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Реферат 

 

Дипломная работа 53 страницы, 34 рисунка, 19 источников.  

   

ВЕРСИИ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ, PHP, JAVASCRIPT, БД MYSQL 

 

Поскольку жизнь общества все больше уходит в интернет пространство, 

то официальные сайты государственных органов и организаций должны 

предоставлять актуальную информацию, возможность пользования 

интернетом все большему кругу людей, включая людей с ограниченными 

возможностями.  

В связи с этим план работ на 2018 год управления проектирования 

информационных технологий КУП «ЦИТ Мингорисполкома» включает 

работы по реинжинирингу сайта Ленинского ЖКХ г.Минска с целью 

расширения аудитории сайтов, предоставления возможности использовать 

государственные интернет сервисы людям с ограниченными возможностями.  

Цель дипломной работы – реинжиниринг сайта Ленинского ЖКХ 

г.Минска с целью включения версии для слабовидящих и обеспечения 

отображения сайта на различных языках. 

Предмет исследования – технологии представления информации сайтов 

для людей с ограниченными возможностями и возможности поддержки 

мультиязычности. 

Объектом исследования данной работы является сфера деятельности 

жилищно-коммунальных районных служб и потребности населения в их 

информации, текущая версия сайта Ленинского ЖКХ г.Минска. 

В дипломной работе решаются следующие задачи: 

 Изучение требований к официальным сайтам государственных 

органов и организаций, а также текущей версии сайта Ленинского ЖКХ 

г. Минска; 

 Изучение технологий представления информации сайтов для 

людей с ограниченными возможностями и возможности поддержки 

мультиязычности; 

 Разработка версии сайта для слабовидящих; 

 Реализация языковых версий сайта; 

 Отладка и тестирование сайта, выгрузка на реальный сервер для 

эксплуатации. 

 



Рэферат 

 

Дыпломная работа 53 старонкі, 34 малюнка, 19 крыніц. 

 

Электронныя сэрвісы, ВОКІNC, WEB – дадатак, PHP, JAVASCRIPT, 

БД MYSQL.  

 

Паколькі жыццё грамадства ўсё больш сыходзіць у інтэрнэт прастору, то 

афіцыйныя сайты дзяржаўных органаў і арганізацый павінны прадастаўляць 

актуальную інфармацыю, магчымасць карыстання інтэрнэтам усё большаму 

колу людзей, у тым ліку людзей з абмежаванымі магчымасцямі.  

У сувязi з гэтым план работ на 2018 год кіравання праектавання 

інфармацыйных тэхналогій КУП «ЦІТ Мінгарвыканкама» ўключае работы па 

рэінжынірынгу сайта Ленінскага ЖКГ г.Мінска з мэтай пашырэння складу 

людзей, прадстаўленнем магчымасці выкарыстоўваць дзяржаўныя інтэрнэт 

сэрвісы людзям з абмежаванымі магчымасцямі. 

Мэта дыпломнай работы – рэінжынірынг сайта Ленінскага ЖКГ 

г.Мінска з мэтай ўключэння версіі для людзей са слабым зрокам, 

забеспячэння адлюстравання сайта на розных мовах. 

Прадмет даследавання – тэхналогіі прадстаўлення інфармацыі сайтаў 

для людзей з абмежаванымі магчымасцямі і магчымасці падтрымкі 

мультымоўнасцi. 

Аб'ектам даследавання дадзенай работы з'яўляецца сфера дзейнасці 

жыллёва-камунальных раённых службаў і патрэбнасці насельніцтва ў іх 

інфармацыі, бягучая версія сайта Ленінскага ЖКГ г.Мінска. 

У дыпломнай рабоце вырашаюцца наступныя задачы: 

 Вывучэнне патрабаванняў да афіцыйных сайтаў дзяржаўных 

органаў і арганізацый і бягучай версіі сайта Ленінскага ЖКГ г. Мінска; 

 Вывучэнне тэхналогій прадстаўлення інфармацыі сайтаў для 

людзей з абмежаванымі магчымасцямі і магчымасці падтрымкі 

мультымоўнасцi; 

 Распрацоўка версіі сайта для слабавідушчых; 

 Рэалізацыя моўных версій сайта; 

 Адладка і тэставанне сайта, выгрузка на рэальны сервер для 

эксплуатацыі. 



Abstract 

 

Diploma work 53 pages, 34 drawings, 19 sources. 

   

DIGITAL SERVICE, BOOKING, WEB APPLICATION, PHP, 

JAVASCRIPT, DATABASE MYSQL. 

 

As the life of the community increasingly goes to the Internet, the official 

websites of government agencies and organizations must provide up-to-date 

information, the possibility of using the Internet for an increasing number of 

people, including people with disabilities.  

As part of this, the work plan for the year 2018 of the Information 

Technology Management Department of PMC «CIT Minsk City Executive 

Committee» includes the work on re-engineering the site of the Lenin Municipal 

Housing and Communal Services of Minsk with the aim of expansion of the 

people with the opportunity to use public Internet services for people with 

disabilities. 

The purpose of the thesis is the reengineering of the Leninsky Housing and 

Communal Services site in Minsk to include a version for the visually impaired 

and ensure the site is displayed in different languages. 

The subject of the research is the technologies for presenting information of 

sites for people with disabilities and the possibility of supporting multilingualism. 

The object of research of this work is the scope of activities of housing and 

communal services and the needs of the population in their information, the current 

version of the site of the Lenin Municipal Housing and Communal Services in 

Minsk. 

In the thesis the following tasks are solved: 

 Study of the requirements for official websites of state bodies and 

organizations and the current version of the Lenin Housing and Communal 

Services website in Minsk; 

 Studying technologies for presenting information sites for people with 

disabilities and the possibility of supporting multilingualism; 

 Development of a site for the visually impaired; 

 Implementation of language versions of the site; 

 Debugging and testing the site, uploading to a real server for 

operation. 


