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АНОТАЦІЯ
Дана дипломна робота налічує 81 сторінок, 28 ілюстрації, 28 таблиць та
34 джерел за переліком посилань.
Електронна документація даних являється досить актуальним і
затребуваним напрямом розвитку у наш час. Не дивлячись на стрімкий
розвиток цієї галузі, область документування медичних даних, не отримала
такого сильного поштовху. На даний момент існує дуже мало гідних проектів,
які б займалися електронним документуванням медичних даних, отже
необхідно створити єдину систему для комфортної роботи лікаря з пацієнтами
та медичними даними.
При

написанні

дипломної

роботи

використовувалися

теоретичні

відомості про методи створення та документування електронних медичних
карток, середовище JetBrains PHPStorm, сервер на платформі Apache, СУБД
MySQL, аналітичний опис розробленого програмного забезпечення.
Ключові слова: електронна медична картка, дистанційний запис на
прийом, онлайн-консультація, медичний сайт, медичний портал.

ABSTRACT
This thesis consists of 81 pages , 28 illustrations , 28 tables and 34 sources for
references.

Electronic records data is very relevant and in demand trend of today. Despite
the rapid development of this industry, area of documenting medical data not
received such a strong push. Currently there are very few worthy projects that would
be involved in documenting electronic medical data, so we need to create a single
system for comfortable work doctor with patient and medical data.
When writing a thesis used theoretical information on methods for creating and
documenting electronic medical records, testing environment JetBrains PHPStorm,
server platform Apache, database MySQL, analytical description of the developed
software.

Keywords: electronic medical card, remote appointments, online consultation,
a medical site, medical portal.
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ВСТУП

Впровадження електронних медичних карток, як альтернатива її
паперовому

еквіваленту,

обслуговування.

Потреба

важливий
розробки

крок

до

єдиної

поліпшення
системи

для

медичного
роботи

з

електронними медичними документами існує й досі. Не дивлячись на значну
кількість подібних програмних продуктів, їм не вдається в повній мірі
задовольнити усі потреби користувачів.
Актуальність такого програмного продукту полягає по-перше в
зменшенні або в повній відсутності необхідності в контактуванні з
реєстратурою; реєстрація має відбуватися лише через мережу інтернет за
участю електронної пошти та/або телефону. По-друге система передбачає
систематизацію усіх необхідних даних про пацієнта, це позбавить медичний
персонал від незручної тяганини з паперовими картками пацієнта в архівах
реєстратури. Такий підхід до роботи зменшить час перебування пацієнта у
поліклініці приблизно на 40-60%. Отже, можемо зробити висновок, що
використання даного програмного продукту буде вигідним як для пацієнтів,
так і для лікарів.
Метою дипломною роботи є розробка сервісу користувача-лікаря з
використанням веб-ресурсів для роботи з електронними медичними
документами.
В процесі виконання дипломної роботи були поставленні наступні
задачі:
– створення технічного завдання;
– проведення аналізу літературних джерел;
– огляд існуючих подібних програмних продуктів;
– проведення

інформаційного

та

функціонального

аналізу

програмного продукту;
– розробка зовнішнього інтерфейсу веб-ресурсу;
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– розробка онлайн-чату між пацієнтами і лікарями;
– розробка системи запису на прийом до лікаря;
– розробка модуля для роботи з електронними медичними
документами;
– проведення

необхідних

заходів

для

захисту

електронних

медичних документів сайту.
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1 АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
1.1 Поняття електронної історії хвороби

Для початку треба вияснити що таке медична картка і для яких цілей її
використовують. Отже, основною метою ведення медичної картки є
сприяння лікуванню пацієнта. Медична картка узагальнює те, що було з
пацієнтом у минулому, і документує спостереження, діагностичні висновки і
плани медичного персоналу. У певному сенсі вона є зовнішньою пам'яттю,
до якої фахівці охорони здоров'я можуть звернутися, коли вони згадають про
пацієнта через деякий час.
Медична картка є також засобом взаємодії між фахівцями і лікарями,
що звернулися до них, між лікарями та медичними сестрами і т. д. У лікарні
вона є основним провідником дій. Лікарі ініціюють діагностичні та
терапевтичні дії, записуючи відповідні розпорядження на бланках рецептів і
замовлень (напрямів). Співробітники, які отримують рецепти і замовлення, в
свою чергу, записують свої дії та спостереження; наприклад лаборанти
записують результати лабораторних тестів, фармацевти реєструють відпуск
ліків, а медичні сестри записують деталі своєї взаємодії з пацієнтами [1].
Амбулаторна медична картка допомагає забезпечити спадкоємність
лікування від одного візиту пацієнта до іншого. Оскільки очікувана
тривалість життя росте і популяція старіє, центр ваги амбулаторного
медичного обслуговування зміщується в бік профілактики і лікування
хронічних захворювань. Медична картка дозволяє медичним працівникам
переглядати дані, зібрані за досить великі проміжки часу, і тим самим
вивчати проходження захворювань пацієнта.
Медична картка є основним документом, за яким можна судити, чи
отримав пацієнт належне лікування. У ній нерідко міститься інформація про
дії медичних працівників та підстави для цих дій. Для медичного працівника,
втягнутого в судовий розгляд, зміст медичної картки може захистити або
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інкримінувати його. Крім відповідності юридичним вимогам, історія хвороби
служить основою для професійної чи відомчої оцінки якості; організації з
контролю за дотриманням професійних стандартів та організації з
акредитації лікарень судять про якість наданого лікування на підставі
інформації, що міститься у медичних картках [2].
Що ж представляє із себе електронна медична карта і що вона дає для
лікаря? Такий варіант медичної карти є інформаційною системою, яка
спирається на технологію реляційних баз даних. Реляційної базою даних є
деяка таблиця (або декілька пов'язаних таблиць), в якій зберігають довільну
кількість записів - чітко структурованих рядків даних. Такий спосіб
зберігання інформації дозволяє зручно, в автоматичному режимі, відбирати
дані за деякою ознакою або набору ознак, упорядковувати їх відображення
по різним стовпцях таблиці, наприклад, по даті, прізвищу, діагнозу.
Електронна історія хвороби (ЕІХ) — це комплекс програмно-апаратних
засобів і організаційних рішень, що дозволяють повністю відмовитися від
використання неелектронних носіїв інформації в лікувально-діагностичному
процесі. Використання ЕІХ зовсім не припускає реальної відмови від
паперової історії хвороби і рентгенівських плівок, і в силу цілого комплексу
причин вони ще довго будуть існувати паралельно [1].
Електронна історія хвороби дозволяє накопичувати, зберігати, при
необхідності модифікувати, а також надавати відомості, які характеризують
стан пацієнта протягом усього часу перебування в клініці, організацію його
лікування, дані об'єктивних досліджень, лікарські призначення та ін.
Основні завдання ЕІХ:
- Зберігання медичної інформації;
- Збереження права пацієнта на приватність;
- Конфіденційність будь-якої системи електронної охорони здоров'я
або телемедичної системи;
- Відповідальність за пацієнта [3].
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Електронна історія хвороби має кілька груп користувачів, які
виконують різні цілі:
 Медичний персонал (лікарі, медичні сестри, лаборанти) - для цих
користувачів насамперед важливий оперативний доступ до відомостей
про пацієнтів, який може забезпечити ЕІХ;
 Медична

адміністрація

(головний

лікар

установи,

завідуючі

відділеннями, медичні статистики, реєстратори) - для цієї групи на
перший план виходить можливість оперативного контролю та
управління

лікувальним

процесом,

оперативного

отримання

достовірних статистичних вимог;
 Наукові співробітники шукають в ЕІХ засіб для систематичного збору і
аналізу даних для наукових досліджень;
 Співробітники

