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АНОТАЦІЯ

Об’єм пояснювальної записки 46 сторінок. У роботі представлено 6
графічних рисунків та 16 таблиць. Кількість бібліографічних посилань - 18.
Мета роботи – розробити сайт кафедри біомедичної інжерерії.
Для реалізації поставленою мети поставлені наступні задачі:
 аналіз методів та засобів розробки сайту кафедри БМІ;
 створення структури сайту;
 створення дизайну сайту;
 Створення готового Web-сайту та наповнення його матеріалами.
Ключові слова:
Сайт, HTML, CSS, PHP, CMS, Wordpress, MySQL.

ANNOTATІON

Volume of explanatory notes is 46 pages. The draft submitted 6 graphic
illustrations and 16 tables. The number of bibliographical references - 18.
The paper presents 6 graphic figures and 16 tables. Number of citations - 18.
Purpose - to develop the site of the Department of Biomedical inzhereriyi.
To achieve this goal it was decided to put the following tasks:
• Analysis of methods and means of developing the site Scientific
Conference;
• creation of site structure;
• create a site design;
• Creation of Web-site finished with the filling material
Keywords:
Site,

HTML,

CSS,

PHP,

CMS,

Wordpress,

MySQL.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

HTML – HyperText Markup Language
IDE – Integrated Development Environment
FTP – File Transfer Protocol
PHP - Hypertext Preprocessor
CSS – Cascading Style Sheets
СУБД - Система управління базами данних
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ВСТУП

Процеси суспільного розвитку призводять до поступової зміни
індустріального

суспільства

інформаційним.

Інформаційні

технології

набувають все більшої актуальності та мають вплив на суспільний розвиток,
процеси інформатизації зачіпають всі сфери діяльності людини. Еволюція
сфери інформаційних технологій є чинником, що впливає на зміни в
економіці, політиці, культурі та освіті. У цих умовах інформація стає одним
з

основних

інструментом,

стратегічних
з

ресурсів,

допомогою

якого

а

інформаційні

цей

ресурс

технології

-

використовується.

Інтегруючись у простір освіти, ці технології призводять до його
трансформації

та

становлення

відповідно

до

тенденцій

розвитку

інформаційної цивілізації. Тому однією з актуальних проблем є інтенсивне
зростання впливу інформатизації на освітню сферу. Значне місце належить
створенню інформаційних ресурсів, які спрощують і прискорюють доступ
та користування інформацією, чим роблять процес інформування більш
ефективним. ????
Кожен структурний підрозділ вищого навчального закладу прагне
бути конкурентоспроможним, відкритим, мати привабливий імідж та
ефективну систему роботи з інформацією для забезпечення внутрішніх
потреб та надання необхідних відомостей громадськості. Це обумовлює
функції, які він виконує: представницька (містить дані про історію та
наукову діяльність), освітня (організовує освітній процес онлайн: розклад,
навчальні матеріали), інформаційна (містить новини про події, результати
діяльності тощо), комунікативна (надає можливість задавати питання і
обмінюватися інформацією між викладачами, студентами, адміністрацією).

ІМ11.11.1300.1118.ПЗ
Змін. Лист № докум.
..

Підпис Дата

Лист
9

Сайт кафедри - це інтернет-ресурс, метою якого є інформування
абітурієнтів, студентів, викладачів, працівників університету та всіх
зацікавлених про історію та діяльність кафедри, викладацький склад,
наукову робота, учбовий процес тощо.
Таким чином, актуальність створення сайту полягає у підтримці
процесу інформатизації кафедри, що б забезпечило б відкритість діяльності
кафедри, висвітлення її діяльності та формування її позитивного іміджу.
Мета роботи – створення сайту кафедри, розробка його структури та
контенту.
Для реалізації мети поставлені наступні задачі:
 аналіз методів та засобів розробки сайту
 створення структури сайту;
 створення дизайну сайту;
 створення готового Web-сайту та наповнення його матеріалами.
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1 ОГЛЯД ІНТЕРНЕТ САЙТІВ ОСВІТНЬОГО НАПРЯМУ

1.1 Поняття веб-сайту

Веб-сайт — це сукупність логічно зв'язаної гіпертекстової інформації,
оформленої у вигляді окремих сторінок і доступної в мережі Інтернет.
Це визначення веб-сайту було правильним на початку формування
інтернету. В 90-х роках були в основному статичними сторінками. Для
розробки даних ресурсів потрібно було знати та використовувати лише
мову гіпертекстової розмітки — HTML. Якщо ж сторінка надавала якісь
програмні засоби — це були виключно засоби, що міг надати сервер, на
якому розташований веб-сайт. Про зручність і красу тогочасних веб-сайтів
взагалі особливо не доводилося говорити. Але з плином часу все у світі
змінюється і веб теж не стоїть на місці.

