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В С Т У П 
 
Досить складною роботою під час виконання учнівського наукового 

дослідження є огляд інформаційних джерел з проблеми дослідження. Важ-
ливою складовою процесу написання науково-дослідницької роботи є збір, 
опрацювання, оцінювання і накопичення інформації та її аналіз. 

Будь-які результати пошуку залишаються актуальними лише деякий 
час: нещодавно отримана інформація актуальна недовго — світ невпинно 
розвивається  і потреба в оновленій інформації зростає. Тому завдання від-
стежити зміни на сторінках сайтів, які становлять для нас певний інтерес, 
досить актуальне. Крім того, індекс пошукових сервісів, якщо це не інфор-
мація із сайтів новин, змінюється в середньому раз на місяць. Інакше кажу-
чи, при пошуку ми отримуємо інформацію з бази даних пошуковика, 
а не в реальному часі. Це також означає, що пошуковий сервіс може про-
пустити важливу інформацію, якщо вона була доступна на сайті для пере-
гляду менший проміжок часу, ніж період індексування.  

Звичайно, можна виконати пошук на різних пошукових сервісах з на-
дією, що хоч один з них встиг проіндексувати інформацію, але це ще не 
означатиме, що ми зможемо її отримати із вказаної сторінки — вона вже 
може бути відсутня. Інший приклад: необхідно регулярно отримувати 
офіційні документи, розміщені на відомчих сайтах. Це завдання можна 
вирішити різними способами: кілька разів на день заходити на сайт 
відомства і переглядати, чи не викладені там нові документи, або запро-
грамувати програму-робота, яка буде автоматично регулярно перевіряти 
сайт, а якщо там з’явиться необхідна інформація — проінформує нас. 
З точки зору економії часу — зручний другий варіант. 

У збірнику основну увагу акцентовано на вмінні працювати з інфор-
маційними джерелами в Інтернеті, а також — на засвоєнні методів 
та інструментів моніторингу появи нової інформації у всесвітній мережі. 
Інформація стане в пригоді як слухачам очно-заочних профільних шкіл 
МАН України — дослідникам-початківцям, так і тим, хто проводить сер-
йозні наукові дослідження. 



4 
 

ВІДСТЕЖЕННЯ ПОЯВИ НОВИХ РЕСУРСІВ  
В ІНТЕРНЕТІ 

 
Будь-які результати пошуку залишаються актуальними лише певний 

час: все біжить — все змінюється. Тому задача відстеження змін на сторін-
ках сайтів, які мають для нас певний інтерес, досить актуальна. Крім того, 
індекс пошукових сервісів, якщо це не інформація із сайтів новин, зміню-
ється в середньому раз на місяць. Тобто, при пошуку ми отримуємо інфор-
мацію з бази даних пошуковика, а не в реальному часі. Це також означає, 
що пошуковий сервіс може пропустити важливу інформацію, якщо вона 
була доступна на сайті для перегляду менший проміжку часу, ніж період 
індексування.  

Звичайно, можна виконати пошук на різних пошукових сервісах з на-
дією, що хоч один з них встиг інформацію проіндексувати, але це ще не 
означатиме, що ми зможемо її отримати із вказаної сторінки — вона вже 
може бути там відсутня. Інший приклад: необхідно регулярно отримувати 
офіційні документи розміщені на сайті Міністерства oсвіти і науки, молоді 
та спорту України. Цю задачу можна вирішити різними способами: кілька 
разів на день заходити на сайт міністерства і переглядати чи не викладені 
там нові документи, або запрограмувати програму-робота, який буде авто-
матично регулярно перевіряти сайт, а якщо там з’явиться необхідна 
інформація — проінформує нас. Звичайно зручніший другий варіант, 
бо він зекономить наш час. 

Почнемо з найпростішого — пошуку розширень для браузерів, які до-
помагають стежити за сторінками сайтів. 
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Розширення для браузера  
для відстеження змін на веб-сторінці 

 Update Scaner (http://updatescanner.mozdev.org/en/index.html) — 
розширення до Firefox (FF), яке дозволяє просто і швидко отримати інфор-
мацію про зміни на веб-сторінках. 

Встановлюється Update Scaner без 
особливостей і після його встановлення 
в рядку статусу браузера з’являється іконка 
у вигляді стрілки, направленої вверх. Коли 
ніяких змін не зафіксовано, то стрілка сіра, 
а коли знайдені зміни, то вона стає синьою. 
Крім того, можна задати, щоб з’являлось 
випливаюче повідомлення про зміни, або 
ще додати і звукове попередження. Натис-
нувши на іконці лівою кнопкою миші, 
відкриємо в бічній панелі список усіх сто-
рінок, поставлених на сканування. 

Відкрити або закрити Update Scaner мож-
на також через комбінацію клавіш Alt + U. 

Щоб додати веб-сторінку для сканування необхідно в будь якому місці 
відкритої сторінки викликати контекстне меню правою кнопкою миші і ви-
брати з нього Scan Page for Updates... Відкриється діалогове вікно (рис. 1) 
налаштування сканування для сторінки, яку додаємо. Можемо змінити на-
зву (Title), вибрати, як часто автосканувати сторінку (Autoscan), встановити 
чутливість — зміну в скількох символах вважати зміною сторінки (Change 
Threshold) та вказати тип кодування тексту (Character Encoding). 

Інтервал сканування змінюється дискретно: 5 хв., 15 хв., 30 хв., 1 год., 
6 год., щодня і сканувати лише вручну. Рекомендується залишити вибра-
ний за умовчування пункт ігнорування змін в числах (Ignore changes 
to numbers) (звичайно, якщо ви не відстежуєте зміну температури або 
курсу гривні), бо може визвати хибне спрацювання навіть встановлений на 
багатьох сайтах лічильник відвідувань. Можна також задати рівень 

 
 

Рис. 1. Налаштування відcтеження 
змін на сторінці 

http://updatescanner.mozdev.org/en/index.html
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ігнорування «косметичних змін» (Cosmetic changes are ignored) 
(змінюється дискретно від 0 до 1000). Для типу кодуваня рекомендується 
обрати авто визначення (Auto-detect). Після внесення всіх налаштувань 
натискуємо OK. 

Всі виявлені зміни на сторінці будуть виділятися жовтим фоном. 

 

Copernic Tracker — відстежуємо зміни  
в результатах пошуку на сторінках в Інтернеті 

 Copernic Agent (http://www.copernic.com/en/products/tracker/ 
index.html) дозволяє із заданою періодичністю виконати оновлення резуль-
татів пошуку, а також перевірити наявність змін на вибраних сторінках 
сайтів. Ще більше можливостей для перевірки змін на сторінках надає про-
грама Copernic Tracker тих же розробників. Перевірка оновлень результатів 
пошуку виконується лише через Copernic Agent. Вибір інструментів для 
перевірки сторінок здійснюється через налаштування  Copernic Agent 
(Tools → Options… → Tracking → Page Traging): 

 виконати перевірку оновлень сторінки через Copernic Tracker (Track 
Page using Copernic Tracker); 

 виконати перевірку оновлень сторінки через Copernic Agent (Track 
Page using Copernic Agent). 

У другому випадку там же можна задати кількість слів для нижнього 
порогу, коли приймається рішення, що зміни відбулися. За умовчуванням 
зміна фіксується, якщо змінились мінімум 5 слів.  

•  При виборі Copernic Tracker всі налаштування здійснюються в ньому. 
•  Перевірка результатів пошуку виконується в такій послідовності: 

 вибираємо у вікні списків завершених пошуків Copernic Agent 
необхідний пошук, для якого формуємо завдання перевірки поя-
ви нових результатів за темою пошуку;  

 із контекстного меню на вибраному пошуку вибираємо пункт 
перевірки пошуку (Track Search…), або скористаємось комбі-
нацією Ctrl + T — відкривається вікно налаштування перевірки; 

http://www.copernic.com/en/products/tracker/%0bindex.html
http://www.copernic.com/en/products/tracker/%0bindex.html


7 
 

 перевіряємо або встановлюємо прапорець для перевірки резуль-
татів пошуку (I want to track this search for new results); 

 праворуч від панелі розкладу (Shedule) вибираємо Options, щоб 
відкрити вікно налаштування параметрів перевірки; 

 налаштовуємо періодичність перевірки: 
 кілька разів на день (Multiple times per day) — задаємо час 

старту і періодичність у хвилинах або годинах; 
 періодичність у днях (On a daily basis) — задаємо через скі-

льки днів здійснювати перевірку; 
 перевірка у задані дні тижня (On a weekly basis) — задаємо 

через скільки тижнів і у які дні тижня здійснювати перевірку; 
 точна дата перевірки (On a monthly basis) — задаємо дату або 

день тижня та вибираємо місяць перевірки. 
 в тому ж вікні при необхідності переходимо до налаштувань до-

даткових умов запуску перевірки (за умовчуванням задано, щоб 
перевірка запускалась лише, якщо комп’ютер використовує ко-
ристувач, який вводив завдання на перевірку); 

 підтверджуємо зроблені зміни, закриваючи вікна через кнопку 
OK — перевірка запущена. 

Для перевірки знай-
дених сторінок на онов-
лення зручніше скориста-
тися Copernic Tracker. 
Загальні умови перевірки 
задаємо через меню 
Tools → Option → Ge-
neral (мінімальний поріг, 
чутливість до регістру, 
ігнорування чисел, кіль-
кість збережених копій 
сторінки тощо). При по-
шуку змін за ключовими 
словами необхідно при 
введенні нового завдання 

 
 

Рис. 2. Додавання нового завдання для відстеження змін 
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(New Tracking Task) вибрати пункт про необхідність повідомлення, якщо 
є зміни зв’язані із заданими словами (Alert if changed words match this 
query). Відкриється вікно для введення ключових слів або логічного вира-
зу (рис. 2). Перейти в це вікно також можна, якщо у вікні Copernic Agent 
на посиланні у списку знайдених сторінок визвати контекстне меню і ви-
брати перевірку сторінки (Track Page…). 

Введене завдання на перевірку сторінки відображається бачимо у вікні 
списку завдань (Tasks) Для організації завдань за тематикою можемо 
створити окремі теки.  

Серед проблем — не завжди коректна робота Copernic Tracker із кири-
лицею при відображенні сторінок. 

 

AlertBox — моніторинг змін на веб-сторінці в Firefox 

 AlertBox (https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/alertbox) — 
це безкоштовне доповнення FF, яке може бути використане для моніто-
рингу будь-яких змін на сторінках в Інтернеті. Воно допоможе відстежити 
зміну ціни на сайті інтернет-магазину, нові відповіді або повідомлення 
на вашому улюбленому веб-сайті або нові загальнодоступні фотографії 
на Flickr, які розмістив певний користувач. 

 
 

Рис. 3. Додавання повідомлення про зміну даних 

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/alertbox
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Конфігурація елементів, які Ви хочете контролювати, проста і прямо-
лінійна. Все, що потрібно зробити, — вибрати елемент на сторінці, який 
ви хочете контролювати, клацнути правою кнопкою миші і вибрати 
AlertBox > Add alert for changes (Додати повідомлення при змінах) на на-
тиснутому елементі (рис. 3):озширення може не тільки контролювати кон-
кретні елементи на сторінці, але і сторінки в цілому. Це робиться за допо-
могою правої кнопки миші в будь-якому місці сторінки і вибору відповід-
ної опції при вході в контекстне меню AlertBox. 

Додаток FF відображає повідомлення щоразу, коли один з вибраних 
елементів або веб-сторінка оновлюються. Повідомлення пересилає безпо-
середньо на сторінку, на якій будуть виділені зміни. Ці зміни відобража-
ються у вигляді історії на локальній сторінці в браузері (рис. 4): 

Ще один варіант для налаштування моніторингу надається у вигляді 
панелі  Alert Config. Ця панель може бути відкрита за допомогою комбіна-
ції клавіш Ctrl-Shift-z або в меню Tools > Alert Config Panel. Вона відкри-
вається внизу кожної сторінки, відкритої в даний момент у веб-браузері. 

Всі елементи сторінки стають доступні для вибору лівою кнопкою до-
ти, поки панель відкрита в Firefox. Панель надає більше можливостей, 
у тому числі вибір за умовчуванням інтервалу, через який вибрана сторінка 
перевіряється на оновлення змісту (рис. 5):. 

 
 

Рис. 4. Відображення історії зміни ціни на сторінці сайту 
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Досвідчені користувачі можуть перейти на розширений вигляд, який 
дозволяє їм обрати будь-який сценарій, CSS або HTML-код у вихідному 
коді сторінки і скомбінувати його з контент-фільтром для операцій просу-
нутого відстеження. 

Установки розширення посилаються лише на сторінку моніторингу, 
де відображені всі відстежувані сторінки та елементи сторінки. Тут можна 
налаштувати різні типи повідомлень, наприклад, звукове повідомлення, 
а також реєстрацію облікового запису, щоб отримувати повідомлення елек-
тронною поштою. 

Користувачі можуть, нарешті, налаштувати інтервал перевірки онов-
лень на сторінці для всіх відстежуваних елементів і веб-сторінок, які вони 
додали раніше, перевірити останню версію веб-сторінки, яку вони контро-
люють. 

Ще в минулому році на форумі сайту розробників обговорювались пер-
ші тестові версії даного розширення для браузера Google Chrome, але чо-
мусь і досі його розробка не завершена. А жаль, бо популярність Chrome 
невпинно зростає. 

 
 

Рис. 5. Панель конфігурування параметрів AlertBox 
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Відстеження змін на сайтах  
за допомогою стрічок новин RSS 

 Однією із проблем, яку протягом років пробували вирішити ро-
зробники, — це, як швидко доставити інформацію користувачам та ретран-
слювати її різним клієнтам. Потрібно було знайти одночасно просте, 
уніфіковане і ефективне рішення. До даної проблеми добавилась ще одна: 
за робочий день реально переглянути 5-10 сайтів, які можуть мати необ-
хідну інформацію, та і то не завжди серед зображень та інших мульти-
медійних засобів легко знайти те, що шукаєш. Звичайно, цього не достат-
ньо, щоб встигати за ритмом життя зі все зростаючим потоком інформації, 
яку ми повинні встигати переробити. 

