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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

SADT - Structured Analysis and Design Technique
IDEF - Integrated DEFinition
UML - Unified Modeling Language
PHP - Hypertext Preprocessor
SQL - Structured Query Language
HTML – HyperText Markup Language
SGML – Standard Generalized Markup Language
XHTML – Extensible Hypertext Markup Language
XML – Extensible Markup Language
DOM – Document Object Model
CSS – Cascading Style Sheets
PHP – PreHypertextProcessor
СУБД – Система Управления Базами Данных
ЗІЗ – Засоби Індивідуального Захисту
ЧПУ – Числове Програмне Управління
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ВСТУП

Зараз дуже актуальною є тема створення web-сайтів. Різні підприємства,
навчальні заклади, міністерства та інші мають свою сторінку в Інтернеті. Це
найкраща реклама, інформаційний портал та важливий крок компанії до
здобуття нової аудиторії.
Впровадження інтернет-технологій заощаджує час пацієнта і лікаря. Не
треба добиратися до поліклініки, варто тільки включити комп'ютер і можна
зв'язатися з медичним закладом. Відеодзвінки дають можливість не тільки
провести опитування, а й зробити загальний огляд, що часто достатньо для
загального уявлення про здоров'я людини. Якщо все-таки необхідна зустріч з
лікарем, то записатися на прийом можна також через інтернет.
Таким чином, застосовуючи ту або іншу технологію веб-програмування, будь
вона клієнтською або серверною, розроблювач може одержати на своєму
сайті багаті інтерактивні можливості, серед яких:








інструменти зворотного зв'язку (поштові форми, гостьові книги);
інструменти розсилання (прайсів, новин);
система керування сайтом (CMS);
анімація елементів меню, фону, рекламних роликів;
інструменти пошуку по сайту;
інструменти он-лайн спілкування (чати);

Завдяки інтернету можна проводити консультації дистанційно, що
економить час не тільки пацієнта, але й лікаря.
Підводячи підсумок, хотілося б відзначити, що основна мета розробки
сайту - нести в собі інформацію, максимально доступно й зручно подавати її
користувачеві, забезпечувати актуальність і корисність цієї інформації.
Грамотно використовувати технології веб-програмування на сайті для
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керування інформацією - значить зробити ще один крок до досягнення
заповітної мети!
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РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД І ПОРІВНЯННЯ ІСНУЮЧИХ САЙТІВ ПОЛІКЛІНІК
КИЄВА
У цьому розділі буде представлено огляд та аналіз існуючих
інформаційних веб-ресурсів поліклінік Києва. Аналіз проводився на підставі
кількох основних критеріїв: наявність на сайті великої кількості реклами;
співвідношення інформаційної складової сайту з іншим наповненням;
наявність власної медичної інформаційноі системи [МІС]; своєчасність
оновлення новинних каналів та актуальність інформації новин.
1.1 Огляд сайту «Медичний центр "ПолиКлиника"»
Інтерфейс сайту «Медичний центр "ПолиКлиника"» є досить
ергономічним. На сайті є вся необхідна інформація про час роботи
поліклініки, її територіальному розташування і контактах, за якими можна
зв'язатися з поліклінікою. Переходи між сторінками здійснюються швидко і
без зависань, що свідчить про структурованість та валідность коду сайту.
На рис.1.1.1. можна побачити головну сторінку сайту http://poliklinika.com.ua/ - «Медичний центр "ПолиКлиника"».

Рисунок 1.1.1 – Головна сторінка сайту poli-klinika.com.ua
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Головна сторінка сайту містить повну інформацію про медичний
заклад, а також включає в себе список всіх лікарів-консультантів, до яких
можна звернутися за телефоном або, записавшись на прийом. Головним
недоліком сайту є велика кількість реклами сторонніх веб-ресурсів.
На рис.1.1.2. можна побачити сторінку з інформацією про лікарів, що
приймають у данному медичному закладі.

Рисунок 1.1.2 – Інформація про лікаря акушера-гінеколога
Інформація про лікарів подається в розгорнутій формі, із зазначенням
вищого навчального закладу, який закінчив лікар, всіх його ступенів і стажу
роботи. Мінусом є відсутність контактних даних лікаря та індивідуального
графіка роботи.
1.2 Огляд сайту «Поликлиника "Русановка"»
Сайт «Поликлиника "Русановка"» не має яких-небудь сервісів та
інструментів роботи з ним. Представлений він у вигляді статичної сторінки
на кіевсіком порталі з розміщенням фотографій розкладу роботи лікарів та
контактним телефоном.
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На

рис.1.2.1.

можна

побачити

сторінку

сайту

http://rusanovka.org/поликлиника-русановка - «Поликлиника "Русановка"».

Рисунок 1.1.1 – Сторінка сайту rusanovka.org/поликлиника-русановка
Інформаційна

складова

є

занадто

слабкою,

можна

спостерігати

відсутність інформації про лікарів, обладнання та послуги. Також заважає
наявність непотрібної реклами з боків основного контенту. Новинні канали
відсутні і контент не оновлюється.
1.3 Огляд сайту «Центральная стоматологическая поликлиника МОЗ
Украины»
Сайт «Центральная стоматологическая поликлиника МОЗ Украины» є
зразково-показовим прикладом гарного інформаційного ресурсу. Інтерфейс
сайту є інтуїтивно зрозумілим з структурованою навігацією і добре
продуманим описом послуг. Інформаційна складова дуже висока, наявність
стороннього матеріалу зведено до мінімуму. Відсутність реклами також
сприяє зручності роботи з ресурсом. Новинні канали показують детальну
роботу медичного закладу, своєчасно оновлюються і редагуються.
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На

рис.1.3.1.

можна

побачити

головну

сторінку

сайту

http://stomatclinica.kiev.ua/- «Центральная стоматологическая поликлиника
МОЗ Украины».

Рисунок 1.3.1 – Головна сторінка сайту «Центральная стоматологическая
поликлиника МОЗ Украины»
На головній сторінці розміщена інформація про адміністрацію
закладу, а такоже невеликий відступ про історію установи. У головному
меню можна побачити посилання на всі пацієнта ресурси. Пацієнт може
переглянути види послуг, що надаються полінлінікой, а також ціни на них.
На рис.1.3.2. можна побачити сторінку з інформацією про лікування
печінки травами.

Рисунок 1.3.2 – Сторінка зі статтею «Лечение корневых каналов»
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Висновки до розділу
На підставі вищеперелічених веб-ресурсів можна зробити наступні
висновки про те, яким потрібно робити інформаційний сайт поліклініки:
1. Информаційна частина мае бути по об’єму більша ніж
допоміжна;
2. Наявність реклами повинна зводитись до мінімуму, а також
розміщати її потрібно так, щоб не заважати нормальному
сприйняттю змісту статей;
3. Новинні канали повинні своєчасно оновлюватися і редагуватися,
адміністрування має бути на належному рівні;
4. Наявність МІС є незаперечним плюсом для сайту поліклініки.
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РОЗДІЛ 2 ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
У даному розділі будуть описані загрози безпеці для сайту і методи
боротьби з ними на фреймворке Ruby On Rails. Фреймворки веб додатків
зроблені для допомоги розробникам у створенні веб додатків. Деякі з них
також допомагають з безпекою веб додатку. Фактично, один фреймворк чи
не безпечніше іншого: якщо використовувати їх правильно, можливо
створювати безпечні додатки на різних фреймворків. Ruby on Rails має деякі
розумні хелпер-методи, наприклад проти ін'єкцій SQL.
2.1 Управління користувачами
Майже кожне веб додаток працює з авторизацією і аутентификацией.
Замість використання власних, можливе використання зовнішніх плагінів.
Але їх потрібно також оновлювати. Кілька додаткових заходів обережності
зроблять ваш додаток більш безпечним.
Для Rails є ряд аутентифікаційних плагінів. Хороші, такі як devise і
authlogic, зберігають паролі тільки зашифрованими, а не чистим текстом. У
Rails 3.1 можна використовувати вбудований метод has_secure_password, що має
схожі можливості.
Кожен новий користувач отримує активаційний код для активації
облікового запису по e-mail з посиланням в ньому. Після активації
облікового запису стовпець activation_code в базі даних буде встановлений як
NULL. Якщо хтось запросить наступний URL, він увійде як перший
активоване користувач, знайдений в базі даних:
http: // localhost: 3006 / user / activate
http: // localhost: 3006 / user / activate? id =

