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Головним завданням будь-якої ІПС є пошук інформації релевантної інформаційним 

потребам користувача. Дуже важливо в результаті проведеного пошуку нічого не втратити, 

тобто знайти всі документи, які стосуються запиту, і не знайти нічого з нічого [1-3]. 

Пошук інформації являє собою процес виявлення в деякій множині документів 

(текстів) всіх тих, які присвячені зазначеної теми (предмету), задовольняють заздалегідь 
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визначеним умовам пошуку (запиту) або містять необхідні (відповідні інформаційної 

потреби) факти, відомості, дані. 

Процес пошуку включає послідовність операцій, спрямованих на збір, обробку та 

надання інформації [4]. 

Для пошуку інформації за допомогою пошукової системи користувач формулює запит 

[5]. Робота пошукової системи полягає в тому, щоб за запитом користувача знайти 

документи, що містять або зазначені ключові слова, або слова, будь-яким чином пов'язані з 

ключовими словами . 

 

Рисунок 1 - Схема роботи пошукового сайту  

 

Пошукові системи працюють, зберігаючи інформацію про багатьох веб-сторінках, які 

вони отримують з HTML-сторінок. Пошуковий робот або «краулер» (англ. Crawler) - 

програма, яка автоматично проходить по всіх посиланнях, знайденим на сторінці, і виділяє їх 

[6]. Краулер, грунтуючись на посиланнях або виходячи із заздалегідь заданого списку адрес, 

здійснює пошук нових документів, ще не відомих пошуковій системі. Власник сайту може 

виключити певні сторінки за допомогою robots.txt, використовуючи який можна заборонити 

індексацію файлів, сторінок або каталогів сайту [7]. 

Для розробки проекту було використано PHP мову та DOMXpath класс. 

PHP - це поширена мова програмування загального призначення з відкритим 

вихідним кодом. PHP спеціально сконструйований для веб-розробок та його код може 
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впроваджуватися безпосередньо в HTML. Його було застосовано як основній інструмент для 

розробки пошукової системи [8-10]. 

XPath запити здійснюються за допомогою однієї або двох функцій: query і evaluate. 

Обидві формують запит, але різниця в повернутому результаті. query завжди буде повертати 

DOMNodeList, на відміну evaluate буде повертати текстовий результат, якщо це можливо. 

Для прикладу, якщо ваш XPath запит буде повертати кількість книг написаних певним 

автором, тоді query поверне порожній DOMNodeList, evaluate просто поверне число, ви 

можете використовувати це безпосередньо для отримання даних з вузла. 

PHP DOM позволяет взаимодействовать собственным функциям PHP с XPath за 

просами. 

 

Рисунок 2 – Огляд класів 

 

Висновки. Розроблена концепція системи є достатньою для її подальшої програмної 

реалізації. XPath буде ефективним засобом скоротити кількість коду і підвищити його 

обробку, при роботі з XML в рамках системи у подальшому. Додаткова функціональність 

PHP DOM дозволяє розширити XPath функції в рамках проектованої системи.  
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