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РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка випускної роботи містить: 82 аркуша, 8 таблиць, 38
рисунків, 14 джерел, 3 додатки.
      Об’єкт проектування – автоматизоване робоче місце провізора.
Мета роботи – це розробка автоматизованого робочого місця провізора, що
буде мати можливість обліку та контролю ліків на складі, формування 
замовлень клієнтів та формування замовлення на поставку нових ліків.
    Пояснювальна записка містить в собі інформацію про хід розробки і кінцеві
результати. В ході даної роботи було проведено аналіз предметної області. В
результаті було визначено і описано основні характеристики для системи такого
типу.
      Дане автоматизоване робоче місце було розроблено з використанням
фреймворку Angular, та взаємодіяти з новою на даний момент базою даних
NoSQL використовуючи лише один json файл.
     Проведено різнобічне моделювання інформаційної системи за допомогою
UML-діаграм з використанням програмного продукту Rational Rose. На основі
отриманих результатів побудовано логічну структуру бази даних і розроблено
програмний продукт, який забезпечує взаємодію з базою даних та реалізацію 
всіх зазначених у технічному завданні функцій системи.
    Також для моделювання діаграм було використано програмне середовище
BPwin. BPwin – є потужним засобом моделювання та документування бізнес-
процесів. Цей продукт використовує технологію моделювання IDEF0 – 
найбільш поширений стандарт, який прийнятий для моделювання бізнес-
процесів.

IDEF0-ДІАГРАМИ, UML-ДІАГРАМИ, ANGULAR, NOSQL, BPWIN

ABSTRACT
Explanatory note of the final work contains: 82 pages, 8 tables, 38 figures, 14
sources, 3 applications.
    Design object - an automated workplace of a pharmacist.
The purpose of the work – is to develop a computerized workplace of the
pharmacist, which will be able to count and control drugs in the warehouse, the
formation of orders for customers and the formation of orders for the supply of new
drugs.
    The explanatory note contains information on the progress of the development
and the final results. In the course of this work, an analysis of the subject area was



conducted. As a result, the main characteristics for a system of this type were
determined and described.
     This automated workplace was developed using the Angular framework, and
interacted with the new NoSQL database that is currently being used, using only one
json file.
     A versatile modeling of the information system using UML diagrams using the
Rational Rose software was conducted. Based on the obtained results, the logical
structure of the database was constructed and a software product was developed that
provides interaction with the database and implementation of all the functions of the
system specified in the technical task.
    Also, for the simulation of the diagrams, the BPwin software environment was
used. BPwin is a powerful tool for modeling and documenting business processes. 
This product uses modeling technology IDEF0 - the most common standard adopted 
formodeling business processes.

IDF0-DIAGRAMS, UML-DIAGRAMS, ANGULAR, NOSQL, BPWIN


