
 
Дата: 16.09.2020 

Група: 45 

Предмет: Основи роботи в Internet 

УРОК 5 

ТЕМА: «Робота з пошуковими системами» 

МЕТА: 

- Вивчити  основи роботи з пошуковими сервісами мережі Інтернет 

- Опанувати основні службові слова та символи для оптимізації пошуку 

- Розвити навички роботи з  пошуковими  ресурсами Інтернет 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, дисципліну та уважність 

 

ХІД УРОКУ: 

Способи пошуку інформації в web 

Пошук інформації – одна з найбільш затребуваних на практиці завдань, яку доводиться 

вирішувати будь-якому користувачеві Інтернету. 

Існують три основні способи пошуку інформації в Інтернет: 

1. Вказівка адреси сторінки. 

2. Пересування по гіперпосиланням. 

3. Звернення до пошукової системи (пошукового сервера). 

Спосіб 1: Вказівка адреси сторінки 

Це найшвидший спосіб пошуку, але його можна використовувати тільки в тому випадку, 

якщо точно відома адреса документа або сайту, де розташований документ. 

Не варто забувати можливість пошуку по відкритій у вікні браузера web-сторінці 

(Правка-Знайти на цій сторінці …). 

 

Спосіб 2: Пересування по гіперпосиланням 

Це найменш зручний спосіб, так як з його допомогою можна шукати документи, тільки 

близькі за змістом поточного документа. 

 



Спосіб 3: Звернення до пошукової системи 

Користуючись гіпертекстовими посиланнями, можна нескінченно довго подорожувати в 

інформаційному просторі Мережі, переходячи від однієї web-сторінки до іншої, але якщо 

врахувати, що в світі створені не один мільйон web-сторінок, то знайти на них потрібну 

інформацію таким способом навряд чи вдасться. 

На допомогу приходять спеціальні пошукові системи (їх ще називають пошуковими 

машинами). Адреси пошукових серверів добре відомі всім, хто працює в Інтернеті. В даний 

час в україномовній частині Інтернет популярні такі пошукові сервери: Google (google.uа) 

Яндекс (yandex.ua),  і Yahoo (yahoo.ua) 

 
Пошук в інтернеті 

Пошукова система 

Пошукова інтернет система – веб-сайт, що надає можливість пошуку інформації в Інтернеті. 

Більшість пошукових систем шукають інформацію на сайтах Всесвітньої павутини, але 

існують також системи, здатні шукати файли на ftp-серверах, товари в інтернет-магазинах, а 

також інформацію в групах новин Usenet. 

За принципом дії пошукові інтернет системи діляться на два типи: пошукові каталоги і 

пошукові індекси. 

Пошукові каталоги 

Пошукові інтернет каталоги служать для тематичного пошуку. 

Інформація на цих серверах структурована за темами і підтемами. Маючи намір висвітлити 

якусь вузьку тему, неважко знайти список web-сторінок, їй присвячених. 



Каталог ресурсів в Інтернеті або каталог інтернет-ресурсів або просто інтернет-каталог – 

структурований набір посилань на сайти з коротким їх описом. 

Каталог в якому посилання на сайти всередині категорій упорядковано відповідно до 

популярності інтернет сайтів називається рейтинг (або топ). 

 

Пошукові індекси 

Пошукові індекси працюють як алфавітні покажчики. Клієнт задає слово або групу слів, які 

характеризують його область пошуку, – і отримує список посилань на web-сторінки, що 

містять зазначені терміни. 

Першою пошуковою системою для Всесвітньої павутини був «Wandex», вже не існуючий 

індекс, розроблений Метью Грей з Массачусетського технологічного інституту в 1993. 

Як працює пошукової індекс? 

Пошукові індекси автоматично, за допомогою спеціальних програм (веб-павуків), сканують 

сторінки Інтернету та індексують їх, тобто заносять в свою величезну базу даних. 

