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ПОШУКОВИЙ ПРОЦЕС



КЛАСИЧНІ МОДЕЛІ ПОШУКУ

Булева модель

Векторно-просторова модель

Ймовірнісна модель

Класична концепція «Bag of Words»
розглядаємо документ как множини окремих слів, 
незалежних одне від одного

Юрий Лифшиц «Алгоритмы для Интернета» 2006



БУЛЕВА МОДЕЛЬ ПОШУКУ

Таблиці з інвертованими списками
o тексти
o індекси на тексти
o словник унікальних слів
o інверсна таблиця, що містить
списки номерів документів, які
відповідають певним словами

Процес пошуку інформації
o звернення до словника
унікальних слів

o звернення до інверсної таблиці
o звернення до покажчиків на
тексти

o звернення до текстової таблиці

Запит - логічний вираз з операторами (AND, OR, NOT)



ВЕКТОРНО-ПРОСТОРОВА МОДЕЛЬ ПОШУКУ

Вага терміну це частота появи терміну в
документі, множена на обернену
величину кількості документів масиву, 
де зустрічається термін

Запит також вектор в евклідовому
просторі. 

Близькість запиту документу
скалярний добуток векторів запиту і
вектору документу

Модель забезпечує
o Обробку запитів без логічних обмежень
їх довжини

o Простоту реалізації режиму ПОСК
подібних документів

o Збереження результатів пошуку з
можливістю уточнюючого пошуку

Документ - описується
вектором в деякому
евклідовому просторі термінів. 
Кожному терміну зіставляється
вага, яка характеризується
частотою, місцем
розташування, тематикою та
інше.



ЙМОВІРНІСНА МОДЕЛЬ ПОШУКУ

виходячи зі складу термінів, отримуємо апріорні оцінки ймовірності 
того, що документ є релевантним (релевантність запиту є сумою 
релевантностей по всім словам)

отримуємо експертні оцінки користувачів, які визнають документ 
релевантним або нерелевантним, формуються «учбові набори» 
релевантних або нерелевантних документів

Ймовірність нового документу визначаються на основі співвідношенні 
термів в релевантних і нерелевантних масивів документів 

ітераційно застосовуються експертні оцінки (завдяки зворотному 
зв'язку) та  визначаються  документи, зазначених користувачем як 
такі що задовольняють його інформаційні потреби

МОДЕЛЬ ДОБРЕ ВИЗНАЧАЄ НОВИЙ СПАМ ПО МНОЖИНІ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИЗНАЧЕНІ
КОРИСТУВАЧАМИ ЯК СПАМ.

Релевантність - це ймовірність того, що документ може бути 

цікавим користувачу (Robertson та Sparck-Jones, 1977) 
Пошук будується на гіпотезі, що терми запиту по різному розподілені 
серед релевантних і нерелевантних документів



НЕДОЛІКИ КЛАСИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

o Булева модель - невисока ефективність пошуку, жорсткий 

набір операторів, неможливість ранжування.

o Векторно-просторова модель - пов'язана з розрахунком 

масивів високої розмірності, малопридатна для обробки 

великих масивів даних.

o Ймовірнісна модель - має низьку обчислювальну 

масштабованість, пов'язана з необхідністю постійного 

навчання системи.



GOOGLE ВИКОРИСТОВУЄ ПОНАД 200 

ФАКТОРІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РЕЛЕВАНТНОСТІ



GOOGLE ІСТОРІЯ

aboutme.google.com

myactivity.google.com/myactivity

myaccount.google.com/dashboard

www.google.com/maps/timeline?hl=uk&pb

adssettings.google.com



YOUTUBE.COM/WATCH?V=H6_1GPRIHKQ

Как следить за человеком через телефон, 

Как прослушать чужой телефон, 

Как читать чужие смс, 

Как следить за женой через смартфон.

Как взломать телефон, 

Как мошенники воруют данные, 

Как подглядывают через камеры телефона, 

Какой самый безопасный мессенджер, 

Взлом вай фай
И многие другие ваши вопросы мы задали
сотрудникам компании GROUP-IB



ПОШУКОВИЙ СПАМ
«ЧОРНІ» МЕТОДИ

• Сторінка з великою частотою пошукового
слова або словосполучення

• Прихований, дрібний і невидимий текст
приховані малюнки

• Автоматична переадресація

• Неадекватні ключові слова і опис

• Велика кількість однакових сторінок однієї
тематики



• flood («затоплення» пошукової системи) -
індексування сторінки під різними
мережевими іменами

• перевищення числа сторінок в заявці на
індексацію пошуковими краулерами

• дорвей (doorway pages) - сторінки, що
містять розрізнені набори ключових слів на
найрізноманітніші теми, створені для
пошукових роботів.