1.2 Обґрунтування потреби в веб-сайті

В даний час розвиток інформаційних технологій є не тільки
найважливішою областю знань, але є механізмом функціонування та
розвитку соціальних відносин. На сьогоднішній день практично кожна
організація має власний веб-сайт. Сайт є інструментом для ознайомлення з
тою чи іншою організацією.
Сайт кафедри БМІ — веб-сайт, який включає в себе систему
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управління контентом. Наповнення даного сайту повинно бути простим та
зрозумілим, мати безліч функцій для редагування. Даний сайт розроблявся з
метою донесення інформації про кафедру, її склад та дисципліни які на ній
викладаються та інше. Сайт дозволяє виконувати такі задачі як:
 Додання та редагування новин кафедри;
 Інформування аудиторії;
 Розміщення необхідних розділів сайту
 з контактною інформацією;
 Розміщення інформації про викладачів кафедри;
 Додавання матеріалів для студентів.
Сайт повинен у повному обсязі надавати інформацію про кафедру
абітурієнтам, студентам інформацію про викладачів, викладачам
допомагати доносити інформацію до студентів.

1.3 Аналіз існуючих сайтів кафедр НТУУ «КПІ»

1.4 Обґрунтування вибраного веб-редактора
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В наш час існує безліч програм для створення сайту та розміщення
його в інтернеті. При цьому потрібно пам’ятати, що це лише інструмент для
розробника. Але це не впливає на те чи сайт буде привертати сайт увагу
користувачів або чи буде він успішний у бізнесі. Це залежить тільки від
маркетингу та фантазії дизайнера (розробника).
Для створення та редагування сайту було обрано IDE PhpStorm.
Переваги PhpStorm:
1. ІСР надається безкоштовно для студентів та працівників ВНЗ.
2. Можливість скасування дії.
3. Можливість віддаленого підключення до FTP.
4. Підтримка плагінів.
5. Автодоповнення коду які фіналізують, класи, методи, теги і т.д.

Висновки за розділом 1

На основі проведеного аналізу було визначено недоліки та переваги
існуючих

сайтів

науково-практичних

конференцій.

Більша

частина

досліджених сайтів конференцій є «статичними», написані за допомогою
стандартної мови розмітки веб-сторінок в інтернеті HTML, тобто
представляють собою набір розміщених на інтернет-сервері файлів, що не
містить виконуваних на стороні сервера програм. На таких сайтах
неможливо

динамічно

генерувати

вміст,

повноцінно

відвідувачів, наповнювати сайт інформацією без

підтримувати

допомоги FTP або

сторонніх веб-скриптів, що дозволяють редагувати сторінки. При великій
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кількості сторінок виникає необхідність внести однотипні зміни. Інші сайти
конференцій є «динамічними», що створенні на базі CMS, на відміну від
«статичних»

включають в себе набір виконуваних на стороні інтернет-

сервера програм, що формують сторінки. Сторінка сайту, показувана в
підсумку браузеру користувача, формується на стороні сервера динамічно,
за запитом, з сторінки-шаблону і окремо збереженого вмісту. Розглядаючи
основні переваги та недоліки, можна виділити, що на більшості сайтів не
реалізовано концепцію введення конференцій без використання сторонніх
служб.
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2 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ВЕБ-САЙТУ

??????

2.1 Планування веб-сайту

На етапі планування, перш за все, слід визначити призначення
майбутнього сайту. Тут доцільно визначити, буде сайт тематичним чи різні
його сторінки будуть присвячені різнім темам і яким саме. На етапі
планування можна виділити наступні задачі:
 фіксація цілей і завдання сайту;
 максимально детальний опис майбутньої аудиторії;
 визначення того, що ми чекаємо від відвідувачів сайту;
 аналіз сайтів;
 планування того, чим наш майбутній сайт буде відрізнятися від
інших;
 вибір сервісів та функцій;
 аналіз структури майбутнього сайту;
 планування наповнення для основних сторінок / розділів;
 створення візуального плану ключових сторінок;
 оцінка зручністі використання сайту користувачем;
 планування способу отримання зворотного зв'язку;
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 оцінка перспективи розвитку сайту [8].

2.2 Вибір засобів розробки веб-сайту

Враховуючи поставлені вище завдання найбільш оптимальним засобом
для розробки такого роду – застосування мови розмітки документів у
Всесвітній павутині - HTML , формальної мови опису зовнішнього вигляду
документа, написаного з використанням мови розмітки - СSS, прототипноорієнтованого сценарного типу мови програмування JavaScript, скриптової
мови програмування загального призначення

PHP з використання баз

данних MySQL та системи управління вмістом - CMS.
Існує безліч систем, на яких можна створити сайт будь-якої складності.
Важливо грамотно вибирати CMS, виходячи з суті проекту.
Проаналізовано для створення сайту-конференцій наступні види
систем управління вмістом: Wordpress, Joomla.

