6 7 7 9 7 4 6 8 10 8 9 6 5 5 5 9 

31 6 4 8 4 5 9 7 9 6 4 7 7 9 6 7 4 4 4 6 8 

41 8 4 9 3 7 8 6 7 7 3 5 8 8 6 8 7 5 3 8 9 

48 9 5 7 2 5 9 7 7 6 3 5 7 8 7 10 6 6 5 9 8 

50 8 4 10 3 3 7 7 7 8 3 6 8 8 8 9 9 6 5 4 8 

51 9 5 10 5 6 8 8 8 6 4 6 7 9 8 10 5 5 4 7 8 

52 7 5 9 3 6 9 9 9 5 4 5 9 10 7 8 6 8 4 5 9 

53 7 8 7 9 1 8 10 10 9 2 5 5 10 6 6 5 4 6 8 5 

54 8 3 9 3 4 5 3 7 7 3 4 9 4 6 8 4 5 1 8 10 
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Продовження таблиці 5.38 

55 8 6 10 3 5 8 6 7 5 5 5 8 9 8 10 7 5 4 7 8 

56 7 5 10 5 3 8 8 10 7 5 5 6 9 8 9 5 4 4 8 7 

57 7 5 9 5 6 7 6 9 4 3 6 8 10 6 8 4 5 5 4 9 

58 6 4 8 3 2 6 9 5 8 2 7 5 5 6 9 9 6 6 4 6 

59 7 3 10 3 4 7 7 8 6 3 6 7 8 7 10 5 4 4 8 8 

60 8 5 10 4 5 8 10 8 10 3 4 9 9 9 9 5 6 2 6 9 

Далі представлені еталонне ранжування поточного користувача та 

результати ранжування згідно розрахованих рангів за методом середніх балів 

(таб. 5.39) 

Таблиця 5.39 

Результати ранжування 

Еталонне 

ранжування 

Ранжування за: Відхилення позиції за: 

СА САЗ СГ СГЗ СА САЗ СГ СГЗ 

C4 C4 C4 C4 C4 0 0 0 0 

O4 O4 O4 O4 O4 0 0 0 0 

H4 M4 M4 M4 M4 1 1 1 1 

M4 T4 T4 T4 T4 1 1 1 1 

T4 H4 H4 H4 H4 2 2 2 2 

A4 F4 F4 F4 F4 3 3 3 3 

N4 A4 A4 A4 A4 1 1 1 1 

G4 G4 G4 N4 N4 0 0 1 1 

F4 L4 L4 L4 L4 1 1 1 1 

L4 N4 N4 G4 G4 3 3 2 2 
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Продовження таблиці 5.39 

I4 I4 I4 I4 I4 0 0 0 0 

S4 S4 S4 S4 S4 0 0 0 0 

P4 P4 P4 P4 P4 0 0 0 0 

B4 K4 K4 K4 K4 2 2 2 2 

Q4 Q4 Q4 Q4 Q4 0 0 0 0 

K4 B4 B4 B4 B4 2 2 2 2 

D4 E4 E4 E4 E4 1 1 1 1 

E4 R4 R4 D4 D4 2 2 1 1 

J4 D4 D4 R4 R4 2 2 1 1 

R4 J4 J4 J4 J4 1 1 1 1 

Сума відхилень: 22 22 20 20 

Середнє значення відхилення: 1.1 1.1 1 1 

 

Найменшу похибку при ранжуванні демонструють методи СГ та СГЗ.  

Результати експерименту підтверджують результати, отримані в 

попередніх експериментах. 

В таблиці 5.40 представлені зведені результати проведених 

експериментів. В останньому рядку таблиці підрахована кількість разів, коли 

визначений спосіб давав найкращі результати ранжування. Якщо в ході 

експерименту кращий результати показав більше ніж один спосіб, всі вони 

вважаються кращими.  
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Таблиця 5.40 

Підсумкові результати експериментів №1 - №4 

Номер експерименту Спосіб розрахунку значень за 

методом середніх балів 

СА САЗ СГ СГЗ 

№1. Сума відхилень: 26 18 20 18 

Середнє значення відхилення: 1.3 0,9 1 0,9 

№2. Сума відхилень: 32 28 32 24 

Середнє значення відхилення: 1.6 1.4 1.6 1.2 

№3. Сума відхилень: 32 30 24 22 

Середнє значення відхилення: 1.6 1.5 1.2 1.1 

№4. Сума відхилень: 22 22 20 20 

Середнє значення відхилення: 1.1 1.1 1 1 

Кількість кращих результатів: 0 1 1 4 

 

З таблиці видно, що в ході проведення чотирьох експериментів, 

найменше відхилення від еталонного ранжування показав метод середніх 

балів, що розраховувались на основі середнього гармонічного зваженого. 

