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• Мета дослідження. Метою роботи є удосконалення методів 
представлення та розробка програмної системи доступу до 
професійно-навчальної інформації.

• Завдання дослідження:

– проаналізувати існуючі методи представлення професійно-
навчальної інформації;

– дослідити графовий метод представлення інформації;

– удосконалити графовий метод представлення професійно-
навчальної інформації із застосуванням тематичного групування;

– розробити програмний продукт для інтерактивного доступу до 
професійно-навчальної інформації з поділом на тематичні групи.
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• Об’єктом дослідження є програмне забезпечення 
автоматизованих систем.

• Предмет дослідження є програмне забезпечення 
автоматизованих систем з використанням інтерактивного доступу 
до професійно-навчальної інформації.
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Визначення

Професійно-навчальна інформація у WEB-середовищі – це 
частина інформаційного простору, що містить дані (визначення, 
статті, література, тощо), які можуть бути використані для 
навчання, роботи та досліджень у різних професійних галузях.
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Представлення доступу до професійно-
навчальної інформації
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Представлення доступу до професійно-
навчальної інформації

Графовий метод представлення інформації

6 / 23



Формула ступеню залежності одного вузла 
від іншого

де

pij – ступінь залежності вузла i від вузла j;

rei, rej – списки внутрішніх посилань;

intersection(rei, rej) – кількість співпадаючих посилань у списках внутрішніх посилань вузлів i, j.

reni – кількість усіх унікальних посилань вузла i.

𝑝𝑖𝑗 =
𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑟𝑒𝑖 , 𝑟𝑒𝑗)

𝑟𝑒𝑛𝑖
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Матриця ступенів попарної зв’язності 
сторінок
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Алгоритм поділу сторінок на групи

Сортування сторінок за спаданням 

кількості посилань 

Визначення ступенів зв’язності кодної зі 

сторінок з іншими

Видалення службових посилань

Визначення «кореневих» сторінок та 

створення груп

Визначення груп для решти сторінок
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Виділення основних сторінок системи

Найбільш вагоме посилання сторінки – елемент з найбільшим 
ступенем залежності.

Список таких посилань обирається як перелік основних сторінок 
системи. 
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Формула для пошуку службових сторінок

𝑐𝑜𝑚𝑚𝑜𝑛 = ሩ

𝐴∈𝑀

𝐴

де

А – множина посилань певного елемента,

M – множина, елементами якої в свою чергу є множини посилань
усіх елементів.
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Формула перевірки «кореневого» елемента

де

pij – ступінь залежності вузла i від вузла j;

rei, rej – списки внутрішніх посилань;

intersection(rei, rej) – кількість співпадаючих посилань у списках 
внутрішніх посилань вузлів i, j.

reni – кількість усіх унікальних посилань вузла i.

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑟𝑡𝑖 , 𝑟𝑡𝑗)

𝑟𝑡𝑛𝑖
< 0.5
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Створення груп

1. Для кожного «кореневого» елемента створюється група. Назва 
групи є іменем цього елемента. 

2. Решта сторінок розділяється на групи за найбільш пов’язаним 
елементом з «кореневих». Якщо сторінка не має посилання ні на 
одну з кореневих сторінок – для неї встановлюється та ж група 
що й для найбільш пов’язаної з нею сторінки за ступенем 
залежності.

3. Для службових сторінок та сторінок, які не є прив’язаними до 
жодної з груп – встановлюються групи «Service» та «Unique» 
відповідно.
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Етапи роботи системи

Користувач надає посилання на сторінку 

Web-ресурсу

Система збирає інформацію про 

сторінки Web-ресурсу

Зібраний масив даних опрацьовується 

для поділу на групи

Згенерована інформація виводиться на 

сторінку користувачу
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Послідовність генерації даних
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Діаграма розгортання Web-системи
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Форма вводу посилання
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Таблиця згенерованих даних
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Граф контенту
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Граф контенту
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Наукова новизна

Найбільш суттєвими науковими результатами магістерської 
дисертації є:

• удосконалено метод графової візуалізації професійно-навчальної 
інформації Web-ресурсу у вигляді навігаційного графу шляхом 
тематичного групування на основі зв’язності, що дозволяє 
візуалізувати внутрішньо-предметні та міжпредмені зв’язки в 
контенті; 

• набуло подальшого розвитку використання графової візуалізації 
контенту професійно-навчальних Web-ресурсів.
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Висновок

• Проаналізовані інструменти реалізації відображення контенту. 

• Було вивчено основні  проблеми відображення змісту 
інформаційних ресурсів.

• Запрограмовано алгоритм поділу професійно-начальної 
інформації на тематичні групи.

• Розроблено систему для побудови навігаційного графу контенту 
ресурсу шляхом тематичного групування на основі зв’язності, що 
дозволяє візуалізувати внутрішньо-предметні та міжпредмені
зв’язки в контенті.
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Дякую за увагу!
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