планово-економічних

служб

можуть

оперативно

відстежувати матеріальні та фінансові потоки, пов'язані з лікувальнодіагностичним процесом [1].
Всі перераховані групи користувачів будуть пред'являти до ЕІХ і
процесу її впровадження свої вимоги, які часто суперечать один одному.
Завдання керівника проекту ЕІБ - знайти розумний компроміс між ними, як
на етапі проектування, так і на етапах впровадження і розвитку. Бланк історії
хвороби дозволяє зберігати наступну інформацію:
 Дані про надходження, включаючи діагноз, дату і час надходження;
 Коди

відділення

надходження,

ознаки

для

обліку

платних

госпіталізацій;
 Заключний клінічний діагноз і дата виписки;
 Результат і інші статистичні поля;
 Інформацію про відвідування і послуги [4].
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1.2 Переваги ЕІХ перед паперовими медичними картками

Типовим недоліком паперової медичної картки є її недоступність. У
великих

лікарнях

традиційні

медичні

картки

можуть

виявитися

недоступними протягом декількох днів через те, що вони використовуються
в адміністративному офісі або складені в купу в очікуванні, поки лікуючий
лікар не зробить виписаний епікриз. Якщо інформація з медичної картки
зберігається в комп'ютері, то при наявності доступу до терміналу комп'ютера
лікар може отримати цю інформацію за кілька секунд, замість того, щоб
чекати хвилини або години, необхідні для пошуку і доставки паперової
медичної картки. Зберігання записів у пам'яті комп'ютера дозволяє
забезпечити до них віддалений доступ, наприклад, лікар може переглядати їх
з дому. Це також дозволяє одночасний доступ; наприклад в одній кімнаті
медична сестра може переглядати динаміку зміни артеріального тиску у
даного пацієнта, а в іншому приміщенні лікар може аналізувати результати
виконаних для цього ж пацієнта лабораторних тестів - ситуація, абсолютно
неможлива за наявності лише паперової медичних карток.
Медичні записи, що зберігаються в пам'яті комп'ютера, можуть
надаватися

на

різних

носіях

інформації,

починаючи

від

екранів

відеотерміналів до паперу. Звичайно, зберігання медичних записів в пам'яті
комп'ютера зовсім не означає відмову від паперових документів. Крім того,
при використанні комп'ютерів одні й ті ж дані можуть бути представлені в
багатьох формах; запис про візит пацієнта, відповідь лікаря, яки направив
пацієнта на консультацію, а також лікарський висновок можуть містити в
основному одну й ту ж саму інформацію. Форма і зміст звіту, виданого
комп'ютером, можуть бути приведені у відповідність призначенню звіту тим самим знижується надмірність витрат ручної праці на переписування
одних і тих самих даних. Крім того, інформація про багатьох пацієнтів може
бути агрегована - корисна властивість як для ведення наукової роботи, так і
для управління процесом лікування.
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Комп'ютер дозволяє не переписувати одні й ті ж дані по багато разів і
знаходити потрібну інформацію в зручному вигляді. Дуже зручно, що
документи не потрібно розносити або пересилати за призначенням. Якщо
отримані якісь відомості про пацієнта, вони будуть присутні у всіх
документах, де є відповідні графи, а це означає, що виконана велика частина
роботи по заповненню бланків.
Простота роботи з вибіркою лікарських призначень, виключення при
цьому мимовільних помилок.
Зберігання записів у пам'яті комп'ютера має і таку велику перевагу, що
комп'ютер може автоматично приймати рішення про дані, які він збирає і
видає. Система може запитувати у користувача важливу відсутню
інформацію. Ще важливіше те, що комп'ютер може аналізувати дані і
допомагати медичному персоналу ставити діагнози і приймати терапевтичні
рішення.
В електронну історію хвороби вводять дані багато фахівців і цими
даними користуються інші фахівці в міру необхідності. Наприклад, в
обов'язки чергової медсестри входить щодня переглядати всі історії хвороби і
виписувати з них всі призначення, зроблені лікарями кожному пацієнту. При
цьому самі історії хвороб знаходяться в різних кабінетах фахівців, їх треба
зібрати і переглянути. Наявність електронної історії хвороби дозволяє
медсестрі - після натискання клавіші скласти список призначень всіх
пацієнтів даного відділення на поточний день [5].

1.3 Чотири принципи концепції електронних карток

Принцип 1: Забезпечення єдиної повної картини.
Абстрактна або конкретна медична картка - не має значення, до тих
пір, поки повна карта пацієнта доступна через комп'ютер, там де вона
потрібна. Чи передається картка за допомогою комп'ютерних мереж, чи
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створена якесь сховище інформації з усіх можливих джерел (лікарні,
кабінети лікарів, лабораторії або аптеки), кожен раз, коли вона потрібна, або
вона витягується тільки з одного конкретного сховища (бази даних) - це
справа конструкції та впровадження.
Електронна медична картка повинна включати в себе наступне:
- демографічні дані, дані фізичних оглядів, оцінки, результати
проведених тестування і результати процедур протягом усього
життя пацієнта;
- записи про лікування, включаючи всі медичні призначення,
сестринські втручання, терапію, зауваження про хід лікування і стан
хворого при виписці;
- подальше лікування, включаючи призначення пацієнту, плановий
догляд та плани при виписці;
- засоби зв'язку з усіма пунктами допомоги із зазначенням режиму
роботи та місцезнаходженням, планів пацієнта і його розкладу.
Ідея електронної медичної картки стала концепцією мультимедіа, що
втілює всі електронні види інформації (текст, голос, зображення, відео та
коди) і доступна з будь-якого місця. Але необхідно зауважити, що не вся
інформація буде знаходитися в одній базі даних, що вона буде в численних
базах даних у різних формах, що вона буде тимчасовою і динамічною. Однак
не просто удосконалення передачі інформації дозволяє поліпшити спосіб
об'єднання усіх даних медичної картки: це ще й поліпшення способу
зберігання даних. Фактично, за допомогою вже наявних сучасних магнітооптичних накопичувальних пристроїв (стандарт ISO, 130-мм перезаписувані
оптичні диски) реальністю стає портативна медична картка, що включає
текст і зображення, на все життя людини. Тому електронна медична картка
майбутнього буде також і фізичним предметом, який пацієнт зможе
перенести від одного лікаря до іншого. Картка може бути або абстрактним
(переданим) або конкретним (збереженим) замінником пацієнта.
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Принцип 2: Оплата за інформацію.
Справою першорядної важливості повинна стати плата працівникам
охорони здоров'я за дані та інформацію, зібрану про пацієнта. Система
винагороди повинна оплачувати інформацію про пацієнтів. Повинна бути
передбачена плата працівнику за дані та інформацію. Дані та інформація
повинні бути повними і читатися комп'ютером відповідно до визначеного
стандартом (наприклад, рахунок, орієнтований на певний діагноз або на
список сум до оплати), де витрати на лікування могли б поєднуватися з
результатами лікування. Платники та медичні працівники повинні вважати
високоякісні відомості про пацієнта та інформацію не менш важливими, ніж
гроші, персонал і засоби обслуговування.
Якщо буде організована систему компенсації за надану інформацію, у
медичних

працівників

з'явиться

стимул

автоматизувати

систему

користування медичними картками. Це підвищить якість медичних послуг,
не тільки завдяки наданню своєчасного доступу до повної інформації, але і
шляхом стандартизації визначень і елементів даних, що надасть відомості
для

дослідження

відокремлених

результатів

лікування

та

клінічних

випробувань, а також визначить стандарт для прийняття рішень про
компенсації.
Замість того, щоб фокусувати свою увагу на платі за послугу
(компенсація медпрацівникові за процедуру) або за постановку діагнозу
(перспективна оплата, заснована на групах, пов'язаних з діагностикою),
платники повинні сконцентруватися на отриманні інформації про первісний
стан пацієнта, плані лікування та ефективності терапії. Медпрацівники
будуть зацікавлені в організації даних про пацієнта таким чином, щоб це
сприяло виплаті винагороди. Вони будуть також зацікавлені в тому, щоб
переконатися в дійсно ретельному зборі всієї необхідної інформації та
виконанні всіх потрібних процедур.
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Принцип 3: Надання повної інформації про конкретного пацієнта.
Дані про пацієнта в електронній медичній картці повинні бути
інтегровані з необхідним обсягом медичних знань в даному контексті і
підтримувати

