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РЕФЕРАТ

     Дипломний проект містить: 81 сторінку, 15 рисунків, 1 таблицю, 17

літературних джерел.

    Об'єкт розробки – web-застосунок узгодження запитів для системи PACS

на прикладі промислового підприємства.

    Мета розробки – проектування web-застосунку узгодження запитів для

системи PACS на прикладі типового промислового підприємства.

    В аналітичній частині проведено аналіз загального використання PACS на

промисловому підприємстві, їхні переваги та недоліки, розглянуті основні

можливості системи, початкові вимоги до web-застосунку та попередній вибір

проектних рішень.

    Другий розділ містить функціональну структуру підприємства, проведено

аналіз потреб та опис інформаційних потоків підприємства, а також описано

функціональну структуру об’єкту проектування.

   В третьому розділі встановлена постановка комплексу задач, описані

вимоги для проектованого web-застосунку.

    В проектній частині виконано детальний опис використовуваних

технологій, визначення функціональних залежностей, проектованої бази даних,

логічна та фізична структура БД, вибрана система управління баз даних, опис

основних класів та методів, виконане експериментальне тестування застосунку,

та виконані рекомендації згідно результатам тесту.

    В п’ятому розділі розглянута діюча система управління охорони праці,

професійні захворювання при роботі на підприємстві, за приклад якого взяте

тютюнове підприємства, напрями поліпшення стану виробничого середовища.
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