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В статті йдеться про фактори, що впливають на затребуваність
інформаційних порталів на сьогоднішній день. Різновиди сучасних інтернет
порталів. Основні етапи створення інформаційного порталу. Технології, які
використовуються для створення та роботи з інформаційними порталами.
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Вступ
З розвитком інтернету постало питання розповсюдження інформації. Для
цих цілей створювались спеціальні інтернет-портали, які систематизували та
зберігали в собі інформацію. Інформаційний портал - це Інтернет-ресурс,
контент якого – тематичні статті інформаційного характеру, які розміщені по
категоріям та розділам. Інформаційні портали можуть створюватись в рамках
однієї вузькоспеціальної теми або характер інформаційного порталу може бути
загально-тематичним [1]. Навігаційна частина такого інтернет ресурсу являє
собою численні покажчики, що інформують користувача про направлення
пошуку інформації, яка його цікавить. Зручний інтерфейс порталу допомагає
відвідувачам швидко і без зусиль знаходити потрібну інформацію.
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Чинники затребуваності інформаційних порталів
На сьогоднішній день в мережі інтернет можна зустріти багато різних
спеціалізованих веб-ресурсів. Серед них інформаційні портали виділяються
деякими особливостями [1]:
- великою кількістю унікальної інформації;
- складною структурою та навігацією;
- різними інтерактивними сервісами;
- розраховані на великі навантаження.
Такі портали представляються універсальними ресурсами, які допомагають
користувачеві найти потрібну інформацію по відповідній тематиці.
Головними факторами затребуваності інформаційних порталів є наступні
чинники [1, 2]:
- інформаційні онлайн-портали доступні користувачам в будь-якому місті,
в будь-який час доби. При цьому головною умовою є наявність
з'єднання з Інтернет;
- великі можливості для архівування і роботи з інформацією в будь-яких
доступних форматах: в подібних сайтах інформаційної спрямованості
дозволяється використовувати всі типи контенту - текст, аудіо, відео;
- інтерактивність. створення сайтів інформаційного типу передбачає
більш тісне спілкування з користувачами.
Різновиди інтернет порталів
Інформаційні інтернет-портали умовно діляться на дві групи [1].
До першої групи, яка ділить портали по спеціалізації інформації входять
три типи порталів:
- горизонтальний - це портал, що охоплює багато тематик, представляє
набір сервісів й орієнтований на максимально широку аудиторію;
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- вертикальний – це портал, який спрямований на вузьку тематику, і
повністю охоплює її;
- змішаний – портал, що містить у собі функції електронної торгівлі та
класичні довідкові сервіси. Прикладами таких порталів виступають Інтернетмагазини.
До другої групи, яка ділить портали по спрямованості на користувачів
входять два типи порталів:
- публічний

– орієнтований на всіх користувачів, які можуть

користуватися його інформацією.
- корпоративний – це портал, який представляє з себе сукупність
інформаційних систем та баз даних установи чи організації. Такі портали мають
персоніфікований вхід у систему.
Основні етапи при створенні інформаційного порталу
Створення інформаційного порталу – процес складний, який потребує
комплексного підходу.
При наповненні інформаційного порталу, на ефективне використання його
сервісів спричиняє вплив початкове проектування. Саме через складність і
об'ємність сайтів необхідно використовувати інструментарій, що дозволяє
користуватись розширеним пошуком і навігаційними можливостями, на основі
класифікації інформаційних елементів, що входять до наповнення інфопорталу,
і зв’язків між ними [3].
Особливий підхід до проектування і оформлення інформаційного порталу
полягає у використанні інструментів управління інформацією, що наповнює
інформаційний портал; у можливостях адміністрування; специфічних технічних
аспектах;

можливостях

адаптації;

зручності

використання

платформи;

управлінням даними користувача.
При розробці інформаційних порталів враховуються наступні параметри:
зручна і зрозуміла навігація, глибина розміщення інформації (оптимальне
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рішення - це трирівнева або чотирьохрівнева вкладеність), збалансоване
надання інформації, унікальний конвент, зручність для адміністраторів і
редакторів (великий інформаційний ресурс повинен мати зручну систему
управління сайтом) [3].
Одна з найважливіших складових створення інформаційних порталів – це
програмування

бази

даних.

Базою

даних

можна

назвати

будь-який

структурований набір даних. В них можна зберігати відомості про людей, деякі
події, новини та ін. [4].
Основні етапи створення порталу будуть включати в себе [5]:
-

технічне

планування.

Етап

на

якому

відбувається

розробка

прототипів сторінок майбутнього сайту, опрацювання навігації та
функціоналу;
-

дизайн сайту;

-

верстка сайту. Перетворення розробленого прототипу в html-код, та
адаптація під сучасні браузери;

-

програмування. Створення структури бази даних, алгоритмів пошуку,
різні модулі (обробки, збереження, виведення);

-

наповнення сайту контентом;

-

тестування;

-

запуск інтернет порталу.
Аналіз інформаційного порталу 5 канал
Проаналізуємо як влаштований один з основних інформаційних порталів

України, головна сторінка якого представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Головна сторінка порталу 5 канал
Так як одна о основних задач головної сторінки новинного сайта – це
формування у користувача «загальної картини», ми можемо бачити: головні
новини, тему дня, останні події. Як бачимо, на даному веб-ресурсі представлена
чітка та зрозуміла навігація по сайту, яка розташувалась вгорі ресурсу.
Вся інформація на сторінці поділена таким чином, що між нею є
проміжки, які дають відчуття простору. Завдяки цьому сайт є легко
читабельним. Інформаційний портал добре адаптований під мобільні пристрої.
При аналізі веб–порталу виявлено інструменти, які допомагають
користувачу знаходити потрібну інформацію.
-

тегування

статей,

завдяки

яким

можливий

пошук

потрібної

інформації по ключовим словам;
-

структура та sitemap, для полегшення пошуку новин всі основні
сторінки порталу доступні в максимум 4-х кліках від головної
сторінки;

-

автоматична перелінковка, взаємозв’язки між різними сторінками
сайту за допомогою посилань.
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Висновок
Таким чином слід зазначити, що

інформаційний портал це веб-ресурс,

організований як багаторівневе об’єднання різних ресурсів та сервісів. Такі
ресурси розраховані на масового користувача, але також враховують інтереси
строго визначеної цільової аудиторії. Завдання будь-якого порталу такого типу
полягає в швидкому і зручному наданні цільовій аудиторії доступу до
необхідних даних. Використання порталу дозволяє: оперативно розміщувати
інформаційні ресурси на Веб; прискорити доступ до інформації по тематиці
порталу; підвищити інформативність осіб, які приймають управлінські рішення,
при використанні наданої інформації; зацікавити потенційних користувачів
інформацією по темі пошуку.
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