2.2.1 Cистема управління вмістом Joomla

Joomla — написана на мові PHP і така, що використовує як сховище
змісту базу даних MySQL. Joomla є, захищена ліцензією GPL. Одній з
головних особливостей Joomla є відносна простота управління при
практично безмежних можливостях і гнучкості при виготовленні сайтів.
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CMS Joomla включає різні інструменти для виготовлення веб-сайту.
Важливою особливістю системи є мінімальний набір інструментів при
початковій установці, який збагачується в міру необхідності.
До недоліків CMS Joomla можна віднести.
1. Швидкість завантаження сторінок. Ця проблема дійсно має місце
бути. Система сама по собі вимагає пристойні умови для
розміщення на хостингу. Відповідно вона використовує більше
ресурсів хостингу, ніж скажімо, самописний сайт на HTML [11].
2. Joomla має певні проблеми в плані безпеки.
3. Проблеми з SEO-оптимізацією сайтів (комплексу заходів для
підняття позицій сайту в результатах видачі пошукових систем по
певних запитах користувачів) на Joomla.

2.2.2 Cистема управління вмістом WordPress

WordPress - система керування вмістом сайту з відкритим вихідним
кодом, розповсюджувана під GNU GPL. Написана на PHP, в якості бази
даних використовує MySQL. Сфера застосування - від блогів до досить
складних новинних ресурсів та інтернет-магазинів. Вбудована система
«тем» і «плагінів» разом з вдалою архітектурою дозволяє конструювати
практично будь-які проекти. WordPress випущений під ліцензією GPL 2.
WordPress

користується найбільшою популярністю серед веб-

майстерів та вважається дуже простою у використанні системою. На
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підставі встановлених шаблонів користувач може всього за кілька
нескладних дій створити працездатний блог. Підключивши ж кілька
модулів з'являється можливість роботи системи WordPress як повноцінної
CMS. До того ж, для роботи з сайтом користувачеві практично не потрібно
знання HTML-мови. Тому дану платформу вважають ідеальною для
новачків.
WordPress відмінно взаємодіє з пошуковими системами. Тому у сайту,
створеного на цій системі, з'являється можливість отримати більше
відвідувачів через пошуковики.
До переваг даної системи можна віднести наступні факти.
1. Система повністю безкоштовна.
2. Візуальний редактор, який дозволяє зручно редагувати інформацію.
3. Можна створювати великі інформаційні сайти та портали.
WordPress ідеально підходить для задачі створення сайту кафедри БМІ,
так

як

це

хороший

інструмент

для

управління

контентом.
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2.3 Розробка інтерфейсу

Титульна сторінка (головна) будь-якого сайту повинна максимально
інформативно і в стислому об'ємі відображати необхідну користувачеві
інформацію про сайт. На головній сторінці необхідно помістити логотип
веб-сайту, основне меню сайту (для навігації з його структури), новини та
посилання на сайт факультету та інші ресурси НТУУ «КПІ».

2.4 Засоби розробки веб-сайту

Для створення і супроводу динамічних сайтів було використано CMS
(Content Management System) - систему управління вмістом, яку називають
движком сайту. В даний час популярними системами управління є Drupal,
Joomla та WordPress. На основі цих CMS можна створювати функціональні і
легко керовані PHP-сайти.
Для створення сайту використані знання з HTML, CSS, PHP та навички
при роботі з СMS і сервером Apache.

2.4.1 Мова розмітки гіпертекстових документів HTML

HTML (англ. HyperText Markup Language — Мова розмітки
гіпертекстових документів) — основана на SGML текстова мова розмітки,
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призначена для маркування документів, що містять текст, зображення,
гіперпосилання,

тощо.

відображаються

із

HTML-документи

допомогою

лежать

веб-браузерів.

в

основі

Разом

із

Веб,

і

видимою

інформацією, HTML-документи містять додаткові метадані, такі як,
наприклад, мова тексту, автор документа, стислий підсумок. Мова розмітки
розроблялась консорціумом W3C, остання версія — 4.01, очікується, що
HTML буде замінена розширюваною мовою розмітки гіпертексту (XHTML)
[12].
Найпростіша веб-сторінка складається з текстових блоків, декількох
рисунків, горизонтальних розмежувальних ліній та гіперпосилань. Більш
складні веб-сторінки містять фрейми, елементи керування, динамічні
ефекти та анімовані об'єкти.
Крім свого стандартного застосування таблиці в html-мові також
використовують, якщо потрібно розташувати якийсь текст чи об'єкт у
певному місті на веб-сторінці [13].

