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АНОТАЦІЯ
Даний дипломний проект присвячений розробці веб-ресурсу для
візуалізації даних публічних закупівель України.
Під час створення проекту були набуті практичні навички. Поперше, вибірки та фільтрації даних з БД державних закупівель. По-друге,
було зроблено приведення до табличного вигляду за допомогою плагіну
DataTables бібліотеки jQuery та реалізована функція автодоповнення AJAX
та плагіну jQuery Autocomplete. По-третє, гафічна візуалізація реалізована
за допомогою бібліотеки d3.js, яка будує граф на основі JSON-документа.
А також навички оформлення відповідного текстового, програмного та
ілюстративного матеріалу у формі проектної документації.
У результаті було отримано надійну та просту у використанні
систему візуалізації семантики великих даних.

ABSTRACT
This diploma project is dedicated to developing web resource for data
visualization on public purchase in Ukraine.
When creating the project were acquired practical skills. First, sampling
and filtering data from the database of public purchse. Second, was made to
casting tabular form using DataTables plugin library jQuery and AJAX
autocompletion feature realized and plugin jQuery Autocomplete. Thirdly,
graphics visualization realized by d3.js library, which builds a graph based on
JSON-document, as well as the skills of the relevant text, programming and
illustrative material design in the form of project documentation.
Project result - reliable and easy to use system for visualization of large
data.