З багатьох форматів, які пропонувались, щоб вирішити проблему, 
сьогодні реально знайшли розповсюдження RSS і Atom.  

RSS-файл — це файл у форматі XML, в якому, як правило, знаходить-
ся лише структурована інформаційна частина, без оформлення, навігації 
та іншої додаткової інформації. За допомогою RSS коротко описується но-
ва інформація, яка з’явилась на сайті, а також посилання на її повну версію. 
Ресурс у форматі RSS ще називають RSS-каналом, або RSS-стрічкою. 
Абревіатура RSS означає Really Simple Syndication, що перекладається, 
як «дійсно просте розповсюдження». Дані у форматі RSS ще позначають, 
як RSS-Feed (англ. фідер, підведення живлення) і вони дозволяють пере-
глядати уже не десятки, а сотні новин. 

Atom — це також формат, заснований на XML, який використовується 
для стрічок новин, анонсів статей і т.п. Зручний для використання в блогах 
та інших періодичних виданнях Інтернету. Історично з’явився пізніше RSS 
і врахував частину його недоліків. На сьогодні Atom найбільше підтриму-
ється Google, а Microsoft підтримує RSS. 

Обидва формати, і RSS, і Atom призначені для збирання інформації. 
Ці стандарти, як і решта, що базуються на XML, реалізували принцип роз-
ділення оформлення і змісту. Завдяки цьому вони не мають головного не-
доліку  HTML — заплутаності та завантаженості різними службовими еле-
ментами та елементами оформлення, що дуже ускладнює автоматизоване 
отримання та оброблення інформації. В даному випадку передається лише 
корисний контент без будь-яких елементів дизайну, навігації тощо. 
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Представники цього сімейства частково несумісні один із одним, але 
для користувача це практично не має значення — будь-яка сучасна про-
грама для роботи з RSS розуміє всі версії. 

Розповсюдженню формату також допомогло і те, що з’явились про-
грами, в яких читання каналів RSS і Atom було необов’язковим, але 
цікавим доповненням. RSS-агрегатори (у різному вигляді) добавлені до 
складу IE, FF, Opera і Safari. А отже ознайомитись з новою технологією 
стало можливим без встановлення додаткових програм. Крім того, з’яви-
лись он-лайнові агрегатори, які дозволяють створювати на сайтах свою 
персональну стрічку новин, яка автоматично оновлює новини з цікавих 
лише вам джерел інформації. 

Розглянемо коротко, як же працює технологія з RSS-каналами. 
Як тільки з’являється нова інформація — в цей же момент онов-

люється XML-файл, який називається фідом або потоком. При цьому у фід 
записується заголовок, короткий опис і дата (можливі й інші додаткові на-
бори полів). Спеціальна програма або сервіс з заданою періодичністю 
перевіряє вміст цього потоку і показує користувачу, що вже змінилось. 
Інформацію про оновлення користувач може отримувати різними шляха-
ми: прочитати їх на своїй персональній сторінці, або на вибраному агре-
гаторі — чи то буде онлайновий сервіс, чи браузер, чи спеціальна програ-
ма, встановлена на персональному комп’ютері або мобільному пристрої. 

RSS надає користувачу можливість оформляти підписку на повні або 
часткові публікації сайту. Це чимось нагадує відоме розсилання на під-
писані новини за допомогою електронної пошти, але в набагато зручні-
шому варіанті. RSS дозволяє публікації завантажитись на комп’ютер кори-
стувача. Таким чином, користувач отримує можливість відстежити появу 
нових публікацій на сайті і читати їх без необхідності відвідувати сайт-
джерело. Розсилання інформації не обмежується лише текстовими повідо-
мленнями — це можуть бути аудіо і відео файли. 

Для того, щоб отримувати підписані RSS-Feed, вам треба мати «про-
граму-читалку» RSS-стрічок. Ця програма автоматично перевірятиме та 
відображатиме надходження нових публікацій, на які ви підписалися. Зви-
чайно, це може бути вбудована функція вашого браузера, програма може 
надаватися у вигляді розширення для інтеграції в браузер або бути окре-
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мим додатком. Більшість програм для читання ви можете завантажити без-
коштовно з Інтернету. 

Розглянемо деякі з них детальніше. 
 

Підписка на RSS-канали за допомогою Firefox (жива закладка) 
Обов’язковою умовою підписки на канал новин RSS в FF є наявність 

такого каналу на відкритій сторінці сайту. Про це інформує спеціальна ікон-
ка помаранчевого кольору, яка з’являється праворуч у рядку введеної адре-
си сторінки. Клацнувши курсором миші на ній, або вибравши Закладки → 
Підписатися на цю сторінку…, 
відкриємо вікно (рис. 6.8). У ньому 
можна задати назву нової підписки, 
наприклад, Новини України та вка-
зати теку для збереження, замість 
обраної за умовчуванням. Якщо за-
лишити теку за умовчуванням 
(Bookmarks Toolbar) (рис. 6), то на 
панелі закладок з’явиться нова кнопка Новини України. При натисканні 
цієї кнопки буде випадати список останніх новин. Клацнувши на тій новині, 
яка нас зацікавила, відкриємо повний текст новини на сторінці її джерела. 
У випадку, коли панель закладок відсутня, необхідно вибрати її для 
відображення: Вигляд → Панелі інструментів → Панель закладок. Щоб 
перевірити наявність оновлення RSS-каналу необхідно із контекстного ме-
ню на кнопці із назвою каналу вибрати Оновити живу закладку. 

Можливо, що вікно додаван-
ня живої закладки (рис. 6) 
не з’явиться. Це означатиме, що 
потрібно його налаштувати через 
меню Інструменти → Налашту-
вання… → Програми. У списку 
Тип вмісту знайти рядок Стрічка 
новин і напроти нього у стовпці 
Дія обрати Додати живу за-
кладку у Firefox. 

 
 

Рис. 6. Додавання підписки на новини RSS 

 
 

Рис. 7. Вікно імпорту списків RSS-каналів 
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Щоб відписатися від отримання стрічки новин, треба перейти За-
кладки → Bookmarks Toolbar, знайти за назвою RSS-канал для видалення 
і на ньому із контекстного меню вибрати Стерти. 

Для роботи із підписками RSS-каналів бажано встановити розширення 
OPML Support, яке добавляє пункти Експорт OPML…/Імпорт OPML… 
у меню Імпортування та резервні копії вікна Архів. Вікно Архів від-
криється, якщо перейти: Закладки → Впорядкувати закладки, або виб-
рати комбінацію клавіш  Ctrl + Shift + B. Тепер ми зможемо імпортувати 
та експортувати списки із підписками на канали. 

Вибравши Імпорт OPML… та вказавши файл для імпорту списків, 
з’явиться вікно для параметрів імпорту (рис. 7). Бажано залишити за умов-
чуванням режим імпорту із створенням тек для OPML файлів (Create fold-
ers as indicated by OPML file), щоб підписки «не розбіглися» по всій 
основній теці закладок. Уже імпортовані підписки для зручності можна 
перемістити  в теку панелі закладок (Bookmarks Toolbar). Знову ж реко-
мендується розміщувати не окремі підписки, а теки з тематичними під-
борками RSS-каналів. 

 

Sage — проста «RSS-читалка» із розширеними можливостями 

Sage (http://sagerss.com/) — розширення, яке дозволяє зручно пе-
реглядати новини RSS-каналів. Вікно розширення відкриваєтьс у бічній 
панелі і має дві власні панелі (рис. 8): верхня відображає список всіх 
підписаних RSS-каналів, а нижня — список новин вибраного каналу. При 
виборі каналу в активній вкладці з’являються короткі анотації кожної 
із новин каналу. З однієї сторони — це зручно, а з іншої — втрачається 
інформація, яка була на відкритій вкладці до вибору каналу. Крім того, 
є можливість побачити анотацію новини у виринаючому вікні, якщо 
підвести курсор миші до вибраної новини. Повний текст новини 
відкривається, якщо клацнути новину у списку новин, або посилання 
на анотації новини. Функції імпорту та експорту списків RSS-каналів 
доступні через меню Option розширення. Інші налаштування доступні че-
рез Option → Settings… Вони не принципові і навіть не дозволяють вста-
новити періодичність оновлення каналів. 

http://sagerss.com/
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При встановленні розширення в закладках створюється нова тека 
Sage Feeds, в якій зберігаються підписки розширення на стрічки новин. 
Ця тека, як і інші закладки, доступна для впорядкування через Журнал → 
Показати всю історію. 

 

FeedReader  — фільтрування новин за ключовими словами та по-
шук нових каналів 

 FeedReader (http://www.feedreader.com/?fromfr) — безкоштов-
на програма, яка підтримує всі основні формати стрічок новин. Має зручну 
систему оновлення каналів та фільтрування за допомогою ключових слів, 
підтримує роботу через проксі-сервери, формує повідомлення про онов-
лення стрічок, залишаючись схованою в треї. Користувач може налаштува-
ти зовнішній вигляд як вікон, так і стрічок. Через меню Відображення → 
Відображення виводу можна вибрати відображення новин у вікні програми: 

 класичне — три панелі, із яких одна показує список стрічок, а дві 
інші, розміщені одна під однією, показують список новин і анотацію 
або повний текст обраної новини (комбінація клавіш Alt + 1);  

 
 

Рис. 8. Панелі відкритого вікна Sage із списком підписок на RSS-канали 

http://www.feedreader.com/
http://www.feedreader.com/
http://www.feedreader.com/?fromfr
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 широке — ті ж три панелі, які розташовані поруч одна біля одної 
у три стовпці (Alt + 2); 

 повне — дві панелі поруч: ліворуч список стрічок, а праворуч — 
всі анотації непрочитаних новин вибраної стрічки, або повний 
текст обраної новини (Alt + 3). 

Через меню Файл можна експортувати і імпортувати списки каналів 
із OPML-файлу.  

Щоб добавити нову стрічку новин треба: 
 вибрати на панелі FeedReader  Файл → Нове → Стрічка новин 

або скористатися клавішею F3; 
 ввести або вставити із буферу обміну адресу нової стрічки. 
 натиснути кнопку Добре; 
 якщо з’явиться вікно  конфігурації (Confirm), то можна дозволити 

автоматично завантажувати додатки для даної стрічки, вибрав-
ши Yes.  

До додатків належать зображення, аудіо та відео файли. 
Автоматично почнеться процесс оновлення введеної стрічки. 
Програма дозволяє вибирати (фільтрувати) новини за допомогою ро-

зумних стрічок новин. Щоб створити розумну стрічку новин (Smart Feed) 
необхідно: 

 вибрати на панелі FeedReader Файл → Нове → Розумна стрічка 
новин або скористатися комбінацією клавіш Shift + F3; 

 з’явиться вікно (рис. 9), у якому необхідно задати правила роботи 
розумної стрічки;  

Правил може бути кілька 
і розумна стрічка може відпо-
відати хоча б одному із пра-
вил, або всім введеним прави-
лам. Кожне із правил формує-
ться вибором термінів із двох 
стовбців: місця у тексті і умо-
ви («містить», «не містить», 
«починаючи з» тощо). Третій 
елемент правила — слово, яке 

 
 

Рис. 9. Додавання стрічки новин  
з ключовими словами 

http://www.feedreader.com/
http://www.feedreader.com/
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повинно відповідати місцю і заданій умові. В кінці рядка кожного правила 
є елементи додавання нового правила (+) або вилучення даного (–). 

 натиснути кнопку Добре; 
 після завершення формування розумної стрічки натинути Скасу-

вати, щоб закрити вікно введення правил. 
Оновлення розумних стрічок відбувається аналогічно решті, але нови-

ни для них вибираються із новин уже підписаних нами RSS-каналів. 
На рис. 10 показані новини розумної стрічки, налаштованої на вибір новин 
із словом «Asus». 

В меню програми Налаштування можна задати параметри, які будуть 
однаковими для всіх стрічок новин. Розглянено основні із них. 

Вкладка Загальні налаштування: 
 у розділі Запуск встановлюється спосіб запуску FeedReader — 

можна залити за умовчуванням; 
 у розділі Поведінка обираємо браузер для перегляду повного тек-

сту новини, а також, що повинен робити FeedReader при закри-
ванні вікна — можна залишити за умовчування; 

 у розділі Повідомлення обираємо спосіб повідомлення про онов-
лення новин — тут кожен обирає, що йому більше подобається. 

У вкладці З’єднання налаштовуються з’єднання із Інтернет, а у вклад-
ці Мова обирається мова інтерфейсу програми. 

Вкладка Тонке налаштування: 
 якщо завантажуєте додатки (вкладення) до стрічок, то бажано ви-

брати окрему теку для них; 
 збільшити  розмір архіву за умовчуванням хоча б до 200 статтей; 

 
 

Рис. 10. Відображення розумною стрічкою знайдених новин (ключове слово “Asus”) 

http://www.feedreader.com/
http://www.feedreader.com/
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 для зручності користування вибрати пункт Показувати кількість 
непрочитаних. 

Решту налаштувань можна залишити за умовчуванням. 
Кожну підписану стрічку новин можна перейменувати і також налаш-

тувати індивідуально. Найзручніше перейти Файл → Налаштування 
стрічок новин і обрати необхідну стрічку для налаштування. Можна також 
обрати стрічку у списку із лівої панелі і для неї із контекстного меню ви-
брати Редагувати стрічку новин. Серед індивідуальних налаштувань 
стрічки найчастіше використовуються: зміна назви (бажано, щоб назва бу-
ла короткою, залишаючи місце для решти панелей); розмір архіву; період 
оновлення (від хвилин до разу на тиждень, а параметр Intelliupdate 
за умовчуванням автоматично змінює період оновлення, в залежності від 
кількості отриманих нових новин); пріоритет оновлення  (Update priority) 
(менший пріоритет, якщо канал зв’язку необхідний для інших додатків). 
Після виконання усіх індивідуальних налаштувань не забудьте натиснути 
кнопку Зберегти, а щоб закрити вікно налаштувань — кнопку Скасувати. 
Вони нетрадиційно знаходяться майже в центрі вікна. 