прийняття

медичного

рішення

в

місці

медичного

обслуговування. Іншими словами, необхідно надати специфічну інформацію
про пацієнта медичним працівникам в тому місці, де приймається рішення.
Інтеграція даних про пацієнта та медичних знань, що дає конкретну для
даного пацієнта медичну інформацію, буде основою для зниження витрат і
поліпшення якості лікування.
Принцип 4: Систематизація однієї і тієї ж інформації для використання
в різних цілях.
Дослідження електронних медичних карт, проведене Інститутом
медицини, не змогло виявити стандартної комп'ютерної карти. Занадто
багато користувачів їх використовували, що не дало можливості домогтися
консенсусу. Однак інститут все ж склав список користувачів і варіантів
використання. Щоб допомогти пацієнтам і медичним працівником приймати
обґрунтовані рішення, ті ж самі дані про пацієнта повинні бути вибудувані
таким чином, щоб ними можна було користуватися в залежності від джерела,
проблеми або протоколу - в міру необхідності. Така можливість була б дуже
корисна багатьом користувачам і підвищила б віддачу від інформації, що
міститься в електронних картках. Необхідно створити автоматичні динамічні
зведення, підібрані за джерелом (наприклад, всі дані гематологічних аналізів
ретроспективно), з проблеми (наприклад, суб'єктивні та об'єктивні дані,
пов'язані з виниклою проблемою і зіставлені за часом) [6].
1.4 Основні функціональні можливості ЕІХ

Можна

виділити

вісім

напрямів,

які

визначають

діапазон

функціональних можливостей комп'ютерних систем медичного призначення:
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збір даних; реєстрація і документування; забезпечення передачі інформації та
об'єднання в єдину мережеву структуру; лікарський контроль; збереження і
пошук інформації; аналіз даних; надання допомоги в ухваленні рішення;
навчання персоналу. Необхідно відзначити, що більшість з цих систем мають
багатопрофільний характер і здатні надати допомогу і підтримку при
вирішенні відразу декількох завдань. Крім того, хоча функція надання
допомоги в ухваленні рішення відзначена як основна функція тільки для двох
категорій додатків, по суті справи будь-яке використання комп'ютерів у
медичній практиці можна трактувати в певному сенсі як надання допомоги і
підтримки в прийнятті більш точного і об'єктивного рішення.
1) Збір даних
У тих випадках, коли обсяг інформації, що надходить, призначеної для
збору і переробки, настільки великий, що лікуючий лікар вже не в силах з
ним впоратися, з'являється нагальна потреба в наданні йому допомоги. Одне
з перших застосувань комп'ютерів у медичній практиці полягало в
автоматизації проведення аналізів взятих проб крові та інших рідин
людського організму. При зростаючій кількості лабораторних досліджень,
технічні фахівці сконструювали автоматизовані прилади для вимірювання
концентрацій

хімічних

речовин

та

підрахунку

кількості

клітин

і

мікроорганізмів.
Комп'ютерні системи, призначені для збору інформації, часто є
незалежними

медичними

або

вимірювальними

пристроями.

Ця

характеристика не є, однак, визначальною. Так наприклад, ми вважаємо, що
комп'ютерні системи автоматизованого збору анамнезу цілком можна
віднести до систем збору даних, оскільки вони звільняють медичний
персонал від необхідності збору та введення рутинних демографічних
відомостей і даних анамнезу.
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2) Реєстрація та документування даних
З урахуванням того факту, що в практиці надання медичної допомоги
доводиться мати справу з великим обсягом інформації, не варто дивуватися,
що найпершою функцією багатьох медичних комп'ютерних систем є
реєстрація і документування даних, що поступають. Комп'ютери добре
підходять для вирішення завдань, пов'язаних з нудними і повторюваними
операціями з обробки інформації. Сюди можна віднести збір та класифікацію
даних, перетворення цих даних з однієї форми в іншу, а також формування і
відтворення протоколів записів. Особливо велику користь комп'ютерні
системи надають при обробці великих масивів даних. Тому автоматизована
система обліку фінансової документації є природним застосуванням
комп'ютерів в установах охорони здоров'я і являє собою перший крок на
шляху впровадження комп'ютерних технологій в практику роботи лікарень,
клінік або приватних лікувальних закладів.
3) Обмін інформацією і створення єдиної інформаційної мережі
У лікарнях та цілої мережі різних лікувальних установ численний
медичний персонал займається збором і переробкою величезної кількості
даних; про кожного пацієнта піклується безліч людей - медсестри, лікарі,
лаборанти, фармацевти і так далі. Для надання ефективної медичної
допомоги дуже важливо, щоб окремі члени колективу медиків мали
можливість

обмінюватися

необхідною

інформацією.

Експерти,

які

приймають рішення, повинні мати доступ до інформації про пацієнта коли в
цьому виникає необхідність; комп'ютери надають допомогу в зберіганні,
передачі і роздруківці потрібних відомостей. Медична картка хворого є
основним джерелом зібраної клінічної інформації. Головним недоліком
традиційної системи реєстрації медичних документів є те, що всі відомості
про пацієнта знаходяться десь в одному місці і одночасний доступ до цих
відомостей для різних людей неможливий. Використання лікарняних
інформаційних систем та автоматизованих систем реєстрації медичних даних
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дозволяє провести децентралізацію багатьох сторін діяльності медичного
персоналу.
Можливі випадки, коли не вся необхідна для ухвалення рішення
інформація зберігається в одній комп'ютерній системі. Так наприклад, у
багатьох лікувальних закладах підтримка клінічної та фінансової діяльності
здійснюється за допомогою різних систем. Однак з урахуванням обмежених
можливостей відшкодування фінансових витрат керівництво лікарні змушене
використовувати єдину інтегровану систему клінічної та фінансової
інформації для аналізу витрат і оцінки ефективності проведеного курсу
лікування. Крім того, може знадобитися для аналізу інформація, що
зберігається в інших медичних установах, або ж у них може виникнути
необхідність в отриманні консультації через інтерактивну базу біомедичних
даних. Поява локальних комп'ютерних мереж, призначених для спільного
використання інформації через незалежні комп'ютерні термінали, а також
розробка територіальних комп'ютерних мереж, що забезпечують можливість
обміну інформацією між географічно віддаленими районами, дозволяє
сподіватися на подальший успішний розвиток єдиних інтегрованих систем
передачі та обміну інформації між окремими користувачами.
4) Лікарський контроль
Надмірний потік інформації надає такий же негативний вплив на
процедуру вибору правильного рішення, як і недостатній доступ до
необхідних даних. В окремих випадках медичні працівники мають відомості,
яких достатньо для вибору обґрунтованих дій, однак вони нерідко нехтують
цими

даними.

