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РЕФЕРАТ
    Пояснювальна записка випускної роботи містить: 84 аркуша, 11 таблиць,
33 рисунка, 14 джерел, 3 додатки.
     Об’єкт проектування – інформаційна система для продажу вікон та дверей.
    Мета роботи – розробка інформаційної системи, яка надасть можливість ві-
дстежувати та корегувати інформацію про клієнтів, замовлення, товарів та кате-
горії.
     Пояснювальна записка містить інформацію про хід і результати розробки
інформаційної системи. В ході роботи проведено детальний аналіз предметної 
області. В результаті було визначено та описано основні структурні одиниці, що
характерні для інформаційної системи такого типу.
     Інформаційна система була розроблена в програмному середовищі
Brackets, з використанням cкриптової мови програмування PHP, яка дала змогу
генерувати html-сторінки на стороні серверу, та взаємодіяти з популярною на 
даний момент базою даних MySQL.
    Для моделювання діаграм були використані наступні програмні середови-
ща:
1. BPwin – є потужним засобом моделювання та документування бізнес-
процесів. Цей продукт використовує технологію моделювання IDEF0 
(Integration
Definition for Function Modeling) – найбільш поширений стандарт, який 
прийнятий
для моделювання бізнес-процесів.
2. IBM Rational Rose – Засіб моделювання, з підтримкою UML 2.0 і ширши-
ми можливостями моделювання в порівнянні з наданим підходом «Об'єкт-
Зв'язок». Він включає в себе повну підтримку мови UML для створення архітек-
тури програмного забезпечення, дозволяючи розвивати і повною мірою викори-
стовувати навички розробників у галузі проектування.

IBM RATIONAL ROSE, BPWIN, IDEF0-ДІАГРАМИ, UML-ДІАГРАМИ, PHP,
MYSQL

ABSTRACT
Explanatory note of the final work contains: 84 pages, 11 tables, 33 drawings,
14 sources, 3 applications.
The object of designing is an information system for the sale of windows and
doors.
The purpose of the work is to develop an information system, which will provide
an opportunity to track and correct information about customers, orders, goods and



catechists.
      The explanatory note contains information on the course and results of the
development of the information system. In the course of the work, a detailed analysis 
of   the subject area was conducted. As a result, the main structural units 
characteristic of the information system of this type were identified and described.
     The information system was developed in the Brackets software environment,
using the PHP scripting language, which allowed the generation of html pages on the
server side, and interacted with the most popular MySQL database at the moment.
    To simulate the diagrams, the following software environments were used:
    1. BPwin is a powerful tool for modeling and documenting business processes.
This product uses the IDEF0 modeling technology (Integration Definition for 
Function Modeling), the most commonly used standard for business process 
modeling.
   2. IBM Rational Rose – Modeling tool, with UML 2.0 support and wider
simulation capabilities compared to the Object-Connected approach. It includes full
support for the UML language to create software architectures, enabling you to 
develop and fully utilize the design skills of designers.

IBM RATIONAL ROSE, BPWIN, IDEF0-DIAGRAMS, UML-DIAGRAMS, PHP,
MYSQL


