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Назва: Програмна система для організації та трекінгу хобі JINTER 

 

JINTER = Journal + INTERests 

Керівник (product owner): Олійник Олександр Олександрович 

Проблема(и), яку вирішує програмний продукт: 

1) Організація хобі. 

2) Відстеження прогресу по хобі. 

3) Відстеження прем’єр книг, фільмів і тп. 

4) Пошук ідей для дозвілля. 

Анотація (мета, основні функції, складові) 

Мета:  

Створення сервісу для структурування хобі користувачів та 

відстеження прогресу щодо них. Створення інтелектуальної системи 

для покращення досвіду користувачів у своїх хобі. Реалізація 

великого майданчика з нативною рекламою. 

 

Основні функції: 

 

Можливість створювати списки за різним призначенням 

фільмів/книг/ігор. 

Можливість залишити рецензію та вказати власну оцінку на 

фільм/книгу/ігру. 

Можливість подивитися активність інших користувачів (написанні 

рецензії, списки з фільмами/книгами/іграми та дії з ними, 

вподобайки). 

Можливість перегляд рекомендацій. 

Можливість оцінити схожість фільму/книги/ігри. 

Можливість пошук фільму/книги/ігри згідно з фільтрами. 

Можливість підписатися на отримання сповіщення прем’єри 

книги/фільму/ігри. 

Можливість підписуватися на інших користувачів. 

Можливість отримання нагород за активність. 
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Складові: мобільний застосунок та веб-сайт будуть реалізовувати 

основний функціонал системи.  

Початкові дані: визначаються виконавцем із узгодженням із 

керівником відповідно до документа SRS (Software Requirements 

Specification). 

Джерела: open sources. 

Склад команди (ролі, завдання): 

У складі може бути до 4 -х осіб: 

-Бізнес-аналітик, мобільний розробник, розробник алгоритмів, UX 

дизайнер; 

-Бекенд розробник, бізнес-аналітик, розробник алгоритмів, 

архітектор; 

-Бізнес-аналітик, UI/UX дизайнер, графічний дизайнер, тестувальник, 

розробник алгоритмів; 

-Бізнес-аналітик, веб-розробник, розробник алгоритмів, UX дизайнер. 

Технології (методології): на розсуд команди. 

Критерії (метрики) успішності:  

Для визначення успішної реалізації проекту необхідно повністю 

реалізувати та протестувати наступні функції у веб-системі: 

- інтерфейс;  

- реєстрація; 

- функції роботи зі списком власних хобі. 

Графік виконання  

- до 15 січня- сформована команда (розподіл ролей), затверджене 

SRS;  

- до 20 лютого - створення прототипів кожних з частин; 

- до 20 березня - тестування; 

- до 20 квітня - апробація. 
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Програмний продукт, який  отримано протягом навчального процесу може бути 

використаний закладом вищої освіти за призначенням безоплатно і без обмежень у часі.  
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