Впровадження

комп'ютерних

систем

контролю

і

спостереження за станом пацієнта може надати істотну допомогу медичному
персоналу в переробці величезної кількості інформації, що характеризує
проведений курс лікування хворого. Подібна система може бути орієнтована
на контроль за найважливішими етапами процесу лікування - вона може,
наприклад, нагадати лікарю про необхідність проведення скринінг-тестів та
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інших профілактичних заходів з охорони здоров'я або попередити лікаря про
виявлення небезпечного симптому або сукупності таких симптомів.
5) Зберігання та пошук інформації
Запам'ятовування і пошук необхідної інформації є найважливішими
функціями будь-якої комп'ютерної системи. Особливо ці функції важливі для
тих систем, які призначені для створення архівних баз даних. До однієї з
причин

впровадження

комп'ютерних

систем

реєстрації

медичної

документації можна віднести бажання медиків мати таку систему архівації
даних про пацієнтів, яка дозволяла б провести швидкий і ефективний пошук
необхідних відомостей. Інтерактивна мова запитів, використовувана у
багатьох автоматизованих системах реєстрації медичної документації та
клінічного обстеження, допомагає лікареві оперативно відшукати потрібні
записи в базі даних, що зберігає інформацію про багатьох пацієнтів.
6) Аналіз даних
Системи, які покликані допомогти експерту, що приймає рішення, в
аналізі даних, представляють вихідну інформацію в більш зручній та
зрозумілій для лікаря формі у порівнянні з вихідними необробленими
даними. З метою полегшення аналізу, ці системи забезпечують можливість
графічного представлення даних, або ж за їх допомогою можна розрахувати
додаткові характеристики (середнє значення, стандартне відхилення, похідну
і так далі), використовуючи вхідні дані. Системи клінічного обстеження
мають у своєму складі модулі, призначені для проведення складного
статистичного аналізу великої кількості даних про пацієнта. Як правило, для
спрощення інтерпретації отриманих результатів в подібних системах
передбачається можливість графічного представлення даних.
7) Надання підтримки у прийнятті рішення
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У певному сенсі всі функціональні можливості комп'ютерних систем,
які вже були розглянуті, служать для надання допомоги і підтримки медикам
у прийнятті правильного рішення. Не можна провести чіткого розмежування
між системами, призначеними для підтримки рішення і наприклад,
системами, використовуваними для контролю та оповіщення про стан
пацієнта. Ці системи різняться, головним чином, можливостями обробки та
інтерпретації даних і рівнем рекомендацій щодо проведення певних
лікувальних заходів. Одним з найкращих прикладів системи підтримки
прийняття рішень може служити клінічна консультаційна система, в якій для
надання допомоги лікарю в постановці діагнозу захворювання і плануванні
лікування використовуються статистичні дані про населення або база
експертних оцінок. Аналогічним чином, деякі інформаційні системи для
обслуговуючого персоналу допомагають медсестрам в обліку і розподілі
наявних ресурсів по догляду за хворими.
8) Навчання
Швидке зростання і накопичення нових знань в галузі біомедицини, а
також ускладнення самого процесу лікування, породили умови, за яких
студенти вже не в змозі освоїти все, що їм потрібно, у процесі навчання - їх
слід навчити, як вчитися далі і впровадити в їх свідомість думка про те, що
навчатися доведеться все життя. В даний час у розпорядженні лікарів є
великий вибір прикладних комп'ютерних програм, які допомагають їм
знайомитися з новими досягненнями в області медицини і підтримувати
високий рівень кваліфікації, необхідний для належного догляду та лікування
пацієнтів.

Найпростіші

програми

являють

собою

різні

комплекси

тренувальних вправ і практичних методик; більш складні програми
покликані допомогти учням в оволодінні навичками вирішення складних
завдань, таких, як постановка діагнозу захворювання і вибір правильного
курсу лікування. Інструкції та поради, які можна отримати від комп'ютера,
являють собою цінні засоби моделювання різних ситуацій, за допомогою
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яких лікарі-професіонали можуть набути необхідний досвід і навчитися
виключати помилки, не піддаючи небезпеці здоров'я реальних пацієнтів.
Клінічні системи підтримки рішення, так само як і комп'ютерні системи
іншого типу, також виконують певну освітню функцію, даючи пояснення і
обґрунтування своїм рекомендаціям. При обслуговуванні людей такі
системи-помічники можуть запропонувати лікарю комплекс конкретних
лікувальних заходів та дати обґрунтування зробленому вибору [2].
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2 ВИБІР ТЕХНОЛОГІЙ РОЗРОБКИ ВЕБ-РЕСУРСУ

Вибір технологій для розробки майбутнього проекту є відправною
точкою для усіх розробників програмних продуктів. Від цього залежить
багато параметрів, наприклад, наскільки зручним для розробки буде проект,
наскільки повним буде функціонал, швидкодія і т.д. Так як технічні вимоги
до кожного ресурсу є унікальними, «ідеальної», універсальної технології
програмування не існує. У кожному випадку рішення підбирається
індивідуально.
На даний час існує 3 основних методи створення сайту:
 на основі готових CMS, з використанням серверної мови PHP;
 створення серверу за допомогою платформи Node.js і подальша
розробка сайту за допомогою мови програмування JavaScript;
 розробка сайту за допомогою фреймворку ROR за допомогою мови
програмування Ruby.

Далі буде проведено детальний аналіз вищезазначених методів
реалізації сайту.

2.1 WordPress та PHP

Під час вибору CMS для реалізації сайту завдяки PHP, я майже без
сумнівів обрав WordPress. Останнім часом, в рейтингах кращих сайтів за
підсумками року або іншого періоду з різної тематики я все частіше і частіше
бачив на перших позиціях сайти, зроблені на WordPress, також досить часто
нові, креативні роботи відомих студій реалізуються на основі саме цієї CMS.
І якщо раніше була поширена думка «Wordpress – це система тільки для
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блогів», то зараз ми бачимо все більше і більше сайтів з абсолютно іншим
функціоналом виконані саме на WP. Популярність цієї платформи можна
побачити на рисунку 2.1.1, де чітко видно, що WordPress у 5 разів перевищує
популярність і кількість користувачів у порівнянні з другим по популярності
CMS.

Рис. 2.1.1 – кількість користувачів та відносна популярність CMS
Що ж із себе представляє WordPress, і чому він настільки популярний?
Ось перераховані основі переваги цієї CMS:
1. Підтримка і розвиток. Популярність WordPress багато в чому
обумовлена постійним розвитком як самої CMS, так і додаткових
модулів для неї. Щодня з’являються нові плагіни, які дозволяють
реалізувати

практично

весь

необхідний

для

сучасного

сайту

функціонал. CMS і плагіни безперервно оновлюються, існуючі функції
поліпшуються і додаються нові можливості. Також, при виникненні
неполадок і питань завжди можна звернутися до документації
WordPress Codex, у якій описані всі функції і можливості ядра системи,
або ж поставити питання на форумі підтримки, на який вам дадуть
відповідь швидко і доступно.
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2. Гнучкість і легкість. Навіть якщо в процесі розробки доводиться
зіткнутися із завданням, що не вирішена в системі або плагінах, то
велика кількість функцій в ядрі системи дозволяє легко і швидко
розробити власне рішення задачі. При цьому таке рішення буде
повністю інтегровано в саму систему, а значить ймовірність конфліктів
буде вкрай мала. Також гнучкість системи дозволяє знаходити нові,
креативні рішення, які покращують як зовнішній вигляд сайту, так і
його функціонал.
3. Стабільність і надійність. Завдяки постійним оновленням і підтримки
сайти на WordPress відрізняються стабільною роботою в будь-яких
умовах, а будь-які можливі конфлікти і проблеми легко усуваються.
Завдяки великому ком’юніті користувачів та розробників WordPress
система була багато разів відтестовано і перевірена.
4. Індексація і розкрутка. Сама структура організації даних і їх виведення,
а також організація посилань на сторінки і розділи в WordPress
зроблена максимально дружньо по відношенню до пошукових систем,
тому сайти зроблені на цій CMS часто індексуються набагато краще,
ніж аналогічні, розроблені на інших системах. А завдяки таким
плагінам, як All in Seo Pack, Seo Smart Links, Share This провести SEO
оптимізацію сайту і максимально розкрутити його на пошукових
сайтах легко і зручно.
5. Зручність і простота. Змінювати і додавати записи, рубрики, сторінки,
елементи меню та інші складові сайту в WordPress легко і зручно.
Інтерфейс адміністративної частини є максимально дружнім до
користувача, простим, зручним і інтуїтивно зрозумілим. Також ви
можете легко налаштувати розміщення елементів адміністрування,
найбільш зручно для вас, просто переміщаючи їх в межах сторінки.
Справедливо було б згадати також про недоліки, наприклад про те що
багато хто каже, що «Wordpress підходить тільки для блогів». Проте ж можна
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сміливо сказати, що цю думку висловлюють ті, хто просто не вміє і не
розбирається в роботі з WordPress; внутрішні функції і засоби пошуку на
даний момент дозволяють реалізувати практично будь-який необхідний
функціонал. Можливо, спочатку WordPress і був більш орієнтований на
блоги, але на даний момент розробка блогів – лише мала частина того, що
можна зробити з його допомогою.
Єдиним серйозним недоліком CMS я б назвав незручну і ускладнену
організацію бази даних, проте ж для грамотного розробника ця проблема не
така вже й велика, а клієнта вона взагалі не зачіпає.
Також можна відзначити той факт, що CMS вимагає чимало пам’яті,
але при сучасних швидкостях обміну даними і як хостингів це також не є
серйозною проблемою.

