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ауково-інформаційні портали є віртуаль-
ним представництвом бібліотек у веб-се-
редовищі, які динамічно розвиваються в

умовах масового зростання інтернет-ресурсів, но-
вих інструментів пошуку й обміну даними. Вони
конкурують у сфері уподобань користувачів з низ-
кою інших організацій, таких як Google, Amazon,
EBSCO Discovery Service та ін. Сучасні інфор-
маційні корпорації, змагаючись за увагу до себе,
пропонують інтернет-аудиторії дедалі більше інте-
рактивних можливостей та інтелектуальних
сервісів; забезпечують легкість і доступність у по-
шуку, обробці та використанні інформації. Озна-
чені тенденції збільшують очікування користу-
вачів з приводу функціональності веб-порталів
бібліотек та актуалізують застосування веб-
аналітики, що дає змогу обирати стратегічні
орієнтири розвитку науково-інформаційних пор-
талів, контролювати ключові показники їх ефек-
тивності.

Дана проблематика вже тривалий час перебуває
у полі зору зарубіжних вчених. У своїх роботах во-
ни відзначають необхідність застосування
аналітичного інструментарію, який би найбільш
адекватно відповідав змісту науково-інфор-
маційних порталів бібліотек і завданням, що сто-
ять перед ними. Так, Дж. С. Фаган (J. C. Fagan),
аналізуючи аналітичні системи, створені для ко-
мерційних веб-сайтів, обґрунтовує можливість їх
адаптації для використання в академічних

бібліотеках [3]. М. Агості (M. Agosti), Ф. Крівел-
ларі (F. Crivellari), Г. М. Ді Нунзіо (G. M. Di
Nunzio), С. Габріеллі (S. Gabrielli) спільно вироби-
ли єдині підходи до оцінки користувацького
досвіду взаємодії з порталом цифрової бібліотеки.
Формування комплексної методологічної бази оп-
тимізації цифрових бібліотечних веб-порталів
здійснюється ними крізь призму аналізу потреб та
очікувань користувачів [1]. Оптимізацією порталів
наукової інформації в мережі Інтернет з викорис-
танням загальних методів «юзабіліті» та «User
Experience» займаються Е. М. Шен (E. M. Schön),
Е.-М. Холт (E.-M. Holt), Дж. Хеллмерс 
(J. Hellmers), Дж. Томасчешскі (J. Thomaschewski),
Т. Врід (T. Wriedt) [5]. Дослідженню особливостей
кастомізації бібліотечних веб-порталів присвячені
роботи С. Брентлі (S. Brantley), А. Армстронг 
(А. Armstrong), К. М. Льюїс (К. М. Lewis), С. Лю
(S. Liu) [2]. Вебометричний аналіз структур науко-
вих інтернет-ресурсів став предметом наукової
розвідки В. В. Наумової і К. Платонова [11]. В ро-
боті А. Ханчук обґрунтовуються деякі рекомен-
дації щодо позиціонування наукових сайтів [14].

Метою статті є дослідження критеріїв ранжуван-
ня науково-інформаційних порталів у веб-прос-
торі та виокремлення інструментальних методів
моделювання поведінки користувачів.

Постановка проблеми. Науково-інформаційні
портали містять значний інформаційний ресурс з
різних галузей знання. Їх розроблення та просу-
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вання орієнтовані, насамперед, на задоволення
потреб цільової аудиторії і меншою мірою на по-
шук невикористаних каналів, технічних рішень та
інструментальних засобів взаємодії з відвідувача-
ми. Тому архітектура таких порталів не завжди
відповідає ментальній моделі сучасного користу-
вача [5], вимогам рейтингових систем для сайтів,
які розробляються і застосовуються потужними
пошуковими системами (Google, Яндекс та ін.),
даючи змогу швидше знаходити найбільш якісну і
релевантну інформацію [14]. Формуючи запит до
пошукової системи, користувач очікує отримати
результати, схожі на ті, що відібрані людиною тра-
диційним способом. Але упорядковані пошукови-
ми машинами знання надаються користувачам у
порядку зменшення їх рейтингових оцінок [3].
Зважаючи на роботу науково-інформаційних пор-
талів різних пошукових систем, одним з найго-
ловніших завдань є розроблення алгоритму ран-
жування якомога ближчого до людської поведінки.
Для цього пошукові системи використовують різні
критерії.