Приємна і корисна функція FeedReader — це пошукова стрічка, яку 
можна створити через меню програми, вибравши Файл → Нове → Search 
Feed. Відкриється вікно (рис. 11), яке дозволяє створити запит на пошук 
і оформити його у вигляді окремої стрічки новин, яка буде періодично 
оновлюватись і ми отримуватимемо нові дані за темою заданого пошуку. 

У прикладі (рис. 11) були обрані всі можливі пошукові сервіси (через 
Select all) для пошуку новин про…»пошук RSS-каналів» (Search RSS-
feeds). Із 9 пошукових сервісів три (del.icio.us, eBay, Flickr Photo) не знайш-
ли нічого, а лідером став 
Techorati, що цілком зако-
номірно, але про пошук 
трохи пізніше.  

Серед недоліків про-
грами — швидке видален-
ня із списку прочитаних 
нових, що не дозволяє по-
вернутися до них знову. 

 

 
 

Рис. 11. Пошук нових тематичних каналів новин 

http://www.feedreader.com/
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FeedDemon — професійний рівень роботи з підписками на RSS-
канали 

Програми FeedDemon (http://www.newsgator.com/) та Newz-
Crawler (http://www.newzcrawler.com/) знаходяться на вершині рейтингів 
програм для читання RSS–каналів. NewzCrawler є комерційним продуктом, 
а FeedDemon раніше був комерційним продуктом, а зараз доступний для 
завантаження з сайту розробника для безкоштовного користування. Інтер-
фейси та можливості обох програм схожі, тому розглянемо більш детально 
лише FeedDemon (рис. 12). 

FeedDemon не випадково відносять до високопрофесійних програмних 
продуктів адже він дозволяє створити власну базу підписок на RSS-канали 
і ефективно нею керувати. Можна сортувати та збирати в групи канали 
окремо або за теками, стежити за окремими новинами, використовуючи 
ключові слова. Інтерфейс програми легко налаштовується під потреби ко-
ристувача.  
Програма легко інтегрується з браузером FF, який визначає на відкритій 
сторінці доступність RSS-каналів, а при натисканні кнопки підписки авто-
матично завантажує майстер FeedDemon. 

Панель підписок                             Панель анотацій     Вікно браузера    Вкладки              Пошук 
  Підписка    Оновлення    Сховати прочитані           Нова                                   URL                                     новин 
        Вигляд   Групування                вкладка       

 
 

Рис. 12. Інтерфейс програми FeedDemon 

http://www.feeddemon.com/feeddemon/
http://www.feeddemon.com/feeddemon/
http://www.newsgator.com/
http://www.newzcrawler.com/
http://www.feeddemon.com/feeddemon/
http://www.feeddemon.com/feeddemon/
http://www.feeddemon.com/feeddemon/
http://www.feeddemon.com/feeddemon/


20 
 

Клієнт може інтегруватися із іншими продуктами від компанії News-
Gator для обміну даними, а вибрані новини можна зберігати в спеціальній 
корзині, дозволивши їх для загального користування. Підтримуються функ-
ції підкастингу для завантаження новин в звуковому форматі. Для інте-
грації FeedDemon в FF необхідно в налаштуваннях браузера (Інструмен-
ти → Налаштування… → Програми) в рядку типу вмісту Стрічка новин 
обрати дію Використовувати FeedDemon (рис. 13):  

З інших особливостей можна відзначити функцію синхронізації про-
читаних та непрочитаних новин на різних комп’ютерах. 

Встановлення програми не має особливостей, лише можна пропустити 
реєстрацію на сайті NewsGator  та не добавляти запропоновані підписки 
на новини. Запустивши  FeedDemon, налаштуємо для зручності вигляд па-
нелей: зайдемо в меню View → Browser Position і оберемо Browser 
on Right. Тепер три панелі розмістяться поруч (рис. 6.14), а посередині про-
міжків між ними є вузькі кнопки, які дозволяють згортати панель, збіль-

 
 

Рис. 13. Інтеграція FeedDemon в Firefox 

http://www.feeddemon.com/feeddemon/
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шуючи місце для інших, що зручно, якщо відкривається повний текст но-
вини у вбудованому браузері. 

Всі прочитані стрічки архівуються і зберігаються в базі даних в якій, 
при необхідності, можна знайти новину за датою, категорією, або просто 
вибрати із списку завантажених. 

При отриманні новин випливає вікно, а також може бути поданий зву-
ковий сигнал. 

Меню Вигляд (View) (рис. 12) дозволяє відібрати статті для показу — 
всього є шість варіантів перегляду, в тому числі за ключовим словом. Підтри-
мується відтворення звукових та відео файлів безпосередньо у вікні пере-
гляду статті. Вбудований браузер за своїми можливостями переганяє багато 
інших автономних браузерів (рис. 12). Він має вкладки, навігацію між стат-
тями, виявляє наявність RSS-каналів на відкритій сторінці, формує звіти, 
дозволяє легко перейти на зовнішній браузер та ін. В новій версії програми 
з’явилась можливість додати позначки (Tags) через ліву панель, що дозво-
ляє виконувати фільтрацію збережених новин при відображенні їх у панелі.  

Для того, щоб підписатися на RSS-канал необхідно виконати такі дії. 
 Натиснути кнопку підписки (рис. 12) Subscribe (не маленький 

трикутник випадаючого меню на ній), щоб з’явилось вікно для 
введення адреси каналу. Якщо попередньо посилання на канал уже 
скопійоване в буфер обміну, то URL підставиться автоматично. 

 Попередньо переглянути стрічку новин, натиснувши Preview, і на-
тиснути кнопку Next. 

 В наступному вікні буде запропонована назва підписки, яку можна 
замінити на іншу, та вибираємо тематичну теку для збереження. 
При відсутності такої — створюємо нову (кнопка New Folder). 
Натискуємо Next. 

 При виявленні серед підписаних каналів такого ж, буде виведене 
попередження, яке не забороняє створити копію існуючої підпис-
ки, а просто попереджує. 

 В завершальному вікні можна вибрати параметр редагування влас-
тивостей нової стрічки (I want to edit this feed’s properties), 
або просто натиснути Finish. В першому випадку з’явиться діало-
гове вікно редагування властивостей нової стрічки, а в другому — 
нова підписка відображається в панелі підписок і відразу перевіряє 
оновлення. 
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Якщо стрічка додана, то перейти у вікно її властивостей можна через 
контекстне меню, якщо з нього вибрати Feed Properties. Відкриється вік-
но (рис. 14) в якому можна задати або змінити властивості стрічки. 

У вкладці Основні (General) можемо: 
 змінити назву (Title);  
 дозволити або заборонити оновлення даного каналу (Enable this 

feed);  
 дозволити збереження приміток до стрічки (Colect attention data 

for this feed); 
 виключити дану стрічку з усіх спостережень (Exclude this feed 

from all watches) — мається на увазі, що стрічка не буде аналізува-
тися при створенні списку вибраних за ключовими словами новин; 

 дозволити повідомлення на робочому столі, коли отримаємо нові 
новини (Include in desktop alert when new items arrive). 

У вкладці Оновлення (Updating) можна задати, скільки новин зберіга-
ти в кеші (за умовчуванням 200), а також періодичність оновлення (Update 
Frequency) (у хвилинах, годинах, або днях). Якщо зняти позначку Check 
for news items every, то оновлення виконуватиметься в ручному режимі. 

Статистика вибраної стрічки приводиться у вкладці статистики 
(Statistics). 

У вкладці Додатково (Advanced) серед основного можемо задати: 

 
 

Рис. 14. Вікно налаштування властивостей стрічки новин 
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 автоматичне завантаження додатків (Automatically download 
enclosure); 

 автоматичну відмову від підписки, якщо стрічка не оновлювалась 
протягом вказаного періоду (Automatically Unsubscribe when 
feed hasn’t update in); 

 ігнорування новин, які старіші заданого числа днів (Ignore new 
items older then); 

 дозволити вкладення (наприклад, зображення) (Include in prefetch). 
Більшість перерахованих властивостей можна задати для всіх або кіль-

кох стрічок одночасно, якщо задавати їх через властивості тек (меню 
Edit → Folder Properties), або вибравши пункт Folder Properties із кон-
текстного меню окремої теки. 

Інші операції налаштування можна виконати через меню Інструменти 
(Tools), серед яких: 

 оновити в ручному режимі стрічку або теку; 
 знайти необхідну підписку серед інших за ключовими словами; 
 запустити майстер очищення і видалити старі новини; 
 видалити новини, які втратили актуальність і вже не будуть прочитані; 
 перевірити з’єднання із Інтернетом; 
 задати комбінацію «гарячих клавіш» для будь-якої функції Feed-

Demon (список просто вражає); 
 отримати швидкий доступ до мережевих налаштувань; 
 виконати синхронізацію підписок (необхідно просто і безкоштовно 

зареєструватися на  NewsGator); 
 змінити параметри (Option…), хоча в більшості випадків влашто-

вують встановлені за умовчуванням. 
Переглядати новини легко: вибрати стрічку (RSS-feed) в панелі підпи-

сок, ознайомитись з короткими анотаціями в середній панелі (рис. 12), об-
рати ту, яка зацікавила, клацнувши на ній. Якщо клацнути один раз, 
то у вікні браузера відкриється повна анотація; двічі — повний текст нови-
ни. Повний текст також відкривається, якщо клацнути повну анотацію 
у вікні браузера. Все просто і зручно, максимально заощаджуючи час кори-
стувача. Ті, хто звик працювати з браузерами, які мають вкладки, не від-
чують різниці між браузером FeedDemon і своїм улюбленим браузером, 
а тому на браузері не будемо зупинятися детальніше. Можна лише нага-

http://www.feeddemon.com/feeddemon/
http://www.feeddemon.com/feeddemon/
http://www.feeddemon.com/feeddemon/
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дати, що нова вкладка створюється через меню браузера, або через комбі-
націю клавіш Ctrl + T. Це необхідно, якщо не хочеться закривати вкладку 
з попередньою новиною, наприклад, у ній чекаємо дозволу на завантаження. 

Наступні важливі питання при роботі із RSS-feed агрегатором — 
це пошуки: пошук на відкритій сторінці з новиною, пошук новини серед 
завантажених підписок і пошук нових підписок. 

Пошук на сторінці виконується через меню Edit → Find in this Page 
(комбінація Ctrl + F), після чого внизу браузера з’являється рядок для по-
шуку, аналогічний FF. 

Для пошуку серед новин і наступного відстеження оновлень за темою 
пошуку необхідно створити окрему стрічку. Це робиться через меню 
File → Subscribe → New Watch, або на панелі інструментів FeedDemon 
натиснути трикутник випадаючого списку кнопки Subscribe і також ви-
брати New Watch. Власне ми створюємо «розумну стрічку», за терміноло-
гією розробників розглянутого раніше FeedReader. Відкриється вікно 
(рис. 15) для вибору: 

 назви (Title); 
 в яких місцях шукати ключові слова  — у назві новини (in the 

news item title),  в анотації (in the news item description); 
 ключових слів (Add) (одне за одним); 

 
 

Рис. 15. Створення стрічки для відстеження новин за ключовими 
словами серед оновлених підписок 

http://www.feeddemon.com/feeddemon/
http://www.feedreader.com/
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 параметрів пошуку — враховувати регістр (Match case), шукати 
цілі слова (Whole words), обов’язкова присутність всіх слів 
(Match all keywords); 

 кількість останніх нових, вибраних для даної стрічки (Keep the 
most recent) — за умовчуванням 200. 

Якщо бажаєте, щоб новина з певним словом була виключена з резуль-
татів пошуку, то додайте це слово у пошук зі знаком «–» (мінус) перед ним. 
Приклад (рис. 15) показує формування стрічки «Пошук». Нова стрічка 
запитає, чи виконати пошук у вже завантажених новинах  (Yes — викона-
ти) і надалі буде відстежувати новини за темою вашого пошуку в оновле-
них завантаженнях. 

Пошук нових стрічок новин виконується через меню File → Sub-
scribe → Find New Feeds….  Це меню також відкриється, якщо натиснути 
на панелі інструментів FeedDemon трикутник випадаючого списку кнопки 
Subscribe і вибрати Find New Feeds…. 

Вводите ключові слова і натискуєте кнопку Find. Якщо ви не реєстру-
вались на сайті NewsGator, то вам буде запропоновано це зробити (приду-
мати та ввести логін і пароль), або ввести пароль для входу. Незабаром 
з’явиться список знайдених стрічок і ви зможете їх переглянути та підпи-
сатись на обрані.  

Невідомо, через які пошукові системи шукає стрічки NewsGator і, по-
вторивши пошук з прикладу для FeedReader, я отримав значно скромніші 
результати. 

FeedDemon має ще одну корисну функцію: дозволяє виконати пошук 
новин через вибраний пошуковий сервіс з числа запропонованих. Щоб 
знайти новину необхідно у вікні вбудованого браузера FeedDemon: 

 вибрати пошуковий сервіс, відкривши їх список через трикутник 
Пошук новин і через Choose Search Provider… вибрати один із: 
Google, Google Blog, MSN Search, Technorati або Yahoo! 

 ввести в адресному рядку браузера  FeedDemon слова для пошуку; 
 натиснути Enter. 
Добре зарекомендував себе серед пошукових сервісів новин Techmeme. 

