
Переддипломна практика

Анотація

1. «Переддипломна практика» (практика)  є  частиною циклу  нормативних дисциплін ООП

спеціаліста за напрямом підготовки  6.05010101 «Комп’ютерні науки» (за спеціальністю

7.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»).

2. Загальна  трудомісткість  практики  складає  12 кредитів  (ЕКТС),  360 годин.  Період

проведення практики с 01.09.2015р по 26.10.2015р. 

3. Практика реалізовувалась Пеляком Олегом Руслановичем студентом 6 курсу,  гр. БС-41с

кафедри Біомедичної кібернетики факультету Біомедичної інженерії  НТУУ «КПІ» .

4. Тема  практики:  Навчальна  інформаційна  система  побудови  адитивних  та  ультра

метричних філогенетичних дерев. 

5. Цілі і задачі практики: Розробити програму для відновлення еволюційної історії вивчаємих

організмів у вигляді адитивних та ультраметричних філогенетичних дерев, побудованих

за допомогою дистанційних методів UPGMA та приєднання сусідів.

6. Результати за темою практики: 

-  була досліджена теоретична база за темою переддипломної практики;

- розглянуті та проаналізовані існуючі методи побудови філогенетичних дерев;

-   розглянуті   методи  UPGMA та приєднання сусідів  для побудови ультраметричних та

адитивних філогенетичних дерев; 

-  розпочато створення навчальної інформаційної системи з побудови філогенетичних дерев

з можливістю поетапного контролю проміжних етапів кластеризаціїї таксонів;

7. Зміст звіту з практики: 

Вступ

1 Огляд літературних джерел з теми дослідження

2 основна частина науково-дослідної практики

Висновки

Список використаних джерел

8. З практики представлені документи контролю проходження практики: 

- щоденник практики; 

- звіт на 12 аркушах;

- ілюстраційний  матеріал (презентація) на 11 листах (слайдах).

- відгук керівника ДР;

- план впровадження;

- гарантійний лист. 

9. Сформована тема дипломної роботи в наказі:  Навчальна інформаційна система побудови

адитивних та ультра метричних філогенетичних дерев.

10. Проміжна атестація  в формі диференціального заліка.

11. Ключові  слова:  навчальна  інформаційна  система,  філогенетичні  дерева,  дистанційні

методи, біологічні послідовності, UPGMA, приєднання сусідів.



Преддипломная практика
Аннотация

1. «Преддипломная практика» (практика) является частью цикла нормативных дисциплин

ООП специалиста по направлению 6.05010101 «Компьютерные науки» (по специальности

7.05010101 «Информационные управляющие системы и технологии»).

2.  Общая  трудоемкость  практики  составляет  12 кредитов  (ЕКТС),  360 часов.  Период

проведения практики с 01.09.2015р по 26.10.2015р.

3. Практика реализовывалась  Пеляк Олегом Русланович студентом 6 курса,  гр. БС-41с

кафедры  Биомедицинской  кибернетики факультета  биомедицинской  инженерии  НТУУ

«КПИ».

4.  Тема  практики:  Учебная  информационная  система  построения  аддитивных  и

ультраметрических филогенетических деревьев.

5.  Цели и задачи практики:  Разработать программу для восстановления эволюционной

истории изучаемых организмов в виде аддитивных и ультраметричних филогенетических

деревьев,  построенных  с  помощью  дистанционных  методов  UPGMA  и  присоединения

соседей.

6. Результаты по теме практики:

- Была исследована теоретическая база по теме преддипломной практики;

- Рассмотрены и проанализированы существующие методы построения филогенетических

деревьев

- Рассмотрены методы UPGMA и присоединения соседей для построения ультраметричних

и аддитивных филогенетических деревьев

- Начато создание учебной информационной системы по построению филогенетических

деревьев  с  возможностью  поэтапного  контроля  промежуточных  этапов  кластеризациии

таксонов;

7. Содержание отчета по практике:

Введение

1 Обзор литературных источников по теме исследования

2 основная часть научно-исследовательской практики

Выводы

Список использованных источников

8. Из практики представлены документы контроля прохождения практики:

- Дневник практики;

- Отчет на 12 листах;

- Иллюстрационный материал (презентация) на 11 листах (слайдах).

- Отзыв руководителя ДР;

- План внедрения;

- Гарантийное письмо.

9.  Сложившаяся  тема дипломной работы в приказе:  Учебная  информационная  система

построения аддитивных и ультраметрических филогенетических деревьев.

10. Промежуточная аттестация в форме дифференциального зачета.

11.  Ключевые  слова:  учебная  информационная  система,  филогенетические  деревья,

дистанционные  методы,  биологические  последовательности,  UPGMA,  присоединения

соседей.



Pre-diploma practice
Abstract

1.  "Pre-diploma practice" (practice) is part of a series of  regulatory disciplines OOP specialist

training direction  6.05010101 "Computer Science" (7.05010101  specialty "Information control

systems and technologies").

2. The overall complexity of the practice is 12 credits (ECTS), 360 hours. The period of practice

with 01.09.2015r to 26.10.2015r.

3.  Practice  was  realized  Pelyakom  Oleg  Ruslanovychem 6th  year  student,  gr.  BS-41s

Biomedical Department of Cybernetics Faculty of Biomedical Engineering NTU "KPI".

4.  Subject  practices:  Educational  information  system  construction  and  ultra  additive  metric

phylogenetic trees.

5. The objectives and tasks of the practice:  To develop a program to restore the evolutionary

history  of  the  studied  organisms  in  the  form  of  ultrametric  and  additive  phylogenetic  trees

constructed using UPGMA remote methods and joining neighbors.

6. Results Related Practice:

- Was the theoretical basis for the theme undergraduate practice;

- Reviewed and analyzed existing methods for constructing phylogenetic trees;

- The methods of UPGMA and joining neighbors to build ultrametric and additive phylogenetic

trees;

-  Started  the creation  of  educational  information  system to build  phylogenetic  trees  with the

ability to control the phase of intermediate stages klasteryzatsiyiyi taxa;

7. Summary report on practice:

Introduction

1 Literature review on research topic

2 bulk of research practices

Findings

references

8. control practices presented documents to practice:

- Diary practice;

- Report on 12 sheets;

- Illustrative material (presentation) for 11 sheets (slides).

- Review of the head of DR;

- Implementation plan;

- letter of guarantee.

9. The current topic of the thesis in the order: Educational information system construction and

ultra additive metric phylogenetic trees.

10. Interim certification in the form of differential offset.

11. Keywords: educational information system, phylogenetic trees, remote methods, biological

sequences, UPGMA, joining neighbors.