Вплив поведінкових критеріїв на оптимізацію
веб-порталів. Функціональний розвиток порталу
потребує додаткової інформації щодо його ефек-
тивності, статистики важливих сторінок, ключо-
вих фраз, переходу та географії користувачів, по-
казників запитуваності продукту в різних сегмен-
тах мережі тощо. Головним чином він містить дані
про безпосередню взаємодію користувачів з веб-
проектом, що актуалізує необхідність використан-
ня сучасної аналітичної системи моніторингу
Yandex.

Пріоритет Yandex у ранжуванні поділяють на
два основних напрями: наочна оцінка сайтів екс-
пертами-асесорами і аналіз особливостей по-
ведінки користувачів. Загалом, на даний момент
оцінка асесорів для Yandex є більш значущою, ніж
поведінкові особливості користувачів, але для
успішного просування порталу веб-адміністрато-
рам потрібно враховувати і поведінкові критерії.
Google, як відомо, віддає перевагу саме поведінко-
вим критеріям: часу перебування на веб-ресурсі,
глибині заходів сторінок, внутрішній оптимізації
сайта, унікальності тексту, першому та останньо-
му переходу сайтом. Тому внутрішня оптимізація
та аналіз моделювання поведінки користувачів
відіграють вирішальну роль при створенні та по-
дальшому просуванні науково-інформаційних
порталів.

Наслідування поведінки людини – одне з найго-
ловніших завдань розвитку ранжування пошуко-

вої системи. Для цього в систему оцінки вбудо-
вується формула людської поведінки або так зва-
ної ментальної моделі. Пошукова система Yandex
використовує відразу дві технології: фахівців-асе-
сорів, які наочно оцінюють сторінки за цілим
комплексом параметрів, та загального враження.
Потім вона навчає цьому Матрикснет, використо-
вуючи технологію поведінкових критеріїв, котрі
відстежують дії реальних користувачів.

Поведінкові критерії ранжування нагадують
низку показників, що характеризують поведінку
користувачів на сторінці видачі пошукових систем
Yandex та Google. Практика свідчить: вони справ-
ляють значний вплив на позиції ресурсу в рейтин-
гу пошукових систем. Що саме за параметри впли-
вають на пошукову видачу більшою чи меншою
мірою, визначити досить складно, адже пошукові
системи тримають у таємниці інформацію, все що
стосується алгоритмів ранжування [9]. Однак, екс-
перименти, що проводять оптимізатори, дають
змогу виокремити такі критерії:
• Перший перехід з видачі пошукової системи,

тобто, якщо після введення пошукового запиту,
відвідувач одразу перейшов саме на ваш ре-
сурс, то це забезпечить вам перевагу перед
іншими сайтами.

• Останній перехід з видачі є не менш важливим
параметром, тобто, якщо користувач після пере-
ходу на ваш сайт закрив результати пошуку.

• Показник відмов дає змогу виявити відсоток
відвідувачів, які, переглянувши одну сторінку
вашого ресурсу, вирішили його закрити. Особ-
ливо це значення важливе для аналізу блогів.

• Глибина перегляду, тобто кількість сторінок,
відвіданих користувачем, до моменту його
відходу.

• Час, проведений користувачем на сайті,
відповідно, чим він триваліший, тим краще.

• Прокрутка сторінок і рух мишкою. Навіть такі
дії користувача мають значення.

• Повернення користувача на сайт без допомоги
пошукової машини. Якщо відвідувачі знову
потрапляють на сайт, наприклад, використову-
ючи браузерні або мережеві закладки, то це та-
кож підвищує рейтинг веб-порталу в пошуко-
вих системах.

• Кліки із зовнішніх посилань.
• Присутність сайта в соціальних мережах. Згад-

ка вашого сайта під час спілкування є найкра-
щим елементом алгоритму ранжування [11].

Тому проблема ранжування науково-інфор-
маційних порталів і формування їх рейтингу, їх
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змісту за виданими результатами пошукових сис-
тем є актуальною в наш час, вона потребує введен-
ня додаткових методів аналізу поведінки користу-
вачів на веб-ресурсі.

Аналіз поведінкових критеріїв. Для визначення
даних, котрі враховують поведінковий критерій
ранжування, найбільш адаптованими є сервіси
«Yandex Metrika», «Google Analytics» та інші
сервіси статистики. Вибір одного з них може
здійснюватися залежно від обраного методу про-
сування веб-порталу [10].

