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                                                           РЕФЕРАТ

    Дипломний проект містить: 84 сторінки, 18 рисунків, 19 таблиць,

5 формул, 20 літературних джерел.

   Об’єкт комп’ютеризації – процес моніторингу потенційних абітурієнтів

у соціальних мережах.

   Об’єкт розробки – програмний застосунок моніторингу потенційних

абітурієнтів у соціальних мережах.

    Мета – комп’ютеризація окремих задач моніторингу потенційних

абітурієнтів у соціальних мережах.

    У першому розділі було проведено аналіз об’єкту комп’ютеризації та

існуючих рішень в області комп’ютеризації процесу виявлення співтовариств

у соціальних мережах.

    У другому розділі проведено синтез моделі об’єкту комп’ютеризації та

декомпозиція задач, розглянуто загальну функціональну структуру процесу

виявлення співтовариств.

   У четвертому розділі було розроблено інформаційне забезпечення

підсистеми збору, імпорту та трансформації даних, спроектовано логічну та

фізичну структуру бази даних програмного застосунку.

   У п’ятому розділі виконано обґрунтування та вибір алгоритмів

виявлення співтовариств у соціальних мережах засобами Social Network

Analysis.

    Шостий розділ містить інженерні рішення щодо розробки структури

програмного продукту, обґрунтування вибору технології програмування,

мови програмування для розробки програмного продукту, необхідне технічне

забезпечення, структуру програмного продукту.

    У сьомому розділі розглянуті питання охорони праці.

SOCIAL NETWORK ANALYSIS, ПРОГРАМНИЙ ЗАСТОСУНОК, WEB .