Спираючись на отримані результати, саме такий підхід буде використаний 

при розробці метапошукової системи. 

 
5.7. Результати та висновки 

Запропонований новий підхід до ранжування результатів пошуку на 

основі оцінок користувачів. Основною відмінністю даного методу є 

суб’єктивний підхід до процесу ранжування. Такий ефект досягається за 

рахунок попереднього формування експертних груп, унікальних для кожного 

користувача. Експерти відбираються за мірою узгодженості думок з 

поточним користувачем, що розраховується на основі спільних оцінок для 
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деякої множини веб-ресурсів. Відбір користувачів до експертної групи 

відбувається на основі його ваги відносно поточного користувача, що є 

мірою узгодженості їх думок. 

Запропонована нова методика формування унікальних для кожного 

користувача експертних груп, що передбачає три підходи в залежності від 

наявності спільних оцінок для деякої множини веб-ресурсів між поточним 

користувачем та потенційними експертами: 

1. За наявності спільних оцінок між потенційними експертами та 

поточним користувачем. Вага розраховується за методом СРО, який включає: 

- розрахунок середнього значення різниць оцінок; 

- застосування нормуючої функції для приведення даних в шкалу від 0 

до 0,99; 

- відбір користувачів, що мають високу силу зв’язку з поточним 

користувачем за школою Чеддока (значення >0,7). 

Дослідження показали, що для ефективного розв’язання задач 

дослідження, доцільно використовувати саме метод СРО, який дає значно 

кращі результати ніж метод конкордації Кендала і подібні йому. 

2. За відсутності спільних оцінок з  поточним користувачем, але за 

наявності спільних оцінок між потенційними експертами другого рівня та 

експертами першого рівня. Вага експертів другого рівня відносно поточного 

користувача, розраховується як добуток ваги експерта першого рівня 

відносно потенційного експерта другого рівня, що мають спільні оцінки, та 

ваги експерта першого рівня відносно поточного користувача 

3. За відсутності будь-яких спільних оцінок експертна група 

формується на основі моделі, побудованої на основі соціального профіля 

користувача із застосуванням індуктивних алгоритмів. 

Для розрахунку рангів веб-ресурсів при ранжуванні результатів 

пошуку, було розглянуто методи середніх балів та медіан рангів. 
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Порівняльний аналіз показав, що метод медіан рангів не може бути 

застосований для розв’язання поставленої задачі по двом причинам: 

- може приймати в якості вхідних даних лише ранги досліджуваних 

об’єктів від 1 до n, де n дорівнює їх кількості, в той час як на вхід подаються 

оцінки за шкалою від 1 до 10; 

- не враховує вагу експертів. 

Однак, метод середніх балів в класичному вигляді не дає високих 

результатів і не враховує вагу експертів. Результати проведених 

експериментів показали, що найкращі результати ранжування видає метод 

середніх балів, розрахованих як середнє гармонічне зважене, де в якості ваг 

використовується вага експертів. 

Порівняльний аналіз методів індуктивного моделювання та 

нейромережевого методу показав, що нейромережа дає найбільш точні 

результати. Однак задача полягала в побудові моделі залежності міри 

узгодженості думок від соціально-особистісних факторів користувачів, а 

нейромережевий метод не дає можливості отримання такої моделі. Краща 

модель розрахунку ваги потенційних експертів третього рівня відносно 

поточного користувача була знайдена за допомогою узагальненого 

ітераційного алгоритму, який містить в собі всі попередні ітераційні 

структури.  

Описана методика побудови персоналізованої моделі ранжування веб-

ресурсів на основі оцінок користувачів показала високу ефективність. Це 

говорить про перспективність розвитку даного напрямку. 

Наступним етапом можлива побудова моделей ранжування, заснованих 

на великій кількості факторів, по аналогії з сучасними пошуковими 

системами. 

Розроблений метод ранжування результатів пошуку видає для кожного 

користувача список веб-ресурсів, що має свій унікальний порядок елементів. 

Такий ефект досягається за рахунок використання оцінок членів експертної 
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групи, що є унікальною для кожного користувача, а також за рахунок того, 

що кожна оцінка входить до моделі розрахунку кінцевих рангів веб-ресурсів 

зі своєю унікальною вагою, розрахованою на основі аналізу їх попередньої 

діяльності в системі.  

