
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Національний Технічний Університет України 

«Київський Політехнічний Інститут» 
Навчально-науковий комплекс 

«Інститут прикладного системного аналізу» 
Кафедра системного проектування 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 

до виконання лабораторних робіт з дисципліни  

 

«Web-проектування» 

 

для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки», 
спеціальностей 8.05010102 «Інформаційні технології проектування» та  
8.05010103 «Системне проектування» денної та заочної форм навчання 

 

 

 

 

Склав:  доц.. к.т.н. Цурін Олег Пилипович  

 

 

 

Київ - 2012 р. 



 

 3 

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Web-
проектування» для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп'ютерні 
науки», спеціальностей 8.05010102 «Інформаційні технології проектування» 
та  8.05010103 «Системне проектування» денної та заочної форм навчання / 
Укл. Цурін О.П. К. : НТУУ «КПІ», 2012 р. – 50 c.  

 

Рекомендовано Методичною радою НТУУ «КПІ» 

      Протокол № __ від __.__.201_ р. 

 

Укладач:   Цурін Олег Пилипович, канд. техн. наук, 

Відповідальний редактор: А.І. Петренко  

Рецензент: О.В.Коваль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

ВСТУП 

Дисципліна «Web-проектування» відноситься до циклу професійно 

орієнтованих дисциплін  і базується на знанні дисциплін: «Вступ в 

інформаційні технології», «Компютерна графіка», «Web-технології».  

Основною метою вивчення дисципліни є надання майбутнім фахівцям 

основ теоретичних і практичних знань та навичок з базових питань 

проектуванню Web-сайтів і Web-додатків, методів і засобів їх розробки, 

дослідження та використанню в різних областях науки і техніки. А також 

методів та засобів розкручування Web-сайтів в пошукових системах та 

каталогах, аналіз параметрів, рейтинг сайтів, пошук та аналіз вразливостей 

Web-сайтів і шляхи усунення. 

Задачі виконання лабораторних робіт. Лабораторні роботи надають 

базовоі знання та практичні навички по розробці, дослідженню та 

практичному використанню Web-сайтів та Web- порталів.. 

Після вивчення цього курсу студент повинен: 

ЗНАТИ: 

- методи та засоби побудови Web-сайтів та Web- порталів 

- основи використання CMS технологій; 

- супроводження розробки Web-сайтів;  

- оформлення та розкручування Web-сайтів та Web- порталів 

ВМІТИ: 

• вибрати CMS чи інші засоби розробки Web-порталу; 

• працювати з основними видами CMS; 

• оптимізувати Web-сторінку для пошукових систем; 

• оцінювати характеристики Web-сайтів по результатам їх аналізу 

пошуковими системами; 

ОПАНУВАТИ: 

• методи та засоби встановлення CMS  

• роботу з CMS як контент менеджера; 
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• роботу зі сканерами даних по Web-сайтам, що отримуються з пошукових 

систем; 

Лабораторні роботи орієнтовані на студентів напряму підготовки 6.050101 

«Комп'ютерні науки». В підготовці 1 та 2 лабораторних робіт активну участь 

приймав студент групи ДА-71 Шиманський А.С. Для полегшення підготпвки 

студентів до лабораторних робіт курс викладено в InterNet в систему 

дистанційного навчання за адресою http://moodle.kpi.ua в розділі «InterNet 

технології». 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 

ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАПОВНЕННЯ CMS 

Мета роботи 

Метою роботи є отримання вмінь та навиків встановлення CMS: Joomla, 
WordPress та Drupal та створення Web-сайтів при їх використанні. 
В результаті виконання роботи студент отримує практику: 
1. Самостійного встановлення заданої CMS (використовуючи префікси 
таблиць баз даних, зазначених у варіанті завдання).  
2. Формування 4-х сторінок заданої чи вибраної самостійно тематики.  
3. Внесення сторінок до головного меню сайту. 
4. Заповнення інформації згідно з тематикою сайту 
5. Додавання нового користувача та обмеження його можливостей 

Короткі теоретичні відомості 

Метод з використанням CMS є основним на цей час для створення складних, 

сучасних сайтів, порталів, Веб-додатків. Вікіпедія дає наступне визначення. 

CMS це система керування вмістом (контентом) (англ. Content management 

system, CMS) — комп'ютерна програма чи система, що використовується для 

забезпечення і організації сумісного процеса створення, редагування та 

управління текстовими і мультимедійними документами (вмісту чи 

контента). Звичайно цей вміст розглядається як не структуровані данні 

предметної задачі в протилежність структурованим даним, що звичайно 

знаходяться під керуванням СУБД. Звичайно, що встановлення CMS 

робиться вже на вибраному хостінзі. При цьому як мінімум вимагається FTP 

доступ та дозвіл роботи MySQL. 

Таким чином, відділення дизайну від контенту є головною відміною 

особливістю динамічних сайтів від статичних. На цій основі можливі 

подальші удосконалення структури сайту, такі як визначення різних 
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призначених для користувача функцій і автоматизація бізнес-процесів, а саме 

головне, контроль контенту, що надходить на сайт. 

Треба відзначити, що хоч і не існує абсолютно однакових систем управління 

Web-контентом, експерти сходяться в одному. При розвитку Web-технологій 

системи повинні будуть концентруватися більше на управлінні контентом, 

ніж на Web-паблішинг. 

Дуже швидко CMS перетворилися із просто систем управління контентом в 

повнофункціональні системи управління сайтом. При цьому популярні і 

широко розповсюдженні скрипти, які окремо використовувалися на сайтах, 

були об’єднані загальною програмою під єдиним інтерфейсом. В багатьох 

випадках інтегровані зручні автоматичні інсталятори і візуальні HTML 

редактори. В результаті отримали на 100% готовий до застосування 

повнофункційний сайт — портал. Інсталювати такий портал на сервер, 

встановити (вибрати) необхідні функціональні модулі (наприклад, модуль 

публікації статей з уже вбудованою можливістю додавання коментаріїв 

відвідувачами), наповнювати інформаційним контентом свій сайт уже може 

будь-яка людина без спеціальних знань. Часто програмні можливості CMS 

дозволяють, (в повністю автоматичному режимі), змінювати розташування 

виведення інформації на Web-сторінці, вибирати схеми кольорів, дизайн із 

шаблонів, що є в наявності. 

В наш час, за допомогою сучасних CMS будь-яка людина, яка має бажання 

відкрити своє представництво в InterNet, може без спеціальних знань, 

«титанічної» праці і особливих матеріальних витрат, організувати свій 

якісний і багатофункційний сайт. Організації також отримали більш дешеву і 

мобільну можливість вести свій InterNet-бізнес. 

Завдання 

Виконання роботи будемо проводити на локальному комп’ютері і для цього 

будемо використовувати Denwer.  
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Denwer - це набір Web-розробника, а саме : набір дистрибутивів (Apache, 

PHP, MySQL, Perl і т.д.) і програмна оболонка, що використовуються для 

розробки сайтів на «домашній» (локальній) Windows-машині без 

необхідності виходу в Інтернет. 

