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РЕФЕРАТ

    Дипломний проект містить: 91 сторінка, 43 рисунки, 19 таблиць, 8

літературних джерел.

    Об’єкт розробки – розробка комп’ютеризованої системи управління

ресторанним бізнесом.

    Мета роботи – комп’ютеризація процесу управління діяльністю закладу

харчування.

    У першому розділі дипломного проекту було проаналізовано об’єкт

розробки та його потреби щодо комп’ютерізації, виконано аналіз існуючих

програмних додатків для комп’ютеризації процесів управління кафе та

типової архітектури таких додатків, визначено попередні проектні рішення.

    У другому розділі дипломного проекту було змодельовано предметну

область за допомогою Use Case, діаграм сценаріїв та взаємодії.

    У третьому розділі дипломного проекту виконана розробка

інформаційного забезпечення та постановка комплексу задач.

    Четвертий розділ описує розробку програмного забезпечення.

    У п’ятому розділі описано рекомендації щодо вибору технічного

забезпечення.

    У розділі охорони праці розглянуті питання: заходи і засоби захисту від

шкідливих на небезпечних чинників в приміщеннях закладів харчування,

соціально-економінчні наслідки електротравм, системи попередження пожеж

та протипожежного захисту в закладах харчування.
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