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РЕФЕРАТ
     Бакалаврська робота містить: 87 аркушів, 50 рисунків, 7 таблиць, 18
джерел, 5 додатки.
    Об’єкт проектування – нейромережева система медицинської діагностики.
    Мета роботи – розробка нейромережевої системи, яка надаватиме
можливість діагностування хвороб крові.
    Пояснювальна записка містить інформацію про хід і результати розробки
системи. В ході роботи проведено детальний аналіз предметної області та 
об’єкта розробки. Порівняно різні комп’ютерні технології медичної діагностики
та описано їх різні сильні та слабкі сторони.
     Проведено моделювання інформаційної системи за допомогою UML-
діаграм з використанням програмного продукту Umbrello UML Modeller. На
основі отриманих результатів побудовано логічну структуру бази даних і
розроблено програмний продукт, який забезпечує взаємодію з базою даних та
реалізацію всіх зазначених у технічному завданні функцій системи.

МЕДІЧНА ДІАГНОСТИКА, НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ , UML-ДІАГРАМИ, 
ASP.NET, БАЗА ДАНИХ, UMBRELLO UML MODELLER, ПРОГРАМНИЙ 
ЗАСІБ.

ABSTRACT
     The bachelor thesis contains: 87 pages, 50 pictures, 7 tables, 18
sources, 5 appendices.
    The object of designing  neural network system for medical diagnosis.‒
The purpose of the work – the development of a neural network system that will
provide an opportunity to diagnose blood disorders.
    The explanatory note contains information on the progress and results of the
development of the system. In the course of the work, a detailed analysis of the 
subject area and the object of designing was conducted. Different types of computer
technologies for medical diagnosis were compared and their strong and weak points
were described.
    A versatile information system modeling was conducted using UML diagrams
using Umbrello UML Modeller software. Based on the obtained results, the logical
structure of the database was constructed and a software product, that provides
interaction with the database and implementation of all the functions specified in the
technical task, was developed.

MEDICAL DIAGNOSIS, NEURAL NETWORKS, UML-DIAGRAMS, ASP.NET,
DATABASE, UMBRELLO UML MODELLER, SOFTWARE.


