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Назва: Програмна система для обговорення тем, які цікавлять (DiscussIt). 

Керівник (product owner): Кравець Наталя Сергіївна 

Проблема(и), яку вирішує програмний продукт: 

1)  об’єднання людей, які хочуть обговорити певну тему у віртуальну «кімнату» 

для обговорення; 
2)  знаходження людей із спільними інтересами; 

3)  знаходження досвідчених у певній темі людей. 

Анотація (мета, основні функції, складові) : 
Мета: Полегшення пошуку людей для обговорення тем, які цікавлять, надання 

віртуальних «кімнат» для дискутування.  

Основні функції програмної системи:  
1) надання можливості людям створювати особисті кімнати для текстових розмов 

з прив’язкою під певну тему; кімната існуватиме 30 хвилин для користувачів з 
безкоштовною підпискою і необмежено для користувачів із платною;  

2) можливість додавати друзів і запрошувати їх у кімнати для текстових розмов;  
3) автоматична генерація тем для кімнати базуючись на назві та описі кімнати;  
4) пошук та рекомендація кімнат для приєднання, спираючись на згенеровані 

теми і рейтинг учасників;  
5) кімнати, що можуть створювати лише платні підписники, і в яких можуть 

брати участь більше двох осіб;  
6) персональна статистика по темах для користувача;  
7) рейтингова система користувачів для об`єднання у кімнати спираючись на 

рейтинг з певної теми;  
Програмна система складається з чотирьох частин:  
1) сервера додатку;  

2) сервера бази даних;  

3) сервера для класифікації тем кімнат і рекомендації кімнат користувачам;  

4) клієнтський веб-додаток. 
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Початкові дані: визначаються виконавцем із узгодженням із керівником 
відповідно до документа SRS (Software Requirements Specification) 

Джерела: open sources. 

Склад команди (ролі, завдання) :  
4 особи:  
1 ML Engineer/Backend Engineer,  

1 Frontend developer,  

1 Backend Engineer,  

1 DevOps Engineer/Backend Engineer. 

Технології (методології) : на розсуд виконавця. 

Критерії (метрики) успішності: виконання всіх вимог SRS. 

Графік виконання : 01.12.2022 – 30.04.2023. 

 

 

 

 

 

Програмний продукт, який  отримано протягом навчального процесу може бути 
використаний закладом вищої освіти за призначенням безоплатно і без обмежень у часі.  
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