2.2 Платформа Node.js

Node.js - платформа, заснована на JavaScript движку V8, і пропонує
асинхронне API для роботи з мережею і диском, додає можливість JavaScript
взаємодіяти з пристроями вводу-виводу через свій API (написаний на C ++),
підключати

інші

зовнішні

бібліотеки,

написані

на

різних

мовах,

забезпечуючи виклики до них з JavaScript-коду. Застосовується переважно
на сервері, виконуючи роль веб-сервера, але є можливість розробляти і
десктопні віконні додатки.
Основні переваги Node.js:
1. Швидкість.

виконується на JavaScript, який використовує V8,

розроблений Google для використання в Chrome. V8 компілює і
виконує JavaScript з блискавичною швидкістю в основному за рахунок
того, що V8 компілює JavaScript в машинний код. На додаток до
блискавичності виконання JavaScript, справжня магія Node.js полягає в
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циклі подій. Цикл подій - це один потік, який виконує всі операції
введення / виводу інформації в асинхронному режимі. Традиційно,
операції вводу / виводу або працюють синхронно (блокова система) або
асинхронно, викликаючи паралельні потоки для виконання роботи. Цей
старий підхід споживає багато пам'яті. На противагу цьому, коли вебдодаток, написаний на Node.js повинен виконати операцію вводу /
виводу, він посилає асинхронну задачу в цикл обробки подій, разом з
функцією зворотного виклику, а потім продовжує виконувати свої інші
задачі.

Після

завершення

асинхронної

операції,

цикл

подій

повертається до задачі зворотного виклику. Node.js дозволяє будувати
швидкі, масштабні веб-додатки, які здатні обробляти величезну
кількість одночасних зв’язків з високою пропускною здатністю.

Рис. 2.2.1 – графічна ілюстрація асинхронного виконання задач за
допомогою Node.js
2. Node.js використовує Javascript. Тож одна і та ж сама мова може бути
використана на серверній і інтерфейсій частинах сайту. Це руйнує
кордони між фронтендом і бекендом розробки сайту.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

БС42С.02.1300.944.ПЗ

Арк.

24

3. Активна спільнота. Node.js має процвітаючу open source спільноту, яка
створила багато прекрасних модулі з додатковими можливостями для
додатків. Один з найвідоміших є Socket.io, модуль для управління
постійними з'єднаннями між клієнтом і сервером, що дозволяє серверу,
завантажити оновлення в режимі реального часу для клієнтів.
Більшість Node.js-розробників повинні знати, що через подієвоорієнтованої природи досить складно на Node.js робити речі, які потребують
послідовного виконання. На мою думку, це, можливо, є найбільшою
слабкістю і в той же час найсильнішою стороною Node.js. Сильною, тому що,
якщо ви знаєте свій інструмент, це закладає основу для обробки неймовірної
кількості одночасних підключень, можливо на порядок більше, ніж ви могли
б отримати, використовуючи PHP або ROR. Негативна сторона полягає в
тому, що якщо у вас багато фонових операцій (наприклад для доступу до
яких-небудь даних), ваш код стає потворним і незрозумілим.

2.3 Фреймворк Rails on Ruby

Ruby

on

Rails

—

об'єктно-орієнтований

програмний

каркас

(фреймворк) для створення веб-додатків, написаний на мові програмування
Ruby. Ruby on Rails надає каркас модель-вид-контролер (Model-ViewController) для веб-додатків, а також забезпечує їхню інтеграцію з вебсервером і сервером бази даних.
Ruby on Rails визначає принципи розробки додатків:
- Додатки не повинні визначати власну архітектуру, оскільки вони
використовують готовий каркас модель-вид-контролер.
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- Мова Ruby дозволяє використовувати нотацію, що легко читається, для
визначення семантики веб-застосунків (таких як відносини між
таблицями в базі даних).
- Ruby on Rails надає механізми повторного використання, що
дозволяють мінімізувати дублювання коду у веб-застосунку (принцип
Don't Repeat Yourself — не повторюй себе).
- За замовчуванням використовуються угоди по конфігурації, типові для
більшості веб-застосунків (принцип Convention over configuration —
угоди над конфігурацією).
- Явна специфікація конфігурації потрібна тільки в нестандартних
випадках.
Основні переваги ROR:
1. Швидка розробка. Сайти, які зазвичай розроблюються 12 тижнів,
можуть бути запущені за 6 тижнів завдяки ROR. Ця економія часу
результат декількох факторів: більш компактна база коду (менше
рядків

надлишкового

коду),

модульна

конструкція

(повторне

використання існуючих компонентів, а не побудова всього з нуля), і
доступність існуючих плагінів (не потрібно будувати функції з нуля).
2. Легше змінити. Після запуску сайту, майбутні зміни в свій сайт
(наприклад, додавання нових функцій, внесення змін до моделі даних)
можуть бути занесені значно швидше.
3. Більша рентабельність. Через швидкость, з якою ROR сайти можуть
бути побудовані і змінені, ви витрачаєте менше грошей, щоб
створювати і підтримувати веб-сайт - без шкоди для якості,
продуктивності та масштабованості вашого сайту.
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Висновок:

зробивши

детальний

аналіз

трьох

вищезазначених

платформ, я вирішив розпочати розробку за допомогою CMS WordPress та
серверної мови програмування PHP. Це пов’язано по-перше з попереднім
досвідом розробки за допомогою цієї CMS. По-друге, існує багато плагінів,
розроблених під дану платформу, які значно полегшили б і вдосконалили
майбутній веб-сервіс. По-третє, ця CMS має досить високу гнучкість у
розробці.
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3 МЕТОДОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕБ-РЕСУРСУ

3.1 Огляд методологій проектування програмного продукту

SADT-методологія

це

сукупність методів,

правил

і

процедур,

призначених для побудови функціональної структури складних ієрархічних
систем у вигляді моделі, яка повинна дати відповідь на деякі певні питання. В
основі

цього

методу

моделювання

систем

лежить

опис

системи,

створюваного за допомогою природної мови, що дозволяє вільно описати
функціонування модельованої системи. На основі графічних ресурсів SADT /
IDEF0 дескриптовий опис системи забезпечується зображенням її моделі, яке
практично повністю усуває можливу неоднозначність семантичного опису.
SADT - це методологія, розроблена спеціально для того, щоб полегшити опис
і розуміння штучної системи середньої складності і її середовища перед
визначенням вимог до програмного забезпечення або до чого-небудь іншого.
В основі методології SADT лежать два основних принципи:
 SA-блоки, на основі яких створюється ієрархічна багаторівнева
модульна система, кожен рівень якої являє собою закінчену систему
(блок), підтримувану і контрольовану системою (блоком), що
знаходиться над нею.
 Декомпозиція. Використання цієї концепції дозволяє розділити кожен
блок, який розуміється як єдине ціле, на свої складові, описувані на
більш детальної діаграмі. Процес декомпозиції проводиться до
досягнення потрібного рівня детлізації опису. Діаграма обмежується 36 блоками для того, щоб деталізація здійснювалась поступово. Замість
однієї

громіздкої

моделі

використовується

кілька

невеликих

взаємопов'язаних моделей, значення яких взаємно доповнюють один
одного, роблячи зрозумілою структуризацію складного об'єкта.
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Пакет ВРwin дозволяє створювати моделі:
- IDEF0 (Icam DEFinition) - функціональна модель системи;
- IDEF3 - логічна модель послідовності робіт;
- DFD (Data Flow Diagrams) - модель потоків даних,
- IDEF1x - логічна і фізична моделі даних;
- ERD (Entity-Relationship Diagrams) модель “сутність – зв’язок”,
а також для встановлення взаємозв’язку між моделями даних і системами
керування базами даних (СКБД).
UML

(англ.

