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ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ АГРЕГАТОРА СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

В роботі розглянути питання створення сервісу для адміністрування соціальних мереж на 
базі Universal Windows Platform. Наведено призначення сервісу, його основні функціональні мож-
ливості, а також засоби реалізації. 
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Постановка проблеми 

В наш час соціальні мережі – це впли-
вовий інструмент на людство. Щодня в 
них реєструються сотні тисяч користува-
чів. Соціальні мережі вже не просто місце 
спілкування великої кількості людей, це 
іноді елемент політичної зброї. Тому ефект 
соціальних мереж і їх вплив на життя сус-
пільства сьогодні дуже значний. 

В соціальних мережах люди 
спілкуються і об'єднуються в групи за 
інтересами. Адміністратор соціальних 
мереж (адміністратор групи) – це 
технічний фахівець, який створює, 
оформляє групу в соціальній мережі 
(однієї або декількох), і щодня займається 
її просуванням і підтримкою. Тому 
актуальним є розробка спеціального 
програмного забезпечення (ПЗ), яке 
дозволить автоматизувати процес роботи 
користувача (адміністратора) з різними 
соціальними мережами. 

Агрегатор соціальних мереж – це про-
грамний продукт або сервіс, який збирає 
інформацію з різних соціальних мереж, 
блогів та інших ресурсів в одне джерело 
[1]. Бувають в on-line і off-line виконанні, а 
також у вигляді додатків для мобільних 

пристроїв. Ідея агрегатора – спростити ви-
користання декількох ресурсів і надати до-
даткову функціональність як для звичай-
них користувачів, так і для бізнесу. 

Переважно агрегатори використову-
ють REST API соціальних мереж, які, ви-
значають рівень доступу до функцій і ре-
сурсів при використанні даних протоколів. 
Основні функції, які надає агрегатор соці-
альних мереж: збір, обробка, групування, 
аналіз, а також видача інформації відпові-
дно до запиту користувача. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій 

Для області соціальних мереж, сервісів 
агрегації існує досить мало. Наведемо не-
великий опис деяких найбільш популярні 
інструментів для управління акаунтами в 
соціальних мережах. 

Everypost – безкоштовний інструмент, 
що дозволяє користувачу опублікувати по-
ст відразу на декількох ресурсах – 
Facebook, LinkedIn, Twitter, Pinterest, 
Tumblr і навіть через email [2]. Everypost 
спрощує моніторинг за візуальним контен-
том з різних джерел, налаштовує повідом-
лення, а також контролює соціальні сторі-
нки користувача. Everypost спрощує збір 
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мультимедійного контенту з різних дже-
рел, таких як YouTube, Instagram, Flickr і 
RSS-канали. 

Sprout Social – комерційний інстру-
мент, що дозволяє не тільки відправляти і 
публікувати повідомлення в різних соціа-
льних мережах з одного місця, а також 
збирати дані про надходження нових по-
відомлень і відповідати передплатникам на 
Facebook і Twitter [3]. Крім того, надає ко-
ристувачу візуалізовані дані про актив-
ність потенційних клієнтів.  

Crowdbooster – комерційна програма, 
яка спеціалізується на зборі даних з двох 
популярних ресурсів – Twitter і Facebook. 
Crowdbooster надає відомості про перегляд 
опублікованих матеріалів, відрізках часу, в 
які найчастіше переглядаються фотографії і 
записи користувача, рівень відгуків і залу-
ченості в життя віртуальних спільнот [4].  

SocialFlow – платний інструмент, який 
визначає найоптимальніший час для роз-
силки повідомлень передплатникам і пуб-
лікації нових матеріалів. При побудові сво-
їх алгоритмів сервіс враховує 3 головні 
чинники – самі релевантні повідомлення 
(повідомлення, які з більшою часткою 
ймовірності досягнуть своєї рекламної ме-
ти); правильну аудиторію (користувачі, що 
знаходяться в Інтернеті в даний момент); 
ідеальний час (проміжок часу, найбільш 
підходящий для публікацій і розсилок) [5]. 

Buffer – один з найпопулярніших ін-
струментів для управління публікаціями в 
спільнотах. Всього в один крок користувач 
може опублікувати пост в Twitter, LinkedIn 
і Google+. Головна перевага Buffer – мож-
ливість планування публікацій на певний 
час [6]. Buffer безкоштовний, але тільки на 
короткий час. Найдешевший тарифний 
план складає 10 доларів в місяць. 

Аналіз існуючих інструментів для ад-
міністрування соціальних мереж показує, 
що більшість з них є комерційними, наці-
леними на роботу з обмеженою кількістю 
певних мереж, тому актуальним є створен-
ня унікального програмного забезпечення, 
що реалізує агрегатор для популярних саме 

в нашій країні соціальних мереж з широким 
набором функціональних можливостей. 