Встановлення Denwer 

Крок 1. Встановлюємо сервер на локальному комп’ютері 

Завантажуємо програму Denwer : 

• за адресою http://www.denwer.ru/ 

• на techmat, папка tsoorin 

Крок 2. Запускаємо програму. Після нашої згоди встановити програму, 

з’являється DOS меню. Натискаємо Enter. Погоджуємося з директорією 

установки папки (за замовчуванням C: \ WebServers). Далі тиснемо знову 

Enter. Вказуємо букву найменування віртуального диска – наприклад Z. 

Знову Enter. Вибираємо режим при якому працюватиме наш віртуальний 

диск. Ставимо -2. Далі Enter. Все – процедура закінчена. 

Після встановлення Denwer на нашому комп’ютері з’явився віртуальний диск 

Z, де в директорії Z: \ home \ localhost \ www \ ми будемо створювати теку з 

нашим сайтом. 

 

Встановлення Joomla на локальному комп’ютері.  

Joomla – (Вимовляється «Джумла») система керування вмістом, написана на 

мовах PHP та JavaScript, що використовує в якості сховища базу даних 

MySQL. Є вільним програмним забезпеченням, поширюваним під ліцензією 

GNU GPL. CMS Joomla включає в себе різні інструменти для створення веб-

сайту. 

Процес встановлення Joomla 

1) Створимо базу даних для тестування сайту на локальному комп’ютері, для 

чого в браузері набираємо: http://localhost/Tools/phpMyAdmin/ – Створити 

нову БД (назвемо її, приміром joomlablog).  
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2) Створимо користувача для нової БД. Заходимо за посиланням «Привілеї» та 

натискаємо «Додати нового користувача». Визначаємо ім’я, пароль і хост 

(localhost), даємо користувачеві ВСІ глобальні привілеї. 

3) Потрібно створити папку у денвері та розархівувати туди Joomla. Якщо 

Денвер встановленый на диск С, шлях де потрібно створити папку буде як у 

прикладі: 

C:\WebServers\denwer\ home \ joomla \ www \   

Якщо директорію www не створити - то сервер домен не розпізнає. 

Розпаковуємо в цю папку завантажений дистрибутив Joomla. 

Важливо: Якщо ви використовуєте лише апач, шлях буде іншим.  

 

4) Відкрийте ваш браузер і наберіть http://joomla  або іншу адресу (адреса 
відповідає назві теки  у денвері, в яку ви розархівували Joomla), 
запуститься завантажений веб-інсталятор Joomla! Сторінка перевірки 
системи. На цій сторінці веб-інсталятор Joomla  перевіряє чи є ваш 
сервер підходящим для того, щоб встановити Joomla. Якщо є багато 
зелених результатів, то це добра ознака. Веб інсталятор Joomla бере 
параметри налаштування конфігурації Apache, PHP, і операційної 
системи для розгляду. 

В подальшому описі використано російськомовний інсталятор CMS 
Joomla. Більш повну інформацію про інсталяцію та роботу з Joomla можна 
отримати на сайті http://bug.kpi.ua/sbs   
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5) Натисніть Далі, завантажитися сторінка з ліцензією GNU / GPL,  яку  
ви  повинні прочитати і прийняти. 
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6) Натисніть Далі, переходимо до основних налаштувань. Налаштування 
для підключення до бази даних: 

Назва Localhost Віддалений сервер 

Імя  Хоста 
MySQL 

localhost 

Імя 
користувача 
MySQL 

 (Див. пункт 2) 

Пароль до БД 
MySQL 

(Див. пункт 2) 

Імя БД MySQL (Див. пункт 1) 

 

Префікс 
таблиць БД 
MySQL 

jos_ Не міняйте 
Деякі хости підтримують тільки БД 
на сайт. Використовуйте префікси 
таблиць для відмінності у їх іменах. 

Замітки  

Можливі зміни к 
залежності від 
налаштування Вашого 
сервера 

Налаштування треба узгодити з 
адмінамп хоста. 
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7) Необхідно ввести назву сайта. Ця назва буде відображатись у заголовку 
вкладки вашого браузера. Також ця назва буде використовуватись на 
головній сторінці сайту та при відправленні емейлів. 

 

8)   Ви повинні підтвердити декілька основних параметрів інсталювання: 

URL сайту 

Абсолютний шлях 

 Як правило автоматичне значення не варто змінювати. 

  

Ваш E-mail 

Пароль 
Адміністратора 

Введіть адресу E-mail и Пароль – це буде адреса  та 
пароль головного Адміністратора (SuperAdministrator) 
сайту. 
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9) Крок з вітанням з успішним інсталюванням Joomla. Після цього кроку 
ви можете по посиланню на цій сторінці перейти до перегляду сайту. 
Також система червоним кольором запитає вас про видалення 
інсталяційної папки. 
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Інсталяцію закінчено. Можна визначити розділи та вводити в них 

інформацію.  

 

Встановлення WordPress на локальному комп’ютері 

WordPress — це проста у встановленні та використанні система керування 

вмістом, зокрема широко використовується для створення веб-сайтів, 

зокрема, блогів. Написана на мові програмування PHP з використанням бази 

даних MySQL. Ліцензія — GNU General Public License. Сфера застосування 

— від блогів до складних веб-сайтів. Вбудована система «тем» і «плаґінів» в 

поєднанні з вдалою архітектурою дозволяє конструювати на основі 

WordPress практично будь-які веб-проекти 

Завантажуємо останню версію WordPress з http://uk.wordpress.org , 

http://wordpress.co.ua. Встановлюємо Denwer, створюємо користувача та базу 

даних. 

Створюємо в директорії Z: \ home \ localhost \ www папку, в якій буде 

розташовуватися наш сайт (назвемо її, приміром wordpressblog). 

Розпаковуємо в цю папку завантажений дистрибутив WordPress. 
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Процес встановлення 

Після завантаження файлів на хостинг виконуємо такі дії: 

1) Заходимо на сайт. Якщо ваш сайт у підпапці сайту, то прописуємо назву 

папки в адресному рядку браузера. 

2) З’являється нове вікно, в якому натискаємо кнопку “Create a configuration 

file”. 

3) Далі – нове вікно, і натискаємо “lets go!”. 

4) З’являється вікно в якому вводимо назву бази, користувача бази, пароль, 

адресу бази (найчастіше localhost), і префікс (можна залишити) і натискаємо 

“Sumbit”. 

