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Вступ. На сьогоднішній день нафтогазова 
предметна область дозволяє виділити ряд дже-
рел даних та знань щодо опису нафтогазових 
об’єктів. В бібліотеці НУНГ джерела інформа-
ції по даних та знаннях щодо предметної облас-
ті представлені такими напрямами, як:  

1) нафтогазова справа;  
2) буріння; 
3) видобування нафти і газу;  
4) газонафтопроводи і нафтогазосховища; 
5) обладнання нафтових і газових промис-

лів [1-2].  
У пропонованому дослідженні основним 

завданням є побудова цифрової бібліотеки 
НУНГ з введеними автоматизованими інтелек-
туальними функціями підтримки запитів кори-
стувачів, тому у якості класифікаційного дже-
рела знань по предметній області вибрано до-
слідження [3-5], які закладають основу реаліза-
ції саме інтелектуально виділених інтелектуа-
льних функцій шляхом аналізу особливостей 
нафтогазових об’єктів як джерел інформації 
шляхом введення основних методів інформа-
ційного моделювання нафтогазових об’єктів з 
прив’язкою до сучасних інформаційних техно-
логій. Проте виділені в джерелах [2-5] об’єкти 
та відношення між ними не дозволяють будува-
ти представлення метарівня, що описані у ро-
ботах [6-7]. 

Тому метою пропонованого дослідження є 
виділення складових процесу класифікації за-
питів користувачів (студентів, викладачів, до-
слідників) за джерелами даних та знань нафто-
газової предметної області з метою автоматиза-
ції та інтелектуалізації даного процесу. 

Технологія видобування інформації умож-
ливлює вирішення таких проблем, як: представ-
лення, зберігання, організації доступу до інфор-
маційних входжень [8-9]. Представлена органі-
зація інформаційних входжень повинна забез-
печити користувачу можливість легкого досту-
пу до релевантних даних та знань. Складність 
даної задачі зумовлюється певною невизначені-
стю щодо формального представлення інфор-
маційних потреб користувача, тому в фактич-
них задачах предметної області інформаційна 
потреба користувача виражається у вигляді за-
питу, який обробляється пошуковою машиною. 
На формальному рівні структура такого запиту 
представляється множиною ключових слів, які 
виражають інформаційну потребу користувача: 
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Для заданого запиту користувача основ-
ною ціллю системи щодо видобування інфор-
мації є отримання релевантних входжень до 
запиту користувача. У даному контексті виді-
ляють три основні задачі: видобування інфор-
мації, видобування даних та видобування 
знань. Видобування даних полягає в визначенні 
тих документів у яких ключові слова з запиту 
користувача зустрічаються із заданою частотою: 

УДК 004.942:622.32 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ КЛАСИФІКАЦІЇ ЗАПИТІВ  
КОРИСТУВАЧІВ ПО ДЖЕРЕЛАХ ДАНИХ НАФТОГАЗОВОЇ СПРАВИ 

Т.Р. Стисло,  В.І. Шекета 

ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська,15, тел. (03422) 46067, 
е-mail:  t a r a s _ 0 7 @ m a i l . r u  

Представлено структурні рішення для пошукових задач в рамках процесу видобування інформації для 
інтегрованого середовища WEB-орієнтованої цифрової бібліотеки з метою реалізації інтелектуальних фу-
нкцій підтримки запитів користувачів та логічної структуризації документів на основі джерел даних, 
знань, метаданих та метазнань. 

Ключові слова: пошукові задачі, видобування інформації, цифрова бібліотека, інтелектуальні функції, 
підтримка запитів. 

 
Предложены структурные решения для поисковых задач в рамках процесса извлечения информации 

для интегрированной среды WEB-ориентированной цифровой библиотеки с целью реализации интеллекту-
альных функций поддержки запросов пользователя и логической структуризации документов на основе 
источников данных, знаний,  метаданных и метазнаний. 

Ключевые слова: поисковые задачи, извлеченные информации, цифровая библиотека, интеллектуаль-
ные функции,  поддержка запросов. 