Отриману модель ранжування набагато складніше сфальсифікувати, 

тому що вона заснована на суб'єктивних факторах. Для кожного користувача 

модель ранжування буде унікальною. І для її фальсифікації необхідно буде 

відтворювати побажання кожного користувача, що значно складніше, ніж 

придбання посилань на свій веб-ресурс з авторитетних джерел. 
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РОЗДІЛ 6. Програмна реалізація системи комплексного 

оперування даними в мережі Інтернет 

В даному розділі розглядається структура програмного комплексу, що 

реалізує роботу представленої у другому розділі технології. В описаному 

програмному комплексі реалізовані всі вимоги до запропонованої технології, 

сформульовані в другому розділі: 

- інтеграція всіх програмних рішень в одну систему з модульною 

архітектурою; 

- забезпечення користувачів системи ефективними програмними 

засобами для повного циклу оперування веб-даними від розробки веб-

ресурсів до пошуку інформації; 

- використання при розробці останніх результатів досліджень, та 

сучасних програмних інструментів; 

- високий рівень абстракції при проектуванні програмних модулів, що 

забезпечить можливість масштабування, та оновлення системи без 

необхідності втручання в програмний код кожного окремого модуля; 

- висока швидкодія [35]; 

- зручний, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, широкі можливості 

налаштування для користувача. 

Даний програмний комплекс розрахований на використання в режимі 

реального часу і побудований за технологією клієнт-сервер. Має простий, 

інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для взаємодії користувача та адміністратора 

системи з кожним із представлених модулів [26]. Всі результати роботи 

програмного комплексу зберігаються в базі даних для подальшого 

використання. 

6.1 Вибір інструментів розробки 

Вірний вибір інструментів розробки є запорукою вдалого завершення 

проекту. В якості інструментів для розробки веб-інтерфейсів 

використовувалась зв’язка мов HTML + CSS + Javascript. На сьогоднішній 

день не існую ефективної альтернативи цьому стеку технологій [195]. 
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Мова HTML – це стандарт розмітки документів у всесвітній павутині 

[172]. 

 CSS – формальна мова опису зовнішнього вигляду веб-сторінки [231]. 

Javascript – використаний як мова сценаріїв, для надання 

інтерактивності веб-сторінкам, а також для програмування частини 

серверних додатків [232]. 

Нижче обґрунтовано вибір мови програмування для виконання 

програмної частини та вибір форматів збереження даних. 

6.1.1 Мова програмування 

Для реалізації програмного комплексу було використано мову 

програмування високого рівня, загального призначення, Perl. Критерії вибору 

цієї мови наведені в таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1 

Порівняльний аналіз функціональних можливостей мов програмування [233]. 

Функціональні можливості Мова програмування 

 Delphi С С++ С# Java Perl PHP 

об'єктно орієнтована + + + + + + + 

функціональна +/- - +/- +/- - + +/- 

узагальнене програмування + - + + + + + 

динамічна типізація -/+  - - + + + + 

неявна типізація - - -/+ -/+ - + + 

легковагі процеси - - - - +/- + - 

open-source копмілятор  + + + + + + + 

конфлікти імен при 

множинному спадкуванні 

× × +/- × × + × 

інтерфейси + - +/- + + + + 
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+ – вказана можливість присутня; 

- – вказана можливість відсутня;  

× – постановка питання не може бути застосована для даної мови. 

Необхідність роботи в онлайн-режимі, а також обробки великих 

обсягів інформації, що подається на вхід у вигляді HTML-коду, накладають 

певні обмеження на використання мов програмування [16]. 

В таблиці 6.1 позначені наявність або відсутність тих чи інших 

можливостей у деяких популярних на сьогоднішній день мовах 

програмування [4]. Стовпці таблиці впорядковані за алфавітом. Якщо деяка 

можливість в мові програмування недоступна безпосередньо, але може бути 

емульована за допомогою інших засобів, то в таблиці позначається, що вона 

відсутня. 

Функціональна - дозволяє записувати програму, як композицію 

функцій. У функціональній мові в чистому вигляді відсутні змінні. Так як 

функції не мають побічних ефектів, вони можуть виконуватися в будь-якому 

порядку. 

Узагальнене програмування дозволяє записувати алгоритми, які 

приймають дані будь-якого типу. 

Динамічна типізація - змінні і параметри методів/функцій зв'язуються з 

типами в момент присвоєння значення (або передачі параметра в 

метод/функцію), а не в момент оголошення змінної або параметра. Одна і та 

ж змінна в різні моменти має можливість зберігати значення різних типів. 

Неявна типізація - типи змінних і параметрів не вказуються явно. 

Неявна типізація може бути і статичною, в такому випадку типи змінних і 

параметрів обчислюються компілятором. 

Легковагі процеси - емуляція багатопоточності обчислювальним 

оточенням самої мови. В рамках одного (або кількох) потоків операційної 

системи виконується велика кількість потоків вихідного коду. 

