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                                                    РЕФЕРАТ

    Пояснювальна записка до випускної роботи магістра: 128 сторінок, 35

рисунків, 18 літературних джерел, 5 таблиць.

   Мета роботи – розробка web-додатку для порівняння алгоритмів для

пошуку інформації в мережі Інтернет для методів штучного інтелекту.

   Об’єкт дослідження – процес пошуку інформації в мережі Інтернет за

допомогою алгоритмів пошуку.

   Предмет дослідження – алгоритми, які є основою методів штучного

інтелекту для пошуку інформації в мережі Інтернет.

   Методи дослідження і розробки – методи об’єктно-зорієнтованого

програмування, алгоритми для пошуку інформації в мережі.

   Випускна робота складається з вступу, п'ятьох розділів, списку

використаної літератури та додатків.

   У першому розділі описується штучний інтелект, сучасний стан та

перспективи штучного інтелекту, алгоритми пошуку.

   У другому розділі описуються обрані методи пошуку: лінійний пошук,

двійкове дерево пошуку та пошук по першому кращому збігу.

   У третьому розділі реалізується web-додаток для порівняння алгоритмів

штучного інтелекту для пошуку інформації.

   У четвертому розділі описана економічна частина.

   У п’ятому розділі розглядаються питання з охорони праці та безпеки в

надзвичайних ситуаціях.

   Ключові слова: ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ, ЛІНІЙНИЙ ПОШУК, ПОШУК

ПО ПЕРШОМУ КРАЩОМУ ЗБІГУ, ДВІЙКОВЕ ДЕРЕВО ПОШУКУ, ENTITY

FRAMEWORK, МОДЕЛЬ, ПРЕДСТАВЛЕННЯ, КОНТРОЛЛЕР. 

                                             ABSTRACT

   Explanatory note to the final work of the master: 128 pages, 35 figures, 18

literature, 5 tables.

   The purpose of the work is the development of a web application for comparing



algorithms for finding information on the Internet for artificial intelligence methods.

   The object of research is the process of searching for information on the Internet

using search algorithms.

   The subject of the study are algorithms that are the basis of artificial intelligence

methods for finding information on the Internet.

   Research and development methods are methods of object-oriented

programming, algorithms for finding information on a network.

   The final work consists of an introduction, five chapters, a list of used literature

and applications.

   The first section describes artificial intelligence, the current state and prospects

of artificial intelligence, search algorithms.

   The second section describes the selected search methods: linear search, binary

search tree, and search by the first best match.

   The third section implements a web application for comparing artificial

intelligence algorithms for finding information.

   The fourth section describes the economic part.

The fifth section discusses issues of labor protection and safety in emergency

situations.

   Keywords: ARTIFICIAL INTELLIGENCE, LINEAR SEARCH, SEARCH

FOR FIRST BETTER MATCH, BINDER TREE OF SEARCH, ENTITY

FRAMEWORK, MODEL, PRESENTATION, CONTROLLER. 