 
The structured solutions for introduced mining routines in the framework of process for information retrieval 
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Проте наявність такого документа ще не 
означатиме, що він задовольнятиме інформа-
ційні потреби користувача. Тому більший інте-
рес представлятимуть задачі з видобування ін-
формації про певні об’єкти предметної області, 
аніж задачі видобування даних з метою задово-
лення заданого запиту. Відповідно функціона-
льність мови видобування даних (програмної 
або формальної) спрямована на видобування 
всіх тих об’єктів, які явно задовольняють ви-
значеним умовам, сформульованим у вигляді 
логічних виразів або у вигляді реляційної алге-
бри. Таким чином, для систем видобування да-
них наявність хоча б одного помилкового 
об’єкта в множині видобутих визначатиме за-
гальну неуспішність результату. При цьому в 
складних предметних областях об’єкти харак-
теризуються неточністю, неповнотою та не-
структуризованістю, що суттєво збільшує імо-
вірність виникнення помилки. Додаткова скла-
дність зумовлюється також тим, що, як прави-
ло, об’єктами видобування є природно-мовні 
тексти, що не завжди є достатньо структурова-
ними і чітко визначеними з семантичної точки 
зору: 
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 Тому найпоширенішим випадком є видо-
бування даних з реляційної бази даних, що до-
зволяє вирішувати задачу видобування в умо-
вах визначеної структури та семантики: 
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 Процедури видобування даних в процесі 
пошуку рішення згідно запиту сформованого 
користувачем БД вирішують задачі видобуван-
ня, результати яких не є достатніми для рівня 
видобування інформації щодо визначених 
об’єктів. Для досягнення ефективності з точки 
зору задоволення інформаційних потреб корис-
тувача система видобування повинна певним 
чином інтерпретувати інформаційні входження 
в множині документів і ранжувати такі вхо-
дження за ступенем їх релевантності щодо за-
питів користувача: 
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 Така інтерпретація вмістимого документа 
передбачає виділення синтаксично-семантичної 
інформації з тексту документа і використання 
цієї інформації з метою задоволення інформа-
ційних потреб користувача. Складність у дано-
му випадку полягає в: 

1) визначенні способу виділення активних 
синтаксичних і семантичних описів; 

2) побудова способу визначення ступеня 
релевантності документа відповідно до синтак-
сичних і семантичних конструкцій, тобто вве-
дення змінних типу:  
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Таким чином, концепція релевантності є 
центральною в видобуванні інформації. Тому з 
логічної точки зору основною ціллю системи 
видобування інформації є видобування всіх до-
кументів релевантних запиту користувача і ма-
ксимально можлива мінімізація кількості ре-
зультуючих не релевантних документів: 
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Новітній розвиток технологій обробки ін-
формації виходить за рамки початкових цілей 
щодо індексації тексту і пошуку найбільш ко-
рисних документів серед можливих доступних. 
Новітні рішення полягають у задачах моделю-
вання, класифікації та категоризації документів: 
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Важливими в реалізації задач видобування 
інформації є також задачі, пов’язані з архітек-
турами програмних рішень, інтерфейсами ко-
ристувача, методів візуалізації даних та методів 
фільтрації даних. 

Найбільш перспективними застосуваннями 
технології видобування інформації є цифрові 
бібліотеки [8] та задачі конгнітології [6]. Новіт-
ні розробки також ведуться в області видобу-
вання інформації на основі мультимедійних 
даних та гіпертекстових технологій в рамках 
концепції семантичного Web. Особливість 
Web-технологій полягає в  можливості викори-
стання їх  глобальних, універсальних та уніфі-
кованих баз даних та баз знань. 

Успіх Web-технологій зумовлюється кон-
цепціями стандартизованого інтерфейсу корис-
тувача, який має уніфікований вигляд незалеж-
но від середовища програмного застосування, 
що дає змогу спростити процес доступу до Web 
відділивши задачу доступу до інформації від 
технічних задач, таких як використання кому-
нікаційних протоколів, URL-ресурсів та опера-
ційних систем. 
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Користувачі можуть створювати власні до-
кументи, розміщати їх на Web-ресурсах, що 
дозволяє розглядати Web як єдине середовище 
для публікування документів. Проте, незважа-
ючи на значне поширення Web-технологій в 
усіх сферах людської діяльності, проблема по-
шуку корисної (релевантної) інформації була і 
залишається актуальною. Процес такого пошу-
ку може бути тривалим і неефективним у 
зв’язку з масштабністю Web. Неуспішні ре-
зультати пошуків знижують мотивацію корис-
тувача та викликають інформаційну напруже-
ність. Основною причиною даної ситуації є від-
сутність чітко визначеної базової моделі Web, 
що відповідно передбачає відсутність визначе-
ної інформаційної структури задовільної якості. 
Найбільший інтерес для дослідження представ-
ляють комп’ютерні технології, техніки, мето-
дики, що можуть бути використані для підви-
щення ефективності для видобування інформа-
ції. Одним з можливих ефективних застосувань 
в області цифрових бібліотек є інтелектуаліза-
ція процесу пошуку, що базується на формалі-
зації інтерпретації та процедури видобування 