2.4.2 Каскадні таблиці стилів СSS

Каскадні таблиці стилів (CSS) є потужним інструментом для керування
зовнішній вигляд вашого веб-сайту, вплине на уявлення документа або
набору документів.
Переваги CSS:
 CSS дозволяє значно багатший, ніж документ виступу HTML все
дозволено, навіть у розпал презентаційних запал HTML;
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 CSS дозволяє задати кольору на текст і на тлі будь-якого елементу;
 CSS дозволяє створювати рамки навколо будь-якого елемента, а
також збільшення або зменшення простору навколо них;
 CSS дозволяє змінити спосіб текст пишеться з великої літери,
прикрашені (наприклад, основний), розташованих на відстані, і
навіть будь воно відображається на всіх.
І CSS дозволяє виконувати багато інших ефектів. За допомогою CSS,
ви також можете створювати спеціальні ефекти, включаючи текст
перекидання, а також контролювати розміщення графіки та дизайну макета
сторінки.
Каскадні таблиці стилів являє собою набір інструкцій, який вказує веббраузер, як представити або дисплей, різні HTML-елементи, такі як, який
шрифт використовувати, який розмір тексту абзацу повинен бути, який
колір тексту заголовка має бути, або Не повинно бути колір фону стосовно
до конкретних елементів, і так далі. Ви можете використовувати кілька
таблиць стилів, щоб налаштувати дисплей вашого веб-сайту в різних
браузерах, різних платформ і різних пристроїв [16].

2.4.3 Мова програмування PHP

PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor — «Інструмент для створення
персональних веб-сторінок») — мова програмування, створена для
генерування HTML-сторінок на веб-сервері і роботах з базами даних.
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В

даний

час,

підтримується

переважною

більшістю

хостинг-

провайдерів. В області програмування для Мережі, PHP — одна з
популярних скріптових мов (поряд з JSP, Perl і ASP) завдяки своїй простоті,
швидкості виконання, багатій функціональності і поширенню початкових
кодів [14].
PHP відрізняється наявністю ядра і модулів, що підключаються для
роботи з базами даних, сокетами, динамічною графікою, криптографічними
бібліотеками, документами формату PDF і тому подібне. Існують сотні
розширень проте в стандартне постачання входить лише декілька десятків
тих, що добре зарекомендували себе. Інтерпретатор PHP підключається до
веб-серверу або через модуль, створений спеціально для цього сервера
(наприклад, для Apache або IIS), або як Cgi-розширення.

2.4.4 Веб-сервер Apache

Найпоширеніший веб-сервер в світі - це Apache. За даними компанії
Netcraft, загальне число веб-узлів, що працюють під його управлінням, до
кінця 1998 р. досягло 2 млн. (55% загального числа вузлів) і постійно росте.
Для порівняння: на долю серверів Microsoft доводиться 25%, Netscape - 7%.
Будучи

безкоштовною

відкритою

програмою,

призначеною

для

безкоштовних же Unix-систем (FREEBSD, Linux і ін.), Apache по
функціональних можливостях і надійності не поступається комерційним
серверам, а широкі можливості конфігурації дозволяють побудувати його
для роботи практично з будь-якою конкретною системою. Існують
локалізації сервера для різних мов, у тому числі і для російської.
Історично склалося так, що російські тексти в Internet можуть бути
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представлені в різних кодуваннях, з яких найбільш поширені koi8-r (або
просто koi8) і Windows-1251: з першою працюють більшість серверів і
робочих станцій під управлінням Unix, друга є стандартною для всіх версій
Windows. Оскільки кодування Windows-1251, природно, застосовується на
переважній більшості клієнтських машин, частка тих, хто подорожує по
російській частині WWW, використовуючи koi8, не перевищує зараз 5%.
Проте в цьому кодуванні зберігаються документи на багатьох Unixсерверах, в ній найчастіше передаються поштові повідомлення і практично
завжди

-

листи

в

телеконференції,

з

нею

ж

працюють

багато

російськомовних каналів IRC (до речі, абревіатура КОІ розшифровується як
("код обміну інформацією"). Щоб вирішити проблеми, що виникають при
неспівпаданні кодувань тексту на сервері і клієнтській машині, і був
створений російський модуль APACHE-RUS для веб-сервера Apache [15].

2.4.5 Система управління вмістом CMS Wordpress

Wordpress – це cистема управління вмістом (CMS), що створена для
блогів, сайтів та порталів.
Wordpress реалізує наступні задачі:
 Додання та редагування новин кафедри;
 Інформування про розклад занять;
 Розміщення необхідних розділів сайту
 Розміщення інформації про викладачів кафедри;
 Додавання матеріалів для студентів.
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Висновки за розділом 2

При створенні сайту було використано стандарт ISO / IEC 12207 та на
основі цього розроблено методологію сайту.
Було проаналізовано методи створення веб-сайту, а саме вручну з
використанням

HTML,

СSS

та

PHP+MySQL

та

за

допомогою

автоматизованої розробки сайтів з використанням Content Management
System (CMS), їхні недоліки та переваги.
Статичні

сайти не

конференцій, так як для

задовольняють

вимог при

розробці

сайту

створюваного сайту потрібна адміністративна

частина. Було зроблено висновок використовувати засоби СMS для
створення сайту. Оскільки системи управління вмістом Wordpress, Joumla та
ін. підходять більше для сайтів та блогів загального призначення і різних
тематик, функціоналу проведення конференцій, зазначеному в технічному
завданні такі СMS не мають.
Для створення сайту було вибрано використання спеціалізованої
системи управління вмістом для проведення конференцій – Open Conference
System,

