
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля №4(193) Ч2. 2013                143 
 

 

 

УДК 004 

СИСТЕМИ ПОШУКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ ТА МЕТАІНФОРМАЦІЯ 
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WEB SEARCH OF INFORMATION RESOURCES AND METAINFORMATION 

Petrushchenko T.V., Tsygankova K.R., Shapovalenko E.I.

У статті розглянуті поняття інформаційний пошук, 
пошукова система та метаінформація, описані переваги 
та проблеми пошуку інформації, розкрита суть та роль 
метаінформації у пошукових системах, наведені деякі 
аспекти використання метаінформації у розробці систем 
пошуку інформаційних ресурсів.  
Ключові слова: інформаційний пошук, пошукова система, 
метаінформація 

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Останні десятиліття ХХ та ХХІ століття відзначені 
подіями, які істотним чином трансформували 
сучасну соціокультурну реальність. Пов'язано це з 
активним входженням в життя суспільства, в 
результаті бурхливого розвитку електроніки, 
новітніх інформаційних технологій – концептуальна 
ідея про те, що сучасне століття буде 
характеризуватися широкими можливостями вільно 
знаходити / передавати / приймати інформацію. І 
однією з найцінніших можливостей для сучасної 
людини є швидкий пошук будь-якої інформації та 
миттєвий доступ до неї, що значно спрощує та 
прискорює роботу фахівців в усіх галузях. На цьому 
шляху розвитку інформаційна технологія звільняє 
людину від рутинної праці, посилює його творчі 
можливості та інше. 

На сьогоднішній час існує безліч пошукових 
систем, з яких найпопулярнішими є Google, Yahoo!, 
Yandex, Rambler, Bing, Yottos та інші. Такі системи 
широко використовуються в усіх сферах, а особливо 
навчальній діяльності учнів та студентів. Всі ці 
системи дуже зручні та економлять наш з Вами час. 

В даній статті будуть детально розглянуті 
поняття інформаційний пошук, пошукова система та 
метаінформація, розглянуті переваги та проблеми 
пошуку інформації за її метаінформацією. Ця ідея 
постала за потреби швидкого пошуку інформації, 
матеріалу та документів на FTP-сервері, в базі даних 

або, навіть, на власному комп’ютері завдяки таким 
даним про файл, як ім’я власника або розмір 
документу і т.п. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз літературних джерел показує, що системи 
пошуку реалізуються майже в усіх програмних 
забезпеченнях, не залежно від складності програми 
чи її основної задачі, та використовуються дуже 
часто, і це пояснюється тим, що будь-яка пошукова 
система має низку переваг: 

- зазвичай системи пошуку мають зрозумілий 
та зручний інтерфейс; 

- можливості пошуку доступні усім 
користувачам програмного забезпечення, інтернет-
сайту, бази даних чи ін.; 

- кожна система пошуку інформації дозволяє 
оновлювати, тобто додавати чи редагувати 
інформаційну базу даних; 

- пошукова система намагається знайти більш 
підходящу інформацію за Вашим запитом та 
розміщує результати пошуку за популярністю 
інформації. 

Але, не зважаючи на всі переваги, більшість 
реалізованих пошукових систем мають наступні 
проблеми: 

- кожна пошукова система потребує чіткої 
постанови питання для більш ефективного пошуку. 
Нажаль користувач не завжди будує запит вірно та 
коректно, що уповільнює процес пошуку, а в деяких 
випадках робить його не можливим зовсім; 

- не всі пошукові системи реалізовані так, 
щоб шукати документ не тільки за ключовими 
словами, а ще й за метаінформацією цього 
документу, таку як: ім’я власника, розмір, дата 
створення чи останнього редагування, шлях та ін. 

Таким чином, не кожна система пошуку 
інформації буде відповідати тим характеристикам та 
вимогам, які потрібні саме Вам.  



144              ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля №4(193) Ч.2. 2013 
 

 

Метою статті є ознайомлення з деякими 
поняттями пошукових систем та поєднання їх з 
поняттям «метаінформація», дослідження аспектів 
використання метаінформації при розробці системи 
пошуку інформаційних ресурсів. 