інформації людиною, що може бути використа-
на як  основа для побудови комплексної проце-
дури обробки інформації. 

Ефективне видобування релевантної інфо-
рмації безпосередньо залежить від завдання 
(запиту) користувача і від логічної структури 
(логічного представлення) документа, що може 
інтерпретуватися системою видобування інфо-
рмації. 

Користувач системи видобування інфор-
мації повинен формалізувати опис своїх інфор-
маційних потреб у вигляді запиту засобами мо-
ви, що пропонує система. На програмному рівні 
реалізація системи видобування інформації 
означає специфікацію множини ключових слів, 
що передають семантику інформаційної потре-
би. Відповідно реалізація системи видобування 
інформації  даних передбачає побудову виразу 
для запиту, що використовується для передачі 
обмежень, що повинні задовольнятися 
об’єктами в множині відповідей (результатів). 
В обох випадках вважається, що пошук корис-
тувача щодо корисної інформації формується у 
вигляді задачі видобування: 

 
Рисунок 1 – Структурна схема цифрової бібліотеки 
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В загальному випадку після визначення 
інформаційної потреби формування запиту мо-
же бути зведено до формування як слабко ви-
значеної задачі cturedTaskWeaklyStru , так і для  
переозначеної задачі ainedTaskOverconstr . 
Найпростішим способом задоволення інформа-
ційної задачі буде перегляд користувачем до-
кументів у відповідній множині. Тому процес 
пошуку зводиться до простого перегляду: 
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 Специфікою такого виду видобування ін-
формації буде те, що основні цілі процесу не є 
чітко визначеними на його початку і можуть 
змінюватися під час його взаємодії з системою. 
Таким чином, можна виділити три основних 
завдання користувача системи видобування 
інформації: 

1) видобування інформації та даних; 
2) видобування знань; 
3) перегляд (браузінг). 
Класичні системи видобування інформації 

традиційно орієнтовані на задачі видобування 
даних та інформації, відповідно до гіпертекста 
системи налаштовуються, як правило, для за-
безпечення швидкого перегляду. Сучасні циф-
рові бібліотеки, що використовують Web-інтер-
фейси, дозволяють поєднувати дані задачі з  
метою забезпечення покращених властивостей 
процесу видобування. 

 
Рисунок 2 – Система формування ресурсів цифрової бібліотеки та доступ до них 
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Залежно від визначених задач різним буде 
рівень взаємодії користувача з системою.  
Таким чином, спільне використання процесу 
видобування інформації та даних, як правило, 
використовується в системах, що базується на 
Web-інтерфейсах. Більше того, такі системи 
надають також можливість браузінгу, що до-
зволяє поєднувати процедури видобування ін-
формації та даних з процедурами перегляду 
(браузінгу). 

Процедури видобування інформації брау-
зінгу є ефективними інструментами WWW. Це 
означає, що користувачі запитують інформацію 
в інтерактивному режимі. Альтернативним під-
ходом є видобування інформації в автоматич-
ному режимі за допомогою інтелектуальних 
агентів які виконують збір інформації для ко-
ристувача. Проте дана опція стане доступною 
повною мірою тільки з впровадженням стан-
дарту семантичного Web. Інформація корисна 
для користувача добувається з доступних, як 
правило гетерогенних, джерел. У даному випа-
дку задача видобування інформації зводиться 
до фільтрації релевантних входжень, які пізні-
ше сортуються користувачем: 

 setieslevantEntrSorting

trievalnInformatio
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Re




       (11) 

 
Рисунок 3 – Видобування інформації  

у цифрових бібліотеках 

З точки зору побудови ефективних запитів 
користувача в інтелектуальних бібліотечних 
системах важливе значення має дослідження 
логічної структури документів, що містяться в 
бібліотеці таких, як: книги, підручники, навча-
льні посібники, журнали, дисертації, авторефе-
рати дисертацій, методичні вказівки, лаборато-
рні практикуми та інше. 

