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РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка випускної роботи містить: 76 аркушів, 10 таблиць,
43 рисунків, 20 джерел, 3 додатки.
Об’єкт проектування – веб-додаток приватної фірми з автоперевезень «Ко-
рсар».
    Мета роботи – проектування та розробка інформаційної системи автотранс-
портного підприємства.
Пояснювальна записка містить інформацію про хід і результати розробки
інформаційної системи. В ході роботи проведено детальний аналіз предметної 
області та об’єкта автоматизації. В результаті було визначено та описано 
основні структурні одиниці та інформаційні потоки, що характерні для 
інформаційної системи автотранспортного підприємства.
    В ході виконання дипломної роботи було розглянуто підприємство та його
спеціалізацію, проведено моделювання предметної області, спроектовано UML
діаграми у середовище Rational Rose, спроектовано базу даних системи, побудо-
вано функціональну схему роботи та описано інтерфейс системи.

UML-ДІАГРАМИ, БАЗА ДАНИХ, АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО,
ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА

ABSTRACT
Explanatory note of the final work contains: 76 sheets, 10 tables, 43 figures, 20
sources, 3 applications.
    The design object is a web-based application of the private firm «Korsar».
Purpose of the design and development of the information system of the motor
transport enterprise.
      The explanatory note contains information on the course and results of the
development of the information system. In the course of work, a detailed analysis of 
the subject area and the object of automation. As a result, the main structural units 
and information flows characteristic of the information system of the motor transport
enterprise were identified and described.
    In the course of the work, the company and its specialization were considered, the
domain modeling was carried out, the UML diagram was designed in the Rational 
Rose environment, the system database was designed, the functional scheme of work 
was constructed, and the interface of the system was described.

UML-DIAGRAMS, DATABASE, AUTOMOBILE TRANSPORTATION ENTER-
PRISE, INFORMTATION SYSTEM