Щоб добавити його в список запропонованих для вибору, необхідно: 
 ввести адресу http://nick.typepad.com/downloads/Techmeme.fdsrch2 

у вікні браузера FeedDemon; 

http://www.feeddemon.com/feeddemon/
http://www.feedreader.com/
http://www.feeddemon.com/feeddemon/
http://www.feeddemon.com/feeddemon/
http://www.feeddemon.com/feeddemon/
http://www.feeddemon.com/feeddemon/
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 натиснути Enter і підтвердити бажання завантажити та встановити 
Techmeme, який додається у список доступних пошукових сервісів 
після автоматичного встановлення.  

Для бажаючих порівняти параметри автономних агрегаторів рекомен-
дується зайти на сайт aggcompare (www.aggcompare.com),  на якому наве-
дена детальна інформація про більшість агрегаторів новин, в тому числі 
і про розширення для FF. 

Онлайнові агрегатори 
До зручного швидко звикаєш і тому частина користувачів Інтернету 

зберігає в ньому буквально все: починаючи з електронної пошти, особисто-
го щоденника і до власної підписки на стрічки новин. Цілком логічно, що 
і читати новини при цьому зручно через онлайновий агрегатор. Розглянемо 
деякі із них. 

NewsGator Online 
(http://www.newsgator.com/Individuals/NewsGatorOnline/) 

Безкоштовний RSS-агрегатор, який доступний після реєстрації. Мож-
ливе індивідуальне налаштування своїх підписок, а також пошук нових 
стрічок новин через базу NewsGator, яка налічує понад 1,5 мільйона 
каналів. Серед нових сервісів — доступ до агрегатора через мобільні 
пристрої (http://m.newsgator.com).  

Bloglines (http://www.bloglines.com/) 
Один із самих функціональних сервісів читання RSS-каналів. Він 

дозволяє підписатися на перегляд новин, згрупувати стрічки новин у теки. 
Наглядно показує нові записи — після авторизації їх кількість вказується 
після назви стрічки. Будь-який елемент стрічки можна позначити, як не-
прочитаний, переслати за вказаною електронною адресою або занести 
у розділ вибраних. Зробити це можна за допомогою посилань, розміщених 
поруч з кожним записом. Список новин можна сортувати за різними 
критеріями. 

Крім набору RSS-каналів користувач може вести блог на сервісі 
Blogline, розміщуючи в ньому, як довільні записи, так і новини. Викори-
стовуючи Bloglines можна переглядати у вигляді стрічок RSS вміст 
щоденників, які зареєстровані на LiveJournal, Blogspot і Xanga. Для цього 
достатньо лише вказати ім’я облікового запису.  

http://www.aggcompare.com/
http://www.newsgator.com/Individuals/NewsGatorOnline/
http://m.newsgator.com/
http://www.bloglines.com/
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Можна виконувати пошук новин, як в своєму каталозі, так і в стрічках, 
на які підписані інші користувачі сервісу. На сервісі існує загальний ката-
лог стрічок, на які підписані користувачі сервісу. Додати підписку на но-
вини можна без відвідування сайту Bloglines — достаньо лише перейти за 
вказаним посиланням. Посилання для швидкого додавання стрічок на Blog-
lines.com існують для всіх розповсюджених браузерів: IE, FF, Mozilla, Safari.  

News Alloy (http://www.newsalloy.com/) 
Технічно завершений онлайн агрегатор. За зручністю наближається 

до звичайних програм. Можна створювати теки і підтеки для групування 
новин за темами. Новини можна оцінювати, після чого вони відобра-
жаються в окремій теці. Повідомлення можна прикріплювати, щоб їх зав-
жди було видно. В News Alloy дозволено зберегти новину в  HTML-фор-
маті і переслати електронною поштою. Видалені новини не пропадають, 
а переміщуються в корзину. Відмінна підтримка «гарячих клавіш»: 
підписка на новий RSS-канал, архівація повідомлення, пошук оновлення, 
перехід до наступної непрочитаної новини та інше — все можна виконати 
за допомогою комбінації клавіш.  

Yandex Lenta (http://lenta.yandex.ru/) 
Самий функціональний і зручний російськомовний агрегатор. Основна 

і дуже важлива його перевага — він дозволяє читати повний текст 
повідомлення. Досить функціональна форма додавання нової стрічки. 
Можна не лише ввести її адресу, а просто ввести ім’я користувача 
LiveJournal, пошуковий запит до blog.yandex.ru або Яндекс Новини. Сервіс 
дозволяє об’єднати RSS-канали в одну стрічку, читати їх, позначати 
найбільш цікаві. Крім того, можна підписатися на пошукові запити із по-
шуку в блогах, форумах, в новинах. 

RSSReader (http://rssreader.ru/) 
 Потужний і безкоштовний веб-сервіс для всіх, хто бажає знаходити, 

підписувати, читати та аналізувати RSS-канали веб-сайтів Рунету. Є мож-
ливість імпорту та експорту OPML-файлів. Присутній свій каталог стрічок, 
в якому їх можно фільтрувати за категоріями, новизною, популярністю. 
RSSReader дозволяє робити підбірку новин за цікавими користувачу тема-
ми із всіх індексованих каналів, користуючись заданими критеріями. Сис-
тема володіє також цікавим маркетинговим інструментом: можливістю 

http://www.newsalloy.com/
http://lenta.yandex.ru/
http://rssreader.ru/
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аналізу динаміки зацікавленості до тої чи іншої інформації за частотою 
її появи у блогах та стрічках новин.  

RSS-Feed (http://www.rss-feed.org/) 
Після оформлення реєстрації сервіс дозволяє вибрати улюблені  RSS- 

канали, а також запропонувати їх іншим користувачам. Можна налаштува-
ти свої канали, а також виконати пошук в новинах, використовуючи клю-
чові слова та розширені фільтри. Дозволяється добавити власний RSS-
канал і, таким чином, збільшити популярність свого сайту. 

Pipes (http://pipes.yahoo.com/pipes/) 
Цікавий сервіс компанії Yahoo, який виконує функції  RSS-агрегатора, 

за допомогою якого можна створювати індивідуальні інформаційні стрічки. 
Сервіс використовує технологію Web 2.0, має простий і зручний інтерфейс. 

Інформаційні блоки можна переміщувати за допомогою миші і з’єд-
нувати один із одним за допомогою труб. В блоки збираються публікації 
із самих різних джерел Інтернет, в тому числ, із сайтів новин, блогів, серві-
сів, які надають інформацію про ситуацію на дорогах тощо. Таким чином, 
користувачі Pipes можуть створювати власні інформаційні стрічки, в які 
збирається інформація із точно визначених сайтів. Наприклад, для вибору 
найбільш зручного ресторану можна об’єднати в одну три стрічки, які 
отримують дані про ресторани із локального пошуковика Yahoo,  відгуки 
відвідувачів та фотографії із бази даних Flickr. В результаті, користувач 
Pipes, безпосередньо із Інтернет зможе отримати повну уяву про найближ-
чий ресторан, його меню і якість обслуговування. Крім того, створеними 
за допомогою  Pipes інформаційними стрічками можна обмінюватися 
із іншими користувачами сервісу.  

Пошук новин в RSS-каналах  
На сьогодні RSS-канал є природнім елементом практично кожного 

оновлюваного веб-сайту. Така популярність стрічок новин однак не привела 
до появи інструментів пошуку інформації в цих стрічках, хоча такі сервіси 
задекларовані, але не завжди їх функціональність задовольняє. Якщо біль-
шість пошукових сервісів індексує сайти в середньому раз на місяць, то при 
пошуку в RSS-каналах частота оновлення повинна бути набагато вища. Так 
дані в пошуковій базі Яндекс.Блог оновлюються кожні 5 хвилин, а в іншому 
випадку результати запиту не будуть відображати реальну картину. 

http://www.rss-feed.org/
http://pipes.yahoo.com/pipes/
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Звичайно, пошук в стрічках певною мірою можна замінити пошуком 
в новинах. Але кількість сайтів новин, які обробляються відомими пошуко-
вими сервісами, наприклад, Яндексом, досить обмежена, тому варто чекати, 
що пошук в RSS-каналах надасть значно кращий пошуковий результат. 

Власне пошук в RSS можна розглядати як інтеграцію пошуку в блогах 
і в новинах, але він не повинен обмежуватися лише тими сайтами, які є 
в базах даних пошукових двигунів. 

Важливо, що RSS технологію все активніше використовують елект-
ронні бібліотеки та трекери пірингових мереж, що дає можливість за коро-
ткий час переглянути таку велику кількість нових надходжень, що не до-
зволяє зробити жодна інша технологія. 

Раніше ми розглядали можливість пошуку стрічок новин за допомо-
гою агрегатора FeedReader і там в кращу сторону відзначився Technorati — 
з нього і почнемо огляд. 

Technorati (http://www.technorati.com/)  
Простий, але зручний інтерфейс користувача. Можна шукати за клю-

човими словами, URL веб-сторінки або за маркером.  Підтримується пошук 
цілої фрази. Якщо бажаєте шукати лише в блогах, то пропонується перейти 
на search.technorati.com. Після виконання пошуку можна підписатися 
на отримання стрічки, яка буде оновлюватися згідно вашого пошукового 
запиту. Для методу зворотнього пошуку корисна функція пошуку блогів, 
які посилаються на сайт, адресу якого ви задаєте. Це дозволяє виявити бло-
ги за інтересами без введення в пошуку ключових слов, а за тематикою 
сайтів, на які ці блоги посилаються. Є списки самих популярних новин, 
фільмів та блогів і кожна із підбірок доступна для підписки. 

Bloglines (http://www.bloglines.com/) 
Цяй сервіс належить універсальному пошуковику Ask Jeeves 

(http://www.ask.com/) і одночасно є інструментом пошуку в RSS-каналах 
і RSS-агрегатором.  

З випадаючого меню поруч форми пошуку можна обрати варіант 
вашої дії: шукати у всіх проіндексованих сервісом блогах; шукати лише 
в RSS-каналах; шукати серед цитат; шукати в Інтернет (звичайно, за до-
помогою Ask Jeeves). 

В режимі розширеного пошуку Bloglines (рис. 16) можна конкрети-
зувати у якому місці контенту шукати, задавати логічні оператори «AND», 

http://www.technorati.com/
http://www.bloglines.com/
http://www.ask.com/
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«OR» и »NOT» (вибираючи поля), накласти обмеження на пошук, 
при якому слова будуть шукатися лише серед підписаних вами стрічок чи, 
навпаки, шукати за винятком їх. Можна задіяти фільтри сортування 
результатів за релевантністю, датою або популярністю. Часові проміжки 
пошуку можна досить гнучко налаштувати, що дозволяє обмежити поле 
пошуку. Також пошук в новинах може або бути добавлений в результати, 
або не проводитись. 

Techmeme (http://www.techmeme.com/)  
Techmeme розглядається як агрегатор технологічних новин, який відс-

тежує їх майже вреальному часі. Techmeme виконує пошук як в блогах, так 
і в новинах. Повідомлення, які перераховані в Discussion виключені 
із області пошуку. За умовчуванням пошук виконується лише в заголовку 
та в кількох реченнях анотації, тому для розширення пошуку на повний 
текст треба зняти позначку Search title & summary only. Пітримуються 
при пошуку стандартні пошукові оператори такі, як + (плюс), – (мінус), 

 
 

Рис. 16. Вікно розширеного пошуку в Bloglines 

http://www.techmeme.com/
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AND, OR, NOT і дужки, пошук фраз, маскування. Дозволяється звуження 
області пошуку на основі url, автора, дати та інших параметрів. Наприклад, 
запит [Streisand sourcename:Techdirt] обмежиться пошуком «Streisand» 
для повідомлень із блогу «Techdirt». Подібним чином використовуються 
допоміжні оператори sourceurl: — для пошуку лише в ресурсах заданої 
адреси; date: — для пошуку за датою, або в проміжку між датами. 

Всі наведені оператори можна використати при введенні у рядку по-
шуку FeedDemon, якщо даний сервіс обраний для виконання пошуку. 

BlogPulse (http://www.blogpulse.com/) 
 Зручний інтерфейс користувача. Із особливостей — наявність окре-

мої панелі для вводу пошукового запиту із використанням стандартних 
логічних операторів (AND, OR, NOT, дужок для групування та подвійних 
лапок для фрази). Також можливий пошук блогів, які посилаються на вка-
заний URL. Можна задати за який період шукати, та виконати фільтрацію 
за датою або релевантністю. 

Google (http://www.google.com/blogsearch) 
 Як підкреслюється на сайті цього відомого пошуковика — це лише 

бета версія пошукового двигуна. Хоча можливості формування запиту 
на пошук аналогічні для основного пошуку, але підкреслюється, що це по-
шук у веб-щоденниках, тому не можна очікувати значних результатів від 
спроби найти інформацію в стрічках новин. А пошук у блогах показує, що 
це дійсно лідер технологій пошуку — кількість знайденого вражає, а до то-
го ж можна відразу відфільтрувати за датами. можна скористатися також 
пошуком через «головний вхід», та попробувати використати недокумен-
товані оператори filetypes:rss і filetype:xml — вони дозволяю отримати 
релевантні результати, хоча і не самі свіжі. 

Syndic8 (http://www.syndic8.com/) 
Це те місце, де можна знайти стрічки новин широкого кола тем. Зроб-

лена спроба зібрати заголовки новин, стрічки новин та привести статисти-
ку як тематичну, так і за роками. Пошук серед бази даних відображає но-
мер каналу, коли він створений, коли останній раз оновлювався і т. д. 
Інформація, особливо архівна, обємна і точна. 

Kanban.ru (http://kanban.ru/) 
Це перший і самий великий в рунеті портал, де ви можете шукати, 

розміщувати і читати блоги, новини та стрічки  RSS! — саме так рекламує 

http://www.feeddemon.com/feeddemon/
http://www.blogpulse.com/
http://www.google.com/blogsearch
http://www.syndic8.com/
http://kanban.ru/
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себе даний сервіс. Базується пошук на Яндекс-пошуку в блогах, тому 
не варто чекати, що знайде більше. На порталі є каталог RSS-каналів 
за різними темами, але їх кількість мізерна — трохи більше 8 тисяч. 