 
5) Якщо все правильновиконано, то повинна бути кнопка “Run the install”, 
натискаємо її. 
6) На наступній сторінці вводимо заголовок сайту, логін, пароль і E-mail , 
натискаємо “Встановити WordPress”. 
7) “ОК! WordPress встановлено, натискаємо “Вхід”. 
8) Входимо на сайт. Вводимо свій логін і пароль. 
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9)Працюємо із сайтов 

Ви маєте можливість встановлювати різні плогіни, наприклад, Плогін All in 

One SEO Pack для Word Press. Цей плогін існує вже давно і це один з 

популярних плогінів. Його можливості: 

• Автоматично оптимізує заголовки для пошукових машин 

• Автоматично генерує мета теги 

• Допомогає уникнути дублювання контента блога на WordPress 

• Ви маєте можливість завдання заголовку, опису та ключочих слів 

Встановлення Drupal на локальному комп’ютері. 

«Drupal» — популярна безкоштовна модульна система керування вмістом 

(СКВ) з відкритим кодом, написана на мові програмування PHP. Завдання 

систем керування вмістом — полегшити створення, наповнення та оновлення 

веб-сайту. 

Встановлення Drupal на localhost. 

1. По-перше, потрібно завантажити Друпал з офіційного сайту 

( http :// drupal.org )  

2. Далі розпакувати архів drupal-6.16.tar 

3. Тепер треба зайти до теки drupal-6.16 і скопіювати там увесь вміст (папки 

та файли) 

4. Завантажити їх на локальний сервер (у директорію www або у окрему 

директорію в ній) 

5. Тепер йдемо через оглядач до відповідної теки на Вашому локальному 

сервері (наприклад http://127.0.0.1/drupal/616/) 

6. І розпочинаємо безпосередню інсталяцію 

7. Натискаємо на Install Drupal in English (встановити Друпал англійською) 

8. Потім йдемо до директорії \sites\default і робимо копію файлу 

default.settings.php і перейменовуємо її на settings.php (це щоб позбавитись 

першої помилки) 

9. Оновлюємо сторінку браузера і бачимо, що помилка зникла. 
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10. Тепер можна вказати ім’я бази даних, ім’я користувача бази даних та 

пароль бази даних 

11. Після чого натискаємо на кнопку “Save and continue” (Зберегти і 

продовжити) 

12. Відбуватися безпосередня інсталяція 

13. Далі з’являється інтерфейс, що дозволяє налаштувати сайт. Вказуємо 

назву сайту, електронну адресу, ім’я адміністратора та пароль адміністратора 

14. Знову натискаємо на кнопку “Save and continue” (Зберегти і продовжити) 

15. І Друпал встановлено! 

16. Повідомлення про function.mail лише означає, що Ви не зможете 

надсилати пошту через Ваш встановлений Друпал. Це аж ніяк не завадить 

Вам користуватись Друпалом на локальному сервері. До речі, якщо так само 

встановите на справжньому сервері, то цього повідомлення бути не повинно 

17. Натискаємо на посилання your new site і бачимо щойно встановлений 

Друпал. 

Завдання  

1. CMS обрати згiдно варiанту (таб. 1)  

2. Всім варіантам необхідно обрати тематику сайту і встановити відповідний 

CMS.  

3. Ввести 4 сторінки і закріпити їх у меню.  

4. Заповнити назву сайту, титульної сторінки, слогану - згідно з тематикою 

сайту, у футер розмiстити номер групи та iнiцiали студента що виконує 

роботу.  

5. Додати декiлька користувачiв на сайт і обмежити їх права до рівня контент 

менеджера, адмiстратора, тощо.  

Варіанти завдань  

ТИП CMS  

Таб. 1  

1.  WordPress  
2.  Joomla  
3.  Drupal  
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Варіанти сторінок та їх розділів  

Розділи  Вар 1  Вар 2  Вар 3  Вар 4  
Розділ 1  Класифікація 

Web-сайтів  
Реєстрація 
Web-сайтів у 
мережі  

Захист Web -
сайтів  

Класифікація 
Web-сайтів  

Розділ 2  Процес 
розробки Web-
сайтів  

Рейтинг 
сайтів  

Захист Web-
серверів  

Рейтинг сайтів  

Розділ 3  Web-дизайн як 
етап розробки  

Вразливості 
веб-серверів  

Сканери 
пошуку 
вразливостей 

Вразливості 
Web-сайтів  

Розділ 4  Методи 
розробки Web-
сайтів  

Вразливості 
Web-сайтів  

Мета-тегі та 
SEO  

Web-дизайн як 
етап розробки  

Розділи  Вар 5  Вар 6  Вар 7  Вар 8  
Розділ 1  Процес 

розробки Web-
сайтів  

Реєстрація 
Web-сайтів у 
мережі  

Захист Web -
сайтів  

Процес розробки 
Web-сайтів  

Розділ 2  Вразливості 
веб-серверів  

Сканери 
пошуку 
вразливостей 

Реєстрація 
Web-сайтів у 
мережі  

Рейтинг сайтів  

Розділ 3  Сканери 
пошуку 
вразливостей  

Вразливості 
веб-серверів  

Сканери 
пошуку 
вразливостей 

Вразливості 
Web-сайтів  

Розділ 4  Рейтинг сайтів Вразливості 
Web-сайтів  

Мета-тегі та 
SEO  

Процес розробки 
Web-сайтів  

Лекція 1 Класифікація Web-сайтів 

http://moodle.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=782 

Лекція 2 Процес розробки Web-сайтів 

http://moodle.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=780  

Лекція 3. Web-дизайн як етап розробки 

http://moodle.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=781 

Лекція 4. Методи розробки Web-сайтів 

http://moodle.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=784 

Лекція 5. Реєстрація Web-сайтів у світовій мережі 

http://moodle.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=783 
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Лекція 6. Рейтинг сайтів   

 http://moodle.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=207 

Лекція 8. Захист Web -сайтів та Web-серверів 

http://moodle.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=1689  

http://moodle.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=1690   

Лекція 8.Вразливість WEB-сайтів  

http://moodle.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=1691 

Лекція 9. Сканери пошуку вразливостей  

http://moodle.kpi.ua/mod/resource/view.php?id=1692 

Назви розділів відповідають назвам лекцій по курсу «Web-
проектування» у дисципліні, яка виставлена у MOODLE . Текстовий 
матеріал по розділах студенти беруть з відповідних лекцій. Обсяг текстового 
матеріалу не менше 10-15 рядків. 
Вибраний студентом варіант складається з вибраного CMS та варіанта 
завдань (всього 24 варіанта). Вибраний варіант узгоджується з викладачем. 

Зміст звіту 

Звіт по роботі включає: 

1. Титульна сторінка; 

2. Вибраний варіант завдання, наприклад, тип CMS -2; Вар 3 

3. Опис процесу встановлення CMS та заповнення розділів  

4. Титульнасторінка Web-сайту (з назвою роботи та прізвищем розробника;  

5. 2-3 копії екрану розділів 

6. Висновки  

Контрольні питання 

1. Поняття CMS; 

2. Переваги та недоліки CMS.  

3. Чим відрізняються CMS від інших засобів розробки Веб-сайтів? 

4. Які технології використовуються в CMS? 

5. Якi види Web-сайтів дозволяє створювати CMS? 
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          6.   Основне призначення допоміжного ПЗ (Денвер та іншого 

забезпечення). 

