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АНОТАЦІЯ
Даний дипломний проект присвячений розробці клієнтської частини
веб-додатку для миттєвого обміну повідомленнями.
Головним

призначенням

даного

веб-додатку

є

миттєвий

обмін

повідомленнями між користувачами і саме клієнтська частина реалізовує
роботу з бібліотекою SignalR, що дозволяє обмінюватися даними у
реальному часі.
Безпека даних у веб-додатку реалізована шляхом рівней з різними
правами доступу. Уся функціональність веб-додатку передбачена для
використання зареєстрованими користувачами. Гостьовий рівень передбачає
лише можливість авторизації або реєстрації.
Крім обміну повідомленнями користувачу надається багато додаткових
функцій. Ці функції призначені для збільшення ергономічності використання
програмного продукту.
Клієнтська частина являє собою окремий MVC проект, створений з
використанням платформи .NET.
Сам інтерфейс користувача реалізований за допомоги HTML5, CSS3,
JavaScript і додаткових JavaScript та CSS бібліотек.
У даному дипломному проекті розроблено: дизайн інтерфейсу
користувача, алгоритм взаємодії з користувачем, логіку роботи з
повідомленнями (робота з бібліотекою SignalR), навігацію веб-додатку,
функцію вставлення фрагментів коду, функцію запрошення нового учасника
до чат-кімнати через електронну пошту.

ABSTRACT
This diploma project deals with the development of the client part of a web
application for instant messaging.
The main purpose of this web application is the instant messaging between
users. The client part implements the work with the SignalR library that allows to
exchange data in real time.
Data security in a web application was implemented through layers with
different access. All the functionality of the web application is provided for use by
registered users. Guest level provides only after authorization or registration.
In addition to messaging, web application has many additional functions.
These functions are designed to increase the ergonomics of using the software
product.
The client part is a separate MVC project created using the .NET platform.
The interface itself is implemented using HTML5, CSS3, JavaScript and
additional JavaScript and CSS libraries.
In this diploma project was developed: the design of the user interface, the
algorithm of interaction with the user, monitoring the presence of the user in the
chat room at the moment, the logic of working with messages (working with the
SignalR library), web application navigation, the function of inserting code
fragments, participant in the chat by e-mail.
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