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Назва: Соціальна мережа для поширення створених дизайнів житлових 

інтер'єрів 

 

Керівник (product owner): Кирій Валентина Василівна  

 

Проблема(и), яку вирішує програмний продукт: Відсутність спільноти для 

поширення робіт для дизайнерів житлових інтер’єрів.  

 

Анотація (мета, основні функції, складові): 

Мета: Побудувати комунікацію між дизайнерами житлових інтер’єрів та 

створити спільноту таких людей у соціальній мережі. 

Основні функції: 

 створення дизайну інтер’єру у конструкторі 

 створення акаунту та профілю користувача 

 авторизуватись у системі 

 робити налаштування власного профілю 

 можливість підписуватись на інших людей, як авторизований 

користувач 

 можливість продивлятись інтер’єри інших людей 

 можливість шукати інтер’єри за ключовими словами та тегами 

 можливість оцінювати інтер’єри 

 можливість залишати коментарі до інтер’єрів 

Складові: 

 клієнтська частина 

 серверна частина 

 

Початкові дані: 

Існує багато соціальних мереж, які базуються на розповсюджені фотографій. 
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Instagram та Pinterest є найпоширенішими такими мережами. Проте не існує 

соціальної мережі для дизайнів житлових інтер’єрів, для людей, які працюють у цій 

галузі. Створення можливості для комунікації для дизайнерів допоможе покращити 

свої навички у створені дизайнів та допоможе новачкам галузі швидше 

опановувати знання. Через поширення дизайнів, можна піддивлятись ідеї у інших 

людей та на основні них, створювати власні інтер’єри 

 

Джерела:  

1. Програми для побудування житлових дизайнів інтер’єрів 

[Електронний ресурс] – URL: https://techno.bigmir.net/technology/5931708-top-5-

besplatnyh-programm-dlja-dizajna-interera 

2. Популярна соціальна мережа для поширення фотографій Pinterest 

[Електронний ресурс] – URL: https://www.pinterest.com/ 

3. Популярна соціальна мережа для поширення фотографій Instagram 

[Електронний ресурс] – URL: https://www.instagram.com/ 

 

Склад команди (ролі, завдання):  

Розробник, менеджер 

 

Технології (методології) :  

Проект буде розроблений за Agile методологією. 

Технології: 

 клієнтська частина буде розроблена на мові програмування JavaScript 

та фреймворку Vue.js. 

 серверна частина буде розроблена на мові програмування PHP та 

фреймворку Laravel. 

 для зберігання реляційних даних буде використовуватись СКБД 

PostgreSQL. 

 для зберігання зав’язків між сутностями буде використовуватись 

графова СКБД ArangoDB 

https://techno.bigmir.net/technology/5931708-top-5-besplatnyh-programm-dlja-dizajna-interera
https://techno.bigmir.net/technology/5931708-top-5-besplatnyh-programm-dlja-dizajna-interera
https://www.pinterest.com/
https://www.instagram.com/
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 для індексованого повнотекстового пошуку буде використовуватись 

Elasticsearch 

 для побудування та розгортування додатку буде використовуватись 

Docker та Docker Compose 

 

Критерії (метрики) успішності:  

 досягти 1000 активних користувачів 

 створити умови для користувачів для вільного поширення інтер’єрів та 

коментарів до них 

 

Графік виконання: до 15 січня- сформована команда (розподіл ролей), 

затверджене SRS; 

- кожні 3 тижні SCRUM зустрічі; 

- до 20 березня - створення прототипу; 

- до 20 квітня - апробація.. 

 

 

 

Програмний продукт, який отримано протягом навчального процесу може 

бути використаний закладом вищої освіти за призначенням безоплатно і без 

обмежень у часі. 

 

 


