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АНОТАЦІЯ
Метою дипломного проекту є розробка веб-додатку для перекладу
англомовної технічної документації, а саме керівництва користувача.
Веб-додаток дозволяє завантажувати файл керівництва користувача,
редагувати запропонований варіант перекладу технічних термінів та зберігати
перекладене керівництво користувача.
Для зручності використання веб-додатку користувач матиме можливість
створення власного профілю, в якому будуть зберігатись всі налаштування для
перекладів.
Результатом дипломного проекту є веб-додаток, де користувач має свій
профіль, в рамках якого він має можливість редагувати налаштування
перекладу керівництва користувача. Користувач має можливість завантажити
файл керівництва користувача, переглядати та редагувати запропонований
варіант перекладу та зберігати перекладене керівництво користувача.

ABSTRACT
The aim of the diploma project is to develop a web application to translate
English technical documents such as user guides.
Web application allows user to upload user guides, edit the suggestion
translation of technical terms and download translated user guide.
For ease of use web application users will be able to create their own profile,
which will be stored all the settings for the translation.
The result of the diploma project is a web application where the user has a
profile, in which he is able to edit the translation of user guides. The user can upload
user guides, view and edit the suggestion translation and download translated user
manual.
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