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Мета та завдання роботи

• Метою дипломної роботи є розробити реєстр електронних 
інформаційних ресурсів кафедри з використанням Google Drive

• Завдання: проаналізувати існуючі реєстри інформаційних 
ресурсів, розробити схему метаданих ресурсів кафедри, 
проаналізувати Google Drive API, розробити веб-інтерфейс 
реєстру.
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Інформаційні ресурси
• окремі документи і масиви документів;

• результати інтелектуальної, творчої та інформаційної діяльності;

• бази та банки даних що містять відомості і знання, зафіксовані на 
відповідних носіях інформації.
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Електронні інформаційні ресурси
Будь-які інформаційні ресурси, для відтворення яких необхідні 
електронні пристрої, незважаючи на тип відтворюваної інформації, 
або її вміст. 



Реєстр електронних інформаційних 
ресурсів

Електронна система, в якій записи збираються, організовуються та 
класифікуються, щоб полегшити їх збереження, вилучення, 
використання та розпорядження.
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Схема метаданих ресурсу (паспорт 
ресурсу)
• ідентифікаційний номер набору даних;

• найменування набору даних (до 254 символів);

• ключові слова, які відображають основний зміст набору даних;

• стислий опис змісту набору даних (до 4000 символів);

• відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних;

• формат (формати), в якому доступний набір даних;

• дату і час першого оприлюднення набору даних;

• дату і час внесення останніх змін до набору даних;

• гіперпосилання на набір даних (електронний документ для 
завантаження або інтерфейс прикладного програмування);
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Хмарні технології 

Хмарні технології — це технології, які надають користувачам
Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і 
використання програмного забезпечення як онлайн-сервіса.

Хмара — це деякий ЦОД (дата-центр, сервер) або їх мережа, 
де зберігаються дані та програми, що з'єднуются з 
користувачами через Інтернет.
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Google Drive

• Платформа Drive надає API, а також клієнтські бібліотеки, 
приклади, орієнтовані на мову, і документацію,  які допоможуть
розроблювати додатки, якіінтегруютсья з Диском.

• Основна функціональність додатків Drive - завантажити та 
вивантажити файли на Google Диск. Проте платформа Drive
забезпечує набагато більше, аніж просто зберігання, а саме 
загальний доступ до файлів, текстову індексацію файлів, OCR
пошук по зображенням та інше.
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Архітектура бази даних реєстру
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Реєстр електронних ресурсів кафедри
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Зразок інтерфейсу доступу до елементів 
реєстру
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Інтерфейс менеджера ресурсів
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Інтерфейс адміністратора користувачів
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Пошук ресурсу
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Використані  технології
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Висновки

• проаналізовано існуючі реєстри інформаційних ресурсів;

• розроблено схему метаданих ресурсів кафедри;

• проаналізовано Google Drive API;

• розроблено веб-інтерфейс реєстру.
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Дякую за увагу
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