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РЕФЕРАТ

    Дипломний проект містить: 107 сторінок, 37 рисунків, 14 таблиць, 37

літературних джерел.

    Тема дипломного проекту: «Інтернет-магазин електронних товарів на

основі фреймворку Laravel».

    Об’єкт розробки – інтернет-магазин електронних товарів на основі

фреймворку Laravel.

    Мета роботи – проектування інтернет-магазину електронних товарів на

основі фреймворку Laravel у вигляді сайту.

    В першому розділі дипломного проекту було проаналізовано проблеми

реалізації інтернет-магазину електронних товарів на основі фреймворку

Laravel, структури об’єкту проектування, організаційної структури 

інтернетмагазину. Було оглянуто сучасні підходи до розробки інтернет-магазинів,

мова програмування PHP. Проведено аналіз сучасних середовищ розробки

програмних застосунків. Визначені вимоги щодо проектованого інтернетмагазину. 

А також був зроблений попередній вибір проектних рішень.

    В другому розділі проведено аналіз інформаційних потреб інтернетмагазину, а 

також визначена загальна функціональна структура об’єкту

проектування.

    В третьому розділі були визначені вимоги щодо проектованого

інтернет-магазину, описана вхідна та вихідна інформація.

    В четвертому розділі було розглянуто вибір базових технологій

розробки інтернет-магазину, визначенні функціональні залежності. Був

зроблений вибір СУБД, а також визначені узагальнені рекомендації щодо

використання інформаційної системи.

В результаті виконання дипломного проекту спроектовано додаток  для

більшості веб-браузерів.
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