Це можливо, оскільки на деяких серверах це призведе до того, що
параметр id, як params [: id], дорівнюватиме nil. Проте, ось пошук з екшна
activation:
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User.find_by_activation_code (params [: id])

Якщо параметр був nil, результуючий запит SQL буде таким
SELECT * FROM users WHERE (users.activation_code IS NULL) LIMIT 1

І це знайде першого користувача в базі даних, поверне його і війде під
ним. Про це докладно написано тут (англ.). Рекомендовано оновлювати свої
плагіни час від часу. Більше того, можете тестувати свій додаток, щоб знайти
більше недоліків, таких як це.
2.2 Атаки відтворення для сессій CookieStore
Інший тип атак, якого варто остерігатися при використанні CookieStore,
це атака відтворення (replay attack).
Вона працює наступним чином:
 Користувач отримує кредит, сума зберігається у сессію.
 Користувач купує товар.
 Нова сумма кредита зберігається в сессії.
 Користувач бере кукі з першого кроку (які він попередньо
скопіював) і робить заміну поточних кукі у браузері.
 Користувач отримав свій первинний кредит назад.
Включення поля nonce (випадкове значення) у сессію вирішує
проблему атак відтворення. Поле nonce валідне тільки один раз, і сервер
повинен відстежувати усі валідні nonce. Це стає більш складним, якщо у вас
декілька серверів додатків (mongrels). Зберігання nonce у таблиці бази даних
анулює основну ціль CookieStore (уникнення доступа до бази даних).
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Найкращим рішенням протии таких атак це зберігати дані такого роду
не у сессії, а у базі даних. В нашому випадку зберігаємо величину кредита у
базі даних, а logged_in_user_id у сессії.
2.3 Підробка міжсайтовим запитів (CSRF)
СТАНДАРТ IDEF3
Цей метод атаки працює через включення шкідливого коду або
посилання на сторінку, яка звертається до веб додатком, на якому
передбачається, що користувач аутентифікований. Якщо сесія для того веб
додатки не минула, зловмисник зможе виконати несанкціоновані команди
(Рис. 2.3.1).

Рисунок 2.3.1 - несанкціоновані команди хакерів

Більшість додатків на Rails використовують сесії, засновані на куки.
Або вони зберігають id сесії в куки і мають хеш сесії на сервері, або весь хеш
сесії на клієнті. У кожному разі, браузер автоматично пошле куки з кожним
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запитом до домену, якщо він знайде куки для цього домену. Спірний момент
у тому, що він також пошле куки, якщо запит йде з сайту іншого домену.
Давайте розглянемо приклад:
 Bob переглядає дошку оголошень і дивиться публікацію від
хакера, в якому є створений HTML елемент зображення. Елемент
посилається на команду в додатку Bob'а з управління проектами,
а не на файл зображення.
<Img src = "http://www.webapp.com/project/1/destroy">

 Сесія Bob'а на www.webapp.com все ще чинна, так як він
працював з сайтом кілька хвилин тому.
 Переглядаючи публікацію, браузер знаходить тег зображення.
Він намагається завантажити передбачуване зображення з сайту
www.webapp.com. Як вже пояснювалося, він також посилає кукі з
валідним id сесії.
 Веб додаток www.webapp.com підтверджує інформацію про
користувача в відповідної сесії і знищує проект з ID 1. Потім він
повертає підсумкову сторінку, яка не є очікуваним результатом
для браузера, тому він не відображає зображення.
 Bob не буде повідомлено про атаку - але кілька днів по тому він
виявляє, що проекту номер один більше немає.

Важливо відзначити, що фактично створюється зображення або
посилання не обов'язково повинні бути розташовані в домені веб додатки,
вони можуть бути де завгодно - на форумі, в публікації блогу чи в email.
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CSRF дуже рідко з'являється серед CVE (поширених вразливостей і
небезпек) - менше 0.1% в 2006 - але насправді це "сплячий гігант". CSRF це
важливе питання безпеки.
2.4 Перенаправлення і файли
Інший клас вразливостей в безпеці пов'язаний з використанням
перенаправлення і файлів у веб додатках.
2.4.1 Перенаправлення
Перенаправлення в веб додатку це недооцінюваний інструмент
зломщика:

на

сайт-пастку

може

направити

користувача

не

тільки

зловмисник, а й сам користувач.
Всякий раз коли користувач допускається до передачі (всього або
частини) URL для перенаправлення, це є можливою вразливістю. Найбільш
банальної атакою може бути перенаправлення користувачів на фальшиве веб
додаток, що виглядає і працює як справжнє. Ця так звана фішинг атака
працює через послану що не викликає підозри посилання в email для
користувачів, вставлену в додаток посилання за допомогою XSS або
посилання, вміщену на зовнішньому сайті. Вона не викликає підозр, так як
посилання починається з URL до веб додатку, а URL до зловмисному сайту
прихований

в

параметрі

перенаправлення:

http://www.example.com/site/redirect?to=www.attacker.com. Ось приклад екшна
legacy:
def legacy
redirect_to (params.update (action: 'main'))
end

Він перенаправить користувача на екшн main, якщо той спробує
отримати доступ до екшн legacy. Наміром було зберегти параметри URL до
екшн legacy і передати їх екшн main. Однак це може бути використано
зловмисником, якщо він включить ключ host в URL:
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http://www.example.com/site/legacy?param1=xy&param2=23&host=www.attacker.com

Цей URL в кінці навряд чи буде помічений і перенаправить
користувача на хост attacker.com. Простий контрзаходом буде включення
тільки очікуваних параметрів в ехшн legacy (знову підхід білого списку, на
відміну від усунення небажаних параметрів). І якщо ви перенаправляє на
URL, звіртеся з білим списком або регулярним виразом.
2.4.2 Самодостатній XSS
Інша перенаправляє і самодостатня XSS атака працює в Firefox і Opera
з використанням протоколу даних. Цей протокол відображає свій вміст
прямо в браузер і може бути чим завгодно від HTML або JavaScript до
простих зображень:
data: text / html; base64, PHNjcmlwdD5hbGVydCgnWFNTJyk8L3NjcmlwdD4K

Цей приклад є закодованим Base64 JavaScript, який відображає просте
вікно повідомлення. У перенаправляє URL зловмисник може перенаправити
на цей URL за допомогою шкідливого коду в ньому.
2.4.2 Завантаження файлу
Багато веб додатки дозволяють користувачам завантажувати файли.
Імена файлу, які користувачі можуть вибирати (частково), завжди повинні
бути фільтрувати, оскільки зловмисник може використовувати зловмисне
ім'я файлу для перезапису будь-якого файлу на сервері. Якщо завантажені
файли храняться в /

var / www / uploads,

і користувач введе ім'я файлу таке як

"../../../etc/passwd", це зможе перезаписати важливий файл. Звичайно,
інтерпретаторові Ruby будуть вимагатися необхідні дозволи, щоб зробити це
- ще одна причина запускати веб сервери, сервери бази даних та інші
програми під найменш привілейованим користувачем Unix.
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Коли фільтруємо імена файлів, введених користувачем, не намагаємося
прибрати зловмисні частини. Подумаємо про ситуацію, коли веб додаток
прибирає всі "../" в імені файлу, і зловмисник використовує рядок, таку як
"....//", результатом буде "../". Краще використовувати підхід білого списку,
який перевіряє на валідність ім'я файлу за допомогою набору прийнятних
символів. Це протиставляється підходу чорного списку, який намагається
прибрати неприпустимі символи. У разі невалідний імені файлу відкинемо
його (або замініть неприйнятні символи), але не прибираймо їх. Ось
САНІТАЙЗЕР імені файлу з плагіна attachment_fu:
def sanitize_filename (filename)
filename.strip.tap do | name |
# NOTE: File.basename does not work right with Windows paths on Unix
# Get only the filename, not the whole path
name.sub! /\A.*(\\|\/)/, ''
# Finally, replace all non alphanumeric, underscore
# Or periods with underscore
name.gsub! /[^\w\.\-]/, '_'
end
end