Пошуковий робот ( «веб-павук») – програма, що є складовою частиною пошукової системи і 

призначена для обходу сторінок Інтернету з метою занесення інформації про них (ключові 

слова) в базу пошукової системи. За своєю суттю павук найбільше нагадує звичайний 

браузер. Він сканує вміст сторінки, закидає його на сервер пошукової машини, якій належить 

і відправляється по посиланнях на наступні сторінки. 

У відповідь на запит, де знайти потрібну інформацію, пошуковий сервер повертає список 

гіперпосилань, ведучих web-сторінок, на яких потрібна інформація є або згадується. Широту 

списку може бути будь-який, в залежності від змісту запиту. 



 

http://www.google.ru/ 

Лідер пошукових машин Інтернету, Google 

займає більше 70% світового ринку. Cейчас 

реєструє щодня близько 50 млн пошукових 

запитів та індексує більше 8 млрд 

веб-сторінок. Google може знаходити 

інформацію на 115 мовах. 

За однією з версій, Google – перекручене 

написання англійського слова googol. «Googol 

(гугол)» – це математичний термін, що 

позначає одиницю зі 100 нулями. Цей термін 

був придуманий Мілтоном Сіроттой, племінником американського математика Едварда 

Кайзера, і вперше описаний в книзі Каснера і Джеймса Ньюмена «Математика і уява» 

(Mathematics and the Imagination). Використання цього терміна компанією Google відображає 

завдання організувати величезні обсяги інформації в Інтернеті. 

Інтерфейс Google містить досить складну мову запитів, що дозволяє обмежити область 

пошуку окремими доменами, мовами, типами файлів і т. 

http://www.yandex.ru/ 

Яндекс – російська система пошуку в Мережі. Сайт компанії, Yandex.ru, був відкритий 23 

вересня 1997 року. Головний офіс компанії знаходиться в Москві. У компанії є офіси в 

Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Одесі та Києві. Кількість працівників перевищує 700 осіб. 

Слово «Яндекс» (що складається з букви «Я» і частини слова index; обіграний той факт, що 

російське займенник «Я» відповідає англійському «I») придумав Ілля Сегалович, один із 

засновників Яндекса, зараз займає посаду технічного директора компанії. 



Пошук Яндекса дозволяє шукати по Рунету документи російською, українською, 

білоруською, румунською, англійською, німецькою та французькою мовами з урахуванням 

морфології російської та англійської мов і близькості слів у реченні. Відмітна особливість 

Яндекса – можливість точної настройки пошукового запиту. Це реалізовано за рахунок 

гнучкого мови запитів.  

За замовчуванням Яндекс виводить по 10 посилань на 

кожній сторінці видачі результатів, в настройках 

результатів пошуку можна збільшити розмір сторінки до 

20, 30 або 50 знайдених документів. 

Час від часу алгоритми Яндекса, що відповідають за 

релевантність видачі, змінюються, що призводить до змін в результатах пошукових запитів. 

Зокрема, ці зміни спрямовані проти пошукового спаму, що приводить до нерелевантних 

результатів по деяким запитам. 

http://uk.search.yahoo.com/ 

Yahoo і Microsoft – запізніле вступ в гру 

Yahoo і Microsoft не мали власних 

пошукових технологій до 2004 року. 

Yahoo Search використовував дані 

AltaVista і Inktomi, і навіть деякий час – 

Google. MSN Search (тепер Live Search) 

пройшов схожий шлях, хоча і не вдавався 

до послуг Google. Власну технологію 

пошуку Microsoft запустив лише в 2005 

році (бета-версія з’явилася в 2004). 

 1.3. Результати пошуку 

Результати пошуку (search engine result pege) — це Web-сторінка, видавана пошуковою 

системою як відповідь на запит користувача. Вона містить набір посилань на сторінки 

Інтернету, що відповідають, на думку алгоритму пошукової машини, заданому запиту 

(релевантні йому). Така Web-сторінка називається ще результуючою. 