Вирішення конфлікту імен при множинному спадкуванні - рішення для 

випадку ромбовидного успадкування (B нащадок A, C нащадок A, D нащадок 
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B і C). Рішення може прийматися як для класу в цілому, так і для кожного 

поля/методу окремо. [233] 

На основі порівняння можливостей різних мов програмування була 

обрана мова Perl. 

Perl (Practical Extraction and Report Language) є динамічною, 

інтерпретованою мовою програмування, ідеально пристосованою для 

обробки тексту, завдяки можливості роботи з регулярними виразами, 

вбудованої в синтаксис [234]. 

Perl підтримує структуровані програмні конструкції, як і більшість мов 

програмування високого рівня, і пропонує велику кількість вбудованих 

можливостей, накопичених їм за роки еволюції в середовищі UNIX. Perl є 

безкоштовним програмним забезпеченням. 

Першим з достоїнств мови Perl є її інтерпретації [235-237]. Якщо 

розглядати Perl як мову створення великих інформаційних систем, завдань 

адміністрування й редагування текстових файлів - невеликих за розміром 

сценаріїв, які вирішують нетрадиційні завдання, для програмування яких 

могло б знадобитися взаємодія декількох спеціалізованих мов, то розробка 

подібних рішень за допомогою компільованих мов програмування зайняла б 

набагато більше часу, ніж використання однієї інтерпретованої. Адже цикл 

розробки програм такою мовою коротше і простіше, ніж на компільованій. 

Інтерпретована програма буде виконуватися повільніше, ніж програма, 

представлена в форматі файлу без попередньої обробки інтерпретатором, але 

якщо в цьому виникне необхідність, то можна рішення на мові Perl 

використовувати як прототип для компіляції мови, наприклад C. Ще одним 

безсумнівним плюсом мови Perl є широкі можливості по роботі з 

регулярними виразами. Ця можливість дозволяє прискорити і спростити 

задачу пошуку характерних ознак при парсингу веб-ресурсів. 

Підсумовуючи все вищесказане можна зробити висновок, що Perl 

дозволяє легко і швидко отримати необхідне рішення задачі, об'єднуючи в 

собі елементи компільованих та інтерпретованих мов програмування. 
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Найбільш широко Perl використовується для розробки інструментів 

системного адміністрування, проте останнім часом він отримав величезну 

популярність в області розробки веб-додатків - CGI-сценаріїв, систем 

автоматичної обробки електронної пошти і підтримки веб вузлів [238]. 
 

6.1.2 Формат збереження даних 

В програмному комплексі використовуються два основних формати 

збереження даних: бази даних та система контролю версій.  

У базі даних зберігаються всі налаштування програмного комплексу, 

зроблені як з боку адміністратора, так і з боку користувача. Для кожного 

користувача створюється окремий обліковий запис, до якого прив'язуються 

всі налаштування, починаючи від зовнішнього оформлення інтерфейсу до 

параметрів пошуку і моделей ранжування. Всі проміжні дані, які 

використовуються в процесі роботи програмного комплексу зберігаються у 

тимчасових таблицях і видаляються після закінчення сесії користувача. 

Проміжні дані не зберігаються тому, що Інтернет – середовище, що швидко 

змінюється, тому отримані дані швидко втрачають свою актуальність. В 

процесі пошуку інформації завжди використовуються актуальні дані з бази 

пошукових систем, які оновлюються з високою інтенсивністю.  

У разі, якщо користувачу необхідно зберігати історію всіх оперувань з 

даними, йому надається можливість зберігати їх в форматі VCS. 
 

6.2 Архітектура програмного комплексу 

Для побудови програмного комплексу, як і для проектування системи 

КОДІ використовувалась гнучка модульна архітектура. В рамках цієї 

архітектури були програмно реалізовані всі описані в другому розділі модулі 

системи. 

Доступ до програми реалізований через веб-інтерфейс. Для цього 

використовується реrl модуль main.cgi на стороні сервера і модуль index.htm 

на стороні клієнта, який використовує javascript. 
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У веб-додатках в якості клієнта найчастіше виступає спеціалізована 

програма - веб-браузер. Основною функцією браузера є обмін даними з веб-

сервером по протоколу передачі гіпертексту - HTTP. Також браузер виступає 

в ролі середовища для виконання коду, який виконується на стороні клієнта. 

В процесі роботи браузер формує візуальне відображення даних і дає 

користувачеві можливість з ними взаємодіяти за допомогою пристроїв 

введення: клавіатури, миші, сенсорних тачпадів, тощо. При цьому дії 

користувача переводяться в запити спеціального виду [239]. 

В ролі серверу може виступати спеціальне програмне забезпечення - 

веб-сервер або безпосередньо серверна частина програми. Перший варіант 

найбільш поширений, і в подальшому саме він і буде використовуватись. 