Значний недолік синхронної обробки завантажень файлу (що плагін
attachment_fu може зробити із зображеннями), це його вразливість до DoSатакам. Зловмисник може синхронно почати завантаження файлу зображення
з багатьох комп'ютерів, які збільшать завантаження сервера і можуть в
кінцевому рахунку звалити або загальмувати сервер.
Краще рішення цього полягає в асинхронної обробці медіа файлів:
збережіть мультимедійний і розклад обробки запиту в базу даних. Другий
процес буде займатися обробкою файлу у фоновому режимі.
2.4.3 Виконуваний код в загрузках файлу
Вихідний код в завантажених файлах може бути виконаний при
приміщенні в певні директорії. Не розміщуйте завантаження файлу в
директорію Rails / public, якщо це домашня директорія Apache.
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Популярний веб сервер Apache має опцію, звану DocumentRoot. Це
домашня директорія веб сайту, всі в дереві цій директорії буде
обслуговуватися веб сервером. Якщо там є файли з певним розширенням
імені, код в в них буде виконаний при запиті (може вимагатися установка
деяких опцій). Прикладами цього є файли PHP і CGI. Тепер уявіть ситуацію,
коли зловмисник завантажує файл "file.cgi" з кодом, який буде запущений,
коли хтось завантажує файл.
Якщо Apache DocumentRoot вказує на директорію Rails / public, не
пишіть завантаження файлів в нього, зберігайте файли як мінімум на один
рівень нижче.
2.4.4 Скачування файлу
Так само як ви фільтруєте імена файлу для завантаження, слід робити
те ж саме для скачування. Метод send_file () посилає файли від сервера на
клієнт. Якщо використовувати ім'я файлу, введеного користувачем, без
фільтрації, може бути викачаний будь-який файл:
send_file ('/ var / www / uploads /' `params [: filename])

Просто передайте ім'я файлу таке, як "../../../etc/passwd", щоб
завантажити інформацію про доступ до сервера. Простим рішенням проти
цього є перевірка того, що запитуваний файл знаходиться в очікуваній
директорії:
basename
=
File.expand_path
(File.join
(File.dirname
(__
FILE__),
'../../files'))
filename = File.expand_path (File.join (basename, @ file.public_filename))
raise if basename! =
File.expand_path (File.join (File.dirname (filename), '../../../'))
send_file filename, disposition: 'inline'

Інший (додатковий) підхід полягає в зберіганні імен файлів в базі
даних і іменуванні файлів на диску по id в базі даних. Це також хороший
підхід для уникнення можливого коду в завантажених файлах, який може
бути запущений. Плагін attachment_fu здійснює це схожим чином.
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Висновки до розділу
В результаті, можна зробити висновок, що при плануванні організації
безпеки слід приділяти особливу увагу наступним моментам:
 Контрзаходам, які виділені в тексті.
 Концепції сесій в Rails, що в них вкладати, і популярним методам
атак.
 Підробці міжсайтових запитів, CSRF.
 Роботі з файлами або наданню адміністративного інтерфейсу.
 Управлінню користувачами: вхід і вихід, і методи атак на всіх
рівнях.
 Найбільш популярним методам атак ін'єкцій.
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РОЗДІЛ 3 ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОРИСТАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ САЙТУ
У даному розділі перелічені усі технічні засоби, мови програмування та
принципи, за якими був створений динамічний сайт, а також деякі відомості
щодо сеті інтернет та веб-технологій.
3.1 Технології веб-проектування
Основою всієї Всесвітньої павутини є мова розмітки гіпертексту HTML
- Hyper Text Markup Language (рис. 3.1.1). Він служить для логічної
(смисловий) розмітки документа (веб-сторінки). Іноді його неправомірно
використовують для управління способом відображення вмісту веб-сторінок
на екрані монітора або при виведенні на принтер, що в корені суперечить
ідеології, прийнятої у всесвітній павутині [15].

Рисунок 3.1.1 - Веб-технології
Для цілей управління відображенням вмісту веб-сторінок призначені
каскадні таблиці стилів (CSS). CSS багато в чому подібні зі стилями,
застосовуваними в популярному текстовому процесорі Word.
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Ідеологія, що припускає використання логічної розмітки і стилів, є
дуже зручною, оскільки дозволяє змінити оформлення всього сайту шляхом
зміни відповідного стилю. В іншому випадку довелося б міняти все теги,
відображення вмісту яких потрібно змінити.Для придания веб-страницам
динамизма (выпадающие меню, анимация) используются языки написания
скриптов. Стандартным скриптовым языком во всемирной паутине является
JavaScript.
3.2 HTML
Структурна розмітка - форматування тексту, в якій керуючі коди не
несуть ніякої інформації про зовнішній вигляд документа, а лише вказують
кордону і супідрядність його складових частин, тобто задають його логічну
структуру. SGML-документ вимагає визначення типу документа (Document
Type Definition, DTD). DTD надсилається разом з SGML-документом або
включається в SGML-документ для того, щоб можна було розпізнати теги,
створені користувачем. Мова SGML не набув поширення, однак його
ідеологія вплинула на багато комп'ютерні розробки.
У 1989 році випускник Оксфордського університету, бакалавр в галузі
фізики, співробітник Європейського центру ядерних досліджень (CERN) Тім
Бернерс-Лі (Tim Berners-Lee) розробив мову HTML (HyperText Markup
Language - мова розмітки гіпертексту), що став основною мовою створення
веб-документів і прототипом Всесвітньої павутини (World Wide Web,
WWW). Тім Бернс-Лі - автор ідеології гіперпосилань. По суті, мова HTML це набір SGML-розпоряджень, сформульований у вигляді DTD. У разі мови
HTML визначення типу документа зберігається в браузері, і це визначення
набагато простіше, ніж DTD мови SGML [16].
Однак не можна сказати, що саме Тім Бернерс-Лі один все і придумав.
До відкриття підійшло все людство, накопичивши достатні знання. Так, ще в
середині XX століття Ванневар Буш (Vannevar Bush) оголосив світові нове
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слово - «гіпертекст», а Тед Нельсон (Ted Nelson) запропонував створити
«документарну всесвіт», зв'язавши всі тексти, вироблені людством на світ,
перехресними посиланнями, але в початку шістдесятих років двадцятого
століття у академічної публіки цю відозву не викликавши нічого, крім
поблажливою усмішки.
Восени 1990 року співробітники CERN отримали в користування
перший веб-сервер та веб-браузер, створені Тімом Бернерс-Лі в середовищі
NeXTStep.
Для роботи з текстами був розроблений спеціальний протокол передачі
гіпертексту (HyperText Transfer Protocol, HTTP). Ця технологія дала
величезний

поштовх

розвитку

Мережі,

і

Інтернет

став

дійсно

інтернаціональною мережею.
Влітку 1991 року проект WWW, який підкорив науковий світ Європи,
перетнув океан і влився в американський проект Internet. З'явився ряд нових
абревіатур: URL, HTTP, HTML. Спалахнуло було суперництво між Європою
та Америкою за нову інформаційну технологію зійшло «нанівець» з
переїздом Тіма Бернерса-Лі в США. У 1994-му він спочатку очолив кафедру
в Массачусетському технологічному інституті, а потім - міжнародний
консорціум W3C (World Wide Web Consortium), що грає роль центру
стандартизації Всесвітньої Павутини.
Розвиток технології HTML
З'явився в 1991 році мову HTML постійно допрацьовувався і
доповнювався. З усіх цих видозмін виділяють версії, які зазначені у
табл.3.2.1.
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Таблиця 3.2.1 – версії HTML
HTML 1.0 Перша версія мови
HTML 2.0 Ця версія (RFC 1866) була розроблена в 1994 р. Робоча група по
HTML у складі IETF (Internet Engineering Task Force) ввела
відповідні зміни, і набір базових елементів. HTML 2.0 придбав
статус стандарту
Ця версія мови була реалізована в початку 1996 р.

HTML 3.0

З'явилося багато нововведень, включаючи теги для створення
таблиць, для розмітки математичних формул, для вставки
обтічних текстом малюнків, для вставки приміток і т. д. Не
порушуючи основні концепції розмітки гіпертексту, автори
версії 3.0 ввели новий засіб - каскадні листи стилів (Cascading
Style Sheets, CSS)
HTML 3.2 Ця версія мови була реалізована в 1996 р. У ній були передбачені
додаткові елементи, призначені для створення аплетів, завдання
регістру символів і т. д. Версія HTML 3.2 стала компромісним
рішенням - спробою примирити Microsoft і Netscape і об'єднати
їх оригінальні рішення
HTML 4.0 Ця версія мови була реалізована в 1997 р. Друга скоригована
реалізація вийшла в 1998 р. У HTML 4.0 була введена підтримка
мультимедіа, мов сценаріїв, а також засобів відтворення
документів для користувачів з фізичними обмеженнями. У цій
версії консорціум W3C вказав, що майже всі атрибути, що
визначають вид HTML-документа (колір, вирівнювання, шрифти,
графіка і т. д.), є небажаними, натомість рекомендується
використовувати

листи

стилів

і класи.