ПОШУКОВИЙ СПАМ
«ЧОРНІ» МЕТОДИ



• своппінг (swapping) - оптимізація сторінок для
досягнення верхніх позицій результатах пошуку з
наступною заміною змісту

• клоакинг (cloaking) - програмне забезпечення на
сервері здатне розпізнавати роботів пошукових
систем і підставляти їм не той зміст сторінок, яке
побачать відвідувачі

не помітить пошуковий робот - помітять

відвідувачі! І поскаржаться адмінам ...

ПОШУКОВИЙ СПАМ
«ЧОРНІ» МЕТОДИ



• Сторінки з швидким оновленням

• Дзеркала сайту

• «Пошуково-активні» вхідні сторінки

• Мережі обміну посиланнями

• Багаторівневий маркетинг (MLM-технології)

• «Стратегічний» спам для індексу цитування

ПОШУКОВИЙ СПАМ
«СІРІ» МЕТОДИ



ОНОВЛЕННЯ АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ
GOOGLE 2011-2015 РОКИ

Panda (лютий 2011)
значне поліпшення алгоритму пошуку, яке спрямоване на 
підвищення якості контенту веб-сайтів. Оригінальні сайти з 
авторським контентом в пошуковій системі повинні зайняти 
місце вище, ніж сторінки з низькою якістю, що повторюють те, 
що вже і так відомо або ж є копіями інших сайтів.

 достатній вміст на сторінці повинен мати обсяг >1500 слів;
 інформація, представлена на сайті повинна бути 

оригінальною. Якщо ви просто копіюєте вміст інших веб-
ресурсів - Google покарає;

 оригінальність - для успішного просування контент має бути 
те, чого немає на інших сайтах;

 текст сайту повинен бути орфографічно і граматично 
правильним, зміст повинен відповідати описаним 
стандартам.



ОНОВЛЕННЯ АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ
GOOGLE

Page Layout (січень 2012)
Покарання сайтів, які використовують занадто багато реклами у 
верхній частині сторінки або роблять її надмірно агресивною, що 
відволікає від основного змісту (користувачам складно знайти 
потрібну інформацію і доводилося довго прокручувати сторінку вниз, 
велика кількість реклами заважає зручності засвоєння інформації).

Penguin (березень 2012)
Боротьба з пошуковим спамом. Сайти, які використовували спам-
методи, були значно знижені в рейтингу або зовсім вилучені з нього. 
Здатність аналізувати кількість посилань.

Pirate (серпень 2012)
Зниження рейтингу сайтів, які порушують авторські права та 
інтелектуальну власність. Для оцінки цих порушень, Google
використовує систему запитів про порушення авторських прав, 
засновану на Digital Millenium Copyright Act.



Exact Match Domain (EMD, вересень 2012)
Боротьба з доменами, схожими на MFA.
MFA (made-for-adsense) - домен, який створений спеціально для 
контекстно-медійної системи Google. Зазвичай такий домен 
призначений для якогось одного запиту (або сімейства запитів) і на 
ньому встановлений Google Adsense. Користувач, який потрапив на 
цей домен, не бачить нічого, крім реклами і або закриває сайт, або 
переходить далі по контекстному оголошенню.

Payday Loan (червень 2013)
Зменшення кількості сторінок, які містять переспамлені запити.
Приклад: вам потрібно купити двері. На запит Google видасть 
фотографії дверей. З них: 2-3 сторінки, де безпосередньо можна 
купити двері, 3-4 сайту компаній-виробників дверей і 2-3 сайту про 
те, як вибрати і поміняти двері. Якби не було оновлення Payday
Loan, ви б побачили 15-20 запитів на одну тематику (наприклад, де 
купити двері).

