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                                                          РЕФЕРАТ

     Пояснювальна записка випускної роботи магістра містить: 86 аркушів,
3 розділи, 16 рисунків, 7 таблиць, 10 формул, 30 джерел, 3 додатки.
    Об’єкт досліджень – процес аналізу результатів опитувань суспільної думки.
   Предмет досліджень – інформаційна технологія витягу прихованих даних з
результатів опитування суспільної думки в межах передвиборчих кампаній.
   В ході виконання досліджень використано методи інтелектуального
аналізу даних та нечіткої логіки при розробці математичної моделі; методи
об’єктно-орієнтованого програмування при практичній реалізації розроблених
моделей і алгоритмів.
     Метою дослідження є підвищення якості результатів аналізу опитувань
суспільної думки шляхом глибокої обробки методами інтелектуального
аналізу даних.
    Для досягнення мети в роботі вирішуються наступні задачі: аналіз
існуючих методик проведення опитувань та статистичних методів аналізу, що
застосовуються при обробці результатів опитувань; розробка моделі, методу та
алгоритму вилучення прихованих даних; розробка та реалізація інформаційного
та програмного забезпечення інформаційної технології вилучення прихованих
даних з передвиборчих програм та результатів опитування суспільної думки.
    На основі результатів проведених досліджень розроблено інформаційну
технологію витягу прихованих даних з результатів опитування суспільної думки
в межах передвиборчих кампаній.
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                                                      ANNOTATION

    The explanatory note of master`s thesis includes: 86 pages, 3 sections,
16 figures, 7 tables, 10 formulas, 30 sources, 3 annexes.
    The object of research is the process of analyzing the results of surveys of
public opinion.
    The subject of research is the information technology of extracting hidden
data from the results of the poll of public opinion within the framework of
election campaigns.
    In the course of research implementation, methods of data analysis and
fuzzy logic are used in the development of a mathematical model; methods of
object-oriented programming in the practical implementation of developed models
and algorithms.
    The aim of the study is to improve the quality of the results of the analysis of
public opinion polls by deep processing with methods of intellectual data analysis.
In order to achieve the goal, the following tasks are solved: analysis of existing
methods of conducting surveys and statistical methods of analysis that are applied in
processing the results of surveys; development of model, method and algorithm for 
the extraction of hidden data; development and implementation of informational and
software information technology for extracting data from pre-election programs and
results of public opinion polling.
     On the basis of the results of the conducted research, an information technology
for extracting hidden data from the results of the public opinion poll conducted within
election campaigns was developed.
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