Однак більшість

розробників веб-сторінок і раніше використовують подібні теги
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Продовження таблиці 3.2.1
Ця версія вийшла в 1999 р. У ній були виправлені

HTML

недоліки,

4.01

помічені

в

попередній

версії

та

покращена

оптимізація.
Розробка цієї версії почалася в робочій групі W3C у 2007

HTML 5

р. і 22 січня 2008 з'явилися в новій специфікації. Специфікація і
зараз знаходиться в розробці і може знаходитися в цій стадії ще
кілька років. Однак в Інтернет вже активно створюють сайти з
застосуванням цієї специфікації.

3.3 CSS
У 1996 р. Консорціумом W3C була затверджена специфікація CSS
(Cascading Style Sheets).
Каскадні листи стилів відокремлені від змісту веб-сторінок і тому не
шкодять внутрішній логіці останніх. До того ж вони, на відміну від
вбудованих

в

HTML

можливостей

візуального

форматування,

явно

наказують агенту користувача, яким чином мають інтерпретуватися ті чи
інші властивості. Напівзабутий принцип поділу змісту і уявлення, закладений
розробниками SGML, став відроджуватися.
Будь технології, однак, потрібно багато років на обкатку. Перша версія
CSS, CSS level 1 (або просто CSS1) виявилася майже не поміченою
розробниками, бо не змогла замінити собою всі візуальні засоби, насильно
втиснуті в HTML. До того ж, якість підтримки CSS в браузерах тих років не
витримувало ніякої критики [17].
Специфікація CSS2, затверджена в якості офіційної рекомендації в
1998 р., володіє набагато більш серйозними можливостями. Її коник блокова модель, що дозволяє представити будь-яку веб-сторінку як набір
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прямокутних областей з різними властивостями і тим самим позбутися
верстки шаблонів сторінок за допомогою таблиць. Крім того, CSS2 дозволяє
визначати індивідуальні та прозорі для користувача правила подання
інформації для різних середовищ і пристроїв виведення, зокрема, для екрану
настільного комп'ютера або ноутбука, для меншого за розмірами екрану
«надолонника» або смартфона, для мовних браузерів, для механічних рядків
Брайля , для принтера і т. д.
Основні поняття.
Стиль - це набір параметрів, що задає зовнішнє подання якогось об'єкта
в тому чи іншому середовищі. Наприклад, якщо потрібно помістити параграф
тексту на Web-сторінку, то потрібно подумати про те, як він буде виглядати:
який гарнітурою і розміром шрифту він повинен бути набраний, як
вирівняний на сторінці, якого кольору повинні бути букви і. т. д.
В одному документі може зустрічатися безліч різних елементів, кожен
з яких може мати свій стиль оформлення, набір стилів для всіх елементів
одного документа називаються ється таблицею стилів.
Таким образм, будь-який документ можна розмітити за допомогою
деякого мови розмітки, а потім додатково до цього створити кілька таблиць
стилів для подання цього документа на будь-якому відтворюючому пристрої
- візуальному або голосовому браузері, на екрані кишенькового комп'ютера
або мобільного телефону. У результаті виходить універсальний документ,
який можна буде "переглянути" на будь-якому пристрої, для якого створена
відповідна таблиця стилів.
Каскадними таблиці стилів називають через особливих правил, згідно з
якими

кожному

стилю

надається

вага

і

значимість.

Каскадування

застосовується в тому випадку, якщо для одного елемента різними способами
задано декілька різних стилів.
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Принципи каскадирования визначають пріоритети застосування стилів
і тим самим вирішують конфліктні ситуації.
Історія розвитку CSS.
CSS1
Рекомендація W3C прийнято 17 грудня 1996 року, відкоригована 11
січня 1999. Серед можливостей, що надаються цією рекомендацією були:
- Параметри шрифтів, можливості за завданням гарнітури і розміру
шрифту, а також його стилю - звичайного, курсивного або напівжирного,
кольору шрифту;
- Визначення кольору тексту, фону, рамок і інших елементів сторінки;
- Атрибути тексту, можливість задавати міжсимвольний інтервал,
відстань між словами і висоту рядка (тобто міжрядкові відступи);
- Вирівнювання для тексту, зображень, таблиць та інших елементів;
- Властивості блоків, такі як висоту, ширину, внутрішні (padding) і
зовнішні (margin) відступи і рамки;
- Деякі обмежені кошти з позиціонування елементів, такі як float і clear.
CSS2
Рекомендація W3C прийнята 12 травня 1998. Побудована на CSS1 із
збереженням зворотної сумісності. Додавання до функціональності:
- Блокова верстка, з'явилися відносне, абсолютне і фіксоване
позицирование, управління розміщенням елементів по сторінці без табличної
верстки;
- Типи носіїв, можна встановлювати різні стилі для різних носіїв
(наприклад монітор, принтер, КПК);
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- Звукові таблиці стилів, визначає голос, гучність і т. д. для звукових
носіїв (наприклад для сліпих відвідувачів сайту);
- Сторінкові носії, можна встановити різні стилі для елементів на
парних і непарних сторінках при друку;
- Розширений механізм селекторів, курсори;
- Генерується зміст, дозволяє встановити текст або картинку, які будуть
відображатися до або після потрібного елемента;
CSS2.1
Рекомендація W3C від 11 квітня 2006 року. Побудована на CSS2,
містить виправлення помилок.
CSS - каскадні таблиці стилів.
Це технологія оформлення веб-сторінок, елемент концепції DHTML.
Таблиці (точніше - списки) CSS служать для оформлення переважно HTML-і
XHTML-документів, але іноді використовуються і для інших документів,
структурованих за допомогою XML (наприклад, в браузері «Mozilla» для
оформлення елементів графічного інтерфейсу, XUL).
CSS використовується творцями та відвідувачами веб-сторінок для
завдання кольорів, шрифтів, розташування та інших аспектів представлення
документа. Основне призначення, для якого технологія CSS була розроблена,
це розділення вмісту (написаного на HTML або іншій мові розмітки) і
представлення документа (написаного на CSS). Це розділення може
збільшити доступність документа, надати велику гнучкість і можливість
управління його поданням, а також зменшити складність і повторюваність в
структурному вмісті. Крім того, CSS дозволяє представляти один і той же
документ в різних стилях або методах виведення, таких як екранне уявлення,
друк, читання голосом (спеціальним голосовим браузером або програмою
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читання з екрану), або при виведенні пристроями, що використовують
Шрифт Брайля.
Таблиця стилів може бути написана не тільки на мові CSS, а й на будьякому іншому мовою, наприклад XSL. Для установки мови таблиці стилів за
замовчуванням використовується елемент META. Цей елемент задає різного
роду службову інформацію і розташовується в секції HEAD. Атрибут
елемента META content показує за допомогою якої мови буде написана
таблиця стилів.
CSS при відображенні сторінки може бути взята з різних джерел:
- Авторські стилі (інформація стилів, що надається автором сторінки) у
вигляді:
- Зовнішніх таблиць стилів, тобто окремого файлу. Css, на який
робиться посилання в документі;
- Вбудованих стилів - блоків CSS всередині самого HTML
документа;
- Inline-стилів, коли в HTML-документі інформація стилю для
одного елемента вказується в його атрибуті style;
- Користувача стилі
- Локальний CSS-файл, вказаний користувачем в настройках
браузера, переобумовленої авторські стилі, і вживаний до всіх
документів.
- Стиль браузера
-

Стандартний

стиль,

використовуваний

браузером

за

замовчуванням для представлення елементів.
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3.4 JavaScript
Гіпертекстова

інформаційна

система

складається

з

безлічі

інформаційних вузлів, безлічі гіпертекстових зв'язків, визначених на цих
вузлах і інструментах маніпулювання вузлами і зв'язками. Технологія World
Wide Web - це технологія ведення гіпертекстових розподілених систем в
Internet, і, отже, вона повинна відповідати загальним визначенням таких
систем. Це означає, що всі перераховані вище компоненти гіпертекстової
системи повинні бути і в Web [18].
Web як гіпертекстову систему можна розглядати з двох точок зору. Поперше, як сукупність відображуваних сторінок, пов'язаних гіпертекстовими
переходами. По-друге, як безліч елементарних інформаційних об'єктів, що
становлять відображаються сторінки (текст, графіка, мобільний код тощо). В
останньому випадку безліч гіпертекстових переходів сторінки - це такий же
інформаційний фрагмент, як і вбудована в текст картинка.
При другому підході гіпертекстова мережа визначається на безлічі
елементарних інформаційних об'єктів самими HTML-сторінками, які і грають
роль гіпертекстових зв'язків. Цей підхід більш продуктивний з точки зору
побудови відображуваних сторінок "на льоту" з готових компонентів.
При генерації сторінок в Web виникає дилема, пов'язана з архітектурою
"клієнт-сервер". Сторінки можна генерувати як на стороні клієнта, так і на
стороні сервера. У 1995 році фахівці компанії Netscape створили механізм
управління