Приклад звіту 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
Національний Технічний Університет України 

«Київський Політехнічний Інститут» 
Навчально-науковий комплекс 

«Інститут прикладного системного аналізу» 
Кафедра системного проектування 

 

 

 

 

Лабораторна робота №1 

По курсу: web-проектування 

 

 

Виконав: 

Делеєв Деніс Сергійович 

ДА-71 

 

 

 

 

Київ  2012 
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Виконання лабораторної роботи : 

Варіант №2 – CMS Joomla,  

Розділи: 

1) Реєстрація Web-сайтів у мережі 
2) Рейтинг сайтів 
3) Вразливості веб-серверів 
4) Вразливості Web-сайтів 

Згальні налаштування CMS де надаємо сайту назву, а також є можливість 
прописати основні необхідні мета теги. 

 

Створюємо Матеріал для подальшої публікації його на сайті, надаємо йому 
імя. 



 

 22

 

Створюємо пункт в меню і закріплюємо до нього потрібний матеріал що буде 
відображуватись на сайті. 

 

Це загальний вид головної сторінки з главним меню та назвою сайту. 
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Вид футера 

 

Створюємо користувача Deleev Denis 
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Авторизація на сайті 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 

РОБОТА З CMS 

Мета роботи 

В результаті виконання роботи студент отримує практику: 

1. Інсталювання плагіна/модуля для мультимовності,  

2. Отримати навички додавання перекладу до існуючих сторінок 

3. Інсталювання плагіна/модуля для мета-тегів. 

4. Навики додавання мета-тегів до сторінок Веб-сайту побудованого з 

допомогою CMS. 

Короткі теоретичні відомості 

Загальні теоретичні відомості про CMS надано в лабораторній №1 

У системах керування контентом широко розповсюджені модулі/плагіни 

через обмежену функціональність базової CMS.  

Плагін — додаток, незалежно компільований програмний модуль, що 

динамічно підключається до основної програми, призначений для 

розширення або використання її можливостей. Належить до загального 

програмного класу додатків. Плагіни, зазвичай, виконуються у вигляді 

динамічних бібліотек. 

Модуль — функціональний вузол , який виконує певну функцію, має 

закінчене оформлення та засоби сполучення з іншими вузлами. 

Жодна з CMS, яку ми розглядаємо в лабораторних роботах не має 

вбудованого функціоналу для внесення мультимовності, і лише декілька 

дозволяє вводити мета-теги. Тож для виконання лабораторної роботи 

необхідно завантажити та встановити нові плагіни/модулі. Нижче 

знаходиться список модулів для вибраних у лаб.1 CMS.  

Joomla 

Багатомовність: 

• JoomFish  

• JWTranslate 
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Мета-теги: 

• metaFly 

• JoomSEO 

• Tag Meta 

WordPress 

Мета-теги: 

• All in One SEO Pack 

• Platinum SEO Pack 

Багатомовність: 

• The WordPress Multilingual Plugin 

• Polylang 

Drupal 

Мета-теги: 

• Nodewords 

• Drupal Meta Tags 

Багатомовність: 

• Internalization (i18n) 

Завдання 

Згідно до варіанту CMS у лабораторній №1, необхідно : 

1. Встановити плагіни для багатомовності та мета-тегів (дозволено обрати 

будь-які, рекомендований список знаходиться у теоретичній частині) 

2. Додати мета-теги до існуючих сторінок сайту  

3. Додати переклад до існуючих сторінок сайту 

Зміст звіту 

Звіт по роботі включає:  

1. Коротку інформацію про обрані плагіни та модулі;  

2. Опис дій при встановленні модулю 

3. Опис дій при встановленні плагіну ;  

4. 1-2 копії екрану, які демонструють наявність мета-тегів на сторінці ;  

5. 1-2 копії екрану, які демонструють наявність багатомовності на Веб-сайті ;  
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Контрольні питання 

1. Призначення модулів та плагінів?  

2. Послідовність встановлення плагіна /модуля до CMS згідно варіанту.  

3. Чому такі розповсюджені плагіни не йдуть у базовій комплектації CMS ?  

4. Переваги і недоліки таких розширень CMS .  

Приклад звіту 

 

Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного аналізу» 

НТУУ «КПІ» 

Кафедра системного проектування 

 

Лабораторна робота №2 

з курсу «Веб-проектування» 

на тему «Робота з CMS» 

 

Виконав: студент 5-го курсу групи ДА-71 

Хижинський Артем 

 

київ 2012 

Мета роботи: В результаті виконання роботи студент отримує практику: 

1. Інсталювання плагіна/модуля для мультимовності, отримати навички 
додавання перекладу до існуючих сторінок 
2. Інсталювання плагіна/модуля для мета-тегів. Навики додавання мета-тегів 
до сторінок Веб-сайту побудованого з допомогою CMS. 

Обраний варіант завдання: Тип CMS – WordPress, варіант сторінок та їх 
розділів – 5. 

Розділи Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 Розділ 4 
Варіант 5 Процес 

розробки 
Web-сайтів 

Вразливості 
веб-серверів 

Сканери 
пошуку 
вразливостей 

Рейтинг 
сайтів 
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Рис.1 - Обрані модулі та плагіни: Platinum SEO Pack (Complete SEO solution 
for your Wordpress blog.),  Polylang (Adds multilingual capability to Wordpress) 

Опис дій 

1. На панелі адміністратора обрати вкладку плагіни; 

2. Обрати пункт плагіни: додати новий; 
3. Ввести у формі пошуку ключове слово (або автора, або мітку); 
4. Натиснути клавішу «пошук плагінів»; 
5. Із списку знайдених обрати відповідний плагін; 
6. Натиснути клавішу «встановити» під назвою обраного плагіну.  

 

Рис.2 – Додавання метатегів за допомогою Platinum SEO Pack 
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Рис.3.1 – Головна сторінка російською мовою, сформована з використанням 
плагіну Polylang 
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Рис.3.2 – Розділ сайту російською мовою, сформований з використанням 
плагіну Polylang 

 

 

Рис.4.1 – Головна сторінка англійською мовою, сформована з використанням 
плагіну Polylang 

 

 



 

 31

Рис.4.2 – Розділ сайту англійською мовою, сформований з використанням 
плагіну Polylang 

 

Рис.5.1 – Головна сторінка українською мовою, сформована з використанням 
плагіну Polylang 
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Рис.5.2 – Розділ сайту українською мовою, сформований з використанням 
плагіну Polylang 

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 

МЕТА ТЕГИ ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ 

Мета роботи 

Отримати знання по призначенню, обсягу, впливу на InterNet параметри 

Web-сторінок мета тегів. Знати особливості мета тегів для Google Scholar  

Отримати практичні навики написання та встановлення мета тегів для 

заданих Web-сайтів. 

Короткі теоретичні відомості 

Теги та мета-теги, їх врахування при формуванні рейтингу.  