Unified

Modeling

Language

–

уніфікована

мова

моделювання) - мова графічного опису для об'єктного моделювання в області
розробки

програмного

забезпечення,

моделювання

бізнес-процесів,

системного проектування і відображення організаційних структур.
UML є мовою широкого профілю, це – відкритий стандарт, який
використовує графічні позначення для створення абстрактної моделі
системи, званої UML-моделлю. UML був створений для визначення,
візуалізації, проектування та документування, в основному, програмних
систем. UML не є мовою програмування, але на підставі UML-моделей
можлива генерація коду.
Головними в розробці UML були наступні цілі:
 Надати

користувачам

готову

до

використання

виразну

мову

візуального моделювання, що дозволяє розробляти осмислені моделі й
обмінюватися ними;
 Передбачити

механізми

розширюваності

і

спеціалізації

для

розширення базових концепцій;
 Забезпечити незалежність від конкретних мов програмування і
процесів розробки;
 Забезпечити формальну основу для розуміння цієї мови моделювання.
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У рамках дипломної роботи було прийнято рішення зупинитися на
використанні наступних програмних продуктів:
- BPwin (для побудови діаграмм IDEF0, IDEF3);
- RationalRose (для побудови діаграмм UML).

3.2 Функціональне моделювання програмного продукту

Завдання функціонального моделювання полягає в представленні системи
у вигляді сукупності взаємопов'язаних функцій. У методі IDEF0 можна
виділити такі складові, як концепція методу, графічна мова, процедура
читання діаграми, метод побудови моделі, критерії оцінки якості і ін.
У структуру організаційної підтримки методу IDEF0 входять:
 процедура збору даних (інтерв'ювання);
 метод групової роботи;
 форми документування моделі;
 процедури погодження та затвердження моделі.
IDEF0-модель описує: що система робить, що вона виробляє, яка
інформація використовується для управління, які ресурси

і засоби

застосовуються для виконання її функцій.
Одним з достоїнств IDEF0-моделей є те, що вони забезпечують
можливість обміну інформацією по даному об'єкту мовою, зрозумілою не
тільки аналітику і розробнику системи, але і фахівцю-експерту в предметній
області,

користувачеві.

В

основі

методу

IDEF0

лежать

наступні

концептуальні положення:
 графічне представлення моделі у вигляді ієрархії діаграм, що
забезпечує компактність представлення інформації;
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 максимальна

виразність,

тобто

здатність

найкращим

чином

забезпечити "зрозумілість" моделі;
 строгість і точність представлення;
 покрокові процедури розробки моделі, її перегляду та об'єднання;
 відділення організації від функції виключення впливу організаційної
структури на функціональну модель.
IDEFO-модель складається з ієрархічного ряду діаграм, які поступово
відображають рівні все більш докладних описів функцій та їх інтерфейсів в
межах системи. Діаграма, що знаходиться на вершині моделі, узагальнює всю
розглянуту систему. Діаграми першого рівня представляють найважливіші
підсистеми з їх взаємозв'язками, а діаграми самого нижнього рівня
представляють деталізовані функції, за допомогою яких, власне, і працює
система.
Контекстна діаграма (рис 3.2.1) відображає один процес, в центральному
блоці із вхідними, вихідними його даними, умовами та методами його
виконання.

Рис. 3.2.1 – контекстна діаграма проекту

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

БС42С.02.1300.944.ПЗ

Арк.

31

На діаграмі зображено процес електронної медичної картки пацієнта.
Вхідні дані надходять у вигляді текстових даних, а на виході отримуємо
готовий запис пцієнта. Здійснюється весь процес за участю лікаря і пацієнта.
Діаграма декомпозиції (рис. 3.2.2) призначена для деталізації процесу.
Вона формується внаслідок розбиття контекстної діаграми на підпроцеси.

Рис. 3.2.2 – діаграма декомпозиції першого рівня

3.3 Розробка взаємодії інформаційних потоків

Для опису часової послідовності і алгоритмів виконання робіт стандарт
IDEF0 не підходить. Для вирішення цього завдання стандарт IDEF0 отримав
подальший розвиток в результаті чого був розроблений стандарт IDEF3, який
входить в сімейство стандартів IDEF.
Стандарт IDEF3 призначений для опису бізнес-процесів нижнього
рівня і містить об'єкти - логічні оператори, за допомогою яких показують
альтернативи і місця прийняття рішень в бізнес-процесі, а також об'єкти -
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стрілки за допомогою яких показують тимчасову послідовність робіт у
бізнес-процесі.
Окрім наявності декількох типів зв'язків між роботами в стандарті
IDEF3 логічні оператори, які в даному випадку називаються перехрестями
діляться на кілька типів: "виключне АБО", "І" та "АБО". Перехрестя "І" та
"АБО" підрозділяються ще на два підтипи - синхронні і асинхронні.
Останньою відзнакою стандарту IDEF3 від класичної методології WFD
є використання на схемі бізнес-процесу такого елемента як "об'єкт
посилання", який зв'язується з роботами і перехрестями. За допомогою
об'єктів посилання показується інша важлива інформація, яку доцільно
зафіксувати при описі бізнес-процесу.
Діаграма IDEF3 (рис. 3.3.1) відображає процеси, що відбуваються під
час виконання проекту.

Рис. 3.3.1 – контекстна діаграма

3.4 Діаграма варіантів використання

Візуальне моделювання в UML можна уявити, як певний процес
поуровневого спуску від найбільш обший і абстрактної концептуальної
моделі вихідної системи до логічної, а потім і до фізичної моделі відповідної
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програмної системи. Для досягнення цих цілей спочатку будується модель у
формі, так званої діаграми варіантів використання (usecasediagram), яка
описує функціональне призначення системи або, іншими словами, те, що
система буде робити в процесі свого функціонування. Діаграма варіантів
використання є вихідним концептуальним поданням чи концептуальною
моделлю системи в процесі її розробки і впровадження. Розробка діаграми
варіантів використання переслідує задачі:
- Визначити спільні кордони та контекст модельованої предметної
області на початкових етапах проектування системи.
- Сформулювати загальні вимоги до функціонального поведінки
проектованої системи.
- Розробити вихідну концептуальну модель системи для її подальшої
деталізації у формі логічних і фізичних моделей.
- Підготувати вихідну документацію для взаємодії розробників
системи з її замовниками і користувачами.
Суть даної діаграми полягає в наступному: проектована система
представляється у великій кількості сутностей або акторів, які взаємодіють з
системою за допомогою, так званих варіантів використання. При цьому
актором (actor) або дійовою особою називається будь-яка сутність, що
взаємодіє з системою ззовні. Це може бути людина, технічний пристрій,
програма або будь-яка інша система, яка може служити джерелом впливу на
модельовану систему так, як визначить сам розробник. У свою чергу, варіант
використання (use case) служить для опису сервісів, які система надає
акторові. Іншими словами, кожен варіант використання визначає певний
набір дій, який чинять системою при діалозі з актором. При цьому нічого не
говориться про те, яким чином буде реалізовано взаємодія акторів із
системою.
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Діаграма варіантів використання (рис. 3.4.1) відображає процеси, що
відбуваються під час виконання програми (роботи проекту) з точки зору всіх
можливих акторів.

