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                                                            РЕФЕРАТ

     Дипломний проект: 79 сторінок, 28 рисунків, 1 таблицю, 25

літературних джерел.

    Об’єкт розробки – веб-застосунок моніторингу бірж криптовалют на

основі Laravel та Vue.js.

    Мета розробки – розробка веб-застосунку для моніторингу бірж

криптовалют.

     У першому розділі дипломного проекту було проаналізовано існуючі

типи додатків для моніторингу криптовалютних бірж, проаналізовано

початкові вимого щодо проектованого веб-застосунку, проведений аналіз

фреймворків Laravel та Vue.js та зроблений попередній вибір проектних

рішень.

    У другому виконується проектування Use Case діаграм для webзастосунку. 

Також було спроектовано діаграми сценаріїв та взаємодії.

     У третьому розділі були обрані базові технології, платформи та

стандарти для розробки веб-застосунку. Також, були визначені

функціональні залежності, описані головні методи, класи, модулі,

спроектована база даних, описана структура інтерфейсу користувача та

інструкція щодо експлуатації веб-застосунку.

    У четвертому розділі розглянуті основні питання з охорони праці при

експлуатації персональних електронних обчислювальних машин, способи та

заходи безпечної експлуатації електроустановок та способи і засоби гасіння

пожеж в офісних приміщеннях.
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