 



Перед видачею результатів відбувається ранжирування результатів пошуку — система 

визначає цінність кожного зі знайдених ресурсів і сортує їх так, щоб найцінніші 

розташовувалися на початку списку. Для цього кожному ресурсу дається оцінка. 

Найціннішими вважаються сторінки, на яких ключові слова зустрічаються в заголовку 

сторінки, неодноразово повторюються в тексті тощо. Як правило, при грамотно складеному 

запиті необхідну інформацію можна одержати, ознайомившись із 

декількома Web-сторінками, що займають перші позиції у видачі пошукової системи.   

Це цікаво 

Найсучаснішим пошуковикам можна ставити запити у вигляді звичайного питання. Система 

сама розбереться, які слова й словосполучення є ключовими. 

1.4. Способи пошуку інформації 

 Пошукові машини використовують кілька способів пошуку інформації. 

1.4.1. Простий пошук    

Це пошук за одним або кількома ключовими словами. Причому більш релевантним, 

безумовно, буде пошук за кількома словами, пов'язаними з шуканою темою. Наприклад, за 

запитом «казка» буде видано величезне число різноманітних посилань. Додавання одного або 

двох ключових слів (наприклад, «українська народна казка») значно звузить область пошуку. 

При формуванні запиту кількість слів у групі не обмежується. При простому пошуку можливе 

використання засобів контекстного пошуку. Якщо ключові слова взяти в лапки, то пошукова 

система знайде документи, у яких дана фраза присутня дослівно. Так можна знайти цитату з 

художнього твору, наукової праці тощо. 
  

1.4.2. Розширений пошук 

Для спрощення завдання формування складних запитів використовують спеціальні форми, за 

допомогою яких виконується розширений пошук. Для більш швидкого й успішного пошуку в 

пошукових системах разом із ключовими словами використовуються різні логічні оператори. 

Завдяки цьому можна сконструювати запит так, що будуть знайдені не тільки сайти на тему, 

яка вас цікавить, а й конкретні сторінки й навіть окремі документи. Правила складання 

складних запитів в одній пошуковій системі можуть відрізнятися від таких в іншій, але в 

кожному разі будуть використовуватися такі основні логічні оператори й синтаксичні вирази. 

  Логічні оператори й синтаксичні вирази 

Назва Функція Приклад використання 

І (АND) Поєднує два або більше слів так, щоб 

вони всі були присутні в шуканому 

документі (часто 

замість І використовують & або +)         

       

За запитом Червона І Шапочка будуть 

знайдені документи, що містять і те, й 

інше слово 

АБО 

(OR) 

Забезпечує пошук за кожним зі слів 

групи 

За 

запитом освіта АБО          навчання буд

уть знайдені документи, що містять 

слово освіта або слово навчання 



Логічні 

дужки 

Управляє порядком проходження 

логічних операторів 

За запитом Ломоносов АБО (Михайло І 

Васильович) будуть знайдені 

документи, що містять 

слово Ломоносов або 

словосполучення Михайло Васильович 

НЕ 

(NОТ) 

Виключає яке-небудь  ключове слово з 

результатів пошуку                       

За запитом Ссавці НЕ хижаки будуть 

знайдені документи, що містять 

слово ссавці і не містять слово хижаки 

БЛИЗЬК

О 

(NEAR) 

Дозволяє вказати, на якій відстані одне 

від одного можуть     розташовуватися 

слова в документі 

За запитом музика NEAR скачати 

безкоштовно будуть видані документи, 

у яких ці  слова перебувають недалеко 

одне від одного, тобто між ними не 

повинно бути більше десяти слів 

Лапки Забезпечують дослівний   пошук виразу 

або словосполучення 

За запитом «відношення долара до 

євро» будуть видані документи, у яких 

дослівно міститься ця фраза 

  

Щоб потрапити на Web-форму розширеного пошуку, досить на стартовій 

сторінці Google знайти посилання «Розширений пошук» і перейти за ним. На стартовій 

сторінці можна виділити окремі блоки, кожний з яких складається з кількох рядків.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший блок на сторінці розширеного пошуку Google складається з чотирьох рядків для 

введення пошукових запитів. 

