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WEB-портали  стали  основними  точками  доступу  інформаційних  і 

рекламних  систем  і  докорінно  змінили  методи  роботи  багатьох  організацій. 

Зокрема, в останні роки розвиток технології мережевої комунікації, призвів до 

створення  досить  потужних  і  зручних  в  експлуатації  передавання.  Завдяки 

цьому  WEB-портали  стали  доступнішими  і  простішими  для  широкого  колу 

користувачів. 

У кожному разі WEB-портали - це засіб представлення даних в інтернеті з 

різних сайтів. 

WEB-портали  –  це,  перш за  все,  сайт,  де  відбувається  перегляд  даних з 

інших сайтів, а також можливість переходу на інші сайти.

При цьому розміщення споживацької інформації, замовлення товару і угода 

відбуваються там само, всередині мережі (на сайті WEB-портали або інтернет-

магазина).  

Метою  даного  дипломного  проекту  являться  створення  web-порталу  з 

продажу побутової техніки, який повинен реалізувати наступні функції: пошук, 

перехід  в  інтернет-магазин  по  сильці,  авторизація,  реєстрація,  виклик 

менеджера  інтернет-магазина,  фільтрація,  сортування,  додавання  товарів  в 

кошик, порівняння товарів із різних інтернет-магазинів.

Ключові  слова:   WEB-портали,   логічна  структура WEB-порталу, 

функціональні можливості проектованого WEB-порталу.
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