Виклад основного матеріалу. Пошукова 
система (англ. web search engine) – програмно-
апаратний комплекс з веб-інтерфейсом, що надає 
можливість пошуку інформації, зазвичай це 
Інтернет сайт, на якому розміщено інтерфейс 
системи та програмна частина пошукової системи – 
пошукова машина (пошуковий движок) – комплекс 
програм, що забезпечує функціональність 
пошукової системи. 

Інформаційний пошук (англ. Information 
retrieval) – процес пошуку неструктурованої 
документальної інформації, що задовольняє 
інформаційні потреби. 

Мета технології пошуку інформації – збирати 
дані про інформаційні ресурси мережі та надавати 
користувачам можливість швидкого пошуку 
інформації. За допомогою пошукових систем в 
мережі Інтернет можна шукати і знаходити 
електронні ресурси, програмне забезпечення, будь-
яку інформацію та багато іншого. Системи пошуку 
інформації, або інформаційно-пошукові системи, 
давно використовуються в різноманітніших сферах 
діяльності. Пошукові системи досить численні і 
різноманітні. Розрізняють пошукові індекси і 
каталоги. Пошукові індекси регулярно прочитують 
(«індексують») зміст більшості сторінок мережі 
Інтернет і поміщають їх повністю або частково в 
загальну базу даних. Пошукові каталоги являють 
собою багаторівневу смислову класифікацію 
посилань, побудовану за принципом «від загального 
до конкретного». Використання таких каталогів та 
інформаційних ресурсів мережі Інтернет доцільно 
для: 

- оперативного забезпечення актуальною, 
своєчасною і достовірною інформацією, 
відповідною цілям кожної окремої людини; 

- організації різних форм діяльності, 
пов'язаних із самостійним оволодінням знаннями; 

- застосування сучасних інформаційних і 
телекомунікаційних технологій у діяльності 
людини; 

- постійного і оперативного спілкування, 
націленого на підвищення ефективності роботи. 

Метаінформація (англ. metainformation) має 
декілька значень, це пояснюється особливостями її 
використання. Розглянемо їх. Метаінформація – це: 

1. Інформація про способи та методи 
обробки інформації та про властивості цієї 
інформації: знання про місцезнаходження 
інформації, розосередженої в розподілених базі 
даних, різні оцінки цієї інформації, опис джерел і 
часу її формування, достовірності, регламенту і 
процедур її отримання користувачем і т.п. 

2. Структурована інформація про 
властивості сторінки сайту, призначена виключно 
для пошукових систем.  

Метаінформація відіграє ключову роль при 
індексації сторінок сайту. Метаінформація кожної 
сторінки сайту складається з трьох складових:  

- заголовок (title) – виводиться в рядку 
заголовку вікна відкритої сторінки. Поле повинно 
містити не більше 300 символів; 

- ключові слова (keywords) – слова, за якими 
користувачі будуть знаходити цю сторінку через 
пошукові системи. Ключові слова слід писати через 
кому, маленькими літерами. Довжина тексту не 
повинна перевищувати 1000 символів; 

- опис (description) – інформація, що буде 
відображатися пошуковими системами при 
виведенні результатів пошуку. Дане поле не 
повинно містити більше 300 символів. 

Метаінформація дуже широко 
використовується у пошукових системах, 
розглянемо як саме. 

META-теги  –  це  необов'язкові атрибути, 
розміщені в заголовку сторінки, які можуть містити 
її опис, ключові слова, інформацію про автора, 
управляючі команди для браузера і пошукових 
систем, та іншу службову інформацію, не 
призначену для користувачів, і виглядають вони 
приблизно таким чином (Лістинг 1): 

 
     <meta name="атрибут" content="набір слів"> 

<meta http-equiv="атрибут" content="дія"> 
 

Лістинг 1 

Поле name (ім'я) визначає, за що саме даний тег 
відповідає. Довжина кожного поля content (зміст) за 
стандартом обмежена (1024 знака, включаючи 
пропуски і розділові знаки). Поле http-equiv означає, 
що даний META-тег призначений не для пошукової 
системи, а для керування браузером. 