Рядок 1. Знайти результати з усіма словами (аналогічно звичайному пошуковому 

рядку Google на головній сторінці) 

Рядок 2. Знайти результати з точною фразою (аналогічно використанню оператора лапки, 

тобто введення словосполучення в лапки). 

Рядок 3. Знайти результати з кожним зі слів (аналогічно застосуванню оператора (OR  (АБО)) 



Рядок 4. Знайти результати без заданих у цьому рядку слів (аналогічно використанню 

оператора НЕ(NОТ)) 

Приклад використання цих чотирьох рядків пошуку: 

Рядок 1: рецепт кулінарія. 

Рядок 2: бісквітне тісто. 

Рядок 3: торт тістечко. 

Рядок 4: стаття. 

Зміст такого запиту: знайти сторінки зі словами «рецепт» і «кулінарія» (порядок 

розташування слів на сторінці немає значення), з точним словосполученням «бісквітне 

тісто», з кожним зі слів «торт» або «тістечко» але без слова «стаття».  

Наступний блок параметрів на сторінці розширеного пошуку регулює різні налаштування 

пошуку.  

 Рядок 1. Мова (вибір мови пошуку — російська, українська, англійська або ін.).   

Рядок 2. Формат файла (чи робити пошук за запитом, у файлах таких типів): будь-який 

доступний формат, PDF, Postscript, MS-Exel, MS-Powerpoint, RTF тощо). 

Рядок 3. Дата (шукати сторінки, створені або змінені не пізніше певного строку (доби, тижня, 

місяця або року), або шукати сторінки, створені в будь-який проміжок часу). 

Рядок 4. Згадування (визначається місце на сторінці, де буде відбуватися пошук ключових 

слів,— у будь-якому місці сторінки, в адресі, у заголовку, в основній частині, у посиланнях). 

Рядок 5. Домен (можливість пошуку в заданому домені). 

В останньому блоці містяться два елементи. 

Рядок 1. Схожі (шукати сторінки, подібні за змістом із зазначеною в рядку пошуку). 

Рядок 2. Посиланая (шукати сторінки, які посилаються на зазначену сторінку в рядку 

пошуку). 

  

1.4.3. Контекстний пошук 

Контекстний пошук буде корисний у тому випадку, якщо не відомо, які ключові слова 

вибирати для пошуку. 

Цей пошуковий інструмент працює за таким алгоритмом: 

1) на відкритій у браузері сторінці слід виділити фрагмент тексту (або навіть всю сторінку 

цілком); 



2) система проаналізує виділений текст, виділить ключові слова й сама складе пошуковий 

запит. Теоретично система дозволяє знайти безліч різноманітної додаткової інформації на 

тему, що цікавить вас; 

3) результати пошуку при використанні цього інструмента виглядають точно так же, як і при 

інших видах запитів. Зверху й знизу на сторінці виводиться список пошукових слів і фраз, які 

можна скорегувати, а сторінка при цьому автоматично обновляється. 

  

1.4.4. Спеціальний пошук 

Спеціальний пошук дозволяє виконувати пошук документів: 

♦  за датами; 

♦  за посиланнями на певну адресу;  

♦  за заголовками Web-сторінок; 

♦  за іншими параметрами. 

  

2. Формулювання запиту для пошукової системи.  

Усі запити для пошукових систем умовно можна поділити на три типи:  

 Інформаційні запити (користувач шукає інформацію, не знаючи, на якому саме сайті вона 

буде перебувати, наприклад «властивості тканин»).   

