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Актуальність

 Кількість інформації що генерує людина зростає із року в рік в геометричній 

прогресії, що призводить до проблем зберігання та пошуку необхідних 

даних. Пропорційно обсягам інформації зростає складність задачі обробки. 

Без використання спеціальних підходів та інструментів керування даними 

користування сучасними джерелами інформації стає практично 

неможливим.



Наукова новизна

Найбільш суттєвими науковими результатами магістерської дисертації є: 

 Удосконалення способу проведення консолідації даних та пошуку 

інформації;

 Застосування методів консолідації для організації пошуку наукових 

статей з відкритих джерел.



Мета

 Створення засобів та виявлення нових підходів в проведені 

операції консолідації даних.



Постановка задачі

 Проаналізувати існуючі системи консолідації даних;

 Ознайомитися з існуючими алгоритмами консолідації даних та методами 

оптимізації;

 Розробити структуру бази даних яка буде оптимально зберігати необхідну 

інформацію для проведення розрахунків;

 Розробити тестове середовище для відладки алгоритмів;

 Розробити програмне забезпечення для проведення консолідації даних 

використовуючи тестове середовище та реальні джерела інформації;



Консолідація даних

Консолідація даних – процес пошуку, відбору, структурування, 

перетворення, зберігання та надання споживачу інформації по заданим 

темам.



Інтеграція з джерелами

 Бібліотека НТУУ «КПІ»

Для інтеграції з бібліотекою НТУУ «КПІ» було використано підключення до бази 

даних системи ALEPH у форматі MARC XML, що являється всесвітньо відомим і 

розповсюдженим форматом машиночитного каталогізаційного запису.

 Видавнича служба УРАН

Для інтеграції з видавничою службою УРАН було використано підключення до 

прикладного програмного інтерфейсу системи Journals, що використовує протокол OAI 

(Open Archives Initiative).



Програмні засоби



Пропорційний метод

𝑘𝑛 =
𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜

𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 =
𝑓𝑜𝑢𝑛𝑑𝑛

𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜1 + 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜2 + …+ 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛



Скінчений та повний автомат

 Скінчений автомат пам’яті – вид абстрактного автомату, кількість

можливих внутрішніх станів якого обмежений.

 Повний автомат пам’яті – вид абстрактного автомату, кількість

можливих внутрішніх станів якого є необмеженим



Тестове середовище

Назва джерела Scopus RINZ КПІ

Наповнення 10% 5% 2%

Кількість

документів

10 000 10 000 10 000

Містить три джерела, з різним наповненням та однаковою кількістю документів, 

відсоток наповнення вказує яка кількість документів містить слово «interesting», 

яке буде використовуватись для тесту.



Результат порівняння методів

Метод Рівномірний Пропорційний Пропорційний + 

Скінченний автомат

Пропорційний + 

Повний автомат

Найкращій

результат
2.5% 4.4% 7.6% 8.1%

Найкращій результат становить 8.1% який надає пропорційний метод з використанням 

повного автомату, це становить 324% результату у порівняні зі звичайним рівномірним 

пошуком коли кількість документів що переглядається ділиться порівну між усіма 

джерелами. 



Створення пошукового запиту



Відображення результатів пошуку



Відображення статистики



Відображення статистики



Відображення статистики



Висновки

 Проаналізовано існуючі системи консолідації даних;

 Дослідження алгоритми консолідації;

 Розроблено та реалізовано модель бази даних пошуку та досвіду;

 Розроблено тестове середовище для відладки алгоритмів консолідації;

 Розроблено систему консолідації з підключенням до тестового середовища та реальних 

джерел.



Дякую за увагу!


