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Адным з прыярытэтаў развіцця краіны з’яўляецца развіццё турыстычнай 

інфраструктуры і даступнасці інфармацыі турыстычнага дамену. Лабараторыя 

распазнавання і сінтэзу маўлення Аб’яднанага інстытута праблем інфарматыкі 

Нацыянальнай акадэміі навук ў кааперацыі з Інстытутам гісторыі Нацыянальнай акадэміі 

навук распрацавала масіў тэкстаў, выяў, аўдыязапісаў на рускай, беларускай, англійскай, 

кітайскай, чэскай мовах для папулярызацыі гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. 

Дадзены масіў тэкстаў рэтранслюецца на сайце праекта [1], які быў названы KrokApp, і ў 

мабільнай праграме KrokApp [2]. 

Для таго, каб кантэнтная база папаўнялася раўнамерна і зручна, была распрацавана 

сістэма для захавання, папаўнення і выкарыстання кантэнтнага масіву дадзеных (малюнак 

1). Праграмны комплекс складаеца з web-кліента і сервернай частцы, якая рэалізуе бізнес-

логіку. Агульная архітэктура рэалізацыі сістэмы працы з кантэнтам змяшчае тры ўзроўні: 

– база дадзеных (MySQL); 

– backend, які прадстаўлены Django-дадаткам; 

– карыстальніцкая праграма (HTML5+JavaScript). 

Паколькі патрабаванні да праекта могуць хутка змяняцца, для працы над ім было 

прынята рашэнне прымяніць сучасны падыход бесперарыўнай распрацоўкі DevOps. 

Часткай комплексу стала API для сувязі з мабільнай праграмай на платформе Android. 

У бліжэйшы час плануецца распрацаваць функцыянал для дадання і правядзення 

тэматычных экскурсій. 

Такім чынам, рэалізаваны праграмны комплекс для захавання, папаўнення і 

выкарыстання кантэнту турыстычнага дамену рэкамендуецца да выкарыстання 

супрацоўнікамі, якія задзейнічаны ў праекце KrokApp, а таксама можа быць пашыраны ці 

адаптаваны для патрэб іншых праектаў, якія патрабуюць выкарыстання вялікіх масіваў 

кантэнту. 
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