що

містить

необхідний

функціонал

та

можливості.
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3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА РОЗРОБКИ ВЕБ-САЙТУ КАФЕДРИ БМІ

3.1 Технічне завдання створення сайту

На основі проведеного аналізу методів та засобів розробки сайту, огляду
і аналізу існуючих сайтів і методології створення сайтів кафедр НТУУ
«КПІ» в розділі 1 і 2 було розроблено технічне завдання сайту, його
структура та дизайн.
Сайт створюється на базі системи управління контентом (далі - cистема).
Система повинна виконувати функції:
 керування інформаційною структурою;
 керування зовнішнім виглядом та змістом веб-сторінок;
 керування обміном інформацією із сторонніми базами даних та
комп'ютерними програмами;
Система повинна забезпечувати такі функції адміністрування:


швидко змінювати структуру розділів сайту;



змінювати та редагувати інформаційне наповнення розділів сайту;



забезпечувати автоматичну публікацію готових матеріалів пов’язаних
між собою розділах згідно структури сайту;

Вимоги до адміністративного інтерфейсу cистеми.
1. Адміністративний інтерфейс системи має бути інтуїтивним та
зрозумілим користувачу початкового рівня;
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2. Адміністративний

інтерфейс

системи

має

використовувати

стандартний інтерфейс файлових менеджерів (папки, дерева, тощо).
Вимоги до адміністрування системи:
 забезпечення віддаленого адміністрування ресурсів сайту;
 система повинна врахувати можливість розміщення технічного
комплексу сайту на території сторонньої компанії яка надаватиме
хостинг-послуги, за умови забезпечення нею система повинна мати
можливості підтримки багатьох сайтів з різним дизайном і різними
доменними адресами.
Вимоги до структури cайту:
 основною одиницею структури cайту є розділ;
 структура cайту повинна передбачати 3 (три) рівня: головна сторінка
cайту, сторінка розділу cайту, яка містить прямі посилання на вебсторінки з необхідною інформацією, веб-сторінка з інформацією,
необхідною відвідувачу (користувачу);
 головна сторінка cайту та всі сторінки розділів мають бути оснащені
ідентичними засобами швидкої навігації по cайту;
 кожна веб-сторінка cайту має належати до одного або декількох
розділів cайту;
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3.2 Загальна структура сайту

На рисунку 3.1 представлена структурна схема сайту, яка враховує всю
специфіку веб-сайту, що розробляється.
На головній сторінці відображається основна інформація про кафедру,
новини, посилання на ресурси НТУУ «КПІ».
Сторінка «Про кафедру» містить інформацію про кафедру.

Рисунок 3.1 ― Структурна схема сайту
Відповідно до розробленої структури спроектовано головну сторінку
сайту (рисунок 3.2). На даній сторінці розміщено основні структурні
елементи, перехід за якими здійснюється за допомогою гіперпосилань.
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Рисунок 3.2 ― Головна сторінка сайта
Як і планувалося на етапі постановки завдання, сайт містить необхідні
структурні і навігаційні елементи: навігаційне меню (у вигляді текстових
посилань), контакти, новини і посилання на інші ресурси.
При натисненні на посилання «Про кафедру» виводиться інформація
про кафедру (рисунок 3.3). Це набагато спрощує пошук для користувачів.
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Рисунок 3.3 ― Про сайт

3.3 Створення сторінок веб-сайту

Розробка веб-сайту велася в основному в програмному пакеті
Wordpress. Вибір даного пакету обґрунтований тим, що його освоєння
віднімає мало часу, під час розробки доступний попередній перегляд кожної
окремо зробленої операції, доступна велика кількість функцій (організація
інтерактивних елементів сайту, створення гіперпосилань в декілька натисків
мишки і тому подібне), пакет підтримує велику кількість технологій
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(HTML, PHP, ASP, Java, XML, XSLT, CSS та інші).
При

створенні

сайту

використовувався

власний

шаблон.

Для

редагування шаблонів був використаний IDE PhpStorm.

3.4 Опис встановлення на сервер CMS Wordpress

Для доступу до адміністративної панелі управління Wordpress
використовуйте адресу вашого веб-сайту. Після правильного введення
адреси, відкриється головна сторінка сайту (рисунок

3.6). Для входу в

адміністративну частину сайту потрібно ввести логін і пароль головного
адміністратора сайту.

Рисунок 3.6 ― Головна сторінка панелі управління Wordpress
При правильному введенні імені користувача і пароля відкриється
головна сторінка адміністрування системою, тобто буде відкрита панель
управління Wordpress, яка надасть управління всіма функціями і
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можливостями Wordpress.