Рис. 3.4.1 – діаграма варіантів використання
Пацієнт може реєструватися на сайті, записатися на прийом до лікаря та
отримати

онлайн-консультацію

від

нього.

Лікарь

має

забезпечити

консультацію пацієнту та проводити усі необхідні дії з ЕМК пацієнта.
Адміністратор має всі права лікаря, але в доповненні може виправляти
помилки, викликані некоректною роботою сайту, та модернізувати його за
бажанням.
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4 ПРОЦЕС СТВОРЕННЯ ВЕБ-РЕСУРСУ ДЛЯ РОБОТИ З
ЕЛЕКТРОНИМИ МЕДИЧНИМИ ДОКУМЕНТАМИ
4.1 Загальний опис сайту

Основною метою створення данного веб-ресурсу була поєднати в собі
усі необхідні сервіси для зручної роботи лікаря з пацієнтами. Веб-ресурс
представляє собою сайт створенний завдяки стандартним технологіям веброзробки, на основі CMS WordPress.
Веб-ресурс повинен забезпечувати такі функції:
– Реєстрація нових пацієнтів на сайті;
– Додаванная,

редагування

ті

видалення

користувачів

сайту

адміністратором;
– Авторизація за логіном та паролем (на сайті має бути 3 ролі:
адміністратор, лікар, пацієнт);
– Консультація пацієнта з лікарем через онлайн-чат;
– Запис пацієнта на прийом через форму, розташовану на сайті;
– Перегляд лікарем пацієнтів записаних на прийом;
– Створення, редагування, видалення запису в електронній медичній
картці пацієнта лікарем;
– Забезпечити надійний захист інформації від зловмисників.

4.2 Розробка веб-ресурсу та бази даних

Для розробки веб-ресурсу та бази даних мені знадобилися 2
програмних забезпечення: NetBeans IDE та Denwer. Мною була встановлена
7 версія NetBeans IDE, яка вважається найбільш стабільною та 5 версія
Denwer, яка має підтримку PHP5 та phpMyAdmin 3.5, які в свою чергу мають
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найбільш сучасний функціонал. Для розробки в NetBeans IDE додатково
були встановлені модулі PHP розробки.
Переваги

NetBeans

IDE

перед

іншим

подібним

програмним

забезпеченням:
– повна документація;
– наочне представлення ієрархічної структури проекту;
– інтуїтивна допомога програми при процесі розробки;
– повне розуміння усього синтаксису необхідного для веброзробника, а саме: HTML, CSS, PHP, JavaScript, Ajax і т.д.
На початковому етапі було створено базу даних. Вона була створена
завдяки вбудованому в Denwer веб-додатку для керування базами даних
phpMyAdmin.
Далі було встановленно CMS WordPress та інтегровано с попередньо
створенною базою даних. Зовнішній вигляд сайту було створено завдяки
HTML та CSS, з використанням серверної мови програмування PHP з
використанням стандартних функцій WordPress. При створенні сайту було
використано декілька безкоштовних плагінів WordPress, для полегшення
розробки модуля запису на прийом, авторизації та реєстрації користувачів та
для покращення захисту сайту. В процесі розробки було написано безліч
функцій та класів, а також багато SQL запитів.
Частину написаного коду можна переглянути у додатку Б.

4.3 Захист веб-ресурсу

Веб-ресурс передбачає збереження великої кількості інформації, яка
має особистий характер, тому потрібно якомога краще захистити цю
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інформацію. Для захисту адміністративної панелі використовується форма з
логіном та паролем, а також усіх користувачів сайту було розбито на 3 ролі:
 адміністратор: має повний доступ до адміністративної панелі,
може

переглядати/редгувати/видаляти

усю

інформацію,

встановлювати/редагувати/виддаляти робочі модулі, а також
додавати/редагувати/видаляти користувачів сайту;
 доктор:

має

менший

доступ

ніж

адміністратор,

може

переглядати/редагувати/видаляти інформацію пов’язану з ЕМК
пацієнта, користуватися модулями сайту;
 пацієнт: має мінімальний доступ, може лише редагувати свій
профіль і користуватися деякими модулями сайту.
При спробі увійти до адміністративної панелі користувача буде
переключено до вікна авторизації (рис. 4.3.1). Користувача буде допущено
тільки за умови, що ім’я та пароль співпадають з даними у базі даних. Пароль
підлягає хешуванню, тож пароль неможливо побачити у базі даних. Кожен
користувач має обмеженну кількість спроб введння логіну і паролю, якщо він
помилився більше ніж 20 раз, то йому буде відмовлено в доступі, це робить
майже неможливим підбір логіну і пароль вручну. В модулі захисту також
присутня перевірка поточної сесії; якщо користувач занадто довго бездіє у
адміністративній панелі, то його автоматично буде переключено до вікна
авторизації.
Усі профілі користувачів сайту тісно пов’язані з електронною поштою:
активація нового користувача завершується тільки після підтвердження
активації на вказаній пошті, а також за бажанням адміністратор може
ввімкнути для користувача функцію відправки повідомлення на пошту при
кожному вході на адміністративну панель з логіном та паролем користувача.
Також це додає зручності при відновлені загубленого паролю.
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Рисунок 4.3.1 – Вікно авторизації
Для більш повного захисту на сайті була встановлена так звана
CAPTCHA. CAPTCHA - комп'ютерний тест, який використовується для того,
щоб визначити, хто використовує систему — людина чи комп'ютер.
Найчастіше використовується при необхідності запобігти використанню
інтернет-сервісів ботами, зокрема, для запобігання автоматичній реєстрації,
викачуванню файлів, масовим розсилкам тощо. Тому за допомогою цього
модулю автоматична реєстрація і підбір логіну з паролем стає неможлива.
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4.4 Детальний огляд веб-ресурсу

В першу чергу користувач потрапляє на головну сторінку сайту, де
зверху розташоване фіксоване меню сайту, яке складається з 4 пунктів меню:
«Регистрация», «Консультация», «Запись», «Статьи» (рис. 4.4.1). Кожен
пункт меню являє собою посилання на відповідну сторінку. Також
користувач бачить кнопку «Узнать больше» (рис. 4.4.1), яка переносить його
до блоку, де він може авторизуватись, зареєструватись, або прочитати
короткий опис можливостей сайту (рис. 4.4.2).

Рисунок 4.4.1 – Головна сторінка сайту – початковий екран

Рисунок 4.4.2 – Головна сторінка сайту – блок з реєстрацією, авторизацією та
коротким описом можливостей сайту
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Пролистуючи сайт до низу, користувач потрапляє на блок де написана
деяка інформація про медичний персонал цієї лікарні (рис. 4.4.3), це
дозволить пацієнту ознайомитись з одним зі своїх майбутніх лікарів. Ще
нижче можна побачити невеликий блок де розташована кнопка з записом на
прийом (рис. 4.4.4). Ця кнопка являється посиланням на сторінку «Запись». У
самому низу сайту розташована контактна інформація поліклініки. Цей блок
присутній на кожній сторінці сайту, щоб користувачу було зручніше
зв’язатися з лікарнею.