Загальноприйнятою думкою є те, що мета-теги треба прописувати 

обов'язково та дуже уважно ставитися до цієї роботи. Це - один з факторів 

успішної оптимізації. 

Спробуємо розглянути наскільки важливі мета-теги і як правильно з ними 

працювати. 

Довжина мета тегів. 

Оптимальна довжина для мета-тегів наступна: 

Title - 50-80 знаків (зазвичай - 75). 

Keywords - до 250 (250 - максимум, орієнтуйтеся на перших 150 знаків). 

Description - близько 150-200. 

Більше писати просто не має сенсу - вони не будуть прочитані і сприйняті 

роботами, у всякому разі тими, які ще звертають увагу на мета-теги.  

Що визначають метатеги, як їх писати.  

Title - саме текст з цього тега буде відображатися у видачі пошукової 

системи, тому йому треба приділити максимум уваги. Якщо ви не 

використовуєте keywords і description то це можливо. Але якщо ви не 

використовуєте тег Title – можуть виникнути проблеми, зокрема з 

пошуковими системами.  
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Слід зазначити, що не потрібно ставити в Title рекламні. У відведену 

кількість символів (50-80) потрібно вкласти максимум інформації про 

сторінку сайту. Використовувати при цьому ключові слова. Однак не 

повторюйте одне й те ж ключове слово більше 3 разів.  

Title повинен чітко, коротко і ясно висловлювати суть сторінки. Наприклад 

<title> Значення мета тегів для оптимізації сайту. Лекція «Рейтинг веб-

сайту».</ title>  

А таких Title, що надано нижче, краще не вживати:  

<title> Найкращі фірмові імортні весільні сукні у всьому Києві! Знайдемо і 

підберемо сукню для будь-якої нареченої! Тільки з нами працюють найкращі 

кравці. Також костюми для боярина, дружок. Кращі букети та квіткові 

композиції з різноманітних квітів для вашого весілля! та інше подібне </ 

title>  

Варто зробити акцент на тому, що Title для кожної сторінки має бути по 

можливості унікальний. Природно, повторів уникнути не вдасться, але він 

повинен містити в собі хоч слово, що характеризує саме цю окремо взяту 

сторінку сайту, а не весь сайт в цілому. 

Keywords - ключові слова. Про довжину було сказано вище. Повинен 

складатися з ключових слів і фраз, бажано без повторень (не більше 3 разів). 

Наприклад, писати такий ряд ключових слів: наукові статті, наукові доповіді, 

наукові роботи, наукові публікації і т.д. - просто не має особливого сенсу. В 

такому разі, ми повторюємо багато разів прикметник "науковий" - втрачаємо 

місце, яке могли б використати для інших слів, наприклад, назв унікальних 

робіт, конкретних наукових напрямків. Звичайно для кваліфікованого 

формування ключових слів та фраз треба володіти семантикою тексту, що 

надано на сторінці.  

Як і з тегом Title - бажано простежити за тим, щоб ключові слова 

відрізнялися для кожної конкретної сторінки.  

Варто згадати у ключових словах якесь рідкісне слово, назву рідкісного 

матеріалу, який є тільки на вашому сайті. Іншими словами, не нехтуйте 
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низькочастотними запитами. Пишеться це все так:  

<META NAME = "keywords" CONTENT = "рейтинг веб-сайту, структура, 

теги, мета-теги, ключові слова, файли на сайті, включення до рейтингу, 

технології, сканери, скрипти, Webometrics, ARWU ... .. "> Ну і так далі. 

Description - опис сторінки. Можна сприймати Description, як трохи більш 

розгорнутий Title. Тобто, знову таки, мінімум реклами, максимум 

інформативності, відповідна щільність ключових слів, унікальність для 

кожної сторінки. Як і у випадку з ключовими словами їх підготовка вимагає 

володіння матеріалом, що надається на сторінці. 

Важливість мета-тегів 

Title - безумовно важливий. Як було сказано вище - це назва сторінки і саме 

вона виводиться в тексті пошукової видачі над URL. Що стосується 

desсription і keywords, то тут багато залежить, від того, на яку систему ви 

орієнтуєтеся.  

Апорт враховує значення 2 мета-тегів, keywords і description. Google 

проголосив, що для нього це неважливо. Однак, як показує практика, в 

деяких випадках правильно написані keywords і description можуть 

допомогти сайту зайняти правильну нішу. Зокрема, за деякими даними, 

алгоритм ранжування сайтів Google порівнює вміст мета-тегів та текстів на 

сторінці і від співпадіння ключових слів залежить певна частина рейтингу.  

Для MSN має значення лише безпосередній зміст сторінки. Рамблер 

початково відмовився від обліку мета тегів у своєму ранжуванні. Щодо 

Яндекс – точної інформації немає. Ось ще відомості про три пошукові 

системи:  

Excite - не враховує  

Infoseek - враховує  

Alta Vista - враховує  

Треба зробити висновок про те, що мета-теги треба прописувати і ставитися 

до цього з увагою. Однак, останнє, але, мабуть найважливіше — ключові 
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слова, які вказані в Keywords, title, description - повинні бути ключовими так 

само і на самій сторінці. 

Однією з трудомістких операцій при реєстрації у Google Scholar є 

створення мета тегів для кожної статті, що має свою Web-сторінку. Частина 

їх характерна для традиційних сайтів (Title, keyword, Discription) , а частина 

для Google Scholar (і це деякі з них: <meta name="citation_journal_title" 

content="; <meta name="citation_title" content=; <meta name="citation_author" і 

це для кожного автора, Друга частина відповідає завданню та опису 

конкретної публікації (рік, номер, том, назва журналу, розміщення 

повнотекстового документу. 

Приклад мета тегів однієї зі статей журналу надано на рисунку 1. 

 
Рис.1 

Завдання 

1. Отримайте у викладача адреси 3 сайтів (адреси також надано і у Додатку 1)  

2. Для кожного сайту виділіть його Веб сторінки.  
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3. Для кожної сторінки підготуйте набір слів та виразів, ключових слів та 

опису сторінки.  

4. Підготовлені адресу Веб сторінки, ключові слова, опис та вирази для 

кожної Веб сторінки сайту у вигляді .doc файлу передайте викладачу на 

перевірку.  

5. Перевірте і проаналізуйте robots.txt. Продивитись robots.txt можна 

зробивши запис <URL сайту>/robots.txt Наприклад http://bug.kpi.ua/robots.txt  

6. В залежності від CMS за допомогою якої зроблено відповідний сайт і яка 

використовується для роботи з сайтом, робиться завантаження опису та 

ключових слів у відповідні вікна для кожної сторінки сайту  

Зміст звіту 

Звіт по роботі включає  

1. Адреси Web-сайтів та . doc файли де надано запропоновані при виконанні 

лабораторної роботи мета-теги для стор інок Web-сайтів  

2 Порівняння запропонованого з тим, що є у якості мета-тегів на відповідних 

Web-сторінках;  

3 Проаналізований robots.txt і запропоновані його зміни  

4. Результати відправляються по E-mail на адресу o.tsoorin@kpi.ua <Тема>- 

<ЛР№1 Празвище>  

Контрольні питання 

1. Що відображується у Title?  

