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РЕФЕРАТ
Пояснювальна записка випускної роботи містить: 95 аркуш, 6 таблиць, 44
рисунків, 13 джерел, 2 додатки.
Мета роботи – розробка Освітнього Web-сайту коледжу, який надаватиме
можливість відстежувати інформацію, новини коледжу, а також вести 
успішність студентів.
     Пояснювальна записка містить інформацію про хід і результати розробки
Освітнього Web-сайту коледжу. В ході роботи проведено детальний аналіз пред-
метної області та об’єкт автоматизації. В результаті було визначено та описано
основні структурні одиниці та інформаційні потоки, що характерні для веб-
сайту.
    Було проведено різнобічне моделювання інформаційної системи за допомо-
гою UML-діаграм з використанням програмного продукту Rational Rose. На 
основі отриманих результатів побудовано логічну структуру бази даних і 
розроблено  програмний продукт, який забезпечує взаємодію з базою даних та 
реалізацію всіх зазначених у технічному завданні функцій системи.

UML-ДІАГРАМИ, PHP, БАЗА ДАНИХ, RATIONAL ROSE

ABSTRACT
Explanatory note of the final thesis contains: 95 sheets, 6 tables, 44 figures, 13
sources, 2 applications.
The purpose of the work is to develop the College's Educational Web Site, which
will provide an opportunity to track information, college news, and to conduct 
students.
The explanatory note contains information on the course and results of the
development of the College's Educational Website. In the course of work, a detailed
analysis of the pre-target area and the object of automation was carried out. As a 
result,
the main structural units and information flows characteristic of the website were
identified and described.
A versatile information system modeling was conducted using UML diagrams
using the Rational Rose software. Based on the obtained results, the logical structure 
of
the database was constructed and a software product was developed that provides
interaction with the database and implementation of all the functions of the system
specified in the technical task.

UML-DIAGRAMS, PHP, DATABASE , RATIONAL ROSE


