
                                                                                                                                   Форма № Н9.02у

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

факультет електроніки та комп’ютерної інженерії

кафедра комп’ютерних та інформаційних систем

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломного проекту бакалавра

на тему « Розробка інформаційно-навчаючого порталу »

                                                                       Виконав: студент 4 курсу, групи КІ-15-1 

                                                                                                        напряму підготовки

                                                                                6.050102 «Комп’ютерна інженерія» 

                                                                                                                    Колінько Ю.Ю. 

                                                                                                        Керівник  Славко О.Г.

                                                                                                         Рецензент Коваль С.С.

                                                                                        

 Кременчук 2019



ЗМІСТ

ВСТУП ..................................................................................................................... 6

1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА ................................................................................. 9

1.1 Використання інтернет-технологій у навчанні............................................... 9

1.2 Web‒портали: призначення, переваги особливості...................................... .11

1.3 Аналіз деяких існуючих інформаційних порталів................................... .....15

1.4 Аналіз інструментів для створення Web-порталу ........................................ 17

1.4.1 Узагальнена структура порталу................................................................... 17

1.4.2 Аналіз програмних засобів розробки......................................................... 19

1.5 Аналіз навчання із застосуванням комп’ютерних засобів.......................... 25

1.6 Аналіз предметної області.......................................................................... ...28

1.6.1 Визначення головних «Акторів» інформаційно ‒

навчаючого порталу. Визначення основних процесів їх взаємодії ................ 28

1.6.2 Модель предметної області....................................................................... 31

1.6.3 Побудова діаграми класів ........................................................................ 33

1.7 Передпроектні висновки ............................................................................ 35

2 ФУНКЦІОНАЛЬНА СТРУКТУРА ОБ’ЄКТУ РОЗРОБКИ......................... 36

3 ПОСТАНОВКА КОМПЛЕКСУ ЗАДАЧ ...................................................... 37

3.1 Характеристики комплексу задач.............................................................. 37

3.2 Вихідна інформація..................................................................................... 38

3.3 Вхідна інформація....................................................................................... 38

3.4 Вимоги до інформаційного забезпечення ................................................ 39

3.5 Вимоги до програмного забезпечення ...................................................... 40

3.6 Основні вимоги до реалізації системи сервісу і служб порталу ............ 41

.4 РОЗРОБКА ЕЛЕМЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.........42

4.1 Розробка бази даних.................................................................................... 43

4.1.1 Побудова інформаційно-логічної моделі даних ................................... 43

4.1.2 Склад таблиць. Фізична модель БД ................................................... ...44



4.1.3 Створення ключів та опис зв’язків......................................................... 50

4.1.4 Забезпечення безпеки даних .................................................................. 50

5 РОЗРОБКА ЕЛЕМЕНТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ............... 52

5.1 Функціональне призначення додатку ....................................................... 52

5.2 Опис програмних модулів.......................................................................... 53

5.3 Структура інтерфейсу користувача........................................................... 53

6 ОХОРОНА ПРАЦІ ......................................................................................... 65

6.1 Нормовані показники умов праці трудового процесу в ІТ – сфері ........ 65

6.2 Ерганомічні вимоги до робочого міста оператора ПК............................. 67

6.3 ЕМП компютерної техніки та засоби і заходи захисту............................. 72

ВИСНОВКИ........................................................................................................ 75

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ....................................................................................... 76

ДОДАТОК А........................................................................................................ 78 



РЕФЕРАТ

  Дипломний проект містить: 82 сторінки, 24 рисунки, 15 таблиць, 1

додаток, 28 літературних джерел.

    Об’єкт розробки – інформаційно-навчаючий портал.

   Мета роботи – створення зручного Web-ресурсу для надання

мождивості індивідуальної самопідготовки з відповідних курсів у режимі

оффлайн консультацій з розробником(Викладачем) або куратором курсу .

    У першому розділі дипломного проекту (аналітична частина)

проаналізовано використання інтернет-технологій у навчанні, розглянута

основна класифікація web-порталів та їх призначення, запропонована

узагальнена функціональна структура порталу та виконано аналіз програмних

засобів розробки інформаціного порталу, виконаний аналіз предметної

області, що дозволило побудувати її модель та діаграму класів, як основних

модулів інформаційно-навчаючого порталу.

    Другий розділ містить опис фукціональної структури об’єкту розробки. 

    Третій розділ висвітлює усі питання постановки комплексу задач, описує вимоги 

до інформаційного та програмного забезпечення порталу.

    В четвертому розділі розроблено елементи інформаційного забезпечення, 

спроектовано базу даних. 

    П’ятий розділ висвітлює розробку елементів програмного забезпечення.

   У розділі «Охорона праці» описані нормовані показники умов праці

трудового процесу в ІТ – сфері, ерганомічні вимоги до робочого міста

оператора ПК та засоби і заходи захисту від електромагнітного

випромінювання компютерної техніки.

Web – ПОРТАЛ, НАВЧАННЯ, ТРЕНІНГ, MySQL, ІНФОРМАЦІЙНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, АУТЕНТИФІКАЦІЯ, ВИКЛАДАЧ, СТУДЕНТ,

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, КАРТА ПОРТАЛУ. 