Яндекс. Блог (http://blog.yandex.ru/) 
Функціональний сервіс, але зовсім незначна база тих ресурсів, 

які встигає обробити даний сервіс. Для порівняння, Yahoo зайшла в тех-
нології RSS набагато далі: її розширений пошук дозволяє обмежити ре-
зультати файлами із розширеннями XML, RDF та RSS і канали нормально 
відображаються в результатах пошуків. 

З усього розглянутого можна зробити один висновок: пошук серед но-
вин RSS-каналів на сьогодні в цілому не відповідає потребам користувачів. 
Знайдені ресурси не можна вважати повними. І лише підписки на вибрані 
стрічки з регулярним їх переглядом, фільтрацією, сортуванням дозволить 
охопити основний обсяг інформації за необхідною тематикою. 

 

Відстеження змін на сайтах,  
які не підтримують стрічки новин RSS 

 
Найзручніший спосіб, щоб полегшити подальший аналіз отриманої ін-

формації, — це скористатися онлайновими сервісами, які генерують RSS-
стрічку для сторінок сайтів, які самі не підтримують вказану технологію. 

 
Page2RSS (http://page2rss.com/) — сервіс, який дозволяє відстежувати 

веб-сайти, які не публікують новини. Він стежить за змінами на будь-якій 
веб-сторінці і доставляє оновлені дані для вашого улюбленого RSS-рідера. 

Якщо не виявлений жоден канал на сторінці, то ви побачите значок 
Page2RSS в адресному рядку. При натисканні на нього відкривається спли-
ваюче вікно для вибору підписки (рис.17). 

Page2RSS також пропонує встановити кнопку для закладки на панелі 
інструментів (рис. 18), яка забезпечить швидкий спосіб отримання стрічок 
при відвідуванні будь-якого веб-сайту. 

http://blog.yandex.ru/
http://page2rss.com/


33 
 

 
 

 

 WebRSS (http://www.webrss.com/) cтворить ваш влас-
ний RSS-канал і відстежуватиме зміни щоденно, щотижня та щомісяця. 
Перевірте свій канал на основному сервері і опублікуйте створений канал 
на своєму сайті або блозі. 

 
 

Рис. 17. Діалогове вікно конвертування веб-сторінки 

 
 

Рис.18. Додавання кнопки каналу на панель інструментів 

http://www.webrss.com/
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Сервіс дозволяє: 
• Створювати RSS-канали без будь-яких навичок програмування. 
• Оновлювати стрічки без поновлення коду: просто увійти на сервіс 

і додати кілька елементів. 
• Створити свої власні RSS-канали новин, підкасти та багато іншого! 
• Розміщувати канали безкоштовно! 
• Відстежувати хіти каналів щоденно, щотижня або щомісячно. 
• Вирізати і вставити код каналу для розміщення на своєму сайті. 
• Перевіряти свій канал на основних серверах безкоштовно. 
• Підтверджувати накали. 
• Редагувати свої канали в будь-який час і оновлення миттєво відобра-

зиться на вашому сайті. 
 Для початку роботи на сервісі необхідно зареєструватися (рис. 19): 
 

 
Після цього зайдіть під своїм іменем і паролем на сервіс, виберіть на 

панелі ліворуч пункт меню для створення нового каналу (Create New Feed). 
Задайте назву каналу, та введіть посилання на ту веб-сторінку, для якої 
створюєте канал RSS (рис. 20): 

  

 
 

Рис. 19. Вікно реєстрації на сервісі WebRSS 
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Тепер при вході в менеджер каналів (Feed Manager) ви побачити 
у списку своїх каналів і новостворений (рис. 21): 

 

 
 
У списку можна скопіювати адресу каналу (Feed URL), щоб додати 

його у підписки свого RSS-рідера (рис. 22): 

 
 

Рис. 21. Список каналів 

 
 

Рис. 20. Створення нового каналу 
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 Feedity (http://feedity.com/) — простий онлайновий ін-
струмент для створення RSS-каналу для будь-якої веб-сторінки. На дода-
ток до автоматично створюваний каналів, ви можете додати невеликі по-
ліпшення, наприклад, такі як додавання початку і кінця блоку, щоб повідо-
мити сервіс, де починається і закінчується кожен пост.  

Діалогове вікно створення RSS-каналу зрозуміле і зручне (рис. 23): 

 

 
 

Рис. 23. Введення адреси веб-сторінки, яку конвертуємо в RSS-канал 

 
 

Рис. 22. Додавання підписки на канал до RSS-рідера 

http://feedity.com/
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Якщо хочете, то можете перейти на преміум-аккаунт, де надаються 
такі додаткові функції, як інтеграція даних, злиття RSS-каналів і т.д. 
(рис. 24). 

 

 
Отриманий канал тепер також необхідно додати у підписки свого 

RSS-рідера так, як ми це зробили у попередньому випадку (див. рис. 22). 
Зверніть увагу на попередження (рис. 24), що у випадку неактивності 

користувача протягом 30 днів, канал буде вилучений із системи. 
 

 Feed43 (http://feed43.com) конвертує документи 
вільної форми HTML або XML в діючі RSS-канали шляхом виділення фра-
гментів тексту або HTML. Цей сервіс не настільки простий, як Feedity, але 

 
 

Рис. 24. Повідомлення про готовність RSS-каналу до використання  
та пропозиції розширених функцій сервісу 

http://feed43.com/
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якщо ви хочете отримати повний контроль над згенерованим вами кана-
лом, то це відмінний інструмент для цього. 

На рис. 25 наглядно показані необхідні кроки, щоб «вирізати» дані 
з веб-сторінки і конвертувати в RSS-канал для використання в будь-якій 
програмі читання стрічок новин. 

 

 

 
 

Рис. 25. Сервіс конвертування веб-сторінки в RSS-канал  
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 FreshPatents 
(https://www.freshpatents.com/login/index.php) — сервіс відстеження появи 
нових патентів за ключовими словами та генерування RSS-стрічки для під-
писки на канал оновлення. Працює аналогічно наведеним вище сервісам, 
але для бази патентів USPTO, яка не підтримує RSS-канали. 

 

WebSite-Watcher — професійно відстежуємо  
зміни на сайтах 

WebSite-Watcher (http://www.aignes.com/) дозволяє вам відстежувати 
оновлення та зміни на улюблених веб-сайтах за мінімум часу і витрат на 
роботу в мережі. Коли на сторінці буде виявлена зміна WebSite-Watcher 
збереже дві останні її версії на жорсткий диск і виділить кольором всі 
зміни в тексті. 

WebSite-Watcher працює як клієнт на вашому комп’ютері. Всі заклад-
ки і конфігурації зберігаються локально на ньому і крім доступу в Інтернет 
не потрібний сервер для перевірки сторінок на зміни. 

WebSite-Watcher може відстежувати багато різних типів файлів і сто-
рінок, перерахованих нижче.  

 Будь-які web-сторінки з текстовим змістом, незалежно від розши-
рення файлу. Тобто статичні сторінки (сторінки з розширенням 
файлу .htm або .html) і динамічні сторінки (сторінки з розширен-
ням файлу .asp, .php, і т.п.). WebSite-Watcher також виділить ко-
льором всі зміни в тексті. 

 
 

Рис. 26. Інтерфейс WebSite-Watcher 

https://www.freshpatents.com/login/index.php
http://www.aignes.com/
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 RSS/Atom канали — RSS/Atom перетворюється у html-формат, 
який може бути прочитаним і оброблений як звичайні веб-сто-
рінки. 

 Сторінки, захищені паролем — перевіряються автоматично на 
оновлення, якщо ви напишете макрокоманду. 

 Форуми, які обробляються, як звичайні сторінки із незначною опти-
мізацією, наприклад, спеціальною технологією підсвічування змін. 

 Сторінки із Javascript, для яких WebSite-Watcher підтримує окрему 
і більш складну технологію перетворення динамічно генерованого 
змісту сторінки у статичний зміст. 

 Зображення — WebSite-Watcher здатен виявити оновлення вибра-
ного зображення, але зміни не підсвічуються. 

 Двійкові (бінарні) файли — WebSite-Watcher може виявити їх 
оновлення (наприклад, файли zip або exe) порівнюючи дату файлу, 
розмір файлу і/або частини його змісту (двійкові файли не будуть 
повністю завантажуватися при перевірці на оновлення). 

 Файли PDF і Flash-анімації обробляються як двійкові файли 
і WebSite-Watcher не підсвічує зміни в їх змісті. 

 FTP-файли і каталоги перевіряються WebSite-Watcher за датою/ 
розміром файлу або його змістом. 

 Інтранет-сторінки перевіряються подібним чином, як і звичайні 
веб-сторінки. 

 Файли, які зберігаються локально, WebSite-Watcher також може 
відстежувати. 

 В Інтернеті, в тому числі на сайті розробника, можна знайти інфор-
мацію різними мовами про налаштування WebSite-Watcher. Роз-
глянемо лише основні моменти: як додати сторінку в закладки для 
відстеження змін, як задати режим відстеження, як додати ключові 
слова. 

Додавання нових закладок 
Є кілька режимів додавання закладок для відстежування: за допомо-

гою майстра, ручне введення, введення безпосередньо з вікна браузера 
і імпорт із підготовлених списків. Щоб скористатися майстром необхідно: 
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1.  Натиснути кнопку    на панелі інструментів WebSite-Watcher 
(рис. 26). 

2.  Визначити, чи є прямий доступ до сторінки, якщо так, то вводимо 
адресу в поле URL. Якщо адреса знаходиться в буфері обміну, то вона буде 
вставлена автоматично. У випадку, якщо сторінка захищена паролем, не-
обхідно записати макрос перевірки: записати всі ваші кроки авторизації, 
які будуть збережені для наступного автоматичного використання. Також 
доведеться зробити запис макросу перевірки, якщо сторінка може відобра-
жатися лише після заповнення форми, наприклад, пошукового запиту. 

3.  Натиснути Далі і чекати завершення ініціалізації сторінки. 
4.  Вибрати тип сторінки (веб-сторінка, форум або RSS/Atom feeds), 

якщо він не визначився автоматично. Для форуму майстер запропонує виб-
рати заголовок теми і т.д. Для роботи із стрічками новин (RSS/Atom кана-
ли) є більш зручні програми, які розглянемо пізніше. 

5.  Завершаємо роботу майстра.  
Можна додати нову закладку вручну, натиснувши кнопку Нова за-

кладка…  на панелі інструментів (рис. 26), або скористатися клавішею 
Ins. Якщо ввести лише адресу в поле URL і натиснути кнопку Перевірити 
зараз, то перейдете до ініціалізації сторінки, а решта налаштувань мати-
муть стандартні значення. WebSite-Watcher автоматично призначить ім’я 
закладці згідно заголовку сторінки, якщо поле імені  ви залишили пустим. 

Найзручніше додавати нові закладки безпосередньо з браузера, вико-
ристовуючи інтеграцію з WebSite-Watcher. WebSite-Watcher додає на па-
нель браузера іконку — кнопку, яка дозволяє добавити відкриту активну 
сторінку в WebSite-Watcher. Цей метод працює із  IE, FF, Mozilla, Opera 
та більшістю інших.  Можна також використати контекстне меню для до-
бавлення в закладки (Add to WebSite-Watcher) : в IE даний пункт меню 
з’являється автоматично, а у FF необхідно встановити невелике розширен-
ня Add to WebSite-Watcher (http://www.aignes.com/download.htm). При цьо-
му WebSite-Watcher не обов’язково повинен бути активним — він запус-
титься автоматично при виборі додавання з контекстного меню. 

Імпорт закладок можна виконати з різних місць через меню Інстру-
менти. 

http://www.aignes.com/download.htm
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 Імпорт всіх або нових закладок із вашого браузера — експортую-
ться всі закладки з IE, Mozilla, FF або Opera і якщо закладка уже 
існує, то другий раз вона додана не буде. 

 Імпорт закладок із текстового файлу — виконується імпорт 
URL з текстового файлу, який зберігається в певному форматі (на-
приклад, кожний URL в окремому рядку).  

 Імпорт RSS feeds з OPML-файлу — імпорт з файлів типу OPML, 
які можуть зберігатися в будь-якому місці. 

 Імпорт окремих закладок методом перетягування (Drag&Drop) —  
при виборі цього методу, відкривається вікно імпорту, в якому ми 
можемо вибрати окрему закладку і перетягнути її за допомого миші 
у список закладок. 

Налаштування та перевірка закладок 
Після запуску WebSite-Watcher знаходиться у стані бездіяльності і не-

обхідно запустити перевірку закладок вручну або увімкнути режим авто 
перевірки (Auto-Watch). При ввімкненій авто перевірці закладки будуть 
автоматично перевірятися згідно заданого в налаштуваннях часу. 

При перевірці закладок вручну можливі три варіанти. 
 Перевірка усіх закладок у вибраній теці  — необхідно вибрати теку 

для перевірки і натиснути кнопку Перевірити усі закладки , або ско-
ристатися клавішею F9 чи комбінаціями клавіш (Ctrl + Shift + Click) 
на виділеній теці. 

 Перевірка усіх закладок в усіх теках — вибрати теку Усі закладки 
і виконати операції попереднього пункту. 

 Перевірка вибраних закладок — клацнути правою клавішею миші 
на виділених закладках і вибрати Перевірити закладку. 

Після запуску перевірки закладок вони стають в чергу перевірки і з’яв-
ляється невеликий сірий значок земної кулі  ліворуч кожної закладки 
у списку. Після завершення перевірки закладки значок біля неї зміниться 
на голубий , а після завершення перевірки усіх закладок значки зникають. 
Крім того, при перевірці відображається вікно із списком URL ще 
не перевірених закладок, який зменшується в процесі перевірки. 
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WebSite-Watcher підтримує також автоматичну перевірку закладок 
в наперед заданий час (режим автоперевірки). Робота в режиме авто пере-
вірки складається з трьох кроків. 