3.5 Створення сайту, дизайну та розділів

Після встановлення Wordpress, адміністратор сайту може створити
стільки сайтів конференцій, скільки

потрібно. Система Wordpress була

розроблена для того, щоб дозволити провести прості, одноразові
конференції, або завершити кілька конференцій, кожна з яких може
відбуватися протягом кількох років.
Щоб розпочати управління сайтом (рисунок 3.9) адміністратору сайту
потрібно увійти в меню адміністратора, що містить набір посилань для
початкової конфігурації сайту конференції.

Рисунок 3.9 ― Управління сайтом
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Висновки за розділом 3

В ході роботи отримано повнофункціональний якісний веб-сайт, що
задовольняє всім вимогам поставленим на етапі формування технічного
завдання і запропонованій у розділі 2 методології розробки сайту науковопрактичної

конференції.

Розроблена

система

містить

інструкцію

користувача та адміністратора «універсального» сайту.
Даний сайт орієнтований для створення будь-яких конференцій,
тестування проводилося для V міжнародної конференції “Біомедична
інженерія і технологія”. З його допомогою вдалось автоматизувати процеси
керування конференціями і редагування матеріалів, доповідей та тезис.
При розробці веб-сайту були використані готові модулі аутентифікації,
індексації, доступу користувачів і здійснення пошуку по сайту. Дані модулі
були допрацьовані з урахуванням специфіки веб-сайту і успішно
упроваджені в його структуру.
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ

4.1 Вступ

Тема дипломного проекту – створення веб-сайту, тобто розробка
автономного программного продукту, був виконаний і розміщений на
хостингу, на базі серверної кімнати. Тому потрібно розглянути заходи
безпеки у серверному приміщенні.

4.2 План серверної кімнати

Таблиця 4.1 – Характеристики приміщення
Параметри
Розміри приміщення
Кількість працюючих
Площа
Об’єм

Кількісна і візуальна характеристика
5200 (мм) × 3500 (мм) × 2800 (мм)
1 чол.
18,2 (м2)
50,96 (м3)

Таблиця 4.2 – Характеристики обладнання
№

Назва

Характеристика

№ на
малюн
ку

1

Ноутбук Lenovo B570 (1 шт.)

Екран: Глянцевий 15.6 (1366x768) LED

3

HD;Процесор: Pentium B960 Sandy Bridge
(2.2 ГГц);Оперативна пам’ять: 4 Гб DDR3
1600MHz; Жорсткий диск: 500
Гб;Відеоадаптер: Intel HD Graphics;
Оптичний привід: DVD+/-RW
2

Сервер Dell PowerEdge C6100 (1

Процесор: 8x Intel Xeon Quad Core L5420

шт.)

2.5Ghz Low Power Processor; Оперативна
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пам’ять: 32GB RAM; RAID-контроллер: LSI
SAS1068E (Hardware RAID 0, 1, 5); Корзина:
16 дисков форм-фактора 2.5" по 4x
Supermicro X7DWT-S5023 Serverboard; Блок
питания: 2x500W; Відеоадаптер:
вбудований; Габарити (Ш х Д х В): 414 x 717
x 216 мм
3

Серверна шафа (1 шт.)

Висота: 42U;Глибина: 1000 мм;Ширина:

2

1000 мм;Колір чорний: Стінки: знімні,
перфоровані; Максимальне навантаження:
600кг; Рівень захисту: IP20
4

Роутер Asus RT-N12+

WAN-порт: Ethernet





5

Коммутатор

HP

E2520-24G-PoE

5

Интерфейсы: 4 х LAN 10/100/1000
Мбит/с
1 х WAN 10/100/1000 Мбит/с
2 х USB 2.0
Скорость Wi-Fi: 300 Мбит/с
Частота работы Wi-Fi: 2.4 ГГц, 5
ГГц
Поддержка PoE: Есть

6

Дополнительные возможности: Установка в

Switch (J9299A)

19-дюймовую стойку или шкаф; HP PCM+ /
HP PCM; Интерфейс командной строки;
Внешнее управление (последовательный
интерфейс RS-232C); IEEE 802.3 Ethernet
MIB; Повторитель MIB; Ethernet-интерфейс
MIB
6

Кондиціонер SAMSUNG

Тип: сплит-система.;Холодо/Теплопроизв.:

AQ12UGF (1 шт.)

3,5/3,8 кВт. Обогрев/охлаждение: 1,053/1,09

7

кВт. ; Габариты наружного блока:
470х660х240 мм. Вес: 25 кг.
7

Источник бесперебойного питания

Выходная мощность: 480; Диапазон

Powercom RPT-800AP Schuko

входного напряжения при работе от сети:160

4

- 275 В; Время работы при половинной
нагрузке: 13 мин (нагрузка 100 Вт); Тип
используемой батареи: Герметичная
необслуживаемая свинцово-кислотная 12 В,
7.2 Ач

Рисунок 4.1 – План робочого приміщення
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1) сервер; 2) серверна шафа; 3) ноутбук; 4) джерело безперебійного
живлення (ДБЖ); 5) роутер; 6) комутатор (світч);7) кондиціонер; 8)шафа;
9)стіл; 10) стілець.
Отримані величини, які характеризують параметри серверної кімнати,
не відповідають встановленим нормам. Розташування обладнання виконане
таким чином, щоб мінімізувати людський фактор пошкодження пристрою,
та зменшення впливу побутового пилу на отримання результатів
дослідження.