ОНОВЛЕННЯ АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ
GOOGLE



Hummingbird (вересень 2013)
Аби повертати точні відповіді на запити із ключовими словами, 
Google інтерпретує наміри і контекст пошуку. Мета полягає в тому, 
щоб зрозуміти сенс пошукового запиту користувача і повертати 
відповідні результати. Це означає, що точні співпадіння ключових 
слів стають менш важливими на користь пошуку наміри. 
Приклад: якщо ви вводите запит «погода», то навряд чи очікуєте 
отримати повне пояснення самого терміна, натомість отримаєте опис 
погодних умов.

Pigeon (липень 2014)
Геозалежний пошук. Відстань і місце розташування користувача 
є ключовими параметрами ранжування, аби забезпечити точність 
результату.

Mobilegeddon (квітень 2015)
Мобільний пошук. Google дає перевагу сторінкам, дружнім до 
мобільних пристроїв.

ОНОВЛЕННЯ АЛГОРИТМІВ ПОШУКУ
GOOGLE



ТИПИ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ

o Системи з пошуковими

роботами

o Каталоги ресурсів

(керовані людиною) 

o Довідникові ресурси

o Локальні програми для

пошуку в інтернеті

o Гібридні системи

o Метасистеми



ВЕБ-КАТАЛОГИ

o Принципово: в наповненні ресурсами беруть участь люди, а

не автоматичні пошукові програми.

o Рекомендовано для першого знайомства з предметною

областю

o Рекомендовано для пошуку по нечітким запитам

o Недоліки:

- Слабка оперативність

- Замалий розмір баз

- Відсутня єдина класифікація ресурсів і чіткі критерії

віднесення до категорій



МЕТАПОШУКОВІ СИСТЕМИ
(SEARCHBOTS, METACRAWLERS)

Замість свого пошуку та індексування інформації, метасистеми
надсилають запити багатьом пошуковим ресурсам.



ЗАВДАННЯ САМОКОНТРОЛЮ

 ВИКОНАТИ ПОШУК ГЛОБАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ

МЕТАПОШУКОВИХ СИСТЕМ



searx.me/preferences

SEARX.ME



МЕТАПОШУКОВІ СИСТЕМИ

• цільові ресурси з кількох

пошукових систем

• анонімність серфінгу - комп'ютери

клієнтів не зв'язуються з сайтами

безпосередньо.

• політика конфіденційності

Startpage: IP-адреси, відомості про

відвідувані порталах, ключові

терміни, куки не зберігаються. За

це нагороджений першим

Європейським Знаком

Конфіденційності (EuroPriSe) 14 

липня 2008 року

https://www.startpage.com/



МЕТАПОШУК

Не тільки видача результатів різних пошукових
систем

+ кластерізація результатів пошуку

Етапи:

Пошук веб-сторінок по запиту;
Аналіз знайдених сторінок, знаходить додаткові ключові
слова, які зустрічаються разом з термінами у запиті;
Підмножини сторінок в результаті аналізу оголошуються
кластерами;

Визначення релевантності посилань і їх позиції в результатах
кожного окремого кластера, посилання в межах кластера
мають вищу ціну;
Ранжування виділяє в кластерах корисні ресурси, яким при
звичайному пошуку мало що «світить» 



ВІЗУАЛЬНІ ПОШУКОВІ СИСТЕМИ

 http://www.touchgraph.com/seo
 Завантажити Java для Windows
 Встановити TouchGraph

Navigator або ввести ключові 
слова + запуск на сайті



ВІЗУАЛЬНІ ПОШУКОВІ СИСТЕМИ

Висока залежність від мови запиту



Завдання 4:

1. Створити інтелект-карту сайтів, які містять 
інформацію по Вашій темі дисертаційної роботи

 Підготувати ключові слова
 Налаштувати візуальну пошукову метасистему
 Провести пошук по кільком варіантам, обрати 

найкраще
 Зберегти зображення та надіслати jva@biph.kiev.ua



 Власний алгоритм кластеризації результатів
 Врахування специфіки російськомовних запитів
o Пошук по різним словоформам, синонімам та 

узагальненим поняттям
o Потужна система виправлення орфографічних помилок
 Автоматичне доповнення введених запитів та 

переклад
 Рішення математичних, хімічних рівнянь
 Структурована інформація по запиту







ТАБЛИЧНИЙ NIGMA-ПОШУК



ТАБЛИЧНИЙ NIGMA-ПОШУК


