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                                                     РЕФЕРАТ

    Пояснювальна записка до випускної роботи магістра: 80 сторінок, 44 
рисунка, 23 літературних джерела.
    Мета роботи – вивчити доступні засоби та технології створення
інформаційних систем Augmented Reality та розробити власний AR-додаток.
    Об’єкт дослідження – процес створення інформаційної системи,
Augmented Reality.
    Предмет дослідження – веб-додаток на основі проектних рішень
створення інформаційних систем та інструментів WebAR, спрямований на
підвищення рівня навчання з використанням технології доповненої
реальності.
    Методи дослідження і розробки – методи та засоби побудови
інформаційних систем, інструменти WebAR, бібліотека ar.js, мови
програмування HTML, CSS.
   Ключові слова: ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ, ВЕБ-ДОДАТОК,
ФРЕЙМВОРКИ, МАРКЕРИ, ПРИСТРОЇ, ІНТЕРФЕЙСИ, ІНФОРМАЦІЙНА 
СИСТЕМА AR. 

                                     ABSTRACT

   Explanatory note to the master's thesis: 80 pages, 44 drawings, 23 literary
sources.
   The purpose of the work is to study the available tools and technologies for
creating Augmented Reality information systems and develop our own AR
application.
   The object of study is the process of creating an information system,
Augmented Reality.
    The subject of the study is a web application based on design solutions for
creating information systems and WebAR tools, aimed at improving the level of
training using augmented reality technology.
   The research and development methods is methods and means of building
information systems, WebAR tools, ar.js library, HTML, CSS programming
languages.
Keywords: AUGMENTED REALITY, WEB APPLICATION, FRAMEWORKS, 
MARKERS, DEVICES, INTERFACES, AR INFORMATION SYSTEM.