сторінками

на

клієнтській

стороні,

розробивши

мову

програмування JavaScript.
Таким чином, JavaScript - це мова управління сценаріями перегляду
гіпертекстових сторінок Web на стороні клієнта. Якщо бути більш точним, то
JavaScript - це не тільки мова програмування на стороні клієнта. Liveware,
прабатько JavaScript, є засобом підстановок на стороні сервера Netscape.
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Однак найбільшу популярність JavaScript забезпечило програмування на
стороні клієнта.
Основна ідея JavaScript полягає в можливості зміни значень атрибутів
HTML-контейнерів і властивостей середовища відображення в процесі
перегляду HTML-сторінки користувачем. При цьому перезавантаження
сторінки не відбувається. На практиці це виражається в тому, що можна,
наприклад, змінити колір фону сторінки або інтегровану в документ
картинку, відкрити нове вікно або видати попередження [19].
Назва "JavaScript" є зареєстрованим товарним знаком компанії Sun
Microsystems. Реалізація мови, здійснена розробниками Microsoft, офіційно
називається JScript. Версії JScript сумісні (якщо бути зовсім точним, то не до
кінця) з відповідними версіями JavaScript, тобто JavaScript є підмножиною
мови JScript. В даний момент JavaScript повністю займає нішу браузерних
мов. На синтаксис JavaScript вплинув мову Java, звідки і пішла назва
JavaScript; як і Java, мова JavaScript є об'єктним. Однак на цьому їх зв'язок
закінчується: Java і JavaScript - це різні мови, ні один не є підмножиною
іншого [20].
Стандартизація

мови

була

ініційована

компанією

Netscape

і

здійснюється асоціацією ECMA (European Computer Manufacturers Association
- Асоціація європейських виробників комп'ютерів). Стандартизована версія
має назву ECMAScript і описується стандартом ECMA-262 (доступна в
мережі: англійською, російською).
Перша версія стандарту (прийнята в 1997 р.) приблизно відповідала
JavaScript 1.1. На даний момент (2008 г) вийшла вже третя редакція
стандарту (прийнята в грудні 1999 г), що включає потужні регулярні вирази,
поліпшену підтримку рядків, нові керуючі конструкції, обробку винятків try /
catch, конкретизоване визначення помилок, форматування при чисельному
виведенні та інші зміни . Ведеться робота над розширеннями і четвертої
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редакцією стандарту. Відзначимо, що не всі реалізації JavaScript на сьогодні
повністю відповідають стандарту ECMA.
3.5 Ruby on Rails
Rails - фреймворк для веб-розробки, написаний на мові програмування
Ruby. Він розроблений, щоб зробити програмування веб-додатків простіше,
оскільки використовує ряд припущень про те, що потрібно кожному
розробнику для створення нового проекту. Він дозволяє вам писати менше
коду в процесі програмування, в порівнянні з іншими мовами і
фреймворками. Професійні розробники на Rails також відзначають, що з ним
розробка веб-додатків більш забавна.
Rails - свавільний програмний продукт. Він робить припущення, що
мається "кращий" спосіб щось зробити, і він так розроблений, що стимулює
цей спосіб - а в деяких випадках навіть перешкоджає альтернативам. Якщо
вивчіть "The Rails Way", то, можливо, відкриєте в собі значне збільшення
продуктивності. Якщо будете опиратися і переносити старі звички з інших
мов в розробку на Rails, і спробуєте використовувати шаблони, вивчені десь
ще, ваш досвід розробки буде менш щасливим.
Філософія Rails включає два важливих провідних принципів:
Do not Repeat Yourself: DRY - це принцип розробки ПЗ, який
свідчить,

що

"Кожен

шматочок

інформації

повинен

мати

єдине,

неізбиточное, Every piece of knowledge must have a single, unambiguous,
авторитетне уявлення в системі." Не пишіть одну і ту ж інформацію знову і
знову, код буде легше підтримувати, і він буде більш розширюваним і менш
помилковим.
Convention Over Configuration: у Rails є думки про найкращі способи
робити безліч речей в веб додатку, і за замовчуванням виставлені ці угоди,
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замість того, щоб змушувати вас по дрібницях правити численні
конфігураційні файлиакі ін'єкцією.
Основною перевагою мови програмування Ruby і фреймворка RoR
вважається швидкість розробки. Практика показує, що швидкість розробки
проектів на RoR вище на 30 - 40 відсотків по відношенню до будь-якого
іншого фреймворку. В першу чергу приріст швидкості розробки визначається
великим набором готових інструментів для RoR.
Однією з найважливіших частин культури Ruby / RoR є соціальність.
Вирішив проблему, - допоможи вирішити іншим. Реалізував свій модуль, поділися з спільнотою. Таким чином, на даний момент у відкритому доступі
зберігаються тисячі готових рішень тих чи інших завдань, протестовані та
рекомендовані

численним

співтовариством.

Системи

аутентифікації,

авторизації, коментування, системи платежів, поштові розсилки та багато
іншого, все те, що зазвичай розробляється «з нуля».
Висновки до розділу
Дипломна робота виконана за допомогою сучасних технологій,зокрема
веб-технологій, які дозволяють створювати якісний та багатофункціональний
програмний продукт.
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РОЗДІЛ 4 ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОГО
САЙТУ

4.1

Проектування інформаційного сайту

4.1.1 Інформаційне проетування
У двох словах - це розробка структури сайту для максимально зручного
сприйняття користувачем. На якісно спроектованому сайті ваш нинішній
клієнт швидко знайде цікаву саме його інформацію, а потенційний замовник
навіть не помітить, як перейде з головної сторінки на сторінку «Послуги»,
потім на сторінку «Переваги» і вже буде набирати телефонний номер зі
сторінки «Контакти».
А тепер докладніше про послугу проектування сайту. Що в нього
входить:
 Вивчення конкурентів в мережі інтернет. Це перше, що потрібно
знати - що вже запропоновано користувачам у сфері вашої
діяльності і чого їм ще не вистачає.
 Вивчення потреб і завдань користувачів. Адже ваш сайт працює в
першу чергу для потенційних клієнтів. Тому обов'язково знати, що
вони дійсно хочуть знати про ваші продукти або послуги.
 Організація

загальної

концепції

проекту.

На

цьому

етапі

з'являються основні інформаційні блоки, і вибудовується так звана
«інформаційна архітектура» - потрібно знати, яка інформація
найбільш важлива користувачеві, а яка грає лише допоміжну роль.
 Складання контентної таблиці. Підсумком цього етапу є таблиця з
описом всіх розділів майбутнього сайту і їх планованим вмістом.
 Прототипування сайту. Це завершальний етап інформаційного
проектування, після якого ви маєте контентні макети всіх
основних сторінок сайту.
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4.1.1 Вивчення конкурентів

У результаті аналізу веб-ресурсів з даної тематики, який розглядався
раніше, можна виділити основні характерні риси успішності сайту
поліклініки:
 Інформаційна складова володіє достатнім ступенем активності,
щоб стимулювати зміни не тільки в рамках інформаційного
простору, але і в рамках інших просторів, що стає основою для
здійснення переходів між ними. Інформаційна складова, з одного
боку, створює базис для прийняття рішень, що мотивує відповідні
зміни в реальному просторі після введення потрібних змін в
інформаційному просторі. З іншого, інформаційна складова сама
по

собі

є

базисом

для

функціонування

тих

чи

інших

організаційних структур: той чи інший тип інформації породжує ті
чи інші типи структур.
Тому особливе місце у формуванні інформаційного сайту варто
відвести роботі з контентом, його актуальності та практичності.
 Безсумнівно, реклама на сайті сприяє його швидкому розвитку,
просуванню в пошукових сервісах, залученню цільової аудиторії і
не тільки. Але інформаційні портали повинні володіти практичним
зручністю для інтернет-користувача, і надмірне розміщення
реклами на сайті викликає відторгнення інформації, а також
знижує такий показник, як юзабіліті сайту.
 Інформаційний супровід, підтримка сайту - основна складова
успіху ресурсу, так як користувач звертається на сайт, як правило,
за інформацією.
Своєчасне оновлення сайту - текстового наповнення, зображень і
банерів - дозволяє відвідувачам завжди бути в курсі останніх змін,
що відбуваються в компанії, стежити за новими пропозиціями,
акціями та новинами.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

ІМ-00.00.0000.000.ПЗ

Арк.