Деякі можливі атрибути: 
- description - інформація, що буде 

відображатися пошуковими системами у видачі 
результатів пошукових запитів. Але можна обійтися 
і без нього – правильного гарного заголовка 
сторінки цілком достатньо; 

- keywords – ключові слова, за якими 
пошукова система знаходить сторінку, але не всі 
пошукові системи орієнтовані на це; 

- author – необов'язковий атрибут, в який Ви 
можете вписати своє ім'я, назву Вашої студії, Вашу 
адресу електронної пошти та ін. Формат запису 
довільний; 

- refresh – атрибут, який через 5 секунд після 
прочитання браузером сторінки, перевантажить 
вікно браузера і видасть Вам сторінку index.html з 
кореневого каталогу сервера. Один з небагатьох 
дійсно корисних META-тегів, проте не всі пошукові 
системи «звертають увагу» на нього; 
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- pragma – контролює занесення сторінок в 
кеш-пам'ять комп'ютера. Однак сучасні версії 
браузерів самі вміють або повинні вміти 
розпізнавати – оновилася сторінка чи ні, і якщо 
треба – оновлювати її; 

- content-type – дозволяє визначати, в якому 
кодуванні видавати користувачеві запитану 
сторінку. 

Метаінформація сторінки повинна точно 
описувати зміст і призначення цієї сторінки. Це 
допомагає пошуковим системам краще 
класифікувати сторінки. Але, все ж таки, деякі 
пошукові системи використовують мета ключові 
слова та мета-опису, в той час як інші їх ігнорують.  

Перспективи подальших пошуків у 
напрямку дослідження. Проведений аналіз 
існуючих систем пошуку інформаційних ресурсів та 
вивчення зв’язку цих систем з метаінформацією, 
показав актуальність подальшого дослідження та 
розробки системи, яка буде орієнтована на пошук 
будь-якого документу чи матеріалу у базі даних 
сайту за метаінформацією, поданою до цієї 
інформації. До позитивних сторін створення 
подібної пошукової системи по базі даних сайту, 
можна віднести: 

- у подібній пошуковій системі чіткість 
постанови питання для більш ефективного пошуку 
не буде мати великого значення, бо пошук буде 
проводитись за ключовими словами; 

- така пошукова система буде реалізована 
так, щоб шукати документ ще й за метаінформацією 
цього документу, таку як: ім’я власника, розмір, 
дата, опис джерел і час її створення та останнього 
редагування, знання про місцезнаходження 
інформації, розосередженої у базі даних, різні 
оцінки цієї інформації, достовірності, регламенту і 
процедур її отримання користувачем і т.п.; 

- буде реалізоване оперативне забезпечення 
актуальною, своєчасною і достовірною 
інформацією; 

- обов’язкова реалізація зрозумілого та 
зручного інтерфейсу; 

- можливості пошуку доступні усім 
користувачам інтернет-сайту та бази даних; 

- система пошуку інформації повинна 
дозволяти оновлювати, тобто додавати чи 
редагувати інформаційну базу даних сайту. 

Всі описані вище аспекти подальшої розробки 
системи пошуку інформаційних ресурсів роблять 
дану програму актуальною на даний час, дуже 
зручною, зрозумілою та легкою в використанні. 

Висновки. В даній статті були розглянуті 
основні поняття систем пошуку інформації, її 
особливості та деякі аспекти використання 
метаінформації у даних системах, проаналізовані 
переваги та проблеми існуючих пошукових систем. 
Розглянуті подальші перспективи дослідження та 
розробки системи пошуку інформаційних ресурсів з 
використанням поняття «метаінформація», 
проаналізовані актуальність та основні позитивні 
сторони розробки подібної системи. 
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Петрущенко Т.В., Цыганкова Е.Р., 
Шаповаленко Е.И. Cистемы поиска информационных 
ресурсов и метаинформация 

В статье рассмотрены понятие информационный 
поиск, поисковая система и метаинформация, описаны 
преимущества и проблемы поиска информации, раскрыта 
сущность и роль метаинформации в поисковых системах, 
приведены некоторые аспекты использования 
метаинформации в разработке систем поиска 
информационных ресурсов.  
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Petrushchenko T.V., Tsygankova K.R., 
Shapovalenko E.I. A Web search of information resources 
and metainformation 

The article describes the concept of information 
retrieval, а web search engine and metainformation, describes 
the benefits and problems of information retrieval, disclosed 
the nature and role of meta-search engines are some aspects 
of the use of meta search engines to develop information 
resources. 

Keywords: information retrieval, search engine, 
metainformation. 
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