Основне завдання веб-сервера - прийом запитів по HTTP протоколу і 

відправка відповідей клієнту. Обробкою запиту може займатися як сам веб-

сервер, так і серверна частина програмного комплексу. Для взаємодії веб-

сервера і серверної частини програми використовується найбільш поширений 

інтерфейс CGI - common gateway interface [240]. 

Доступ до сервеной частини програмного комплексу може бути 

представлений у вигляді чотирикомпонентної схеми, представленої нижче 

[241]. 

Клієнт  Браузер  Веб-сервер  Серверна частина  

У представленій схемі веб-сервер і браузер є зовнішніми 

компонентами. При цьому один клієнт може звертатися відразу до кількох 

веб-серверів, а один веб-сервер може обслуговувати одночасно кілька 

клієнтів. У розробленому програмному комплексі серверна частина здійснює 

виконання всіх розрахунків, а клієнтська частина відповідає за інтерфейси 

користувачів. 
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6.3 Система керування вмістом для створення корпоративних веб-

ресурсів з інтегрованою семантичною розміткою 

Для побудови візуальних інтерфейсів системи використовувалась мова 

Javascript. 

Система побудована на основі архітектури сучасних CMS і вміщує всі 

стандартні функції, такі як додавання сторінок, керування навігаційним 

меню, загальні налаштування системи, керування відгуками, тощо. 

Загальновживані CMS, такі як Wordpress, надають можливість 

створення універсальних веб-сторінок з однаковим набором атрибутів. При 

цьому організація структури веб-ресурсу покладається на вибір розробника. 

В ході розробки корпоративних веб-ресурсів регулярно виникають ситуації, 

коли стандартних атрибутів, що пропонує CMS, недостатньо. Це змушує 

розробників шукати додаткові плагіни від сторонніх розробників, або 

витрачати додатковий час на реалізацію власних рішень. Використання 

плагінів від сторонніх виробників завжди пов’язано з ризиком зниження 

рівня безпеки всієї системи. Розробка власних програмних рішень потребує 

значних витрат часу, що в більшості випадків в декілька разів перевищують 

витрати часу на створення сайту засобами CMS. Також створення власних 

рішень неможливе без професійних навиків в галузі розробки веб-додатків, в 

той час, як для розробки сайту засобами CMS достатньо навиків впевненого 

користувача мережі Інтернет. 

Розроблена CMS включає перелік типових сторінок. Для кожної 

сторінки реалізовано інтерфейс додавання специфічних для неї полів згідно 

розробленої структури корпоративних веб-ресурсів. 
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6.3.1 Візуальний інтерфейс 

Інтерфейс додавання сторінок зображено на рис. 6.1 та 6.2. 

 

Рис. 6.1. Інтерфейс додавання сторінки «Історія компанії» 

 

Рис. 6.2. Інтерфейс додавання вакансії 
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6.3.2 Ядро CMS 

Ядро CMS розроблено на базі моделі MVC і включає в себе такі 

підсистеми: 

- обробка зображень – завантаження, обробка, збереження, 

відображення; 

- додавання нових сторінок; 

- інтеграція семантичної розмітки; 

- генерація та відображення веб-сторінок; 

- розробка шаблонів відображення вмісту; 

- робота з базою даних; 

- керування відгуками та коментарями. 

Підсистема роботи з базами даних реалізована з додатковим рівнем 

абстракції, що надає розробнику можливість вибору бази даних для роботи. 

Окремо слід зупинитися на підсистемі розробки шаблонів 

відображення вмісту веб-ресурсу. Наявність такого модулю не характерна 

для сучасних систем керування вмістом. Як правило, розробка шаблонів 

відображення виноситься за рамки базового функціоналу CMS. Варто 

відмітити, що саме розробка шаблону відображення, або дизайну веб-

ресурсу, займає приблизно 80% часу при розробці веб-ресурсу на базі CMS і 

ще приблизно 20% займає інформаційне наповнення [242-244]. Відсутність 

вбудованих інтерфейсів для розробки шаблонів відображення змушує 

власників веб-ресурсів звертатися за допомогою до професійних 

розробників, що призводить до додаткових фінансових витрат. 

Для розв’язання задачі відображення вмісту, в базовий набір функцій 

CMS інтегровано візуальний та текстовий інтерфейси для побудови шаблонів 

відображення. Користувач отримує можливість розробити шаблон, що 

задовольняє його вимогам до стильового оформлення веб-сторінок, такого як 

розмір тексту, кольори та розмір блоків, розташування інформаційних блоків, 

оформлення навігаційного меню, тощо, і переглядати всі корпоративні веб-

ресурси в єдиному стилі.  
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Взагалі такий підхід позбавляє власника веб-ресурсу від необхідності 

витрачати зайві ресурси на розробку дизайну і змушує зосередитися на 

формуванні якісного інформаційного наповнення. Відвідувачів, в свою чергу, 

такий підхід позбавляє від необхідності витрачати час на вивчення структури 

дизайну та навігації кожного окремого веб-ресурсу для пошуку необхідної 

інформації. 

