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                                                      РЕФЕРАТ

     Дипломний проект містить: 88 сторінок, 32 рисунків, 8 таблиць, 12

літературних джерел.

    Об'єкт розробки – інформаційна система для брендингу на основі

лендінг–сторінок з підтримкою в соціальних мережах.

    Мета розробки – визначення реальних запитів майбутніх клієнтів за

допомогою онлайн брендингу на основі лендінг–сторінок.

     В першому розділі здійснено аналіз об’єктів проектування, розглянуто

загальні проблеми онлайн брендингу на основі лендінг–сторінок,

проаналізовано технології підтримки брендів в соціальних мережах,

зроблено аналіз технологій підтримки брендів в соціальних мережах,

виконано вибір проектних рішень, поставлено комплекс задач.

     В другому розглянуто функціональну структуру об’єкта проектування

та проаналізовано інформаційні потоки та потреби.

     У третьому розділі розроблено базу даних для роботи проектованої

системи та спроектовано сайт та групи пабліки в соціальних мережах

Facebook та Instagram.

   У четвертому розділі розглянуто питання охорони праці і безпеки та

кіберпезпеки.

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА, ОНЛАЙН БРЕНДИНГ, СОЦІАЛЬНІ

МЕРЕЖІ, IDEF0, SUBLIME TEXT 3, MYSQL, БД, МОДУЛЬ, КЛАС,

ЛЕНДІНГ, ОПИТУВАННЯ. 