4.3 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів

Небезпечні та шкідливі виробничі чинники відповідно до ГОСТ
12.0.003-74 за природою дії поділяються на 4 групи.
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Таблиця 4.4 – Небезпечні та шкідливі виробничі чинники
Фізичні

Хімічні

Біологічні

Психофізичні

- мікроклімат приміщення;

Пил

-

-

- електронебезпека;
- небезпека пожежі.
- електронебезпека;

4.3.1 Мікроклімат

Джерелом тепла є нагрівання серверного електрообладнання. Робота з
сервером виконуються на місці адміністратора сидячи і не потребує
фізичного навантаження.
Таблиця 4.5 - Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні
№

Джерело зміни показників

Наслідок

мікроклімату
1

Нагрівання комп’ютерної техніки

Нагрівання відео приборів, процесора комп’ютера та вихід
зі строю

2

Висока температура повітря зовні

Напруженість та зменшення працездатності працівника

(на вулиці)
3

Низька температура повітря зовні

Некомфортні умови праці для працівника

(на вулиці)
4

Протяги

Захворювання працівників, збільшення кількості пилу.

За санітарно-гігієнічним нормуванням (ДСН 3.3.6.042-99) основні
характеристики мікроклімату серверної відповідають встановленим нормам,
виконано наступні заходи і засоби для нормалізації параметрів мікроклімату
(табл. 5.4).
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Таблиця 4.6 – Заходи для нормалізації показників мікроклімату
Технічні
заходи

Вид захисту
У технологічному
обладнанні
У приміщенні

Організаційні заходи
ЗІЗ

Заходи
Застосовуються куллери у серверному корпусі
У холодний період року: опалення кондиціонер Samsung
AQ12UGF додаткове утеплення наружних поверхонь
приміщення
У теплий період року: кондиціонер Samsung AQ12UGF
Збільшення перерв для працівника, чистка кондиціонеру.
Не передбачені

Вимоги, що відповідають санітарно-гігієнічному нормуванні для
серверної кімнати відповідають нормі завдяки прецизійному кондиціонеру
SAMSUNG AQ12UGF, відповідно нормативу ДСН 3.3.6.042-99.

4.3.2 Освітлення

В даному приміщені проводять
ся роботи по технічній підримці ресурсу. Основна частина роботи
відбувається з командним терміналом на Linux. Фон програмисередовища розробки – чорно-білий, розмір об’єктів на моніторі (шрифт
програми) в середньому складає 4-6px, тобто 2-3мм

та розмір

мінімальних об’єктів 2px, тобто 1мм, тому точність зорової роботи
середня.
Таблиця 4.7 - Джерела небезпеки пов’язані із освітленням
№

Джерело небезпеки

Наслідок

1

Підвищена яскравість світла

Порушення зору працівника, згодом

2

Малий монохромний екран контролю на

непрацездатність робітника

сервері, та малий шрифт
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Таблиця 4.8 – Заходи уникнення наслідків ненормованого освітлення
Технічні
заходи

Заходи
У технологічному
обладнанні
У приміщенні

Реалізація
Ввімкнення режиму автоматичної яскравості
Природнє освітлення: бокове (однобічне), 1 вікно на ПН-ЗХ (1,2 м ×
2,0м), склопакет двокамерний..
Штучне освітлення: комбіноване (2 лампи 24W HO G5)

Організаційні заходи
Засоби індивідуального захисту

Підтримання чистоти вікон та ламп та монітору
Окуляри для роботи за ноутбуком

5.2.3 Шум
Приміщення перебуває на значній відстані від гучної вулиці та поблизу
немає гучних об’єктів. Основними джерелами шуму є:
1.
2.
3.
4.