У випадку, якщо на стороні відвідувача відсутні шаблони 

відображення, вміст ресурсу буде відображено згідно розроблених шаблонів 

за замовчуванням. 

6.4 Модуль інформаційного пошуку 

Модуль інформаційного пошуку реалізовано у вигляді метапошукової 

системи, що в якості базових результатів використовує пошукову видачу 

google.com.ua.  

В системі реалізовано ряд нових можливостей для підвищення якості 

та зручності пошуку інформації для користувача: 

- вибір альтернативної моделі ранжування результатів пошуку на 

основі оцінок користувачів [14]; 

- вибір шаблонів відображення результатів пошуку; 

- розробка власних шаблонів відображення результатів пошуку; 

- застосування пошукових агентів для додаткової обробки пошукової 

видачі; 

- розробка власних пошукових агентів. 

На рис. 6.3 представлено пошуковий інтерфейс. 

 



276 
 

 

Рис. 6.3. Інтерфейс розробленої метапошукової системи 

В лівій колонці відображаються поле для вводу пошукового запиту та 

результати пошуку. В правій колонці розташовані налаштування пошуку: 
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- вибір шаблону відображення результатів пошуку – надає можливість 

обрати, яка саме інформація з веб-сторінки і в якому вигляді буде 

відображена на сторінці результатів. Також реалізовано можливість 

додавання власних шаблонів;  

- пошукові агенти – дозволяє обрати один з існуючих пошукових 

агентів для більш детального аналіз пошукової видачі. Також реалізовано 

можливість додавання власних пошукових агентів; 

- модель ранжування – надає можливість обрати альтернативну модель 

ранжування. В даний час в системі присутня одна альтернативна модель 

ранжування – на основі оцінок користувачів;  

- шаблон відображення веб-ресурсів – дозволяє обрати шаблон для 

відображення вмісту конкретного веб-ресурсу при переході за посиланням з 

пошукової видачі. 

На рис. 6.4 зображено результати пошуку за запитом 

«металопластикові вікна Київ» із застосуванням шаблону «Повний текст». 

Налаштування шаблону «Повний текст»: 

- назва компанії; 

- повний текст сторінки Послуги. 
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Рис. 6.4 Результати пошуку з використанням шаблону відображення. 

На рис. 6.5 зображено результати пошуку за запитом 

«металопластикові вікна Київ» із застосуванням шаблону «Текст+контакти» 

та пошукового агенту, що відбирає в пошуковій видачі Google всі компанії, 

що є офіційними дилерами або виробниками і в яких є відкриті вакансії. 
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Спочатку результати пошуку Google додатково оброблюються 

пошуковим агентом, зберігаються в базу даних, а потім виводяться на екран 

згідно шаблону відображення. 

 

Рис. 6.5. Результати обробки пошукових даних 
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6.5 Результати та висновки 

Розділ присвячено розробці програмного комплексу, що реалізує всі 

функціональні можливості системи КОДІ. 

Даний програмний комплекс розрахований на використання в режимі 

реального часу і побудований за технологією клієнт-сервер. Має простий, 

інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для взаємодії користувача та адміністратора 

системи з кожним із представлених модулів. Всі результати роботи 

програмного комплексу зберігаються в базі даних для подальшого 

використання. 

Модулі системи поділяються за своїм призначенням на базові та 

функціональні. Базові модулі наслідують необхідні функції ядра системи і 

додають рівень абстракції між ядром та функціональними модулями. 

Функціональні модулі реалізують прикладні функції системи у вигляді веб-

додатків для забезпечення інформаційних потреб кінцевого користувача. 

Кожен функціональний модуль має власні візуальний та текстовий 

інтерфейси для взаємодії клієнта з системою. 

Програмна реалізація розробленої системи комплексного оперування 

даними в мережі Інтернет включає наступні функціональні модулі для 

взаємодії користувача з веб-даними: 

- предметно-орієнтовану мову оперування веб-даними; 

- метапошукову систему, засновану на додатковій обробці результатів 

роботи сучасних пошукових систем із застосуванням користувацьких 

шаблонів відображення результатів пошуку, нової моделі ранжування на 

основі оцінок користувачів, а також пошукових агентів; 

- платформу розробки пошукових агентів на базі розробленої 

предметно орієнтованої мови оперування веб-даним та семантичного 

профілю корпоративних веб-ресурсів; 

- платформу розробки шаблонів відображення вмісту веб-ресурсів на 

основі особистих потреб користувача; 
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- систему керування вмістом веб-ресурсів для створення веб-ресурсів з 

інтегрованою семантичною розміткою; 

- інтерфейс інтеграції семантичної розмітки в HTML-код вже існуючих 

веб-сторінок. 