  Вмикання режиму автоперевірки (Auto-Watch) у властивостях за-
кладки, визвавши контексне меню на закладці і вибравши Власти-
вості…→  Auto-Watch  → Увімкнути Auto-Watch (рис. 27). 

  Налаштування у тому ж вікні періодичності перевірок. 
  Запуск режиму Auto-Watch.  
Можна одинакові параметри встановити одночасно для значного чис-

ла закладок. Для цього виділіть закладки і з контекстного меню виберіть 
Встановити властивості у всіх визначених закладках… 

Увімкнути режим авто перевірки можна також перетягуванням 
(Drag&Drop) закладок в теку Auto-Watch. Ця операція виставляє прапорець 
Увімкнути Auto-Watch (рис. 27), а налаштування часу буде використане 
із встановленого в загальних параметрах закладки (Опції → Program Con-
figuration…→ Закладки → Встановити властивості закладки → 
Загальні → Auto-Watch). Не забувайте підтверджувати зроблені зміни на-
тисканням кнопки OK. 

Якщо встановити прапорець Увімкнути Auto-Watch в загальних па-
раметрах (Опції → Program Configuration…→ Закладки → Встановити 
властивості закладки → 
Загальні → Auto-Watch), 
то авто перевірка буде 
ввімкнена у всіх нових за-
кладках, які додаватимемо. 

Всі закладки, які мають 
ввімкнений режим  Auto-
Watch, перераховані у теці 
з одноіменною назвою. 

Для запуску режиму 
авто перевірки натисніть 
кнопку Auto-Watch  на 
панелі інструментів і під-
твердіть запуск авто пере-

 
 

Рис. 27. Налаштування режиму автоперевірки. 
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вірки. Також запустити Auto-Watch можна через контекстне меню іконки 
WebSite-Watcher    в треї панелі задач. 

WebSite-Watcher використовує кулька елементів для відображення 
скільки і які закладки оновились. 

Операції над закладками 
Закладки можна відкривати для перегляду змінених сторінок, змі-

нювати їх налаштування, організовувати. Вбудований в WebSite-Watcher 
браузер із вкладками використовується щоразу, коли ви відкриваєте закла-
дку або веб-сторінку в WebSite-Watcher. 

Подвійне клацання на вкладці відкриває її, а натискання на клавіа-
турі F12 відкриє наступну не прочитану закладку, що еквівалентно натис-

канню мишею кнопки    на панелі браузера  WebSite-Watcher. Комбінація 
Ctrl + F12 дозволяє перейти до наступної зміни на сторінці, що також 
можна зробити, натиснувши кнопку  .  Клавіша Space (пробіл) — про-
кручування у вбудованому браузері відкритої сторінки. 

Рекомендується встановити маркер останньої зміни на відкритій сто-
рінці (контекстне меню вкладки → Властивості → Опції → Показати 
маркер останньої зміни). Його вигляд і текст  можна задати через Оп-
ції → Program Configuration…→ Додатково → Кольори → Маркер 
останньої зміни. Наявність такого маркера допоможе вам зекономити час 
перегляду. 

 
 

Рис. 28. Операції над закладками 
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Над закладками можна також виконувати різні організаційні операції 
(рис. 28): експортувати, переміщувати, копіювати, видаляти.  

Підготовлені користувачі відкриють для себе більш широкі можливос-
ті використання  WebSite-Watcher і, перш за все, використання фільтрів 
та відстежування ключових слів на сторінці. 

Використання фільтрів 
Для виявлення оновлень WebSite-Watcher порівнює зміст нової версії 

сторінки із змістом старої її версії, збереженої на жорсткому диску. Якщо 
змісти різні, то WebSite-Watcher повідомляє про це. На жаль, сторінка мо-
же мати такі змінені частини, як дату, кількість відвідувань, рекламні мате-
ріали, повідомлення про зміну яких буде при кожній перевірці. За допомо-
гою фільтру ви зможете ігнорувати певну частину сторінки для запобі-
гання хибного повідомлення про оновлення. Якщо заданий фільтр, 
то WebSite-Watcher буде порівнювати відфільтрований зміст нової версії 
з відфільтрованим змістом старої версії сторінки для виявлення змін. 

Налаштування фільтру виконується у властивостях закладки (Влас-
тивості → Загальні → Допоміжний фільтр). Там же на вкладці Загальні 
є кнопка Тест фільтру…, за допомогою якої відкривається діалогове вікно 
порівняння змісту нової версії і відфільтрованого змісту старої версії 
сторінки. 

Можливості фільтру можуть буди розділені на чотири категорії. 
 Автоматично створюваний фільтр Ігноровані (Автофільтр). 
Автофільтр — це система фільтрування, яка самонавчається і забезпе-

чує простий та комфортний шлях автоматичного створення фільтрів Ігно-
ровані, і яка базується на підсвічуванні змін. Ним ви повинні користувати-
ся у тому випадку, коли отримуєте не потрібні повідомлення про зміни 
(наприклад, визвані зміною дати, лічильника відвідувань і т.п.). І не кори-
стуйтеся ним, якщо сторінка має будь-які інші виділені новини та зміни.  

 Вручну створюваний фільтр Ігноровані (Ігнорування певних 
рядків). 

Цей фільтр ігнорує певні частини сторінки, наприклад, текст із числа-
ми, які змінюються («You are visitor number 1248» — «Ви відвідувач за но-
мером 1248"), нинішньою датою або початковим текстом. 
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 Вручну створюваний фільтр Переглянуті (Перегляд для виявлен-
ня змін певних рядків).  

Цей фільтр переглядає вказану частину сторінку замість її ігнору-
вання. Це фільтр перегляду лише необхідного та ігнорування решти і може 
використовуватися, наприклад, для відстежування лише номеру версії про-
грамного забезпечення. 

 Спеціальний фільтр. 
WebSite-Watcher має також деякі наперед визначені параметри фільт-

ру, які повинні бути лише увімкнені або вимкнені. Параметри спеціального 
фільтру працюють для всієї сторінки, а не лише для певних частин фільтру 
Ігноровані/Переглянуті. 

Можуть бути вибрані для закладки такі наперед визначені параметри 
фільтру (Властивості → Загальні → Допоміжний фільтр → Special filter).  

 Ігнорувати всі HTML-теги.  
Цей фільтр увімкнений за умовчуванням і признає лише дійсний, тоб-

то який читається, зміст сторінки, в той же час всі  HTML-теги ігнорую-
ться. Цей фільтр можна не використовувати лише в спеціальних випадках, 
наприклад, якщо необхідно відстежити будь-які зміни первинного коду 
сторінки. Наприклад, первинний код <b>bold</b> має HTML-теги <b> 
і </b>, які дозволяють браузеру відображати слово «bold» напівжирним 
шрифтом. Цей фільтр видаляє із аналізу всі HTML-теги і результат — чис-
тий текст — слово bold. 

 Ігнорувати верхній/нижній регістри. 
За умовчуванням цей параметр увімкнений і всі символи нечутливі 

до регістру, тому будь-які зміни ВЕРХНІЙ/нижній регістр не враховуються 
як оновлення. Якщо ж ви хочете отримати повідомлення про оновлення 
регістру символів, то вам необхідно вимкнути цей фільтр. Це може бути 
корисним при відстежуванні оновлення локальних каталогів або монтова-
них Linux-дисків. 

 Сортувати слова. 
Цей фільтр сортує всі слова на сторінці і був розроблений для де-

яких спеціальних ситуацій. Якщо ви відстежуєте, наприклад, результати 
пошуків, в яких послідовність знайдених елементів кожний раз різна, 
то WebSite-Watcher буде повідомляти про оновлення після кожної 
перевірки. Цей фільтр сортує всі слова на сторінці і ви не отримаєте 
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повідомлення про оновлення, якщо змінився лише порядок відображення 
знайдених елементів. 

 Ігнорувати видалені елементи (повідомляти, якщо контент був до-
бавлений/змінений). 

Якщо цей параметр увімкнений, то ви будете попереджені про зміни 
лише у тому випадку, коли добавився або змінився зміст сторінки, але 
не тоді, коли зміст був лише видалений. Цей фільтр за умовчуванням 
не увімкнений і у більшості випадків вам не потрібний. Якщо будь який 
зміст був добавлений або змінений, то кількість видалено буде підрахована 
для загального числа змін (для наперед визначеного фільтру  Мінімальна 
кількість змін). Цей фільтр автоматично використовується для RSS/Atom 
каналів, незалежно від того, ввімкнений цей параметр, чи ні. 

 Переглянути всі зміни в адресі посилання.  
Якщо ви бажаєте знати про будь яке оновлення адреси посилання на 

зміненій сторінці, то ви повинні використати цей фільтр. Адреси посилань, 
як правило, ігноруються фільтром Ігнорувати всі теги HTML. 

 Переглянути всі зміни в адресі зображення. 
Якщо ви бажаєте знати про будь яке оновлення адреси зображення на 

зміненій сторінці, то повинні використати цей фільтр. Адреса зображень, 
як правило, ігнорується фільтром Ігнорувати всі теги HTML. 

 Мінімальна кількість змін. 
Як правило, WebSite-Watcher повідомляє про оновлення, якщо вияв-

лена хоча б одна зміна. За допомогою даного параметру ви зможете 
збільшити кількість змін, при досягненні цього порогу буде повідомлено 
про оновлення. Діалог Тест фільтру… відображає кількість змін. У біль-
шості випадків краще всього, якщо ви визначите фільтри Ігноровані. 

Відстеження ключових слів на сторінці 
WebSite-Watcher підтримує дві можливості роботи із ключовими словами: 
 повідомляти при наявності заданих ключових слів на сторінці або 

будь-де в межах підсвічених змін; 
 підсвічувати задані слова на сторінці. 
Можливості працюють незалежно одна від іншої. Якщо ви хочете, 

щоб підсвічувалися ті ж ключові слова, то ви повинні їх внести двічі: 
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у список оновлених за ключовими словами і у список підсвічення ключо-
вих слів. Для використання відстеження ключових слів рекомендується: 

 відкрити вікно для введення ключових слів через контекстне меню 
даної закладки (Властивості…→ Ключові слова); 

 ввести ключові слова, які повинні бути підсвічені — вводьте одне 
слово (або фразу) у рядку; 

 вибрати ключові слова, для яких хочете отримати повідомлення 
про оновлення -вводьте одне слово (або фразу) у рядку, а якщо 
це ті ж слова, які вибрані для підсвічування, то просто виберіть па-
раметр Use same keywords as above. 

Зверніть увагу, що нова версія буде збережена лише тоді, коли в онов-
леному змісті буде знайдене хоча б одне із заданих ключових слів. 

 
 

Моніторинг соціальних мереж 
Моніторинг соціальних мереж — це вибірка текстів користувачів 

соціальних мереж, заснована на тих чи інших критеріях відбору даних тек-
стів. А також процес збору даної вибірки та її інтерпретації. 

Користувачі соціальних мереж за одну добу викладають текст, який 
за обсягом перевершує всі твори Л.А. Толстого. Для «нещастя» компаній, во-
ни пишуть не тільки про піднесені абстракції, але й про процес споживання 
(наприклад де, що і як вони поїли; або де і як їх обслужили; що і чому вони 
вирішили подарувати своїм друзям; куди і як вони поїдуть у відпустку і т.п.). 

Звичайно для текстів про споживчий досвід є спеціальні сервіси. Але 
далеко не кожен вважає своїм обов'язком писати відгуки тільки там, де це 
доречно. Багато хто віддає перевагу поділитися своїм досвідом з «друзя-
ми», а не з публікою того чи іншого сервісу. 

Крім того, моніторинг соцмереж надає додаткові можливості: 
•  Оперативність. Моніторинг сайтів дозволяє проаналізувати настрої 

потенційних клієнтів, знайти лідерів думок і впливати на них. 
•  Актуальність. Можна точно взнати, на яких ресурсах Вас обго-

ворюють. Моніторинг Інтернету також забезпечить актуальними темами 
та інформаційними приводами для додавання контенту на тематичні май-
данчики. 
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У всьому світі соціальним мережам приділяють пильну увагу. 
Центр стратегічної інформації ФБР розмістив на своєму сайті запит 

на оцінку вартості й, можливо, розробку «Програми з соціальних мереж». 
Відомство має намір ввести глобальну систему збору інформації з сайтів 
соціальних мереж, включаючи Twitter і Facebook. Згадані також сайти 
YouTube і Flickr. 

Як зазначають самі автори документа: «Соціальні мережі стали осно-
вним джерелом розвідувальної інформації, так як в них можна знайти пе-
ршу реакцію на ключові події». 

Програма повинна мати такі можливості: 
• пошук і фільтрація інформації з соціальних мереж; 
• проведення пошуку за ключовими словами; 
• відображення різних рівнів загроз на географічних картах Goog-

le 3D або Yahoo Maps; 
• збирати дані як в США, так і в усьому світі; 
• перекладати твіти з іноземних мов на англійську. 
Вказані приклади ключових слів для пошуку: «банди», «витік» (даних) 

і «2600» — число, яке натякає на американський журнал для хакерів. 
ФБР стверджує, що інформація буде використана для передбачення 

дій потенційних зловмисників, а також пошуку вразливих місць у групах, 
які викликають підозру. 

Служба зовнішньої розвідки (СЗР) Росії в січні-лютому 2012 року 
провела три тендери на дослідження російської блогосфери з кодовими по-
значеннями «Шторм-12», «Монітор-3» і «Диспут». Про це повідомила га-
зета «Коммерсант». 

За даними видання, замовник — «військова частина №54939» — про-
сить розробити програми для «дослідження методів розвідки інтернет-
центрів і регіональних сегментів соціальних мереж» (шифр «Диспут») на 
4,41 млн рублів, «дослідження методів негласного управління в Інтернеті» 
(шифр «Монітор-3») на 4,99 млн, а також провести науково-дослідну робо-
ту з розробки «засобів просування спеціальної інформації в соціальних ме-
режах» (шифр «Шторм-12») на 22,8 млн. 

