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Спеціалісти в галузі інформаційних систем розглядають електронні
бібліотеки як новий клас інформаційних систем, які базуються на
найновіших досягненнях інформаційних та телекомунікаційних
технологіях [1]. Розробка таких систем базується на різноманітних складних
теоретичних та технологічних проблемах, які потребують ретельного вив-
чення.

До найбільш важливих технологічних проблем розвитку електронних
бібліотек відносяться: розвиток нових підходів до каталогізації
інформаційних ресурсів, ефективне використання  Web –технологій;
дослідження архітектурних аспектів електронних бібліотек; забезпечення
безпеки інформаційних ресурсів бібліотек [2].

Розподілення даних в електронної бібліотеці дуже корисно, тому що ду-
же часто вони розміщуються сумісно з іншими Web –ресурсами на одному
сервері баз даних, особливо коли це стосується невеликих, за розміром елек-
тронних бібліотек.

При роботі з розподільною електронною бібліотекою, де можливе вико-
ристання декількох серверів бази даних, знижується швидкість звернення до
даних [3,4].

Задача представленого у доповіді способу, заключна в розміщенні даних
в розподілених інформаційних системах, при якому б не втрачалася
швидкість пошуку є однією з ключових при створенні подібних систем [5,6].

В його основу покладено задачу підвищення швидкості пошуку
необхідних матеріалів в пам’яті комп’ютера шляхом використання критерію
частоти звернення до них під час розміщення даних у пам’яті комп’ютера.

Поставлена задача вирішується тим, що при кожному запиті
комп’ютера-клієнта до сервера обчислюють частоту звернення до кожного із
файлів, а електронні матеріали, які розміщено на сервері вишукують у рей-
тингову чергу за критерієм частоти звернення до них.
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За рахунок того, що при виконанні пошуку електронних матеріалів ви-
користовують коефіцієнт частоти звернення, тобто пошук розпочинається з
матеріалів з найбільшою частотою звернення до них, підвищується
швидкість обслуговування електронної бібліотеки.
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В настоящее время существует множество компьютерных программ, по-
зволяющих проводить расчёт различных экономических показателей, однако
практически все эти программы направлены на универсальное использование
и не ориентированы на специализированные отрасли, как, например, сдача
помещений в аренду [3].

Для решения указанного конкретного вопроса разработана экспертная
система на основе уже существующей базы данных по расчету арендной пла-
ты и коммунальных услуг. Концептуальная схема этой базы данных пред-
ставлена на рис. 1.


