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                                                            РЕФЕРАТ

    Дипломний проект містить: 105 сторінок, 22 рисунки, 16 таблиць, 28

літературних джерел.

    Об'єкт розробки – мобільний застосунок для замовлення таксі з

використанням ASP.NET Core та Google сервісів.

    Мета розробки – проектування мобільного застосунку для замовлення

таксі на основі ASP.NET Core та Google сервісів.

    В першому розділі аналізуються існуючі типи застосунків для

замовлення таксі, типова архітектура, комплексні рішення для поставленої

задачі, розглядається фреймворк ASP.NET Core, платформа Ionic на основі

Angular та Google сервіси.

    В другому розділі виконується аналіз і синтез моделі предметної

області засобами об’єктно орієнтованого проектування.

   В третьому розділі обираються базові технології, платформи та

стандарти розробки мобільного застосунку для замовлення таксі.

   Проектується база даних, її логічна та фізична структури. Також

розглядається проблема цілісності даних. Завдяки обраним базовим

технологіям та платформам розробляється серверна та клієнтська частини

застосунку, реалізуються Google сервіси. Після проектування проводяться

експериментальні тестування готового застосунку та описується інтерфейс

користувача.

    В четвертому розділі розглядаються питання з охорони праці.

 МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК, ТАКСІ, ASP.NET CORE, IONIC, GOOGLE СЕРВІСИ, 
ANGULAR.