Однак, якщо оптимізація ведеться згідно з вимога-
ми пошукових систем, то лічильник обліку статис-
тики, навпаки, сприятиме підвищенню рівня довіри
[12]. Існує думка, що позитивні поведінкові критерії
можуть захистити сайт від накладення санкцій
навіть за наявності численних на нього посилань.

Доречним є застосування системи спеціальних
додатків, які розміщують у браузерах. Вони також
допомагають просуванню веб-ресурсу. Завдяки
інструментарію сучасної аналітики можна спрог-
нозувати застосування внутрішньої оптимізації у
правильному напрямі. Навіть інформація про ко-
ристування браузерами допомагає провідним кам-
паніям розробляти нові методики, що загалом пок-
ращують позиції сайта у пошукових системах.

Вищенаведений рисунок відображає процес вве-
дення сучасних SEO-методів. У лівій частині
графіка представлено введення сайта в роботу та

його функціонування в мережі Інтернет без
внутрішніх засобів оптимізації. У правій – наведе-
на залежність в іншому напрямі. Таким чином, на-
очно демонструється необхідність моделювання
поведінки відвідувачів і користувачів з метою
підвищення їх активності на веб-ресурсі. Портал
підвищує свій Alexa Rank, що дає йому змогу
швидше просуватися на передові позиції у мережі
Інтернет при запитах у пошукових системах.

Покращення ранжування веб-сайта критеріями
«поведінки». Сайт, портал чи наукова сторінка в
мережі Інтернет при їх створенні та просуванні
повинні бути інформативно насиченими та цікави-
ми для користувачів. А це вимагає величезної ро-
боти як над їх змістом та зовнішнім виглядом, так
і показниками їх використання. Адже максималь-
но можлива деталізація поведінкової інформації –
всіх дій відвідувачів сайтів – рухів миші, кліків,
натискань клавіш та інше потенційно сприятиме
покращенню ранжування веб-сайта.

Поліпшенню поведінкових характеристик ре-
сурсу також сприяє:
• Регулярний аналіз статистики відвідувань, зна-

ходження і видалення нетематичних запитів з
великим показником відмов, оптимізація кон-
тенту.

• Поліпшення сніппету сайта, тобто текстової
інформації, яка відноситься до ресурсу і відби-
вається на результатах пошуку. Тому необхідне
правильне заповнення мета-тегів title і
Description. Доведено, що оптимізований
сніппет приваблює відвідувачів, навіть якщо
сайт не займає передових позицій у пошуковій
системі.

• Аналіз юзабіліті проекту. Звичайно, поняття
про зручність і дизайн у всіх різні, але існує
низка усталених критеріїв.

• Проведення технічного аудиту, позбавлення
відбитих посилань.

• Постійний розвиток і оновлення контенту.
• Додавання корисних сервісів, відео-або аудіо-

записів, що дасть змогу збільшити час, який ко-
ристувач проведе на сайті.

Таким чином, успіхи науково-інформаційних
порталів бібліотек залежать від зв’язків зі спожи-
вачами, визначення, вивчення та передбачення їх
інформаційної поведінки. Саме ці характеристики
становлять основу для створення веб-проектів, на-
дання інформаційних послуг і визначення
технічної складової їх реалізації.

Юзабіліті веб-сторінок науково-іноформаційно-
го порталу. Для забезпечення визнання науково-

Рис. 1. Браузери користувачів 
інформаційно-аналітичного порталу НБУВ

Рис. 2. Поведінка користувачів 
до і після введення рекомендованих критеріїв оптимізації
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інформаційного порталу важливо розуміти по-
тенційних користувачів. Знання їх мотивацій,
очікувань допомагає конструктивно адаптувати
веб-сторінки до інформаційної архітектури, дизай-
ну, контенту та інструментарію з налагодження
взаємодії з відвідувачами [5]. Означені аспекти
становлять юзабіліті науково-інформаційного пор-
талу, або «User Experience» [6], що дає йому змогу
конкурувати з іншими інтернет-сервісами та веб-
осередками. Саме ці категорії повинні захопити і
мотивувати користувача; забезпечити доступ до
корисних, інноваційних, інтерактивних продуктів
та послуг; надати порталу певних форм ідентич-
ності; заохотити до повторного відвідування,
підтримувати інтерес користувачів, спроcтити їм
виконання власних завдань [2].

