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РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка до випускної роботи бакалавра: 48 сторінок, 4
рисунки, 10 джерел, 1 додаток.
     Мета роботи – розробка додатку для онлайн спілкування.
     Об’єкт дослідження – процес обміну інформацією за допомогою онлайн
чату.
     Предмет дослідження – методи і засоби покращення обміну інформацією
за допомогою онлайн чату.
    Методи дослідження і розробки – аналіз, синтез існуючих технологій.
Випускна робота складається з вступу, чотирьох розділів, списку використаної
літератури та додатку.
     Перший розділ описує визначення мережевого протоколу та порту
протоколу.
   Другий розділ представляє огляд Node.js, її переваг та Socket.IO.
   Третій розділ реалізує результат поставленої задачі.
   Четвертий розділ розглядає питання з охорони праці та безпеки в
надзвичайних ситуаціях.

Ключові слова: ІНТЕРНЕТ, ОНЛАЙН ЧАТ, МЕРЕЖА, WEBSOCKET,
AJAX, NODE.JS, SOCKET.

REPORT
The Explanatory message to final work of bachelor : 48 of pages, 4 pictures,
10 sources, 1 addition.
An aim of work is development on-line of chat on the basis of technology of
socket.
A research object is a process of exchange by information for help on-line of
chat.
The article of research is methods and facilities of improvement of exchange
information for help on-line of chat.
Methods of research and development are an analysis, synthesis of existent
technologies.
Final work consists of entry, four divisions, to the list of the used literature
and addition.
The first division describes determination on-line of chat, history of his origin
and types of chats.
The second division presents the review of technology of socket and her types.
The third division will realize a result the set problem.
A fourth division examines a question from a labour and safety protection in
emergencies.
Keywords: the INTERNET, ON-LINE CHAT, NETWORK, SOCKET,
SOCKET.