«Планується, що спочатку моніторити блогосферу буде система 
«Диспут», яка повинна займатися «дослідженням процесів формування 
співтовариств інтернет-центрів поширення інформації в соціальних ме-
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режах» і «визначенням факторів, що впливають на популярність і поши-
реність відомостей». 

Потім отриману інформацію буде аналізувати система «Монітор-3». 
Її завдання — «розробка методів організації та управління в Інтернеті 
віртуальним співтовариством залучених експертів, що передбачають по-
становку завдань, контроль роботи в соціальних медіа та регулярне 
отримання від експертів інформації в заданих предметних областях». 
На основі отриманих даних вкидати потрібну інформацію в соцмережі по-
чне система «Шторм-12», — повідомляє видання. 

Функціонал програмного забезпечення «Шторм-12» держзамовник 
прописав так: «Розробка спеціального програмного комплексу автома-
тизованого розповсюдження інформації у великих соціальних мережах 
та організації інформаційної підтримки заходів з підготовленими сценарі-
ями впливу на задану масову аудиторію соціальних мереж». 

При цьому з документів випливає, що кінцевою метою програмного 
комплексу є «масове розповсюдження інформаційних повідомлень в зада-
них соціальних мережах, використовуючи наявні облікові записи користу-
вачів, з метою формування громадської думки», а також «аналіз придатно-
сті найбільш популярних сервісів соціальних мереж для ініціювання інфор-
маційних хвиль різної тематичної, соціальної та іншої спрямованості». 

Очікується, що системи «Монітор-3» і «Диспут» будуть готові вже 
в 2012 році, а «Шторм-12» — в 2013 році. 

 
Для компаній моніторингсоцмереж необхідний, щоб: 
• швидко реагувати на потреби аудиторії (часто — на негатив); 
• прийняти рішення про те, як потрібно працювати бренду у соцме-

режах; 
• зробити правильний вибір бренду або товару через його оцінку ін-

шими. 
Моніторинг включає в себе первинне дослідження ставлення аудиторії 

до бренду або товару, а також регулярний повтор даного дослідження для 
відстеження динаміки показників. 

Однак, згідно з даними опитування SHARE і GUIDE SHARE EUROPE, 
лише 52% компаній роблять це регулярно. 22% респондентів планують за-
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йнятися моніторингом соцсередовища вже наступного року, а 38% опита-
них компаній думають відкласти це ще на пару років. 

Лише чверть компаній, які активно моніторять соцмережі, потім викорис-
товують отримані дані на практиці — тобто в 2 рази менше, тих хто відстежує. 

А як можна використовувати сервіси для моніторингу? Розглянемо, 
для чого можна використати сервіси моніторингу соціальних медіа. 

 

1. Пошук згадок торгової марки 
Клієнти обговорюють товар або послугу в соціальних мережах. В за-

лежності від тональності обговорень, це може або піти на користь вироб-
нику, або зашкодити репутації. Щоб не було непрогнозованих сюрпризів, 
краще контролювати цей процес за допомогою відстеження обговорень. 

Також можна знайти прямі і непрямі питання від потенційних клієн-
тів, знайти прихильників і супротивників торгової марки, побачити найпо-
пулярніші теми для обговорення, визначити лідерів думок, які формують 
ставлення до торгової марки. Володіння цією інформацією дозволить кра-
ще розуміти враження аудиторії від даного продукту. 

 

2. Конкурентна розвідка 
Клієнти також обговорюють можливих конкурентів. Знання про те, що 

відбувається у конкурентів, дозволяє побудувати виграшну стратегію роз-
витку продукту. 

Крім згадок назв конкурентів, можна відстежувати анонси їх новинок, 
новини, зміни в профілях співробітників конкурентів в соціальних мере-
жах. Потужним прийомом є спостереження за негативними відгуками про 
продукт конкурентів, які можуть допомогти поліпшити власний продукт. 

 

3. Відстеження галузі або напряму досліджень 
Інформація про індустрію, в якій працюєте, допоможе вам залишатися 

в курсі останній тенденцій і нововведень, своєчасно і правильно реагувати 
на зміни і вчасно здійснювати відповідні кроки. 

 

4. Дослідження величини впливу 
Ви можете визначати ступінь впливу, яку має ваш опублікований кон-

тент. Відстежуючи згадки і посилання на нього, можна визначити людей, 
яким подобається ваш контент, і побудувати з ними взаємовигідну спів-
працю. 
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5. Для SEO 
Відстежуючи згадки потрібних тем, ви зможете знаходити нові клю-

чові слова, які використовує цільова аудиторія. Додавши їх в семантичне 
ядро, ви отримаєте додатковий пошуковий трафік на свій сайт за тими сло-
вами, про існування яких ви не здогадувались. Також зможете знайти бло-
ги з тематичними ключовими словами, щоб домовитися з ними про розмі-
щення зворотніх посилань. 

 

Навіть SAP і Adobe (які історично займалися зовсім іншими видами 
корпоративного ПЗ) вирішили випустити системи моніторингу соціального 
Веба. Рішення Adobe Social (за словами розробників) відрізняється від кон-
курентів тим, що дозволяє вимірювати результати маркетингових кампаній 
в соціальних мережах не за кількістю лайків/коментарів, а за реальним до-
ходом. 

Інструмент SAP HANA Social здатний в реальному часі обробляти ве-
личезні масиви даних з соціальних медіа для моніторингу громадської ду-
мки. Обидва рішення призначені «для своїх», тобто для користувачів 
Adobe Digital Marketing Suite і SAP CRM, відповідно. Нагадаємо також, що 
в червні Oracle купив сервіс моніторингу соц. мереж Collective Intellect.  

Collective Intellect здатний обробляти десятки мільйонів користуваль-
ницьких повідомлень щодня. Движок також автоматично усуває повторю-
вані дані, дозволяє витягувати корисну компаніям інформацію. Компанії 
зможуть оперативно реагувати на запити і побажання клієнтів. 

Завдяки цьому придбанню Oracle зможе поповнити асортимент своїх 
хмарних сервісів рішеннями з організації більш ефективних маркетингових 
кампаній, враховують відгуки користувачів. 

Collective Intellect була заснована в 2005 році, в число її клієнтів вхо-
дять такі компанії як Hasbro, Pepsi, Siemens, Unilever, Walmart. 

І, звичайно, подібні рішення є в IBM і Salesforce: IBM Cognos Con-
sumer Insight і Radian6. 

 

Більшість користувачів має свої вподобання за програмами, які вони 
використовують для моніторингу, але нижче представлений досить повний 
і достатньо цікавий перелік безкоштовних сервісів, якими Ви можете ско-
ристатися (рис. 29): 
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Більшість наведених інструментів — англомовні, але простий інтер-

фейс користувача дозволяє швидко їх освоїти. 
Розглянемо більш детально можливості деяких сервісів моніторингу 

в соціальних мережах. При цього основну увагу звернемо на сервіси, 
які безкоштовні, або надають клієнтам безкоштовний тестовий період ко-
ристування 

 Сповіщення Google (http://www.google.com/alerts) — 
це оновлення електронною поштою щодо останніх відповідних результатів 
пошуку Google (Інтернет, новини тощо) на основі ваших запитів. 

 
 

Рис. 29. Перелік безкоштовних сервісів для моніторингу соцмереж 

http://www.google.com/alerts
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Введіть пошуковий запит для відстеження (рис. 30): 

 
З’явиться попередній перегляд типу результатів, які ви отримаєте. 

Зі службою Google Alerts зручно:  
• стежити за новинами, які розвиваються; 
• отримувати актуальну інформацію про конкурента чи бізнес; 
• переглядати останні новини про відомих людей чи події; 
• стежити за результатами гри улюблених команд. 
Є альтернатива: якщо вам незручно отримувати повідомлення через 

пошту, то можна підписатися на RSS за запитом, який вас цікавить, 
(RSS доступний в Google Blog Search і Google News). 

 

YouScan (http://www.youscan.ru) — перша і ліди-
руюча система для професійного моніторингу російськомовних соціальних 
медіа. YouScan відстежує згадки ваших брендів, продуктів, конкурентів 
у блогах, форумах, соціальних мережах (Facebook, ВКонтакте), Twitter 

 
Рис. 30. Введення пошукового запиту в Google Alerts 

http://www.youscan.ru/
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і навіть в YouTube, та надає результати моніторингу в зручному аналітич-
ному інтерфейсі з функціями командної роботи. 

YouScan пропонує 5 тарифних пакетів, в тому числі один безкоштов-
ний Freemium для однієї теми і 2 користувачів. 

Залежно від обраного тарифного плану сервіс пропонує і різні функції: 
• Моніторінг блогів, форумів. 
• Моніторінг Twitter, Facebook, ВКонтакте 
• Моніторинг YouTube 
• Необмежена кількість згадувань 
• Фільтрація згадувань 
• Звіти з активності джерел 
• Звіти за авторами, спільнотами 
• Звіти з тональності згадувань 
• Функції групової роботи 
• Експорт всіх даних в Excel 
• Відповіді в Twitter як системи 
• Моніторинг відгуків в Яндекс.Маркеті 
• Категоризація згадувань (теги) 
• Послуги аналітика 
• Інтеграція з CRM Microsoft, Terrasoft 
• Виділений менеджер 

Можна безкоштовно 14 днів користуватися повнофункціональним 
сервісом. 

В нових «соціальних» медіа активні користувачі активно обмінюються 
думками про бренди і конкурентів, просять порад і дають один одному ре-
комендації. YouScan дозволяє вам «слухати» ці діалоги, що відбуваються 
онлайн, у реальному режимі часу, знаходити в них нових клієнтів і підтри-
мувати лояльність існуючих. 

Звіт у безкоштовній демонстраційній версії показує кількість згаду-
вань за останній тиждень (рис. 31): 
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Платні облікові записи надають можливість моніторингу більшої кіль-
кості тем і доступ до них надається більшій кількості користувачів. Також 
в безкоштовних системах існує обмеження за кількістю тем, які можна збе-
рігати в системі, а платні накопичують величезний масив даних (рис. 32). 

 

 
Рис. 32. Кількість згадувань в соціальних мережах за місяць 

 
 

Рис. 31. Кількість згадувань в соціальних мережах за тиждень 
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Babkee (http://www.babkee.ru) — це молода, але 
інноваційна система моніторингу згадок у соціальних медіа. Сервіс неза-
мінний для тих, хто стежить за ринком і конкурентами, потребами аудито-
рії. Також за допомогою системи Babkee можна проводити аналіз ефектив-
ності рекламних кампаній в Інтернеті і здійснювати оперативну підтримку 
користувачів (рис. 33). 

 

Система позиціонується як унікальна послуга оцінки значущості пові-
домлення — підрахунок того, яка його потенційна аудиторія. Користу-
вачам корпоративного тарифу надаються послуги персонального консуль-
танта. 

Система надає можливість безкоштовного використання. Якщо у біль-
шості подібних сервісів безкоштовний період обмежується 2 тижнями, 
то в Babkee він безстроковий. 

 
 

Рис. 33. Інноваційна система моніторингу згадок у соціальних медіа 

http://www.babkee.ru/
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Безкоштовний тариф дозволяє моніторити 2 об’єкти, мати 2 користу-
вачів, отримувати на місяць до 3000 повідомлень для 1 об’єкта та ретро-
спективний збір до 1000 повідомлень. 

Socialmention 
(http://www.socialmention.com/) —  одна з найпотужніших платформ для 
безкоштовного пошуку та аналізу інформації в соціальних мережах.  

Cистема шукає згадування у вибраних сервісах або у всіх відразу. 
Крім того, пропонує аналіз тональності згадувань, пов'язані ключові слова, 
популярні джерела та багато іншого. Дані можна експортувати або на-
лаштувати їх отримання на e-mail. Socialmention шукає серед більш ніж 
100 соціальних медіа, включаючи мережі, соціальні закладки, блоги, фору-
ми, соціальні сервіси та багато іншого (рис. 34). 

 
На основі використання ключових слів, витягуються дані з соціальних 

мереж, мікроблогів (таких як Twitter), форумів, блогів, мультимедіа (відео 
та зображення) і соціальних закладок на сайтах. 

 
Рис. 34. Пошук і аналіз в соцмедіа в реальному часі 

http://www.socialmention.com/
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Наприклад, пошук за терміном «ecommerce» (електронна комерція) 
витягне наступні результати (рис. 35): 

 

У доповненні до моніторингу коментарів блогів, твітів, постів на фо-
румах і оновлення стану соціальної мережі, SocialMention надає аналітику, 
щоб допомогти власникам бізнесу оцінити вплив їхніх брендів і ефектив-
ність їх зусиль. Вони вимірюються для наступних чотирьох атрибутів: 

 

• Сила. Відсоток, який демонструє, наскільки часто бренд згадується 
в соціальних медіа. Це співвідношення на основі кількості згадувань про-
тягом 24-годинного періоду, поділеної на загальні можливі згадування, 
як це визначено в алгоритмі SocialMention. 

• Настрій. Співвідношення згадувань, які значною мірою позитивні 
порівняно з тими, які в основному негативні. 

• Пристрасть. Міра ймовірності того, що ті, хто згадує бренд, буде 
робити це неодноразово. 

• Досяжність. Міра того, наскільки далеко йде вплив бренду, демон-
струючи число тих, хто може споглядати бренд. 

 

 
 

Рис. 35. Пошук за терміном "ecommerce" 
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З точки зору доступу до даних SocialMention надає кілька варіантів. 
Користувач може: 

 

• відвідати SocialMention.com, щоб ввести ключові слова і подивити-
ся дані в майже реальному часі; 

• підписатися на RSS-канал, щоб дані відправлялися для читання та-
кими RSS-рідерами, як Google Reader; 

• підписатися на оповіщення електронною поштою; 
• завантажити результати у форматі CSV або Excel-файлу для поточ-

ного аналізу. 
Також SocialMention показує топ ключових слів, використаних в згад-

ці про бренд, найбільш активних користувачів, топ хешгегів, і топ таких 
джерел, як Twitter, YouTube і Facebook. 