 Навігаційні запити (користувач попередньо шукає сайт, на якому повинна бути інформація, 

що його цікавить, наприклад «текстиль» 

Транзакційні запити (користувач у формулюванні запиту виражає готовність зробити якусь 

дію, наприклад «купити телевізор»). 

  

 Практичні рекомендації при складанні запиту для пошукової системи  

Формулюючи проблему для пошукової системи, дотримуйтеся таких правил. Це дозволить 

вам заощадити час і підвищити релевантність відповіді. 



♦  Точніше робіть запити. Необхідно, щоб ключові слова в завиті найбільш точно й повно 

визначали інформацію, яка вам необхідна. Порядок слів у запиті не має значення.  

♦ Не робіть пошук за одним словом. Використання кількох ключових слів дозволяє 

конкретизувати пошук, підвищити повноту й точність пошуку й урешті-решт заощадити час і 

гроші.   

♦  Використовуйте синоніми. Якщо перелік знайдених сторінок занадто малий або 

не містить сторінок із необхідною інформацією, спробуйте змінити ключові слова в запиті, 

доберіть до них синоніми. Наприклад, замість слів «курсовий проект» можна 

написати  «курсова робота». 

♦  При побудові запитів ураховуйте можливість написання  того самого терміна 

латиницею або кирилицею. Наприклад: modem (модем),  web(веб), fax (факс). При записі 

кирилицею деякі терміни можуть, мати різні варіанти написання. Наприклад: броузер або 

браузер. 

  

♦  Визначте можливе місцезнаходження необхідної інформації. Реферати або твори краще 

шукати на спеціалізованих сайтах, а літературні твори — в електронних бібліотеках. Але 

можна скористатися й універсальними пошуковими ресурсами Інтернету. При пошуку 

інформації з певного регіону (погода, робота, нерухомість, товари, послуги тощо) звернітйея 

до місцевих порталів.    
  

♦  Перевіряйте орфографію. Якщо в результаті пошуку не було знайдено жодної сторінки 

або їх занадто мало, то, можливо, була зроблена орфографічна помилка в написанні слів 

запиту. 

♦  Не пишіть великими літерами. Для підвищення ефективності пошуку заголовні літери в 

запиті рекомендується використовувати тільки у власних іменах. Наприклад: «місто Харків», 

«телепередача Кулінарний двобій».  

  

♦  Не використовуйте в запитах «стоп-слова» - прийменники, сполучники, частки, слова 

завдовжки менш ніж 4 літери. Уважаеться, що «стоп-слова» не мають значеннєвого 

навантаження й уповільнюють пошук. Тому вони просто не враховуються пошуковими 

системами під час обробки запиту. Наприклад, при запиті «ми в Італії» будуть знайдені 

документи, у які входить слово «Італії». 
  

 ♦  Різні пошукові системи використовують різні алгоритми й механізми пошуку, по-різному 

оцінюють ступінь відповідності знайдених посилань запиту користувача. Спробуйте 

відправити той самий запит у різних пошукових системах. 

  

3. Створення бібліографічних записів сайтів. 

  

Вибравши потрібні сайти з результуючої сторінки, що видає пошукова система на ваш запит, 

створіть їхні бібліографічні записи. Створення таких записів підтверджує достовірність 

інформації, яку ви дібрали за даним запитом. В описі кожного сайту слід, вказати назву й 



адресу в Інтернеті. Приклад опису сайту: Історія маленької чорної 

сукні: fun.mobus.com/22393.html 
  

  

Домашнє завдання: 
1) Законспектувати матеріал уроку 
2) Читать підручник 1) §6.5 

3) Використовуючи ресурси мережі підготувать презентацію на одну з тем: 
- Види пошуку в мережі Inetrnet 

- Способи пошуку в мережі Inetrnet 

- Можливості пошукового сервісу Goggle 

- Пошукові каталоги 

 

Матеріал презентації вислать на ел. пошту: 2573562@ukr.net. В темі листа вказать дату уроку, 

номер, прізвище та групу  

mailto:2573562@ukr.net

