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ВСТУП

 Об’єкт дослідження: програмні технології розробки web-додатків, статистичні методи аналізу
тексту.

 Предмет дослідження: програмний продукт для ведення онлайн-щоденників.

 Мета дипломної роботи: розробка web-додатку для створення і редагування персональних
блогів.

 Основні завдання:

 Вивчення предметної області;

 Аналіз і підбір технологій для створення web-додатку

 Вивчення статистичних методів аналізу текстової інформації і їх впровадження у платформу для
ведення онлайн-щоденників;

 Створення програмної платформи для ведення онлайн-щоденників з використанням обраних
технологій.



ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ СТВОРЕННЯ І РЕДАГУВАННЯ 
ПЕРСОНАЛЬНИХ БЛОГІВ

WordPress.com

PHP

Блогери-програмісти
+

створення сайтів
численність плагінів
загальнодоступна БЗ
анти-спам фільтри
статистика трафіка

-
складний інтерфейс
необхідність досвіду
програмування

Blogger.com

Java

Блогери-початківці
+

простота використання
інтеграція з Google-

сервісами
контекстна реклама
статистика популярності 
блогу

-
жорстка цензура
платний власний домен

Tumblr.com

PHP

Блогери-початківці
+

зрозумілий інтерфейс
категоризація записів
затримка публікацій
безкоштовний власний 
домен

-
Не підтримує 
розміщення великих 
текстів

LiveJournal.com

Perl

Початківці, професіонали
+

спільноти користувачів
групові блоги
редагування записів
російськомовний контент

-
Відсутність власного 
домену
Неякісна технічна 
підтримка



ТЕХНОЛОГІЇ РОЗРОБКИ WEB-ДОДАТКІВ

АЛГОРИТМ ЛАТЕНТНО-СЕМАНТИЧНОГО АНАЛІЗУ 
ТЕКСТУ
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Framework

Трирівнева архітектура 
Web-додатку

Технології 
програмування

SOLID

Переваги

Масштабованість

Незалежність від СУБД

Підтримка сторонніх сервісів 
ідентифікації користувача

Зручність підтримки 
програмного продукту

Відносно низька складність 
розробки додатку



АЛГОРИТМ

1. Збір великого масиву релевантного тексту і розділення його на
окремі документи;

2. Видалення стоп-слів, а також морфологічних модифікацій слів;

3. Складання суміжної матриці документів і термів;

4. Нормалізація шляхом аналізу TF-IDF;

5. SVD-перетворення нормалізованої матриці;

6. Виділення рядків матриці U і стовпців W, які відповідають
найбільшим сингулярним числам;

7. Формування матриці косинусних відстаней між термами,
виділення ключових слів для кожної підтеми.



ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ І РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ WEB-ДОДАТКУ

Функціональні вимоги до програмного продукту мають три спрямування, оскільки
залежать від ролі користувача. Передбачено три ролі:

 Адміністратор сайту: має можливість управляти користувачами платформи, а саме
змінювати їхні ролі (змінити можна лише ролі модератора і користувача, адміністратор
на сайті залишається єдиним) і видаляти користувачів;

 Модератор сайту: у його обов’язки входить контроль якості матеріалу, що
публікується. Модератор має можливість після перегляду статей та коментарів
затверджувати чи відхиляти відповідний контент, про що сповіщати користувача, який
є автором цього контенту;

 Користувач: після реєстрації/авторизації має можливість створювати блог; додавати,
редагувати і видаляти статті (з додаванням до них зображень); переглядати блоги
інших користувачів, залишати коментарі до статей, шукати цікавий контент за тегами.



СТРУКТУРА БАЗИ ДАНИХ

Структура бази даних



СТРУКТУРА БАЗИ ДАНИХ



ІНТЕРФЕЙС КОРИСТУВАЧА



















ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

ВИСНОВКИ

У процесі виконання дипломної роботи було:

 Проаналізовано переваги та недоліки популярних блог-платформ;

 Вивчено і програмно реалізовано технології: ASP.NET Identity, Entity Framework,
принципи SOLID, шаблон проектування ASP.NET MVC програмної платформи .Net;

 Реалізовано алгоритм латентно-семантичного аналізу тексту;

Результат виконання дипломної роботи:

WEB-ДОДАТОК ДЛЯ СТВОРЕННЯ І РЕДАГУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ БЛОГІВ 

Напрям подальших досліджень: впровадження автоматизованого аналізу контенту на
предмет відсутності цензури і наявності плагіату