Юзабіліті сайтів – тема, яка широко обгово-
рюється упродовж останніх років. Розробники
приділяють багато уваги питанням веб-дизайну –
швидкості завантаження сторінок, шрифтам,
верстці, кольоровій гаммі, графіці, анімації, по-
данню інформації на сайт тощо. Але нагальною
проблемою залишається задоволення «унікаль-
них» потреб сучасних користувачів, зокрема комп-
лексної інтеграції доступу та взаємодії з різним
набором інформаційних продуктів і послуг. За на-
явності науково-інформаційних порталів це дося-
гається через:
• організацію віртуальних середовищ для спіль-

них наукових досліджень;
• інтеграцію неоднорідних інформаційних ре-

сурсів за допомогою mashups-додатків;
• композиційне представлення контенту: мульти-

медіа, географічних, статистичних та інші
видів даних;

• персоналізацію інтерфейсів (створення особис-
тих віртуальних кабінетів, персональних акка-
унтів, бібліотек тощо);

• використання семантично «компетентних»
(semantic aware) сервісів;

• застосування рекомендаційних систем тощо.
Присутність цих програмно-технологічних

рішень справляє істотний вплив на юзабіліті пор-
талу. Однак, якщо веб-сторінки незручні для вико-
ристання, їх пошуковий потенціал різко падає.
Споживачі готові користуватися сервісами, що за-
бирають небагато часу, вимагають невеликої кіль-
кості дій і містять мінімальну кількість особливос-
тей. Останні, як правило, становлять основні пере-
пони пересічному користувачеві. Крім того, заван-
таженість простору сторінок рекламними
повідомленнями, скриптами, всим тим, що зава-

жає відвідувачеві рухатися сайтом, називають
«clutter» або хаотичне нагромадження [16].

Виокремимо основні характеристики, які бе-
руться до уваги пошуковими системами при виз-
наченні «clutter»: загальна кількість посилань,
слів, зображень (не реклама); розмір, довжина,
площа сторінки; загальна кількість таблиць;
кількість стовпців та рядків (у таблиці); загальні
рядки та стовпці; присутність «крихітного» текс-
ту; загальна кількість кольорів; вирівнювання
елементів сторінки; середня яскравість сторінки;
вага сторінки (час завантаження); місце поси-
лань.

Якісне юзабіліті має поліпшити трафік науково-
інформаційного порталу. Виявляється, що опти-
мальний дизайн сайта стає дедалі важливішим, як-
що потрібно одержати високі позиції в пошукових
машинах [7]. Важливим є також HTML-код
сторінок сайта, який повинен бути максимально
якісним і простим. Адже якщо пошукові машини
визначають некоректність змісту веб-сторінок,
тоді вони не отримують високих результатів по-
шуку [8]. Таким чином, для порталу вкрай важли-
ве поєднання технологічності та користувацької
цінності.

Висновки. Знання особливостей алгоритмів ран-
жування дає змогу вчасно вжити необхідних за-
ходів щодо оптимізації та просування науково-
інформаційних порталів. Для цього необхідно:

1. Тимчасово виключити сервіс «Yandex
Metrika», якщо є сумніви щодо якості ресурсу.
Альтернативою на цей час може слугувати лічиль-
ник Liveinternet або будь-який інший з численних
платних. Це дасть змогу не надавати Яндексу відо-
мостей про невисокі показники веб-ресурсу.
Сервіс «Yandex Metrika» може використовуватися
після того, як необхідні показники досягнуть на-
лежного рівня.

2. Ретельно проаналізувати інформацію сніппе-
ту. Якщо останній виглядає недостатньо приваб-
ливим або не зовсім релевантним, краще замінити
контент сторінки, на основі якого він складений.
Також бажано створити кластер, що доповнює
сторінки.

3. Проаналізувати дизайн і контент сайта з точки
зору привабливості й корисності для відвідувача.
Звернути особливу увагу на юзабіліті ресурсу, щоб
мотивувати відвідувачів проводити на сайті біль-
ше часу [15].

4. Змінити вхідну сторінку запиту так, щоб вона
стала дійсно на 100 % релевантною [13].
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На сьогодні поведінкові критерії враховуються
пошуковими системами все ще меншою мірою,
ніж наочна оцінка ресурсів фахівцями та показни-
ками PR і ТИЦ. Однак, з плином часу ситуація
постійно змінюється, поведінкові критерії зазна-
ють дедалі більшого впливу, а ранжування сайта
не проходить без врахування унікальності тексту
веб-сторінок.
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