Застосування програмного комплексу для розв’язання широкого кола 

реальних задач оперування веб-даними, показало його переваги перед 

існуючими методами та програмними рішеннями, що підтверджено актами 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у виробничий процес 

вітчизняних підприємств та організацій. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ВИСНОВКИ 

На основі виконаних теоретичних та експериментальних досліджень у 

дисертаційній роботі вирішено важливу науково-прикладну проблему 

підвищення якості інтелектуального пошуку та обробки даних в мережі 

Інтернет із застосуванням програмних пошукових агентів, шляхом розробки 

комплексного підходу що об’єднує нові методи, моделі та засоби в єдину 

систему комплексного оперування веб-даними на семантичному рівні в 

режимі реального часу. Ефективність розроблених системи комплексного 

оперування даними в мережі Інтернет та програмного комплексу 

підтверджено експериментально та розв’язанням реальних прикладних задач. 

Основні висновки та результати, отримані автором та представлені в 

дисертаційній роботі: 

1. На основі аналізу інформаційного вмісту та елементів навігації 1000 

корпоративних веб-ресурсів з вітчизняного сегменту всесвітньої павутини, 

побудовано їх загальну структуру та семантичний профіль що являє собою 

онтологію семантичних класів та властивостей для опису їх інформаційного 

наповнення. 

2. Розроблено нову предметно-орієнтовану мову оперування веб-даними 

з широким функціоналом для видобування, обробки, збереження та 

відображення веб-даних. Всі можливості обробки інформації реалізовані в 

якості вбудованих засобів мови і орієнтовані в першу чергу на роботу з 

об’єктною моделлю документів, представлених у всесвітній павутині у вигляді 

HTML-коду. Основною перевагою даної мови є те, що вона реалізована в 

декларативному стилі і дозволяє розробнику описувати складні операції з 

даними простими вбудованими  функціями. Всі можливості мови реалізовано 

з високим рівнем абстракції, що дозволяє змінювати окремі внутрішні 

механізми обробки даних, таких як формат збереження даних, методи розбору 

структури веб-сторінок, без необхідності корегування програмного коду. 

Розроблена мова стала ядром системи підвищення ефективності обробки веб-
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даних, та базою для реалізації платформи створення пошукових агентів, 

заснованої на семантичній розмітці веб-ресурсів. 

3. Запропоновано новий підхід до унікальної ідентифікації фрагментів 

даних веб-сторінок в рамках доменного імені, заснований на використанні 

семантичних атрибутів HTML-блоків замість URL-адреси батьківської веб-

сторінки, що дає можливість формувати шаблони відображення 

інформаційного вмісту веб-ресурсу з довільним розташуванням блоків даних 

не зважаючи на їх приналежність до певних сторінок веб-ресурсу.  

4. Використовуючи новий підхід до унікальної ідентифікації фрагментів 

даних в рамках доменного імені розроблений новий метод відображення 

інформаційного вмісту веб-ресурсів на основі користувацьких шаблонів, що 

передбачає створення на стороні користувача одного шаблону з визначеною 

структурою розташування блоків даних та їх стильовим оформленням для 

відображення всіх веб-ресурсів певного типу. Може ефективно 

використовуватись для відсіву певних блоків веб-сторінок, що містять 

нерелевантну інформаційним потребам користувача інформацію, а також для 

формування шаблонів відображення результатів пошукової видачі. 

5. Розроблена нова персоналізована модель ранжування результатів 

пошуку інформації в мережі Інтернет на основі користувацьких оцінок. 

Модель базується на новому методі формування унікальних для кожного 

користувача експертних груп, заснованого на розрахунку міри узгодженості 

думок поточного користувача з потенційними експертами в режимі реального 

часу. Відповідно, для кожного користувача результати ранжування є 

унікальними, що робить цю модель набагато більш стійкою до впливу методів 

штучного підвищення рейтингу веб-ресурсів та пошукового спаму.  

6. Розроблена абстрактна модель системи комплексного оперування 

даними в мережі Інтернет, дозволила об’єднати всі представлені в роботі 

підходи, методи, моделі та засоби в якості незалежних модулів, для 

забезпечення гнучкості та масштабованості системи. Висока ефективність 

системи, продемонстрована розв’язанням реальних прикладних задач, 
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досягається за рахунок побудови ядра системи на основі розробленої 

предметно-орієнтованої мови оперування веб-даними, яка реалізує набір 

базових функцій обробки та перетворення даних. 