2. Що відображується у Keywords?  

3. Що відображується у Description?  

4. Чим відрізняється robots.txt у звичайних сайтів та сайтів журналів, трудів 

конференцій  

5. Мета теги для Google Scholar .  

6. Особливості встановлення мета тегів на Web-сайти для Google Scholar  

Додаток 1  

URL сайтів кафедр надано нижче:  

1. http://management.kpi.ua , http://ied.kpi.ua , http://zitf.kpi.ua  
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2. http://ng-kg.kpi.ua , http://zfftt.kpi.ua , http://pma.kpi.ua ,  

3. http://pzks.fpm.kpi.ua , http://psy.kpi.ua , http://politology.kpi.ua ,  

4. http://philosophy.kpi.ua , http://kxtp.kpi.ua , http://kzef.kpi.ua,  

5.http://tm-mmi.kpi.ua , http://zv.kpi.ua , http://ezu.kpi.ua,  

6.http://ip.kpi.ua http://apeps.kpi.ua, http:// cad .kpi.ua ,  

7.http://management.kpi.ua , http://ied.kpi.ua , http://zitf.kpi.ua  

8. http://ng-kg.kpi.ua , http://zfftt.kpi.ua , http://pma.kpi.ua ,  

9. http://pzks.fpm.kpi.ua , http://psy.kpi.ua , http://politology.kpi.ua ,  

10. http://philosophy.kpi.ua , http://kxtp.kpi.ua , http://kzef.kpi.ua,  

URL сайтів журналів, що видаються в НТУУ»КПІ» надано за адресою:  

http :// journals . kpi . ua  

 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 

ІНДЕКСАЦІЯWeb-САЙТІВ ТА ЇХ ЗОВНІШНЯ ОЦІНКА 

Мета роботи 

Отримання знань, вмінь та навиків по індексації Web- сайтів у відомих 
пошуковимх системах, формуванню файлу robots.txt , отриманню  
Вебометричних характеристик Web-сайтів. 
 
Короткі теоретичні відомості 
1. Індексація Web-сайту 

Щоб пошукові системи бачили Web-сайт він повинен бути проіндексований 

у відповідній пошуковій системі. Деякі пошукові системи можуть робити це 

самостійно (наприклад, Google) , а для інших треба проводити примусову 

індексацію сайту. 

1.1 Індексація Google  

Google може самостійно індексувати сайт, але щоб мати впевненість у тому, 

що сайт проіндексовано цю процедуру індексації можна і доцільно 

проводити самостійно. Для того, щоб проіндексувати сайт в Google потрібно 
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перейти за посиланням http://www.google.com/addurl/?continue=/addurl та 

додати URL головної сторінки Вашого сайту.  

Щоб перевірити, чи не виникло проблем при скануванні вашого сайту, чи 

проіндексувалися всі сторінки, як "бачить" робот Google Ваш сайт необхідно 

перейти за посиланням https://www.google.com/webmasters/tools/dashboard та 

діяти згідно подальших інструкцій.  

За цим же посиланням можна вказати роботу на мапу сайту, котра значно 

спрощує його функціонування. Щоправда доведеться "підтвердити" Google, 

що Ви є власником сайту за допомогою спеціальної процедури.  

Якщо Ви виявили помилки, чи некоректності, то варто перейти за 

посиланням 

http://www.google.com/support/webmasters/bin/topic.py?topic=8522, де 

знаходиться інформація про найтиповіші помилки web-дизайнерів, вимоги 

Google до сайтів.  

1.2 Індексація Google Scholar  

Перед тим як індексувати публікації в Google Scholar варто переконатися, що 

всі вони мають англомовну анотацію (як мінімум), що можливий пошук по 

документах (для PDF-документів це можна перевірити стандартним пошуком 

Acrobat Reader). Якщо відповідь на обидва питання позитивна - приступаємо 

до індексації.  

До файлу robots.txt, який мусить бути у Вашого сайту, слід додати наступні 

рядки:  

User-agent: Googlebot  

Allow: /  

Свою статтю можна зареєструвати у google scholar за адресою: 

http://www.google.com/support/scholar/bin/request.py?hl=uk  

При цьому однією з трудомістких операцій є створення мета тегів. Частина їх 

характерна для традиційних сайтів ( Title , keyword , Discription ) , а частина 

для Google Scholar (і це деякі з них: <meta name="citation_journal_title" 

content=" ; <meta name="citation_title" content= ; <meta name="citation_author" 
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і це для кожного автора, content=; <meta name="citation_author" content=; 

<meta name="citation_date" content=; <meta name="citation_pdf_url" content= ) . 

Друга частина відповідає завданню та опису конкретної публікації (рік, 

номер, том, назва журналу, розміщення повнотекстового документу.  

Варто відзначити, що Google надає автору можливість самостійно 

встановлювати права доступу до всіх частин публікацій за виключенням 

анотації та зміту.  

Багато корисної інформації, відповіді на запитання, що часто задають люди, 

бажаючі опублікувати свої роботи в Google Scholar, можна знайти тут: 

http://scholar.google.com.ua/intl/en/scholar/publishers.html  

1.3 Індексація Bing (Live Search)  

Для індексації в Bing (в минулому – Live Search) необхідно перейти за 

посиланням http://www.bing.com/webmaster/SubmitSitePage.aspx та заповнити 

необхідні поля.  

Щоб перевірити, чи не виникло проблем при скануванні вашого сайту, чи 

про індексувалися всі сторінки необхідно перейти за посиланням 

http://www.bing.com/webmaster та скористатися інструментами для Web-

майстрів. Щоправда, для цього доведеться пройти процедуру реєстрації, але 

в даному випадку цк доцільно робити.  

Робота з robots.txt  

Після реєстрації Ви зможете додати адресу мапи сайту та перевірити 

коректність файлу robots.txt. Продивитись robots.txt можна додавши до 

адреси через слеш robots.txt, наприклад, http://bug.kpi.ua/robots.txt і при цьому 

отримаємо:  

User-agent: *  

Disallow: /administrator/  

Disallow: /cache/  

Disallow: /components/  

Disallow: /images/  

Disallow: /includes/  
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Disallow: /installation/  

Вебометричні характеристики Web-сайтів 

Посилання на сайт  
У будь-якій пошуковій системі ви можете дізнатися про кількість посилань 

на ваш сайт. Для цього існує пошукова директива "link:".  

Ви можете використовувати оператор "link:", щоб подивитися приклади 

сайтів, які посилаються на ваш ресурс. Наприклад, [link: www.google.com] 

поверне вам сторінки, які поставили посилання на головну сторінку Google. 

