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Ми живемо у чудовий час побудови нового типу бібліотек – електронних бібліотек, які мають 

змогу надавати широкомасштабний сервіс на основі документів, що зберігаються у цифровій формі і 

доступ до яких надається через мережу великій кількості користувачів. Однак збереження 

електронних ресурсів бібліотек – це найактуальніша проблема сьогодення. 

Більшість електронних матеріалів не можуть існувати за межами електронного середовища. 

Тільки до обмеженого кола інформації можна застосувати друкування і зберігання інформації у 

паперовому вигляді. Тому необхідним є резервне копіювання та синхронізація файлів електронної 

бібліотеки. 

Ручна синхронізація та резервне копіювання файлів електронної бібліотеки є надзвичайно 

трудомістким процесом. 

Метою даної праці є розробка програмного забезпечення для системи синхронізації та 

резервного копіювання файлів електронної бібліотеки. 

За своєю структурою алгоритм роботи програми поділяється на чотири основні частини, а саме: 

ідентифікація комп’ютера, перевірка цілісності файлів на флеш-накопичувачі, синхронізація файлів, а 

також захист флеш-носія.  

В розробленому програмному забезпеченні реалізовані наступні функціональні можливості: 

ідентифікація пристрою до якого підключений USB флеш-накопичувач; повне сканування файлової 

системи (флеш-накопичувача, комп’ютера); визначення основних параметрів файлів (розмір, дата 

зміни, дата створення і т.д.); обчислення MD5-хешу для файлів, можливість вибору параметрів 

сканування файлової системи (задати список папок для сканування, можливість рекурсивного 

сканування підпапок); автоматичний чи «ручний» режим синхронізації файлів; відновлення файлів у 

випадку якщо вони були видалені; видалення обраних файлів; шифрування (розшифрування) USB 

флеш-накопичувача на ключі, що генерується з ключа користувача (розширення з використанням 

MD5); ведення «повного» протоколу (логу) роботи програми (файли, що були проскановані; 

обчислення MD5-хешу для файлів; файли, що були видалені чи добавлені в БД, файли що були 

зашифровані і т.д.). 

Після успішного завантаження налаштувань програми, користувачеві стане доступним вікно 

головної форми розробленої програми. Дане вікно забезпечує зручний виклик більшості розроблених 

функцій программного продукту. Вигляд головного вікна програми зображено на рисунку 1. 

 

 
Рисунок1 - Головне вікно програми 
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Ліва частина вікна призначена для відображення інформації, що відноситься до флеш-

накопичувача. 

В розробленому програмному забезпеченні передбачені усі функціональні можливості, 

необхідні для редагування списку папок, що будуть скануватися на комп’ютері. Користувач має 

змогу додати, видалити, редагувати список для даного пристрою. 

Висновок 

Розроблено програмне забезпечення для системи синхронізації та резервного копіювання 

файлів електронної бібліотеки. Програмне забезпечення виконане на основі модулів перевірки 

цілісності, синхронізації і протоколювання. Його використання дозволить суттєво збільшити 

надійність збереження даних електронних бібліотек. 
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I. Постановка проблеми 

Одною із основних проблем яку необхідно вирішувати при створенні веб-орієнтованих 

інформаційних систем є розробка процедур оптимізації пошуку. На сьогоднішній день зазначена 

проблема у повній мірі вирішена тільки у великих пошукових системах, таких як: Google, Yahoo та 

Bing. В основному зазначена проблема пов’язана із значними обсягами інформації, в якій 

передбачається пошук. Зокрема, переважно мова йде про обсяги більші ніж петабайт. Проблема 

пошукової оптимізації  та швидкості обробки пошукового запиту є основою технології Web 3.0 [3]. 

На сьогоднішній день основним напрямом розв’язання проблеми, підвищення швидкості пошукового 

запиту, здійснюється інтелектуалізацією процесу пошуку. Існують різні підходи до зазначених 

систем [1], зокрема це розробка інтелектуальних алгоритмів, що є основою пошукових роботів, а 

також більш простіші, що ґрунтуються на базах знань продукційного типу. Для локальних задач які 

як правило притаманні таким веб-системам як соціальні мережі, останній підхід є найбільш 

обґрунтованим, про що свідчать чисельні публікації [4]. 

II. Мета роботи 

Метою роботи є об’єднання спрощеного представлення даних та великих об’ємів інформації 

для інтелектуального пошуку, і на цій основі використання продукційних систем для реалізації 

процесів інтелектуального пошуку. 

III. Особливості програмної реалізації інтелектуального пошуку інформації 

На рисунку 1 зображено спрощену систему обробки вхідної інформації в системі. У 

відповідності до схеми процес розділений на кілька етапів. 

Спочатку інформація проходить фрагментацію (Секція A), не залежно від її типу відбувається 

поділ на системні елементи (текст та числа). Наступний етап - Секція Б, передбачається класифікація 

вхідної інформації у відповідності до системних класів, етап являється надбудовою до попереднього 

та являє собою систему продукційного типу. Етап обробки пошуковим рушієм передбачає створення 

проміжних даних для пошуку та обробку даних для збереження. Останній етап являє собою розподіл 

системою даних на: пошукові дані, дані для бази даних та дані для побудови структурованого 

графа(даний елемент системи являє собою шаблон результатів пошуку і може динамічно 

змінюватися в процесі функціонування системи. 

 