Із запуском процедури сканування та оци-
фрування документів важливого значення на-
буває розгляд документів в їх сукупності (коле-
кції). Така сукупність ефективно представля-
ється множиною індексованих ключових слів. 
Такі ключові слова можуть видобуватися без-
посередньо з тексту документів або вказуватися 
користувачами (викладачами, адміністраторами 
ресурсів). Незалежно від способу генерації (по-
хідні з документів або вказані користувачем) 
такі ключові слова визначають логічну струк-
туру документа: 
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З точки зору методів інформаційних тех-
нологій, що визначають задачі роботи з тексто-
вою інформацією, множину всіх документів 
колекції можна розглядати як множину множи-
ни входжень всіх слів в документах. В такому 
випадку можна стверджувати, що система ви-
добування отримуватиме доступ до логічного 
представлення документів у формі природно-
умовних текстів. 

Проте з досягненням колекціями докумен-
тів значних розмірів, наприклад в бібліотеці 
ІФНТУНГ, кількість таких документів переви-
щує один мільйон входжень, обробка запитів 
користувача таких колекцій вимагатиме знач-
них ресурсів. Зменшення обчислювальної скла-
дності задач даного класу досягається за раху-
нок зменшення кількості входжень в множині 
слів, що виконується шляхом формування 
множин найбільш значущих, незначущих та 
допоміжних входжень. Дана процедура викону-
ється у кілька етапів: 

1) видалення займенників, прислівників 
тощо; 

2) видалення ключових слів, які можна 
розглядати як похідні від входжень ключових 
слів кореня; 

3) ідентифікація та класифікація груп імен-
ників з метою усунення похідних граматичних 
форм. 

Операції пунктів 1-3 розглядаються як ба-
зові операції перетворення текстового контен-
ту. Такі операції дозволяють зменшити пред-
ставлення документів і перехід від логічного 
представлення документа у формі природно-
умовного тексту до представлення у формі ін-
дексованих ключових слів. З точки зору ефек-
тивності пошуку, логічне представлення у ви-
гляді природно-умовних текстів є більш доці-
льним, проте відповідно вимагає також біль-
ших обчислювальних ресурсів. Тому оптима-
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льним рішенням є початкова ініціалізація де-
якої множини категорій визначених користува-
чем, що забезпечуватиме найбільш стисле 
представлення документу (документів), але її 
впровадження призводитиме до отримання 
процедур видобування низької якості. Викори-
стовується також ряд проміжних логічних 
представлень документа для систем видобу-
вання інформації. 

Крім використання проміжних стратегій 
системи видобування інформації можуть розпі-
знавати також внутрішню структуру, що, як 
правило, представлена в документі або може 
бути видобута з нього. В якості такої структури 
може використовуватися структура розділів, 
секцій, підсекцій і т. п. 

Інформація про структуру документа може 
бути основною стратегією видобування і ле-

 
Рисунок 4 – Структура пошукових задач 

 

 
Рисунок 5 – Опис процесу видобування інформації 

 
 



Контроль, автоматика та електротехніка 
 

 104 ISSN 1993—9965.  Науковий вісник ІФНТУНГ.  2010.  № 4(26)
 

жить в основі моделей видобування інформації 
на основі структурованого тексту: 

 
elstrievalMod

ructureDocumentStategytrievalStr

Re

Re




 (13) 

Логічне представлення документа є відо-
браженням у якому виконується перехід від 
природно-умовного до формалізованого пред-
ставлення,що специфікуються користувачами. 