7. Удосконалені методи інтеграції семантичної розмітки в HTML-код 

вже існуючих та нових веб-сторінок дозволяють більш ефективно 

використовувати всі переваги концепції семантичної павутини для 

видобування, обробки та аналізу веб-даних, а також розширюють можливості 

розробки та застосування методів інтелектуального пошуку. 

8. Удосконалено технологію пошуку інформації в мережі Інтернет по 

ключових словах за рахунок розробки метапошукової системи, яка реалізує 

окремий рівень абстракції для додаткової обробки результатів роботи 

сучасних пошукових систем, що включає новий підхід до відображення 

результатів пошуку із застосуванням користувацьких шаблонів, нову 

персоналізовану модель ранжування результатів, а також можливість 

створення та застосування пошукових агентів безпосередньо в процесі 

пошуку.  

9. На основі розробленої абстрактної моделі системи комплексного 

оперування даними в мережі Інтернет, розроблено програмний комплекс, з 

гнучкою модульною архітектурою, а також широкими можливостями 

налаштувань з боку користувача для всіх його модулів. Модулі системи 

поділяються за своїм призначенням на базові та функціональні. Базові модулі 

наслідують необхідні функції ядра системи і додають рівень абстракції між 

ядром та функціональними модулями. Функціональні модулі реалізують 

прикладні функції системи у вигляді веб-додатків для забезпечення 

інформаційних потреб кінцевого користувача. Кожен функціональний модуль 

має власні візуальний та текстовий інтерфейси для взаємодії клієнта з 

системою. 

10. Програмна реалізація розробленої системи комплексного 

оперування даними в мережі Інтернет включає наступні функціональні модулі 

для взаємодії користувача з веб-даними: 
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- предметно-орієнтовану мову оперування веб-даними; 

- метапошукову систему, засновану на додатковій обробці результатів 

роботи сучасних пошукових систем із застосуванням користувацьких 

шаблонів відображення результатів пошуку, нової моделі ранжування на 

основі оцінок користувачів, а також пошукових агентів; 

- платформу розробки пошукових агентів на базі розробленої предметно 

орієнтованої мови оперування веб-даним та семантичного профілю 

корпоративних веб-ресурсів; 

- платформу розробки шаблонів відображення вмісту веб-ресурсів на 

основі особистих потреб користувача; 

- систему керування вмістом веб-ресурсів для створення веб-ресурсів з 

інтегрованою семантичною розміткою; 

- інтерфейс інтеграції семантичної розмітки в HTML-код вже існуючих 

веб-сторінок. 

11. Застосування програмного комплексу для розв’язання широкого 

кола реальних задач оперування веб-даними, показало його переваги перед 

існуючими методами та програмними рішеннями, що підтверджено актами 

впровадження результатів дисертаційного дослідження у виробничий процес 

вітчизняних підприємств та організацій. 
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Структура корпоративних веб-ресурсів 
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ДОДАТОК Б 
Графічне представлення результатів 

Лінійна залежність: 
1. Багаторядний ітераційний алгоритм 
 

 
Рис. Б1. Значення критерію оцінки (AR критерій) по рядах  

 

 
Рис.Б2. Значення істинних та модельних результатів на вибірці А 
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Рис. Б3. Значення істинних та модельних результатів на вибірці В 
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2. Релаксаційно-ітераційний алгоритм AR = 0,11 (1 ряд) 

 
Рис. Б4. Значення істинних та модельних результатів на вибірках А та В 
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3. Комбінований ітераційний алгоритм 

 
Рис. Б5. Значення критерію оцінки (AR критерій) по рядах  

 
Рис. Б6. Значення істинних та модельних результатів на вибірках А та В 
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Квадратична залежність: 

1. Багаторядний ітераційний алгоритм 

 
Рис. Б7. Значення критерію оцінки (AR критерій) по рядах  

 
Рис. Б8. Значення істинних та модельних результатів на вибірках А та В 
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2. Релаксаційно-ітераційний алгоритм, AR =0,04 (другий ряд) 

 

Рис. Б9. Значення істинних та модельних результатів на вибірках А та В 
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3. Комбінований ітераційний алгоритм 

 

Рис. Б10. Значення критерію оцінки (AR критерій) по рядах  
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Рис. Б11. Значення істинних та модельних результатів на вибірках А та В 
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4. Багаторядний ітераційно-комбінаторний алгоритм 

 
Рис. Б12. Значення критерію оцінки (AR критерій) по рядах  

 
Рис. Б13. Значення істинних та модельних результатів на вибірках А та В 
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5. Релаксаційний ітераційно-комбінаторний алгоритм, AR =0,05 (2 ряди) 

 

 
Рис. Б14. Значення істинних та модельних результатів на вибірках А та В 
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