Google сам особисто, і однозначно заявляє про те, що не слід занадто 

серйозно сприймати пошуковий оператор "link:". До того ж пошукова 

директива "link:" не показує точні цифри. Компанія Google стверджує, що та 

кількість посилань які вони показують в результатах тільки зразок і цей 

список не можна вважати повним, тим більше покладатися на нього при 

професійній діяльності. 

Цифри це тільки підтверджують. Спочатку перевірте кількість посилань 

пошуковим оператором "link:" а потім порівняйте з кількістю яке 

відображається в Google Webmaster Tools. Результат вас вразить. Цифри 

зовсім не збігаються. 

Індекс цитування  

Індекс цитування (ІЦ) - показник пошукової системи, обчислюваний на 

основі кількості посилань на даний ресурс з інших ресурсів мережі Інтернет. 

У простій різновидності індексу цитування враховується тільки кількість 

посилань на ресурс. Тематичний індекс цитування (ТІЦ) враховує також 

тематику сайтів, які посилаються на ресурс, а зважений індекс цитування - 

популярність сайтів, що посилаються (також у більшості випадків 

обчислюється на основі індексу цитування). 

Спочатку, до того як з'явилися оптимізатори сайтів, індекс цитування 

реально відображав популярність відповідного ресурсу в інтернеті.  

Першою великою пошуковою системою, яка почала активно 
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використовувати індекс цитування, стала Google (алгоритм PageRank). У 

російськомовному сегменті Інтернету найбільшою популярністю 

користується ІЦ «Яндекса» 

Тематичний індекс цитування  

Тематичний індекс цитування (ТІЦ) - технологія пошукової машини 

«Яндекс», що полягає у визначенні авторитетності інтернет-ресурсів з 

урахуванням якісної характеристики - посилань на них з інших сайтів. ТІЦ 

розраховується за спеціально розробленим алгоритмом, в якому особливе 

значення надається тематичній близькості ресурсу і сайтів, які посилаються 

на нього. Даний показник в першу чергу використовується для визначення 

порядку розташування ресурсів в рубриках каталога «Яндекса». Всі сайти, 

які посилаються обов'язково мають бути проіндексовані Яндексом. При 

цьому на відповідних сторінках каталогу вказуються лише заокруглені 

значення, які допомагають приблизно орієнтуватися в авторитетності 

ресурсів розділу. 

ТІЦ визначається сумарною вагою сайтів, що посилаються. Не можуть 

впливати на ТІЦ сайти, де будь-яка людина може поставити своє посилання 

без відома адміністратора ресурсу. (ТІЦ) має систему апдейтів (перерахунків 

показників) і звичайно його оновлення відбувається 2 рази на місяць.  

Дізнатися ТІЦ сайту можна за посиланням 

http://search.yaca.yandex.ru/yca/cy/ch/адрес_сайта  

PageRank  

PageRank - один з алгоритмів посилального ранжування. Алгоритм 

застосовується до сукупності документів, пов'язаних гіперпосиланнями 

(таких, як веб-сторінки з World Wide Web), і призначає кожному з них якесь 

чисельне значення, що вимірює його «важливість» або «авторитетність» 

серед інших документів. Взагалі, алгоритм може застосовуватися не тільки 

до веб-сторінок, але і до будь-якого набору об'єктів, пов'язаних між собою 

взаємними посиланнями, тобто до будь-якого графу. 
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Надбудова для браузера Google Toolbar показує для кожної веб-сторінки ціле 

число від 0 до 10, яке вона називає PageRank, або важливістю цієї сторінки з 

точки зору Google. Однак механізм його розрахунку і що в точності означає 

це значення не розкривається. За деякими даними, ці значення оновлюються 

лише кілька разів на рік (у той час, як внутрішні значення PageRank 

перераховуються безперервно) і показують значення PageRank сторінок на 

логарифмічній шкалі.  

Алгоритм PageRank 

Оригінальний алгоритм PageRank був описаний Лоуренсом Пейджем та 

Сергієм Бріном у декількох публікаціях. Він задає PR (A) = (1-d) + d (PR (T1) 

/ C (T1) + ... + PR (Tn) / C (Tn)) PR (A) = (1-D) + D (PR (T1) / C (T1) + ... + PR 

(Tn) / C (Tn)), де:  

PR (A) є PageRank сторінки,  

PR (Ti) є PageRank сторінок Ti, які посилаються на сторінку,  

C (Ti) є кількість вихідних посилань на сторінці та Ti  

D є коефіцієнт загасання, який може бути встановлений між 0 і 1. 

З цього, в першу чергу, ми бачимо, що PageRank не означає ранг веб-сайту в 

цілому, а визначається для кожної сторінки окремо.  

Крім того, PageRank сторінки рекурсивно визначається PageRank тих 

сторінок, які посилаються на сторінку A.  

PageRank сторінок Ti, які посилаються на сторінку А  не впливає на PageRank 

сторінки рівномірно. В алгоритмі PageRank, PageRank сторінки в T завжди 

зважується за кількістю вихідних C посилання (T) на стор. Т. Це означає, що 

чим більше вихідних посилань сторінки T, тим менше буде вигода сторінки 

А від посилання зі сторінки Т. 

Зважений PageRank сторінок Ti потім підсумовуються. Результатом цього є 

те, що додаткові вхідні посилання на сторінку завжди збільшують PageRank 

сторінки А. 

Нарешті, сума зважених PageRank всіх сторінок Ti множиться на коефіцієнт 

загасання D, який може бути встановлений між 0 та 1. 
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Значення PR можна дізнатися з сайту http://www.prchecker.info/ Дещо 

перевірено практикою, яку отримала лаб.Інформ КПІ-Телеком НТУУ»КПІ». 

Якщо посилання на Web-сайт йдуть від сайтів з нульовим чи низьким PR, то 

це знижує PR сайту. Посилання зі сміттєвого каталогу чи припустимо з 

покерного клубу  з PR=0 знижує PR і Web-сайту поважної кафедри (таке 

явище спостерігалося). 

 

2. Зовнішня оцінка  

Перевірка результатів індексації  

2.1 Використання Web-сайту push2check  

Розроблено досить багато аудиторських систем і однією з досить стабільно 

працюючих систем є система за адресою: http://push2check.com  

Копія екрану при скануванні сайту кафедри САПР-СП показано на рисунку 1 

http://push2check.com/cad.kpi.ua показано на рис.1.  

 
Рис.1 

Цей сканер дає багато різних характеристик сайту.  

З найбільш цікавих характеристик, що оцінюють сайт можна виділити:  

PR ( PageRank - пейдж ренк)  
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Тіц  

Ind  . Індексованість у Google , Bing і Яндекс  

Back Link  (зворотні посилання на Web-сайт) у Majestic (мажестік) 

2.2 Використання ALEXА  

Достатньо потужна система аналізу Web-сайтів, що має адресу http :// www . 

alexa . com форма запису для аналізу певного сайту надано на рисунку 2  

 

Рис.2  

Статистичні дані по визначеному Web-сайту можна отримати на заданому 
трафіку на якому виконував збір статистики про сайт. Відповідний екран 
надано на рис.3 

 

Рис.3  
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3 Розширений пошук у Google  

Google має додаткові можливості, які використовуються для отримання 

додаткових характеристик Web-сайтів та Web-додатків.  