Основне завдання яке вирішувалося на усіх 
етапах розвитку технологій обробки інформації 
полягало в побудові ефективних методів орга-
нізації та накопичення інформації і відповідно 
її подальшого використання. Контент бібліоте-
чних входжень можна оцінювати на основі йо-
го змісту та анотацій: 

   sAnnotationContentraryDigitalLib   (14) 
Для забезпечення доступу до вмістимого 

книг на основі змісту необхідна побудова спе-
ціалізованих структур даних, що забезпечува-
тимуть більший доступ до збереженої інформа-
ції. Класичною і поширеною структурою даних 
для забезпечення швидкого видобування інфо-
рмації вважаються колекції виділених ключо-
вих слів або концептів з якими асоційовані вка-
зівники на релевантну інформацію у формі до-
кументів, засобами індексації: 

   
  Niii

setset

ylevantEntrerPo
ConceptsKeyWords




Re:int
        (15) 

У відповідних формах представлення інде-
кси є ядром кожної сучасної системи видобу-
вання інформації. Вони відповідно забезпечу-
ють швидкий доступ до інформації, до даних і 
дозволять пришвидшувати процедуру обробки 
запитів: 

   setset IndexessUserQuerie         (16) 
Традиційно в бібліотеках індекси створюва-

лись вручну як форма категоризаційних ієрархій: 

    
 set

setset

DocumentsClassify

IndexeshiesCatHierarc




      (17) 

Більшість сучасних нецифрових бібліотек 
використовують той чи інший вид категориза-
ційної ієрархії для класифікації своїх докумен-
тів. Бібліотечні ієрархії створені фахівцями з 
предметної області (бібліотечна справа). Новіт-
ні інформаційні технології дозволяють автома-
тизувати процес побудови комплексних індек-
сів. Автоматизація побудови індексів забезпе-
чує представлення проблем видобування інфо-
рмації з акцентом на систему, а не на інформа-
ційні потреби користувача. 

З даної точки зору важливим є розрізнення 
між двома основними підходами до проблем 
видобування інформації: 

1) видобування інформації орієнтоване на 
комп’ютер trievalsedComputerBa Re ; 

2) видобування інформації орієнтоване на 
користувача trievalUsedBased Re . 

 
Рисунок 6 – Структура інформаційної  

взаємодії з ресурсами цифрової бібліотеки 
 
У першому випадку проблема видобування 

в основному полягатиме в побудові ефективних 
індексів, обробки запитів користувача з висо-
кою ефективністю і побудови ранжованих ал-
горитмів, що покращують якість множини від-
повідей: 
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 У другому випадку проблема видобування 
інформації полягатиме в дослідженні поведінки 
користувача, розуміння його основних потреб і 
визначення такого факту, яким чином таке ро-
зуміння впливає на організацію і функціону-
вання систем видобування: 
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Відповідно до такого підходу обробка за-
питів на основі ключових слів не є ефективним 
рішенням для проблем видобування інформації. 

Системи видобування інформації на почат-
кових етапах її функціонування, що використо-
вувалися і використовуються в бібліотечних 
системах у своїй еволюції пройшли ряд етапів. 

В першому поколінні такі системи були 
автоматизованими інформаційними системами, 
базованими суто на бібліотечних технологіях, 
наприклад, веденні каталогу і карток (алфавіт-
ного, систематичного, каталогу іноземної літе-
ратури, періодичних видань, дисертацій, авто-
рефератів дисертацій, службового, індикатор-
ного) і на базовому рівні уможливлювали по-
шук за іменем автора чи назвою книжки. 

Друге покоління систем дозволило підви-
щити функціональність пошуку шляхом його 
виконання за заголовками, ключовими словами 
і додатковими можливостями побудови ком-
плексних запитів. 

Третє покоління систем, що розвиваються 
у даний час, закцентовано на покращеному 
графічному інтерфейсі бібліотечних систем, 
розвинутих електронних форматах, гіпертекс-
тових ресурсах і відкритій програмній архітек-
турі з можливістю легкої інтеграції нових мо-
дулів та програмних рішень, зокрема стосовно 
інтелектуалізації процесу видобування даних та 
знань. 

Аналіз пошукових машин у середовищі 
Веб свідчить, що вони базуються на системі 
індексації входжень, подібної до тієї, що вико-
ристовується в бібліотеках. Проте розвиток 
Веб-технологій дає змогу виділити такі новітні 
рішення в даній області: 

– значне здешевлення вартості доступу до 
інформаційних ресурсів, що суттєво розширює 
коло можливих та потенційних клієнтів; 

– впровадження засобів і методів розшире-
ного доступу, що робить можливим віддалений 
доступ з обчислювальних та мобільних обчис-
лювальних пристроїв; 

– можливість вільного доступу користува-
чів до медійних ресурсів Веб призвела до появи 
таких інформаційних явищ та технологій, як: 
соціальні мережі, блоги, форуми. 

