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АНОТАЦІЯ
Даний

дипломний

проект

присвячений

створенню

web-ресурсу

електронної бази проектів Sikorsky Challenge.
Web-ресурс являє собою сайт, який має зберігати та надавати, в
залежності від рівню доступа, інформацію, про проекти, стартаперів, заходи
та інвесторів. Функціональність динамічної частини web-ресурсу забезпечує
доступ зареєстрованих користувачів до додавання, імпорту, пошуку та
експорту

потрібної

інформації.

Інформаційна

безпека

web-ресурсу

реалізована за рахунок розподілу прав доступу. Гостьовий доступ до сайту
передбачає

тільки

читання

дозволенної

інформації.

Зареєстрований

користувач, залежно від наданих йому прав, має доступ до певних функцій,
таких

як

адміністрування,

додання

нової

інформації,

редагування

персональних даних та деяких інших.
У даному дипломному проекті розроблено: архітектуру web-ресурсу,
алгоритм авторизації користувача, модулі імпорту та експорту даних, а також
графічні елементи та дизайн web-сторінок.

ABSTRACT
This diploma project deals with the development of the web-resource of
Sikorsky Challenge database.
The web-resource is a site that maintains and provide, depending on the level
of access, information about projects, startups, measures and investors.
The functionality of dynamic web-resource provides access for registered users
add, import, export, and search relevant information. Information security webresource is realized by sharing permissions. Guest access to the site provides only
reading Permissible media. Registered user, depending on the rights granted to
him, has access to certain functions such as administration, adding new
information, editing personal data and some others.
In this diploma project, the following are developed: web-resource
architecture, user authorization algorithm, import and export modules, as well as
graphic elements and design of web-pages.
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