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РЕФЕРАТ

    Дипломний проект містить: 92 сторінки, 22 рисунки, 14 таблиць, 21

літературне джерело.

    Об'єкт розробки – кросплатформенна експертна система медичної

діагностики.

    Мета розробки – автоматизація процесу встановлення діагнозів в

медичних установах на основі технології штучного інтелекту.

    В першому розділі здійснено аналіз об’єктів проектування, розглянуто

загальні проблеми реалізації експертної системи медичної діагностики,

аналоги, інформації щодо мови програмування C#, фреймворків

кросплатформенних застсоунків, вимоги до проектованого застосунку,

зроблено вибір проектних рішень, поставлено комплекс задач.

    В другому розглянуто функціональну структуру об’єкта проектування

та проаналізовано інформаційні потоки та потреби.

    У третьому розділі вибрано проектні рішення, розроблено діаграми

сценаріїв та діаграми взаємодії, розроблено базу даних для роботи

проектованої системи, приведено функціональне призначення проектованого

застосунку та опис його основних модулів, спроектовано програмний

застосунок для роботи експертної системи, проведено його експериментальне

тестування та розроблено рекомендації, щодо його використання.

    У четвертому розділі розглянуто питання охорони праці.
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