39

Крім цього, супровід сайту безпосередньо пов'язано з його
просуванням. Наповнення ресурсу текстами, оптимізованими під
пошукові запити, забезпечує його гарну відвідуваність.
 В даний час кожне лікувально-профілактичний заклад (ЛПЗ) в тій
чи іншій мірі охоплено інформатизацією. В основній масі це
локальні не взаємозалежні між собою системи автоматизації
різних напрямів діяльності ЛПУ. Практично інформатизація
регіонального
економічні

охорони

служби

здоров'я

ЛПУ:

охоплює

лише

фінансово-

бухгалтерія, планово-економічний

відділ, страхова медицина. Для підвищення якості та доступності
медичної допомоги в ЛПУ необхідно проведення комплексної
автоматизації всіх видів діяльності в установі.
Тому об'єднання інформаційного сайту та медичної інформаційної
системи є потужним інструментом в арсеналі будь-якого
медичного закладу.
4.1.2 Вивчення потреб і завдань користувачів

У сучасному суспільстві при постійному високому ритмі життя часто
буває так, що в людини не вистачає часу на консультації з фахівцями з
приводу питань про здоров'я, які їх цікавлять. Тому наявність на сайті
поліклініки зручного сервісу для реалізації онлайн діалогу з лікарями є
незаперечним плюсом.
На даному інформаційному сайті реалізована календарна система
прийому заявок наконсультаціі того чи іншого фахівця. Всі заявки та
наступні консультації є суворо конфіденційними, що істотно знижує ризик
замовчування пацієнтами педантичних питань про здоров'я.
Також сайт обладнаний системою прийняття моментальних заявок на
консультацію з менеджером, який вирішує всі організаційні питання, що
цікавлять клієнтів.
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4.2 Розробка інформаційного сайту
Головним завданням інформаційного сайту є надання повної, і що
важливо, регулярно оновлюваної інформації про діяльність компанії, її
продукції - інформації, в якій зацікавлені потенційні споживачі.
Це може бути інформація про про історію компанії, її досягнення,
докладний опис товарів чи послуг, каталог, прайс-листи, опис основних
проектів, опис нових розробок, новини компанії, висвітлення заходів у
рамках тематики порталу та інша інформація.
Необхідно пам'ятати, що інформація, що розміщується на сайті, повинна
бути цікавою і добре викладеної, так як залучити користувача на сайт мало,
потрібно його втримати на сайті. Тому регулярне оновлення інформації
робить Ваш сайт «живим» і цікавим інтернет ресурсом.
Основа при розробці інформаційного сайту:
 Обсяг інформаційного сайту не менше 10 сторінок
 Інформаційний простір на сайті розбивається на тематичні
розділи, для більш простого пошуку необхідної інформації
 Якісне текстове наповнення
 Постійне оновлення текстової інформації
 Привабливий дизайн, приємний для сприйняття
Стандартні розділи інформаційного сайту:
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розділ новин,



підписка / розсилка новин,



Зворотній зв'язок,



Контактна інформація,



карта-схема проїзду,



інша супутня інформація.

4.2.1 Інтерфейс сайту

Інтерфейс сайту є дружнім та інтуїтивно зрозумілим для користувача
(Рис. 4.2.1.1). Оскількі цей сайт э інформаційним, рекламу на ньому
розміщати не доцільно, тому користувачу нічого не заважає опрацьовувати
матеріал.

Рисунок 4.2.1.1 – Інтерфейс сайту
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Інтерфейс сайту має приємну кольорову гамму фону та структурних
елементів. Навігація є повністю зрозумілою, навить для користувача, що
потрапив на сайт уперше. Усі елементи навігації структуровані допомогою
головних меню та подмменю в верхньої частини сторінки, і допоміжного
меню, яке знайходиться у «подвалі» сайту.
Основні елементи інтерфейсу:
1. Головне меню (Рис 4.2.1.1)

Рисунок 4.2.1.1 – Головне меню
Головне меню містить наступні розділи:
 «Головна». При переході користувач потрапляє на головну сторінку
сайту.
 «Про МСЧ». При переході користувач потрапляє на сторінку, яка
містить інформацію про лікарів, важливі дати та короткий опис МСЧ.
 «Обладнаня». При переході користувач потрапляє на сторінку, де він
може ознайомитись із списком всього обладнання

на території

медичного закладу. Також користувач може дізнатись вартість кожної
послуги та перелік функцій цього обладнання.
 «Фізіотерапія». При переході користувач потрапляє на сторінку, де він
детально може ознайомитись з роботою фізіокабінета медичного
закладу, його співробітниками та оглянути приміщення на забраженні.
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 «АМЦ». При переході користувач потрапляє на сторінку , де він
отримує інформацію про АМЦ. У АМЦ авіаційний персонал може в
повному

обсязі

пройти

необхідні

обстеження

для

медичної

сертифікації.
 «Контакти». При переході за цім гіперпосиланням користувач зможе за
допомогою зручної та зрозумілої контактної форми зв’язатись з
розробниками даного сайту шляхом відправлення листа на електронну
пошту, та дізнатись координати закладу, його електронну адресу,
телефон та інші контактні дані.
Також сайт має 2 великих ілюстрованих гіперпосилання на власну МІС
та офіційний сайт «Украероруху».
2. Сайд-бар 1(Рис. 4.2.1.2)

Рисунок 4.2.1.2 – Новостний сайд-бар
Зліва від основного контенту користувач може побачити сайд-бар, у
якому розташована RSS-лента. У даній ленті відображаються усі новини
«Украероруху», та пов’язані з ним статті.
3. Сайд-бар 2(Рис. 4.2.1.3)
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Рисунок 4.2.1.3 – Сайд-бар 2
У даному сайд-барі користувач може використовувати послугу
«Медична консультація».

4.2.2 Послуга «Медична консультація»

На даному сайті реалізована услуга «Медична консультація», завдяки
якої користувач може зв’язатись з лікарем та задати йому питання, які його
цікавлять.
На рис. 4.2.2.1 зображено сторінку даної послуги.
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Рисунок 4.2.2.1 – Сторінка послугі «Медична консультація»
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РОЗДІЛ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ
Вступ
Темою дипломнї роботи є створення інформаційного сайту поліклініки
для

надання

можливості

отримання

консультаційної

інформації

від

спеціалістів інтернет-користувачам. Такого виду сайти потребують окремого
хостингу на базі серверної кімнати для повноцінної роботи.
5.1 План серверної з серверним устаткуванням та робочим місцем
Ширина серверної становить 4 м, а довжина – 9 м; площа робочого
приміщення складає 36 м2. Приміщення розраховано на 1 працюючого
техніка. Висота приміщення 3 м. Об’єм даної серверної становить 108 м3.
Таблиця 5.1.1 – Об’єкти серверної
Параметри:
Кількісні характеристики
a*b*h, м
9*4*3
Кількість працюючих
1 чол.
2
Площа, м
36
Об'єм кабінета, м3
108
Назва елементу:
Тип та модель
Двері
900*2500
Сервер
HP DL 380 G7 E5606 (Core i3-3220
3.3GHz/ 4 ГБ RAM/ HDD 2х500 SATA 3
or 2x60 SSD ) 250 Вт
Кондиціонер

Крісло

APC InRow SC (ACSC101) 2,39 кВт/
8
1900×300×1000
ЛД 80 Вт G13 / Колірна температура: 6400K 2
Світловий потік: 4250 лм / 1514 × 38
530×570×750
7

Стіл

1600×800×850

Системний блок

Тип процессора Intel Core i5,Объем ОЗУ, MB 5
2 Гб,Частота, GHz 3 - 4 ГГЦ, 100 Вт
Модель 18.5" LG 19M35A-B
4

Світильники

Монітор

Зм.

