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РЕФЕРАТ

    Дипломний проект містить 89 сторінок, 34 рисунка, 20 джерел, 10 таблиць.

    Об’єкт розробки – сервіс зберігання файлів.

    Мета розробки – проектування веб-додатку для зберігання

користувацьких файлів.

     В першому розділі дипломного проекту було проаналізовано існуючі

типи сервісів для зберігання файлів, проаналізовано типову архітектуру веб

додатку, було оглянуто комплексні рішення для розробки, проаналізовано

середовища для створення веб-додатків. Також було проведено

ознайомлення з фреймворками Spring Boot, Hibernate, Vue JS. На основі

даних, які були перераховані вище було сформовано попередній вибір

проектних рішень.

    У другому розділі дипломного проекту було розроблено функціональну

частину для розроблюваного сервісу. В цьому розділі виконується

проектування Use Case діаграм для веб-сервісу. Також було спроектовано

діаграми сценаріїв та взаємодії.

    У третьому розділі було обрано базові технології, платформи та

стандарти розробки веб-сервісу зберігання файлів. Спроектовано базу даних,

описано логічну та фізичну структури БД. Також розглянуто проблему

цілісності даних. Було проведено експериментальне тестування готового

застосунку.

    В розділі охорони праці проведений аналіз енерговитрат людини, а

також класифіковано роботи за величиною енерговитрат. Проаналізовані

шляхи поліпшення офісних приміщень. Проведенний вибір та обгрунтування

заходів і засобів попередження попеж в сучасних офісних приміщеннях.

БД, SPRING BOOT, HIBERNATE, VUE JS, USE-CASE, ВЕБДОДАТОК, 

ДІАГРАМА СЦЕНАРІЇВ, ДІАГРАМА СТРУКТУРИ.