Важливою особливістю Веб-технологій та 
Веб-орієнтованих цифрових бібліотек є висо-
кий рівень їх інтерактивності,  що дозволяє клі-
єнту обмінюватися повідомленнями, докумен-
тами, медіа ресурсами, програмним забезпе-
ченням, а також можливістю мережевого спіл-
кування за низькою вартістю. Крім того, клієнти 
самі обирають час доступу, що визначає нову 
тенденцію щодо зручності та ефективності ме-
режевого доступу. Таким чином, однією з ос-
новних особливостей веб-бібліотек є надвисо-
кий ступінь їх інтерактивності. Проте, незва-
жаючи на це, основна проблема залишається 
невирішеною – проблема ефективного видобу-
вання інформації релевантного до потреб кори-
стувача. Таким чином, у динамічному Веб-
середовищі, що є основою сучасних цифрових 
бібліотек, необхідне впровадження технологій 
інтелектуального пошуку, що є одним з пріори-

тетів у концепції семантизації Веб. В умовах 
зростаючого попиту на мережевий доступ акту-
альним стає питання пропозиції оптимальних 
способів індексації та зменшення часу обробки 
запитів. Крім того, якість задачі видобування 
інформації значною мірою залежить від спосо-
бу взаємодії користувача з системою. Тому у 
даному контексті актуальним є питання побу-
дови певних стратегій поведінки користувача і 
відповідна імплементація таких метаданих в 
дизайні та архітектурі. 

Оскільки однією з основних тенденцій 
розвитку Веб є електронна комерція, то тенден-
ції розвитку комерціалізації поширились також 
на цифрові бібліотеки. Оптимальним рішенням 
в даному випадку є видавання кожному корис-
тувачеві бібліотеки електронної картки на зра-
зок банківської кредитної картки, яка одночас-
но виконує роль читацького квитка у звичай-
ному розумінні і містить такі дані: назва ВУЗу, 
номер читацького квитка, прізвище, ім’я, по 
батькові користувача, назва групи, факультету, 
дата видачі, персональний штрих-код та фото-
графія користувача, печатка бібліотеки, підпис 
директора, а також містить кредитні кошти для 
надання платних послуг, передбачених стату-
том бібліотеки. Відповідно користувач картки 
може отримувати платні послуги як безпосере-
дньо у бібліотеці, так і віддалено. Виконання 
віддалено доступу до платних послуг вимагає 
високого рівня питання безпеки таких операцій, 
що забезпечується на основі процедур шифру-
вання. Додатковою проблемою  є питання за-
безпечення приватності та конфіденційності 
доступу, тобто читацькі інтереси користувачів 
повинні бути захищенні в рамках їх профілю. 
Таким чином, впровадження Веб-орієнтованої 
цифрової бібліотеки вимагає ефективного ви-
рішення питань конфіденційності та безпеки 
доступу. Також впровадження такого стандарту 
бібліотеки актуалізує питання авторських, па-
тентних та суміжних прав, що очевидно недо-
статнім чином описані та захищені відповідни-
ми законодавчими  актами. Дане питання є ва-
жливим, оскільки воно є також одним з ключо-
вих питань при побудові та підтримці цифро-
вих бібліотек великої розмірності. В даному 
контексті новітні Веб-базові платформи для 
blog-ресурсів, wikies – ресурсів є серйозним 
конкурентом для класичних джерел друкованої 
продукції (видавництв), які на сьогоднішній 
день також використовують електронне пред-
ставлення видань з метою підвищення комер-
ційної ефективності їх роботи. Тому співвід-
ношення двох даних напрямів також містить у 
собі суттєві колізії в питаннях дотримання ав-
торських, патентних та суміжних прав. Додат-
кові проблеми виникають також з впроваджен-
ням процедур сканування, розпізнавання та по-
будови запитів на видобування інформації з 
використанням різних природних мов користу-
вачів, що особливо актуально в умовах збіль-
шення кількості іноземних студентів. 

Для практичної реалізації необхідний де-
тальний аналіз процесу видобування інформа-
ції. Даний процес інтерпретується в термінах 
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компонентних під процесів. Для опису процесу 
видобування інформації використовується під-
хід зображений на рисунку 7. 