№
1
3
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План серверної представлений на рис. 5.1.1

Рисунок 5.1.1 – План-схема
Відповідність планування даної серверної зведена в табл. 5.1.2
Таблиця

5.1.2

- Відповідність планування приміщення санітарно-

гігієнічним нормам (серверна)
Параметр
Площа на 1 людину, S
Об’єм на 1 людину, V
Ширина дверей, L
Відстань від стін до серверів

Дані параметри
6,7 м2
23,3 м3
0,9 м

Норма
не менше 6 м2
не менше 18 м3
не менше 0,9 м

0,85 м

не менше 0,8м

Висота дверей
2м
не менше 1,8 м
Параметри розглянутої серверної кімнати, відповідають встановленим
нормам, що в свою чергу забезпечує безпечне проведення процедури
підтримання серверу в робочому стані та полагодження в випадку
несправностей.
5.2 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 таблиця 5.2.1.
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Таблиця 5.2.1 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактории
Фізичні
Хімічні
Мікроклімат, освітлення, відсутні
шум,
електромагнітне
випромінювання,
електронебезпека,
пожежонебезпека

Біологічні
відсутні

Психо-фізіологічні
розумове
перенапруження,
перенапруження
аналізаторів,
монотонність
праці, емоційні
перевантаження

5.3 Мікроклімат
Джерелом тепла є нагрівання серверного електрообладнання.
Джерела нагрівання
Сервер
Системній блок
Світильники
Робота з сервером виконуються безпосередньо біля серверів і не потребує
фізичного навантаження, тому ці роботи відносяться до категорії «Легкі
роботи – 1а». Людиною виділяється до 120ккал теплової енергії на годину.
Таблиця 5.3.1 – Порівняння параметрів клімату в серверній з даними
стандартами
Тепла
Пoра рoку
Нoрмативн Реальні
і значення
значення
Температура пoвітря
18 – 24 19 – 23
t, ºС
Віднoсна вoлoгість,
30 – 50 40
%
Швидкість_руху
0,2
0,15
пoвітряних мас, м/с

Хoлoдна
Нoрмативні Реальні
значення
значення
18 – 24

17 – 22

30– 50

35

0,2

0,1

Вимоги, що відповідають санітарно-гігієнічному нормуванні для
серверної кімнати відповідають нормі завдяки кондиціонеру APC InRow SC
(ACSC101), відповідно нормативу ДСН 3.3.6.042-99.
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5.4 Освітлення
Таблиця 5.4.1 - Штучне освітлення забезпечується за допомогою:
Тип освітлення

штучне

Кільність світильників

3 шт.

Світильники

газорозрядні лампи ГРЛНД, ВЛК

Типу газорозрядних ламп

GE F 18W/33 G13

Кількість ламп

6

Висота від підлоги

2,8 м

Вимоги, що відповідають нормативним документам (ДБН В.2.5-28-2006
та ДСанПіН 3.3.2.007-98 або ДНАОП 0.00-1.31-99 - не менше 2,5 м).
5.5 Шум
Таблиця 5.5.1 – Джерела і рівень шумових навантажень.
Джерела шуму

Фактичне значення

Нормативне значення

Кондиціонер, дБА

30-55

50

Сервер, дБА

72-80

Не більше 65

Шум серверу не відповідає нормам, тому потрібна установка
шумопоглинаючих шаф, які будуть забезпечувати комфортні умови праці.
Таблиця

5.5.2

–

Джерела

і

рівень

шумових

навантажень

з

шумопоглинаючими шафами.

Зм.

Джерела шуму

Фактичне значення

Нормативне значення
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30-55

50
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50-70

Не більше 65
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Таблиця 5.5.3 - Заходи безпеки
Вид
захисту
Технічні
заходи

Організац
ійні
заходи
ЗІЗ

Засоби подолання небезпеки
 Установка безшумних шаф Orion Acoustic Rack,
шумопоглинання яких складає 16dB(A);
 Установка безшумних вентиляторів Scythe Gentle
Typhoon (серия 120 мм) – 4 шт.;
 своєчасна чистка системи охолодження (кондиціонер)
та шафи з серверами ( очищення від пилу, павутиння
та ін. )
 навушники, СОМЗ-1

5.6 Небезпека електромагнітного опромінення
Таблиця 5.6.1 - Електромагнітне опромінення
Параметри

Діапазон частот
5Гц – 2кГц
1,0 – 35,0

Діапазон частот
2 – 400кГц
0,1 – 1,1

Напруженість
змінного
електричного поля, В/м
Індукція змінного магітного
6,0 – 770,0
1,0 – 32,0
поля, нТл
Параметри електромагнітного опромінення не відповідають нормам,
тому потрібно провести відповідні заходи безпеки.
Таблиця 5.6.2 - Заходи безпеки
Вид захисту
Технічні заходи

Технічні заходи

Організаційні заходи

Засоби подолання небезпеки
 Сервери знаходяться в спеціальних
шафах Orion Acoustic Rack (
екарнована
шафа
с
электромагнітним захистом серії
“SHARES-А”)
 Встановлення перегородки-панелі
для
зменшення
впливу
електромагнітного
випромінювання
РПГ
ШУНГИТ(див. план приміщення).
 Робота на робочому місці не
постійна (1-2 год.)

5.7 Електронебезпека
Споживачами електроенергії є кондиціонер, сервери.
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Таблиця 5.7.1 – Електроживлення ПК, серверу, кондиціонеру
Джерело живлення

220/240 В

Потужність яка споживаеться сервером

5 кВт

Прецизійний кондиціонер

6 – 10 кВт

Згідно класифікації приміщень за ступенем небезпеки враження
електричним струмом приміщення, відповідно з ОНТП24-86 та ПУЕ-87,
можна віднести до категорії без підвищеної небезпеки.
Таблиця 5.7.2 - Заходи безпеки в приміщені
Вид
захисту
Технічні
заходи при
нормальному
режимі
роботи
Технічні
заходи при
при аварії
Організаційні
заходи
ЗІЗ

Засоби подолання небезпеки
 прихована проводка за допомогою кабель-каналів
DLP(в конфігураціях на 1-3 секції);
 все обладнання вмикається в мережу через
спеціальні розетки з заземленням ИРДП.468829.001;
 світильники встановлені на висоті 2, 8м
 електровідводи
 Безперебійні джерела живлення(Eaton 5115 з
потужністю 1000 Вт)
 запобіжники типу «Neozed»
 всі працюючі ознайомлені з правилами техніки
безпеки
 непередбачені

5.8 Пожежна безпека
В приміщенні знаходяться дерев’яний стіл, крісло, ПК, сервер,
перегородка, електричне обладнання. Клас пожежі В.
Таблиця 5.8.1 - Заходи безпеки
Вид захисту
Технічні заходи

Зм.




Організаційні заходи




ЗІЗ
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Висновки до розділу
Параметри даного кабінету не відповідають встановленим нормам. 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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ДОДАТОК А
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1 Найменування прoграм
Найменування – “Інформаційний сайт поліклініки”.
2 Кoрoтка характеристика сфери застосування
Даний продукт призначений для надання інформації про медичний
заклад МСЧ «Украерорух» пацієнтам завдяки сеті Інтернет, надання послуг
зв'язку з медичним персоналом або менеджерами установи.
3 Найменування теми рoзрoбки
Найменування теми рoзрoбки – «Web сайт поліклініки «РСП»
Киівцентраеро».
4 Призначення рoзрoбки
4.1 Функціoнальне призначення
Прoграмний прoдукт «Інформаційний сайт поліклініки» призначений
для виконання наступних функцій:
 надання інформаційних послуг пацієнтам за допомогою сеті
Інтернет;
 доступ до МІС поліклініки;
 забезпечення зв’язку.
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4.2 Експлуатаційне призначення
Контент сайту повинен у повному обсязі подавати інформацію про
графік роботи поліклініки, контактні дані, персонал та обладнання.
5 Вимoги дo часoвих характеристик
Дані зберігаються у базі даних та доступні лікарям та адмінам для
редагування та всім бажаючим для перегляду.
6 Вимoги дo надійності
а) Вимоги для забезпечення надійного функціонування програми
Надійне (стійке) функціонування програми повинно бути забезпечене
виконанням замовником сукупності організаційно-технічних заходів, що
перераховані нижче:
- організація безперебійного питання технічних засобів;
- використання ліцензійного програмного забезпечення;
- регулярним виконанням вимог ДСТУ 3396.0-96 (Державний стандарт
України.

Захист

інформації.

Технічний

захист

інформації.

