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РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка випускної роботи містить: 108 аркушів, 6 таблиця,
48 рисунків, 24 джерела, 2 додатки.
       Об'єкт проектування – художня галерея
      Мета роботи – розробити інформаційну систему художньої галереї, яка б
забезпечила взаємозв’язок адміністратора галереї з клієнтами і надала б
можливість потенційним покупцям здійснювати замовлення картин в online-
режимі. Також, система повинна надавати інформацію про галерею та її 
послуги, зберігати інформацію про клієнтів та здійснені ними замовлення.
Пояснювальна записка містить інформацію про хід і результати розробки
інформаційної системи. В ході роботи проведено детальний аналіз предметної
області. В результаті цього було визначено і описано основні бізнес-процеси
художньої галереї.Також було проведено різнобічне моделювання
розроблюваної 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.
     Розроблена підсистема використовується адміністратором та клієнтами
художньої галереї.
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ANNOTATION
Explanatory note of the bachelor thesis contains: 108 sheets, 6 table, 48 figures,
24 sources, 2 applications.
      The object of designing is an art gallery.
     The purpose of the work is to develop an informational system of the art gallery,
which would ensure the relationship between the gallery administrator and the clients
and would enable potential buyers to order paintings in online mode. Also, the system
should provide information about the gallery and its services, store information about
customers and their orders.
      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 business processes of the art
gallery were determined and described. Also, a versatile simulation of the developed
information system was conducted using UML diagrams using the Rational Rose
software product. 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.
The developed subsystem is used by the administrator and clients of the art



gallery.
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