З даного рисунку видно, що з початком 
ініціалізації процедури необхідно визначити 
базу даних текстового контенту. В проекті ци-
фрової бібліотеки НУНГ дану задачу виконує 
адміністратор системи бібліотечних БД. При 
цьому він вирішує такі завдання: 

– виділяє документи для використання 
cumentsSelectedDo ; 

– визначає операції, що будуть виконуватись 
над текстовим контентом rationsContentOpe ; 

– визначає структуру текстового контенту: 
елементи контенту, що будуть основою проце-
су видобування uctureContentStr . 

Таким чином, множина операцій, що вико-
нуються над контентом, дає змогу генерувати 
його у логічне представлення. 













uretentStructDefinedCon
rationsContentOpeuctureLogicalStr

set , (20) 

Після того як визначено логічне представ-
лення документа адміністратор БД виконує по-
будову систем індексації текстового контенту.  

Таким чином, представлення індексів є ви-
рішальним фактором вибору структури даних, 
оскільки дозволяє швидкий пошук у великих 
об’ємах даних. В якості основних ресурсів ви-
ступає час і доступний дисковий простір необ-
хідний на визначення текстового контенту БД і 

відповідно процедура побудови індексів базу-
ється на процедурі побудови запитів в процесі 
видобування. 

Враховуючи, що БД документів є індексо-
ваною можна ініціалізувати процедуру видобу-
вання інформації шляхом виконання наступних 
кроків: 

Крок 1: визначення та специфікація потреб 
користувача ( ationNeedUserInform ); 

Крок 2: виконання парсінгу і трансформа-
ції визначеної інформаційної потреби на основі 
текстового контенту; 

Крок 3: застосування операції перетворен- 
ня запиту в процесі генерації логічного пред-
ставлення ініцілізаційної потреби користувача; 

][
[mod

ationNeedUserInform
uctureLogicalStrsUserQuerie if    (21) 

Крок 4: виконання обробки запиту з метою 
отримання видобутих документів. 

 
 set

process

umentstrievedDoc

sUserQuerie

Re

.




        (22) 

Швидкість обробки запитів визначається 
вибраною структурою індексації. Перед відпра-
вкою користувачу видобуті документи ранжу-
ються відповідно до ймовірної релевантності. 

  ..Re
,Re problev

setumentstrievedDoc      (23) 

 
Рисунок 7 – Структуризація процесу видобування інформації 
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Представлення інтерфейсу користувача в 
новітніх системах видобування інформації,  як 
правило зводиться до пошукових машин-Веб та 
технологій Web-браузерів. Основною складніс-
тю аналізу ефективності інтерфейсу є те, що 
користувач як правило не представляє системі 
свої інформаційні потреби у вигляді формалі-
зованих запитів на отримання  ранжованих до-
кументів. Проте у кожний момент часу корис-
тувач може виділити деяку підмножину доку-
ментів, що є релевантними, і тим самим зміни-
ти налаштування всього процесу видобування: 

 
Settings

SubSet

ocesstrieval

mentslevantDocu

PrRe

Re




          (24) 

 В процесі видобування система викорис-
товує документи, вибрані користувачем для 
побудови послідовних модифікованих запитів: 

 SubSetif cumentsSelectedDosUserQuerie .mod (25) 
Імовірно, що такий модифікований запит 

буде кращим в плані релевантності отриманих 
результатів.  

 
Висновок 

 
У даній статті представлено структурні рі-

шення щодо формування ресурсів цифрової 
бібліотеки шляхом оцифровування даних, ім-
портування даних та формування комплексних 
інтерфейсів доступу до них. Основним резуль-

татом даного дослідження стало представлення 
структури пошукових задач для процесу видо-
бування інформації в WEB-базованих цифро-
вих бібліотеках шляхом комплексної взаємодії 
інформаційних ресурсів джерел даних та знань 
нафтогазової предметної області. В процесі 
розв’язання даної задачі виділено структуру 
видобування інформації нафтогазової предмет-
ної області та описано логічну структуру пото-
чного виділеного документа. 

Подальші дослідження даного напряму бу-
дуть  спрямовані на програмну реалізацію виді-
лених структурних елементів.  
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Рисунок 8 – Виділення логічної структури документа 
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