Основні

положення).
б) Час відновлення після відмови
Час відновлення після відмови, викликаної збоєм електроживлення
технічних засобів (іншими зовнішніми факторами), не фатальним збоєм (не
крахом) операційної системи, не повинно перевищувати 30-ти хвилин при
виконанні умов експлуатації технічних і програмних засобів.
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Час відновлення після відмови, викликаної несправністю технічних
засобів, фатальним збоєм (крахом) операційної системи, не повинно
перевищувати часу, необхідного для усунення несправностей технічних
засобів і переустановлення програмних засобів.
в) Відмови через некоректні дії користувачів системи
Відмова програми в результаті некоректних дій користувача при
взаємодії з програмою через інтерфейс не є допустимою. Введення
некоректних даних попереджається програмою.
7 Умoви експлуатації
7.1 Кліматичні умoви експлуатації
Кліматичні умoви експлуатації, при яких пoвинні забезпечуватися
задані характеристики, пoвинні задoвoльняти вимoгам, щo пред'являються дo
технічних засoбів в частині умoв їх експлуатації.
7.2 Вимoги дo складу і параметрів технічних засoбів
Кoмп'ютер (тактoва частoта oднoгo прoцесoра 1,4 ГГц (двoядерний),
oперативна пам'ять – 1 Гб мінімум, жoрсткий диск не менше 20 Гб). Доступ
до мережі Інтернет.
8 Вимoги дo прoграмнoї дoкументації
 склад прoграмнoї дoкументації пoвинен включати технічне
завдання;
 стадії і етапи рoзрoбки
 стадії рoзрoбки
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Рoзрoбка має бути прoведена в три стадії:
1. рoзрoбка технічнoгo завдання;
2. рoбoче прoектування;
3. тестування.
9 Етапи розробки
На стадії рoзрoбки технічнoгo завдання має бути викoнаний етап
рoзрoбки, узгoдження і затвердження справжньoгo технічнoгo завдання. На
стадії рoбoчoгo прoектування мають бути викoнані перерахoвані нижче етапи
рoбіт:
1. рoзрoбка сторінок сайту;
2. рoзрoбка функціональності сторінок;
3. випрoбування програмного продукту.

10 Зміст рoбіт пo етапах
На стадії аналізу вимог отримано завдання до дипломної роботи. На
основі цього завдання відбувається огляд літератури з веб-програмування.
На стадії створення концепції відбувається аналіз розглянутої літератури,
систематизація отриманих знань, визначення методів для розв’язання
поставленої задачі і формулювання теми дипломної роботи.
На стадії проектування архітектури проходить планування інтерфейсу
користувача.
Стадія детального проектування включає в себе деталізацію всіх
кроків, продуманих на попередній стадії.
На

етапі

рoзрoбки

прoграми

має

бути

викoнана

рoбoта

пo

прoграмуванню (кoдуванню) серверної частини програмного продукту.
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На етапі рoзрoбки прoграмнoї дoкументації має бути викoнана
рoзрoбка прoграмних дoкументів відпoвіднo дo пункту.
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ДОДАТОК Б
ЛІСТИНГ ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Clinic</title>
<link rel="stylesheet" media="all" href="/assets/applicationdd460e8c058ceade37032cb3ae1c7da1f30287af94947681a25b926960ea971f.css" />
<link rel="stylesheet" media="all"
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Jura&amp;subset=latin,cyrillic"
/>
<link rel="stylesheet" media="all" href="/assets/applicationdd460e8c058ceade37032cb3ae1c7da1f30287af94947681a25b926960ea971f.css" dataturbolinks-track="true" />
<script src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js"></script>
<script src="/assets/application1cd78e8d98b8231bbcce1a3d428ab753705b51a7da5f19bbd109111b69e07e26.js" dataturbolinks-track="true"></script>
<meta name="csrf-param" content="authenticity_token" />
<meta name="csrf-token"
content="EWnHCBNOYcAcQew/8+7glUSCYqghneIdgGpDWh0tWp8y1n/WH5LN9MJsGAT7E1e364N6
ltSUdk286yeuCKxjVg==" />
</head>
<body data-no-turbolink="true">
<header class="container-fluid">
<div class="row">
<div class="col-sm-6 nav-block">
<a href="#">
<img src="https://clinic-ukraeroruh.herokuapp.com/assets/block-1082f0f85512f0a79b71a921db8316c88eda0e276fd589d3158a788fc0d66166f.png">
<div>
<h2>ICZ FlexServer <br> Archive</h2>
</div>
</a>
</div>
<div class="col-sm-6 nav-block">
<a target="_blank" href="http://uksatse.ua">
<img src="https://clinic-ukraeroruh.herokuapp.com/assets/block-2d82bf57d6f643a848d4773373b87a5aa1fe6289deaa3bbcdc375752ccce1f777.png">
<div>
<h2>Сайт <br> Украероруху</h2>
</div>
</a>
</div>
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</div>
</header>
<nav>
<div class="container">
<ul class="nav nav-justified">
<li><a href="/home/index">Головна</a></li>
<li><a href="/mhp/index">Про МСЧ</a></li>
<li><a href="/equipment/index">Обладнання</a></li>
<li><a href="/physiotherapy/index">Фізіотерапія</a></li>
<li><a href="/amc/index">АМЦ</a></li>
<li><a href="/contact/index">Контакти</a></li>
</ul>
</div>
</nav>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-sm-4">
<div class="news">
<h2>Новини</h2>
<p class="text-muted">05 травня 2015</p>
<a href="#">Украерорух розглядає нові формати співпраці з коледжем M.L.S.
для мовної підготовки авідиспетчерів у Великій британії</a>
<p class="text-muted">31 березня 2015</p>
<a href="#">Головна мета розслідування авіакатастрофи - пошук причини, а не
пошук винних</a>
<p class="text-muted">26 березня 2015</p>
<a href="#">Украерорух застосує новітні європейські технології для
авіаційного пошуку і рятування на морі</a>
</div>
</div>
<div class="col-sm-8">
<div class="content">
<h2 class="title">Про МСЧ</h2>
<p><b>Медико-санітарна частина (МСЧ)</b> регіонального структурного
підрозділу «Київцентраеро» Украероруху – це лікувально-профілактичний заклад
у складі Украероруху. </p>
<img src="/assets/med_center0b0cf44edb8fc6ec7e016cd2d3b9070ef263ba499395aad2aa2eb779defdbca4.jpg">
<p><b>Медико-санітарна частина</b> понад 50 років здійснює медичне
забезпечення працівників цивільної авіації. Наразі на медичному
обслуговуванні в МСЧ перебувають працівники Украероруху, ДП МА «Бориспіль»,
АК «МАУ» та інших авіапідприємств, а також пенсіонерів цивільної авіації –
загалом більше як 12 000 осіб. </p>
<p>Медичне обслуговування надається працівникам 60-ти підприємств і
організацій, зокрема медичні послуги – контрагентам через 13 страхових
компаній. Здійснюється медична сертифікація авіаційного персоналу
авіакомпаній цивільної авіації. </p>
<h4>Основні завдання МСЧ: </h4>
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<ul>
<li>медичне забезпечення безпеки польотів;</li>
<li>медична сертифікація працівників Об'єднаної цивільно-військової системи
організації повітряного руху України;</li>
<li>медична сертифікація авіаційного персоналу 1, 2, 3 класу;</li>
<li>надання поліклінічної кваліфікованої та спеціалізованої медичної
допомоги;</li>
<li>проведення профілактичних та протиепідемічних заходів.</li>
</ul>
<h4>МСЧ забезпечує: </h4>
<ul>
<li>консультації кваліфікованих лікарів за 10 спеціальностями (терапія,
хірургія, отоларингологія, офтальмологія, неврологія, кардіологія, дерматовенерологія, ендокринологія, урологія, стоматологія);</li>
<li>медогляд працівників певних категорій відповідно до наказу МОЗ України
від 21.05.2007 № 246;</li>
<li>проведення медкомісій по огляду осіб, які влаштовуються на роботу, та
абітурієнтів;</li>
<li>проходження комісії з медичного огляду кандидатів у водії та водіїв
транспортних засобів і на право придбання та зберігання вогнепальної
зброї;</li>
<li>функціональні дослідження;</li>
<li>ультразвукові дослідження, ендоскопічну діагностику, рентгенологічні,
клінічні лабораторні дослідження та бактеріологічні лабораторні
дослідження;</li>
<li>проведення фізіотерапевтичних та бальнеологічних процедур та ЛФК;</li>
<li>оформлення особистих медичних книжок (санітарних книжок) за формою 1ОМК і гігієнічне навчання декретованого контингенту відповідно до наказу МОЗ
України від 23.07.2002 № 280;</li>
<li>проведення профілактичних щеплень;</li>
<li>проведення відомчого лабораторного нагляду.</li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>

</body>
</html>
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