 

 SemanticForce  

(http://www.semanticforce.net/ru/) — створена українськими програміс-
тами система моніторингу та аналізу онлайн медіа і соціальних мереж 
в режимі реального часу. Орієнтована на англомовний і російськомовний 
Інтернет. Дозволяє вести моніторинг тисяч видань країн СНД і зарубіжних 
онлайн ЗМІ, «ВКонтакте», Facebook, Twitter, форумів, сайтів, відео, презе-
нтацій (рис. 36). За своїми можливостями істотно перевершує не тільки ба-
гатьох російських, але й закордонних конкурентів. Має API. 

Особливості системи, які відрізняють її від інших, — лінгвістичний 
алгоритм, що забезпечує високу релевантність отримуваних даних, моніто-
ринг неструктурованих джерел — наприклад, коментарів в мережевих ЗМІ 
та інтернет-магазинах, більше 20 видів аналітичних звітів. SemanticForce 
інтегрований з зовнішніми системами: KLOUT, Copiny, GoogleAnalytics. 

http://www.semanticforce.net/ru/
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Ось як виглядає діаграма, що показує співвідношення за типами медіа 

(рис. 37): 

 

 
 

Рис. 36. Система моніторингу та аналізу онлайн медіа від українських програмістів 

 
 

Рис. 37. Співвідношення за типами медіа 
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Динаміка згадувань ресурсу за останній місяць (в основних соцмере-
жах) (рис. 38): 

 Wobot (http://wobot.ru/) — незамінний інструмент для 
інтернет-профі. Він знайде згадки бренду або персони в Мережі, надасть 
експрес-аналітику для них, а також розповість все про ваших передплатни-
ків у Facebook, ВКонтакте і Twitter (рис. 39).  

 

 
 

Рис. 38. Динаміка згадувань ресурсу за місяць 

 
 

Рис. 39. Інструмент для інтернет-профі 

http://wobot.ru/
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Серце Wobot — власна пошукова система, створена спеціально для робо-
ти з соціальними медіа. Вона знаходить більше згадувань у порівнянні з інши-
ми пошуковими системами і дозволяє отримувати якісні ретроспективні дані. 

Власні захищені сервери і застосування хмарних технологій гаранту-
ють збереження даних і безперебійний доступ до них в будь-який момент. 

Творці системи стверджують, що за допомогою Wobot можна знайти 
максимальну кількість згадок. Пояснюється це тим, що сервіс дозволяє 
простежити ретроспективу думок аж до 2005 року. 

Доступний широкий набір метрик — залученості, соціального графа 
користувачів, розміру аудиторії. Механізм системи дозволяє визначати то-
нальність повідомлення та самонавчатися. Можливе додавання персональ-
них метрик за запитом. 

Є 14-денний безкоштовний демонстраційний тариф. 
 

Hootsuite (http://hootsuite.com) — це відмін-
ний і дуже зручний багатофункціональний сервіс для роботи з соціальними 
медіа (рис. 40). Акцент у цьому сервісі зроблений на роботу з Twitter і, 
в першу чергу, Нootsuite буде корисний тим, хто веде декілька акаунтів ві-
дразу. Hootsuite успішно працює також з акаунтами Facebook, LinkedIn, 
MySpace і Foursquare, з блогами на WordPress; підключається до Ping.fm, 
що дозволяє оновлювати сторінки більше 40 соціальних мереж. 

 

 
 

Рис. 40. Багатофункціональний сервіс  
для роботи з соціальними медіа 

http://hootsuite.com/
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У HootSuite є багато можливостей для різноманітної аналітики. На-
приклад, можна підключити Google Analytics зі свого сайту і дивитися гра-
фіки, порівнюючи з кількістю твітів і популярністю ваших посилань. 

У HootSuite є багато можливостей для різноманітної аналітики. На-
приклад, можна підключити Google Analytics зі свого сайту і дивитися гра-
фіки, порівнюючи з кількістю твітів і популярністю ваших посилань. 

HootSuite вигідний і в ціновій політиці: є безкоштовна базова версія 
для аналітики в соціальних мережах для 5 профілів, 2 RSS/Atom стрічок. 

Перед тим, як вибрати платну або безкоштовну версію Hootsuite, мож-
на безкоштовно тестувати повноцінну систему 30 днів. 

HootSuite доступний на багатьох мобільних платформах: iPhone, 
Android, Blackberry. Всі мобільні програми безкоштовні, стабільні і зручні. 

Крім того, HootSuite дозволяє розписувати оновлення, додавати зобра-
ження і файли інших типів документів (.PDF, .DOC, .CSV), додати інфор-
мацію про місцезнаходження, а також вибрати параметри конфіденційності 
для таких соціальних мереж, як Facebook і LinkedIn, щоб контролювати, 
хто бачить повідомлення. 

 Ходят слухи (http://hodyat-sluhi.ru/) — но-
вий, вдалий сервіс соціального моніторингу. «Ходят слухи» нічим не пос-
тупається за охопленням дорогим корпоративним системам (рис. 41). Мо-
ніторить ВКонтакте, Twitter, Facebook, Livejournal, YouTube і мільйони ін-
ших систем, блогів і форумів. Передбачає поштове повідомлення, експорт 
в Excel. Три теми моніторяться безкоштовно. 

 

http://hodyat-sluhi.ru/
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 BuzzLook (http://buzzlook.ru) — це російськомо-
вний сервіс моніторингу соціальних медіа: Facebook, «ВКонтакте», 
Livejournal, Flickr, YouTube і Twitter. Дана система моніторингу являє со-
бою панель для обробки згадок у соціальних медіа, на форумах, в YouTube 
і Flickr і дозволяє:  

• стежити за репутацією свого бренду;  
• вивчати діяльність конкурентів в Мережі;  
• відповідати на питання своїх клієнтів в їх середовищі (соціальних 

мережах);  
• збирати пропозиції від своїх клієнтів;  
• підтримувати свої on-line спільноти;  
• працювати з відгуками в Мережі;  
• досліджувати ринки;  
• краще просувати свій продукт. 

 
 

Рис. 41. "Ходят слухи" збере всі чутки в соцмережах 

http://buzzlook.ru/
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На всіх пропонованих тарифах кількість згадок в темі не обмежена. 
Крім того, можна 14 днів працювати з BuzzLook безкоштовно. 

На сайті доступний пошук (http://poisk.buzzlook.ru/?q=), що дозволяє 
в реальному часі знайти згадки слів, які цікавлять вас, в соціальних мере-
жах (рис. 42): 

 

Socialbakers 
(http://www.socialbakers.com) — масштабний статистичний сервіс, який на-
зиває себе «Серце статистики Facebook» (рис. 43). Крім, Facebook, 
Socialbakers безкоштовно дає можливість моніторити інформацію з різних 
пунктів в Twitter, Google+, LinkedIn, новинах та ін. Socialbakers відомий 
своїми рейтингами брендів на Facebook в різних категоріях. 

 
 

Рис. 42. Пошук в реальному часі, щоб знайти згадки слів 

http://poisk.buzzlook.ru/?q=
http://www.socialbakers.com/
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 IQBuzz (http://www.iqbuzz.ru) — це сервіс для моніторингу 
соціальних медіа. Система проводить цілодобовий моніторинг соціальних 
мереж, що дозволяє отримувати інформацію в режимі реального часу 
(рис. 44). Існує можливість колективної роботи з сервісом, а також відкрит-
тя загального доступу до аналізованих даних для всіх бажаючих. 

IQBuzz здійснює моніторинг великої кількості джерел і майданчиків, 
таких як LiveInternet, LiveJournal, Twitter, Яндекс.Блоги, сервіси відеохос-
тингу RuTube і YouTube, різні новинні, розважальні, спеціалізовані, тема-
тичні та регіональні портали. 

Однією з ключових переваг сервісу є можливість підключення, згідно 
запитів користувачів, нових джерел та інтернет-ресурсів для моніторингу. 

 
 

Рис. 43. "Серце статистики Facebook" 

http://www.iqbuzz.ru/
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Система визначає тональність користувальницьких повідомлень, аналі-

зує соціально-демографічні характеристики їхніх авторів на підставі інфор-
мації з профайлів соцмереж. 

На сайті системи зазначено, що є можливість безкоштовного тесту-
вання протягом 7 днів. 

 

 
Socialpointer (http://www.socialpointer.com) — сервіс для моніторингу 

в соціальних мережах, новинах, блогах.  Досить просто, зручно, є базова 
аналітика (рис. 45). 

 
 

Рис. 44. Система для цілодобового моніторингу соціальних мереж 

http://www.socialpointer.com/
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 PeerIndex (http://www.peerindex.net/) — один 
з найбільш багатообіцяючих стартапів минулого року (рис. 46). На основі 
аналізу соціальних медіа, передусім Twitter, Facebook, LinkedIn, визначає 
розміри «соціального капіталу» або впливовості компанії, професіонала, 
публікації та ін. Безкоштовний. 

 

 
 

Рис. 45. Сервіс для моніторингу в соціальних мережах, новинах, блогах 

 
 

Рис. 46. Сервіс, який визначає розміри «соціального капіталу»  
або впливовості компанії, професіонала, публікації та ін. 

http://www.peerindex.net/
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Topsy (http://topsy.com) — простий безкоштовний 
сервіс пошуку в режимі реального часу в соціальних медіа (рис. 47). 

 

 HowsSciable (http://www.howsociable.com)– 
безкоштовний інструмент для моніторингу вашого бренду або ключових 
слів за допомогою 32 сайтів соціальних мереж (рис. 48). 

 

 
 

Рис. 47. Безкоштовний сервіс пошуку в режимі реального часу  
в соціальних медіа 

 
Рис. 48. Безкоштовний інструмент для моніторингу вашого бренду або ключових слів 

http://topsy.com/
http://www.howsociable.com/
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Twitalyzer (http://www.twitalyzer.com) — 
аналітична програма-клієнт для Твіттера, яка дозволяє відстежувати кіль-
кість переходів, аналізує позитивні і негативні коментарі та настрій і сег-
ментує аудиторію (рис. 49). Інтегрована з Google Analytics, виводить інтер-
активні діаграми і графічні інструменти. 

 

Безкоштовний тестовий період для будь-якого тарифного плану ста-
новить 7 днів. 

Завдяки поєднанню базових вимірювань Twitter з демографічними да-
ними, широкого використання таких показників, як Klout, і своїх власних 
оцінок, Twitalyzer є «єдиним вікном» для всієї необхідної аналітики Twitter. 

Версія Twitalyzer 5.0 пропонує перший в галузі багатовимірний вид 
метрики (50+) в звіті "Тренди". Результатом є потужний аналітичний ін-
струмент соціального маркетингу.  

 

 
 

Рис. 49. Аналітична програма-клієнт для Твіттера 

http://www.twitalyzer.com/
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 Kurrently (http://www.kurrently.com) — безкоштовна, проста і ефек-
тивна пошукова система в режимі реального часу в Twitter і Facebook 
(рис. 50). З її допомогою можна, наприклад, відстежувати поширення 
якоїсь інформації в соціальних мережах. 

 

Ще декілька посилань на сервіси моніторингу та пошуку  
в соціальних мережах: 

http://blogs.yandex.ru/  Яндекс-блоги — один з найважливіших сервісів 
для моніторингу соціальних мереж. Досить ввести ключове слово і натис-
нути пошук, щоб отримати результат. 

http://www.gdedrug.com/ — єдиний російськомовний пошукач в соці-
альних мережах «ВКонтакті» та «Мой мир». 

http://www.peoplebrowsr.com/#kred  — сервіс для оцінки впливу і вза-
ємозв'язків в інтернет-спільнотах за інтересами. Показники видаються ви-
ходячи з результатів за останню тисячу днів. Є безкоштовна версії. Безцін-
ний інструмент для Twitter-аналізу і Twitter-прогнозування. 

http://www.iko-system.com/ — нова, дійсно унікальна система конку-
рентної розвідки в LinkedIn з прив'язкою до нього інших ресурсів і плат-
форм web 2. Система поєднує в собі функції моніторингу та аналітики, зда-
тна видавати ранні попередження про загрози і сигналізувати про можли-
вості, які відкриваються. Є безкоштовна версія. 

 
Рис. 50. Ефективна пошукова система в режимі реального часу в Twitter і Facebook 

http://www.kurrently.com/
http://blogs.yandex.ru/
http://www.gdedrug.com/
http://www.peoplebrowsr.com/#kred
http://www.iko-system.com/
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http://www.icerocket.com/ — якщо і можна щось знайти в Facebook, 
то шукати треба через Icerocket. Крім того, у пошукача є ще цілий ряд ко-
рисних для конкурентної розвідки функцій, включаючи IceSpy. 

http://www.flowtown.com/ — дуже корисний інструмент для конкурен-
тного розвідника, хоча розроблений він був для CRM-систем. Суть сервісу 
в наступному. Ви завантажуєте в сервіс відомі вам e-mail. Flowtown визна-
чає за ними облікові записи в Fаcebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, 
LiveJournal, WorldPress та інших і видає вам таблиці контактів з додатко-
вими адресами пошти, знайденими іменами і прізвищами власників цих 
адрес, їх заняттями, місцями проживання і т.п. 

www.backtype.com — моніторинг коментарів. Напевно у вашій індуст-
рії є люди, які постійно відстежують новини та пости і коментують їх; ваші 
конкуренти коментують пости про себе і про конкурентів. Підпишіться на 
коментарі людей, які цікавлять вас. 

http://omgili.com/  — моніторинг форумів, сканує близько 100 000 фо-
румів в мережі, підтримує російську мову. 

 

http://www.icerocket.com/
http://www.flowtown.com/
http://www.backtype.com/
http://omgili.com/
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