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їх розв’язання. Система реалізована на мові програмування C# у 
середовищі Visual Studio 2010 для платформи .net framework 4. Для 
визначення найкращого способу порятунку екосистеми було 
використано метод аналізу ієрархій. Програма допомагає користувачу 
його використовувати: будує ірєрархії, виконує обчислення над даними, 
що були введені, порівнює їх. Після проходження всіх кроків 
передбачених методом аналізу ієрархій програма визначить найкращий 
спосіб порятунку озера і вкаже його користувачу. Результат буде 
зображений у вигляді діаграми, найкращий спосіб порятунку озера 
відповідатиме найвищому стовпчику діаграми. Інші стовпчики будуть 
відповідати іншим варіантам, альтернативним. 

Робота також надає детальну інформацію про процеси, які від-
буваються в озерах, водосховищах. На її основі можна збудувати 
графіки залежностей концентрацій речовин, що впливають на стан цих 
екосистем. У перспективі цю функцію планується реалізувати прог-
рамно та розширити її для інших екосистем. 
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У наш час в кожної людини є безліч справ, які потрібно встигнути 
зробити, більше того, робити ці справи якнайефективніше. Для цього 
існують органайзери. Зазвичай органайзер – це невелика книга, яка 
слугує для того, щоб організовувати персональну інформацію. Проте 
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органайзери можуть існувати у вигляді комп’ютерних програм для 
максимальної зручності і ефективності.  

Метою даної роботи є написання веб-застосування у вигляді 
органайзера, який зможе виконувати усі функції, які є в інших 
програмах та багато нових функцій, які ще не застосовувались, також 
бути швидким, мобільним, та безпечним. 

А також максимально адаптувати веб – застосунок до мобільних 
платформ. 

Для досягнення поставленої мети були використані найновіше 
програмне забезпечення, таке як Microsoft Silverlight, ASP.NET MVC, 
C#, Entity Framework та технологія Windows Communication Foundation.  

Основними проблемами при написанні роботи були: вибір відпо-
відної архітектури для реалізації поставленої задачі, найраціональніший 
вибір технологій, проектування логіки та інтерфейсу програми. 

В результаті розроблено органайзер, який є зручним у вико-
ристанні, 

підтримує різноманітні платформи, зокрема, Windows, Linux, Mac 
OS, Android, не вимагає виконання складного процесу встановлення та 
налаштування. А також підтримує такі функції, які є недоступні в 
безкоштовних аналогах або взагалі відстутні в інших органайзерах. А 
саме: відправлення повідмолень між користувачами системи, мобільна 
версія, панель віджетів, спільні події та сповіщення по e – mail. 
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