Постановка завдання 

Метою роботи є розробка сервісу з ад-
міністрування соціальних мереж для ве-
дення користувачем обліку своїх акаунтів, 
а також для забезпечення роботи з ними та 
інформацією, що з них отримується. 

Основні характеристики ПЗ, що по-
требують реалізації: 

1. Зручність. Всі необхідні функції для 
управління соціальними мережами пови-
нні бути завжди під рукою.  

2. Доступність. Управління соціальни-
ми мережами з комп'ютера або гаджета 
може здійснюватися в будь-якій точці світу.  

3. Дії з умови. Можливість завдання 
умов, після яких буде виконуватися необ-
хідна дія.  

4. Правила публікації. Наявність гнуч-
ких налаштувань для публікації контенту в 
соціальних мережах. 

5. Безкоштовні оновлення. Сервіс по-
стійно оновлюється відповідно до поба-
жань користувачів. 

6. Легкість налаштувань. Можливість 
швидкого налаштування сервісу протягом 
5 хвилин. 

Виклад основного матеріалу 

Для розробки сервісу обрана мова про-
грамування C# та технологія побудови 
графічного інтерфейсу Windows 
Presentation Foundation (WPF). В якості 
СКБД використовується SQLite – система 
управління реляційними базами даних, що 
міститься у бібліотеці програмування C.  

Платформою розробки обрана 
Universal Windows Platform (UWP) [7]. До-
даток UWP може працювати на декількох 
пристроях, включаючи ПК з ОС Windows, 
планшети і смартфони. Деякі додатки 
UWP можуть працювати на інших типах 
пристроїв Microsoft, включаючи пристрої 
Xbox, HoloLens і IoT.  

В розробці використана архітектура 
мережевих протоколів REST або RESTful 
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API. Налаштування REST API та його ви-
користання з різними соціальними мере-
жами засновано на відкритому стандарті 
авторизації OAuth, який дозволяє користу-
вачам відкривати доступ до своїх приват-
них даних, що зберігаються на одному 
сайті, іншому сайту, без необхідності вво-
ду імені користувача та паролю. 

Для створеного ПЗ була виконана 
процедура сертифікації додатків для 
Windows [8]. Етап тестування передбачав: 
тести безпеки – перевірку на наявність ві-
русів і шкідливого ПЗ; перевірку відповід-
ності технічним вимогам; перевірку відпо-
відності вмісту вимогам. Після завершення 
процесу сертифікації був отриманий звіт з 
повідомленням про те, що додаток прой-
шов сертифікацію. Пакети додатку отри-
мали цифровий підпис для захисту від не-

законної зміни після випуску. Після цього 
додаток став доступним для скачування в 
Microsoft Store (рис. 1). 

Розроблений додаток має адаптивний 
дизайн, тому що UniversalWindows 
Platform дозволяє створювати універсаль-
ний адаптивний інтерфейс, який буде ко-
ректно відображатися на самих різних ви-
дах форм-факторів. Найпростіший спосіб 
створення адаптивного дизайну полягає в 
ручній установці корисних властивостей 
для елементів управління в залежності від 
ширини екрану. Додаток має панель наві-
гації, а також спеціальну кнопку із зобра-
женням трьох смужок – «гамбургер». При 
натисканні на кнопку панель навігації роз-
кривається, відображаючи список елемен-
тів меню для вибору, а при повторному 
натисканні закривається. 

 

Рис. 1. Додаток в магазині Microsoft Store 

Головне вікно програми представлено 
на рис. 2. Сервіс дозволяє налаштувати 
список доступних соціальних мереж. До 
вибору користувача доступні такі пункти 
як: «Mail», «VKontakte», «Facebook», 
«Twitter», «Google+», «Linkedin», 
«Tumblr». Користувач може для кожної 
соціальної мережі виконати налаштування 
облікового запису, авторизуватися, вказати 

яким чином він хоче робити пости: прива-
тні повідомлення на «стінку», в групу, за-
писи від свого імені або від імені групи та 
інше. Також можна налаштувати саму пу-
блікацію, вказавши, наприклад, які доку-
менти бажано прикріпити до неї (рис. 3).  

В пункті меню «Настройки» можна 
налаштувати програму бажаним чином 
(рис. 4). Кожна дія супроводжується від-
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повідними повідомленнями. Користувачеві 
надається можливість встановити пароль 
на вхід до програми, для захисту налашто-
ваних акаунтів від несанкціонованого до-
ступу. Виконати дії по керуванню соціаль-
ними мережами: змінити їх порядок, 
включити або вимкнути в залежності від 
потреб. Користувач може змінити оформ-
лення програми (доступно дві теми: темна 
і світла), обрати мову інтерфейсу програми 

(російську або англійську). Через опцію, 
що реалізує технічну підтримку, можна 
зв'язатися з розробником програми для 
уточнення будь-яких питань. 