вентилятори в блоках живлення ноутбука та серверу;
вентилятори, що охолоджують процесори;
робота жорстких дисків
шум вулиць та внутрішній шум;
Таблиця 4.9- Таблиця шумів

№
1
2
2

Джерело шуму
Система охолодження процесора та
відео процесора серверу
Жорсткі диски

Наслідок
Емоційна напруженість працівника, що може призвести
до помилки в роботі та до підвищиної роздратованості

Установка для кондиціювання повітря

Середній рівень шуму у приміщенні може перевищувати встановлені
норми за ДСН 3.3.6.037-99, тобто 50 ДБА
Для запобігання впливу шуму вжито наступні заходи (табл. 5.9).
Таблиця 4.10 – Засоби захисту від шуму
Вид захисту
Технічні заходи

Заходи
У технологічному обладнанні

Антивібраційні з'єднання
Жорсткі диски на без вібраційних кріпленнях

У приміщенні

Шумоізоляція від зовнішнього шуму
Перегородка серверної шафи з шумоізоляцією
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Організаційні заходи

Чистка апаратних частин від пилу
Перевірка на відсутність зазорів
Перевірка на належний стан кріплень

ЗІЗ

Не передбачені

4.3.3 Небезпека електромагнітного опромінення

Таблиця 4.11 - електромагнітне опромінення
№

Джерело небезпеки

Наслідок

1

Електромагнітне випромінювання від

Болі у голові, сповільнення пульсу,

комп’ютера

порушення діяльності серцево-судинної
системи

2

Статична електрика внаслідок поляризації

Порушення ЦНС, нагрівання шкірного

металевих частин жорстких дисків

покрову, мимовільне скорочення м’язів

Таблиця 4.12 - Заходи безпеки
№
1
2
3

Заходи
Організаційні
Технічні

Реалізація
Проведення перерв з деяким інтервалом часу

Техн.обл.

Встановлення серверної шафи

Приміщ.

Захист вікон сітками, металізованими шторами
Не передбачені

ЗІЗ

4.3.4 Електробезпека

Споживачами електроенергії є ПК, кондиціонер, сервер.
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Таблиця 4.13 – Джерела небезпеки
№

Джерело небезпеки

Наслідок

1

Пошкоджені кабелі чи несправні вузли

Ураження працівника струмом, як

2

Деталі комп’ютерної техніки, що знаходяться під

наслідок пошкодження шкірного покриву

напругою

– опіки, механічні ушкодження;

Відсутність ізоляції

отримання інших електротравм, що

3

можуть стати летальними для працівника

Таблиця 4.14 - Заходи безпеки в приміщені

Технічні
заходи

Заходи
У техн.
обладь.

Реалізація
Ввімкнення техніки в мережу через заземлені фільтри, встановлена
серверна шафа.

У приміщені

прихована проводка;
все обладнання вмикається в мережу через спеціальні розетки з
заземленням ИРДП.468829.001;
світильники встановлені на висоті 2, 8м ізоляцію струмовідних
частин

Організаційні заходи
ЗІЗ

Всі працюючі ознайомлені з правилами техніки безпеки
Діелектричні рукавиці

4.3.5 Пожежна безпека

В приміщенні знаходяться дерев’яний стіл, крісло, ПК, сервер,
тому потрібно визначити основні джерела ймовірного займання
Таблиця 4.15 – Джерела небезпеки
№

Джерело небезпеки

Небезпечний фактор

1

Несправності

Коротке замикання або

електропроводки, розеток

пробій ізоляції

Щільність проводки

Oплавлення ізоляції

2

Наслідок
Виникнення пожежі, яка спричинить
травматизм працівників; завдасть
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3

Загоряння будівлі
внаслідок зовнішніх
впливів

Виникнення пожежі чи
вибуху

Недотримання

4

заходів пожежної безпеки

судинній, дихальній системам,
можливі летальні випадки. Також

Загоряння
матеріалів, устаткування

Матеріали і

5

негативного впливу ЦНС, серцево-

знищення цінного устаткування,
матеріалів

Загоряння

речовини, схильні до

матеріалів

займання

Заходи необхідні для пожежної безпеки при роботі з сервером
Таблиця 4.16 - Заходи безпеки
№

Заходи

Реалізація

1

Організаційні

Організація інструктажів

2

Технічні

Обладнання найбільш стійке до пошкоджень. Вимикати, з розеток,

У техн. обладн.

при відсутності.
У приміщ.

Вільний доступ до мережних рубильників та вимикачів. У
коридорі – пожежний кран, вогнегасник та рукав.

3

ЗІЗ

Протигази, респіратори та маски, захисний одяг.
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Висновки за розділом 4

Мікрокліматичні

параметри

серверної

кімнати

не відповідають

встановленим нормам – низька температура, дія шумів та електромагнітного
поля на організм людини. Це приміщення не призначене для постійної
роботи, а тільки для підтримання серверу в робочому стані. Підтримання
відповідного рівня мікрокліматичних показників використовують необхідні
засоби та здійснюють заходи їх контролю. Щоб зменшити вплив шкідливих
речовин на організм людини приймають відповідні захисні міри.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. Проведено аналіз, на основі якого визначено недоліки та переваги
існуючих сайтів провідних ВНЗ
2. Проаналізовано методи створення веб-сайту, а саме метод ручного
верстування з використанням HTML, СSS та PHP+MySQL та за
допомогою автоматизованої розробки сайтів з використанням СMS,
3. Доведено оптимальність застосування сиситеми управління вмістом
Wordpress.
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ДОДАТОК А

Код шаблону головної сторінки сайту кафедри БМІ”.
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