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РЕФЕРАТ

    Дипломний проект містить: 85 сторінок, 21 рисунок, 23 таблиці, 20

літературних джерел.

    Об‘єкт розробки – підсистема електронного опитування для мобільного

застосунку Opal.

    Мета розробки – автоматизація проведення опитування онкохворих

пацієнтів, а також перегляд наданих відповідей для визначення тенденції

лікування та симптомів.

    В першому розділі здійснено аналіз об‘єктів проектування, розглянуто

можливості сучасних мобільних застосунків для пацієнтів медичних закладів,

проаналізовані існуючі комплексні рішення розробки мобільних застосунків,

досліджені сучасні фреймворки та технології для розробки мобільних

застосунків.

    В другому розділі розглянуто функціональну структуру об‘єкта

проектування, створені usecases для розроблюваної підсистеми, розроблені

діаграми сценаріїв та взаємодії.

    У третьому розділі спроектовано підсистему електронного опитування

онкохворих, здійснено вибір і налаштування засобів та інтегрованих

середовищ для розробки, а також наведено опис елементів розробленої бази

даних.

     У четвертому розділі розглянуто норми режимів праці та відпочинку

працівників McGill University Health Centre, проаналізовані види захисту при

використанні обладнання для діагностики онкохворих, проведений аналіз

канадських стандартів менеджменту охорони здоров‘я.

МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК, ANGULARJS, CORDOVA, ONSENUI,

FIREBASE, MVC, JSON, IDE, МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННИЙ ЗАСТОСУНОК.