У вікні «Логи» користувач отримує 
доступ до всієї історії публікацій. Тут мо-
жна фільтрувати за різними критеріями 
зроблені раніше публікації, дивитися їх 
статус, а також перейти безпосередньо до 
посту, якщо натиснути на запис (рис. 5).  

 

Рис. 2. Головне вікно програми (вигляд на різних пристроях) 

 

Рис. 3. Інструменти для настройки публікації 

 

Рис. 4. Меню «Настройки» 
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Рис. 5. Меню перегляду історій публікації 

Для покращення процесу взаємодії з 
системою в програму вбудований магазин 
розширень в якому користувач може вста-
новити, включити або виключити розши-
рення в залежності від потреби. Розши-
рення «Фото менеджер» дозволяє прикріп-
лювати будь-яку кількість бажаних зобра-
ження до публікацій (рис. 6). Іконка цього 
розширення є динамічною і змінює кіль-
кість файлів, що додаються в режимі реа-
льного часу.  

Програма вбудована в ОС Windows і 
має можливість взаємодіяти з іншими про-
грамами через контекстне меню функції 
«Share» (рис. 7). Наприклад, якщо корис-
тувач працював над сценарієм для своєї 
публікації в OneNote, то після завершення 
роботи над нею, він може в один клік від-
правити свої ідеї в додаток Sendfull, який 
підготує їх та в звичній формі дозволить 
відправити їх між усіма вибраними соціа-
льними мережами. 

 

Рис. 6. Менеджер фотографій 
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Рис. 7. Контекстне меню «Share» 

Висновки і перспективи 
досліджень 

Створено оригінальний соціальний аг-
регатор, який дозволяє автоматизувати ро-
боту з різними соціальними мережами і 
електронною поштою.  

Платформою розробки обрана 
Universal Windows Platform, що дозволяє 
програмному забезпеченню працювати на 
пристроях: Windows 10 Mobile, Windows 

10 Desktop, IoT, та на ігровій платформі 
Xbox One. 

Розроблений продукт відрізняється від 
аналогів своєю гнучкістю, можливостями 
повністю налаштувати інтерфейс користу-
вача під свої потреби. Великою кількістю 
підтримуваних соціальних мереж, а також 
можливістю завантажувати різноманітні 
розширення для більш комфортної взаємо-
дії з користувача з програмою.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Агрегатор социальных сетей. Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://ru.wikipedia.org/ 
wiki/Агрегатор_социальных_сетей (дата звернення: 15.02.2019). 

2. Everypost. URL: http://everypost.me/ (дата звернення: 15.02.2019). 
3. Sprout Social. URL: http://socialbakers.com (дата звернення: 15.02.2019). 
4. Crowdbooster. URL: http://crowdbooster.io (дата звернення: 15.02.2019). 
5. SocialFlow. URL: http://socialflow.com/ (дата звернення: 15.02.2019). 
6. Buffer. URL: https://buffer.com/ (дата звернення: 15.02.2019). 
7. Руководство по работе с приложениями универсальной платформы Windows (UWP). URL: 

https://docs.microsoft.com/en-us/windows/uwp/get-started/universal-application-platform-guide 
(дата звернення: 15.02.2019). 

8. Процесс сертификации приложения URL: docs.microsoft.com/ru-RU/windows/uwp/publish/the-
app-certification-process (дата звернення: 15.02.2019). 



Геометричне моделювання та інформаційні технології ISSN 2520-2820 (online) 
№ 1 (7), квітень 2019 ISSN 2524-0978 (print) 

© Микита ЯКОВЕНКО, Андрій ОХРИМЕНКО, Світлана КУЗНІЧЕНКО, 2019 

94 

Mykyta YAKOVENKO, Andrii OKHRYMENKO, Svitlana KUZNICHENKO 
Odesa 

SOFTWARE IMPLEMENTATION 
OF THE AGGREGATOR OF SOCIAL NETWORKS 

The article is devoted to the creation of a service for administering social networks based on the 
Universal Windows Platform. The purpose of the service, its basic functionality, as well as the means of 
implementation are given. 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
АГРЕГАТОРА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Работа посвящена созданию сервиса для администрирования социальных сетей на базе 
Universal Windows Platform. Приведены назначение сервиса, его основные функциональные возмож-
ности, а также средства реализации. 

Ключевые слова: агрегатор, социальные сети, администратор группы, веб-сервис, 
Universal Windows Platform. 
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