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Дослiдження засобiв для визначення “смiттєвих” iнтернет-сайтiв
Розвиток глобальної мережi Iнтернет, збiльшення популярностi пошукових систем та

доступнiсть засобiв для створення iнтернет-сайтiв стають причиною для виникнення
такого явища, як рiзного роду “смiттєвi” сайти.

Такi типи сайтiв мають назви – дорвеї (вiд англ. “doorway” – “прохiдник”), сателiти
(вiд англ. “satellite” – “супутник”), що є однiєю з складових частин “чорної оптимiзацiї”
iнтернет-сайтiв. Iснування таких сайтiв має лише одну мету – збагачення свого власника,
що досягається декiлькома шляхами (перенаправлення пошукового трафiку на сайти
замовникiв, або пiдвищення пошукових позицiй сайту i т. д.).

При створеннi дорвеїв переслiдується цiль отримання високих позицiй у результа-
тах видачi пошукових систем для отримання високого пошукового трафiку. Отриманий
трафiк конвертується у рiзних партнерських програмах, перенаправляючи вiдвiдувачiв
на iншi сайти (на сайти замовникiв “чорної оптимiзацiї”). Вмiст сайту, при цьому, може
складатися з великої кiлькостi слабо пов’язаних мiж собою ключових слiв, i не нести
корисної для користувачiв iнформацiї. Такi сайти зазвичай мають примiтивну структу-
ру i дизайн, дуже часто розмiщуються на безкоштовних хостингових площадках для
зменшення затрат вебмайстрiв iз-за великої вiрогiдностi бути вiдфiльтрованими пошу-
ковими системами за короткий промiжок часу. Майже всi посилання зi сторiнок такого
сайту, що не задiянi у навiгацiї його роздiлам, ведуть на сторiнки з переспрямуванням
на iнший сайт.

Сателiти є складовою частиною як “сiрої”, так i “чорної” пошукової оптимiзацiї, i при-
значенi для пiдвищення позицiй iнших сайтiв у видачi пошукової системи, будучи при
цьому абсолютно не спрямованими на надання релевантної iнформацiї для користува-
чiв. Свою роль сателiт виконує, посилаючись на сайт, позицiї якого у видачi пошукової
системи потрiбно пiдвищувати. Зазвичай, один сателiт посилається на декiлька сайтiв
з кожної зi своїх сторiнок. Сателiти можуть мати досить складну структуру, i нормаль-
ний дизайн сторiнок, i бiльш свiдоме наповнення, хоча при цьому не представляти нiякої
корисної iнформацiї для користувача, який зайде на такий сайт з пошукової системи.

Оцiнка структури сайтiв, якостi їх наповнення, зв’язкiв з iншими сайтами через пе-
респрямування та посилання, хостингу, на якому вони знаходяться та доменного iменi
дозволяють з великою точнiстю визначати подiбнi смiттєвi сайти у мережi Iнтернет.
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