-Allinlinks вираз – пошук тільки в назвах посилань, а не в тексті або назві 

сторінки;  

-Allintext вираз – пошук тільки всередині тексту сторінки (не в назві);  

-Allintittle вираз – пошук тільки в заголовку сторінки;  

-Allinurl: адреса_сайту – пошук сторінок, схожих на введену;  

cache: адреса_сайту – пошук копії сторінки, проіндексованої Google. 

Корисно використовувати, якщо потрібна сторінка на сервері-джерелі вже 

стерта;  

filetype: ім’я.розширення – пошук файлів тільки із заданим розширенням. 

Google підтримує такі формати, як: ppt, pdf, xls і doc;  

info: адреса_сайту - покаже сторінку, яка містить посилання на варіанти 

пошуку: пошук схожих сторінок, зворотні посилання і сторінки, що містять 

таке ж посилання. Ця команда означає те ж саме, що і вписати в рядок 

пошуку дану адресу веб-сторінки;  

intext: значення – пошук тільки в тексті тіла сторінки (тега <body>). Корисно, 

якщо ви шукайте фрагмент тексту і вам байдуже, який у сторінки заголовок і 

яке посилання;  

intitle:значення – пошук тільки в заголовку сторінки. Важливо – пробілів між 

командою і запитом не має бути;  

inurl: ім’я_сайту - пошук тільки в адресі сторінки;  

link: ім’я_сайту – видає список сторінок, які посилаються на заданий сайт;  

related: ім’я_сайту – видає список сторінок, схожих на дану. Корисно 

використовувати, якщо ви хочете дізнатися, до якої категорії відносить ваш 

сайт Google;  

site: ім’я_сайту – пошук тільки на зазначеному сайті;  

-Filetype: розширення значення – не шукати серед файлів певного типу 

(розширення).  
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Використання розширеного пошуку  

Крім того, що надають запити, що формуються безпосередньо, можна 

використовувати комбінації запитів. Так одним з важливих параметрів 

Webometrics є Rich files , що визначаються як сума файлів з розширенням 

ppt, pdf, doc та ps (вважається, що з цими розширеннями зберігається на 

Web-сайті наукова інформація.  

Ця сума обраховується по результатам 4 пошуків, наприклад:  

filetype:doc site:druk.kpi.ua  

filetype: pdf site:druk.kpi.ua  

filetype: ppt site:druk.kpi.ua  

filetype: p s site:druk.kpi.ua  

Результати надано на наступних 4 рисунках  

 

Рис.4  
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Рис.5  

 

Рис.6  

 

Рис. 7  

Таким чином загальна сума дорівнює: 43+591+0+0=634 і цей сайт має Rf 
=634  
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4. Перевірка запису у robots . txt  

Продивитись robots.txt можна зробивши запис <URL сайту>/robots.txt . 

Наприклад при http://bug.kpi.ua/robots.txt отримаєте  

User-agent: *  

Disallow: /administrator/  

Disallow: /cache/  

Disallow: /components/  

Disallow: /images/  

А для сайтів, які реєструються у Google Scholar повинен бути запис  

User-agent: Googlebot  

Allow: /  

5. Перевірка мета-тегів  

Для перевірки мета-тегів достатньо продивитись на сторінці вихідний 

(исходн ый, sourses ) код. Звичайно це робиться правою клавішею миші.  

Завдання для виконання лабораторної роботи .  

4.1 Кожний студент отримує у викладача 3 адреси Web-сайтів для індексації  

4.2 Проводить індексацію у трьох пошукових системах ( Google , BING і 

Яндекс )  

4.3 Індексація проводиться від початкового рівня, який зафіксовано у 

викладача.  

4.4 Виконання роботи оцінюється по збільшенню індексації для заданих 

сайтів  

4.5  У звіті по виконанню роботи також проводиться аналіз мета-тегів на 

наданих викладачем Web- сайтах (з’ясовується наявність мета-тегів < title >, 

< description >, < keywords >)  

4.6 Аналізується robots.txt. Продивитись robots.txt можна якщо зробити запис 

форма якого надана вище ( <URL сайту>/robots.txt)  

Увага по виконанню завдань по п.4.5 та 4.6 !!! На одному Web-сайті є 

багато Web-сторінок і всі перевірки робляться для всіх сторінок наданого 

Web-сайта;  
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4.7 Для наданих Web-сайтів збираються та обчислюються характеристики, 

що надано у таблиці:  

 PR  Rich 
files  

Тіц  Ind . 
Google ,  

Ind . Bing 
,  

Ind  .
Яндекс  

Back 
Link  

Адреса  

1 сайту  

       

Адреса  

2 сайту  

       

Адреса  

3 сайту  

       

4.7 Результати відправляються по E-mail на адресу o.tsoorin@kpi.ua <Тема>- 
<ЛР№       Празвище>  

Питання до лабораторної роботи  

1. Що вимагає Google для завдання при індексації мапи сайту? 

2. Які властивості повинен мати Web-сайт для його індексації у Google 

Scholar ?  

3. Чим відрізняються мета теги у Google Scholar від звичайних?  

4. Що значить у robots . txt Disallow ? ?  

5. Що дає PR ?  

6.Що таке Тіц і хто його оцінює  

7.Як оцінюється та обчислюється Rich files  

8. Індексація у пошукових системах та її значення;  

9. Значення Back Link для оцінки активної роботи Web-сайту?  

10. Як продивитись мета теги на сайті?  

Додаток 1  

URL сайтів кафедр надано нижче:  

1. http://management.kpi.ua , http://ied.kpi.ua , http://zitf.kpi.ua  

2. http://ng-kg.kpi.ua , http://zfftt.kpi.ua , http://pma.kpi.ua ,  

3. http://pzks.fpm.kpi.ua , http://psy.kpi.ua , http://politology.kpi.ua ,  

4. http://philosophy.kpi.ua , http://kxtp.kpi.ua , http://kzef.kpi.ua,  
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5.http://tm-mmi.kpi.ua , http://zv.kpi.ua , http://ezu.kpi.ua,  

6.http://ip.kpi.ua http://apeps.kpi.ua, http:// cad .kpi.ua ,  

7.http://management.kpi.ua , http://ied.kpi.ua , http://zitf.kpi.ua  

8. http://ng-kg.kpi.ua , http://zfftt.kpi.ua , http://pma.kpi.ua ,  

9. http://pzks.fpm.kpi.ua , http://psy.kpi.ua , http://politology.kpi.ua ,  

10. http://philosophy.kpi.ua , http://kxtp.kpi.ua , http://kzef.kpi.ua,  

URL сайтів журналів, що видаються в НТУУ»КПІ» надано за адресою:  

http :// journals . kpi . ua  
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