Рисунок 4.4.3 – Головна сторінка сайту – колектив лікарні

Рисунок 4.4.4 – Головна сторінка сайту – запис на прийом та контактна
інформація
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Сторінка «Регистрация» являє собою форму (рис. 4.4.5), яка містить усі
поля, необхідні для початкової роботи з пацієнтом, а саме: Email, ПІБ, стать,
дата народження, телефон, адреса та місце роботи. Реєстраційна форма
містить так звану CAPTCHA, для захисту сайту від спам-реєстрації. Після
реєстрації в адміністративній панелі створюється новий користувач з роллю
пацієнт, а самого користувача переносить до профілю, де він може
редагувати свої дані.

Рисунок 4.4.5 – Сторінка реєстрації
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Сторінка «Консультация» являє собою сторінку з чатом. Чатом можуть
користуватися тільки зареєстровані користувачі сайту (рис. 4.4.6). Це
зроблено для захисту від спаму, а також для заохочення пацієнтів вносити
свої дані до бази даних сайту, щоб їх потім можна було використати лікарі.
Свої скарги користувачі можуть писати в формі «Добавить комментарий»,
після підтвердження коментар з’явиться вище, поряд з іншими коментарями
(рис. 4.4.7). Коментарі мають деревовидну систему.

Рисунок 4.4.6 – Сторінка консультації не авторизованого користувача

Рисунок 4.4.7 – Сторінка консультації авторизованого користувача
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Сторінка «Запись» спочатку зустрічає користувача кнопкою «Новая
запись» (рис. 4.4.8), після натискання якої починається процес запису на
прийом, який розділений на 3 етапи.

Рисунок 4.4.8 – Сторінка «Запись» - кнопка «Новая запись»
Перший етап передбачає вибір дати та необхідної послуги (рис. 4.4.8).
Користувач може вибрати лише вільну дату. В адміністративній панелі сайту
можна вибрати робочі дні поліклініки і вихідні. Послуги вибираються з
випадаючого

списку.

Список

послуг

також

можна

редагувати

у

адміністративній панелі.

Рисунок 4.4.8 – Сторінка «Запись» - перший етап
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Другий етап передбачає вибір години запису на прийом (рис. 4.4.9).
Користувач може вибрати лише вільну годину. В адміністративній панелі
сайту можна вибрати робочі години поліклініки. Якщо якась година була
зайнята іншим пацієнтом, то цей час також буде не активним.

Рисунок 4.4.9 – Сторінка «Запись» - другий етап
Третій етап передбачає заповнення пацієнтом форми з необхідними
даними (рис. 4.4.10). Для успішного завершення запису на прийом, всі поля
мають буди заповнені і заповнені коректно.

Рисунок 4.4.10 – Сторінка «Запись» - третій етап
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Після успішної реєстрації користувачу буде відправлено лист на пошту
яку він написав у формі запису на прийом, а в адміністративній панелі
відобразиться інформація про записаного пацієнта (рис. 4.4.11), яку лікар або
адміністратор можуть переглянути у будь-який момент.

Рисунок 4.4.10 – Адміністративна панель – календар з записаними на прийом
пацієнтами
Після прийому пацієнта лікар може заповнити електронну медичну
картку пацієнта у адміністративній панелі. ЕМК пацієнта представляє собою
запис з іменем пацієнта та датами його обстеження лікарем (рис. 4.4.11).

Рисунок 4.4.11 – Адміністративна панель – електрона медична картка
пацієнта
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Кожен запис лікаря складається з 8 пунктів: скарги, anamnesis morbi,
anamnesis vitae, спадковість, результати обстеження, попередній діагноз,
клінічний діагноз, а також файли необхідні для поставлення діагнозу. (рис.
4.4.12). Усі поля можуть редагуватися. Після збереження запис залишається у
базі даних.

Рисунок 4.4.12 – Адміністративна панель – запис електронної медичної
картки пацієнта
Також на сайті є можливість перегляду і написання статей на медичну,
або будь-яку іншу цікаву тему (рис. 4.4.13). Це зроблено для притягнення
нових користувачів до сайту та для загальної інформованості відвідувачів
сайту.

Рисунок 4.4.13 – Сторінка з статтями
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ
В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУЦІЙ
Вступ

Темою дипломної роботи є створення веб-ресурсу для ведення
електронної історії хвороби лікарями та отримання консультації від лікарів
пацієнтами. Такого виду сайти потребують окремого хостингу на базі
серверної кімнати для повноцінної роботи.
На даному етапі роботи розглядаються основні положення охорони
праці та безпеки при роботі з персональним комп’ютером та серверним
устаткуванням в спеціально оснащеній для цього кімнаті.

5.1 План серверної з серверним устаткуванням та робочим місцем
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
Світильники
Крісло
Стіл
Системний блок
Монітор

Зм.

Арк.
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APC InRow SC (ACSC101) 2,39 кВт/
1900×300×1000
ЛД 80 Вт G13 / Колірна температура: 6400K
Світловий потік: 4250 лм / 1514 × 38
530×570×750
1600×800×850
Тип процессора Intel Core i5,Объем ОЗУ, MB
2 Гб,Частота, GHz 3 - 4 ГГЦ, 100 Вт
Модель 18.5" LG 19M35A-B

Дата
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№
1
3

8
2
7
6
5
4
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План серверної представлений на рис. 5.1

Рис. 5.1 – План-схема
Відповідність планування даної серверної зведена в табл. 4.2.
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

Реальні показ.
6,7 м2
23,3 м3
0,9 м

Нормативні показ.
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. Розташування обладнання виконане таким чином, щоб
мінімізувати людський фактор пошкодження пристрою, та зменшення
впливу побутового пилу на отримання результатів дослідження

Зм.
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5.2.1 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів
Небезпечні та шкідливі виробничі чинники за природою дії поділяються
на 4 групи таблиця 5.2.1.
Таблиця 5.2.1 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактории
Фізичні

Хімічні

Мікроклімат, освітлення, відсутні
шум,
електромагнітне
випромінювання,
електронебезпека,
пожежонебезпека

Біологічні

Психо-фізіологічні

відсутні

розумове
перенапруження,
перенапруження
аналізаторів,
монотонність
праці, емоційні
перевантаження

5.2.2 Мікроклімат
Джерелом тепла є нагрівання серверного електрообладнання.
Таблиця 5.2.1.1 – Джрела і наслідки
Параметри
мікроклімату
Джерела
Температура Сервер, Системній блок,
Світильники
Вологість

Погана вентиляція приміщення

Наслідки
Підвищення
температури знижує
працездатність людини
Можливість появи
крапель на обладнанні

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.
У таблиці 5.2.1.2 приведені кліматичні параметри для категорії робіт 1а.
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Таблиця 5.2.1.2 – Порівняння параметрів клімату в серверній з
даними стандартами
Тепла
Хoлoдна
Пoра рoку
Нoрмативн Реальні
Нoрмативні Реальні
і значення
значення
значення
значення
Температура пoвітря
18 – 24 19 – 23
18 – 24
17 – 22
t, ºС
Віднoсна вoлoгість,
30 – 50 40
30– 50
35
%
Швидкість_руху
0,2
0,15
0,2
0,1
пoвітряних мас, м/с
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.
Таблиця 5.2.1.3 – Системи кондиціювання та опалення
В теплу пору року кондиціювання проводиться за допомогою:

Прецизійний кондиціонер APC
InRow SC (ACSC101) 2,39 кВт

В холодну пору року опалення
відбувається за допомогою

Прецизійний кондиціонер APC
InRow SC (ACSC101) 2,39 кВт

5.2.3 Освітлення
В приміщені проводяться роботи по технічній підримці ресурсу. Фон
інтерфейсу є достатньо контрасним, шрифт навігації та у статті в
середньому складає 12-18 px, тобто при роздільной здатністі екрану
1366*768 розмір тексту становить 3-5 мм та розмір мінімальних об’єктів 10
px – 3 мм, тому точність зорової роботи мала. Також роботи проводяться
безпосередньо с датчиками та екранами(Benq Shower 120*250) на серверах,
які показують активність, температуру та поточні електричні показники
(розмір шрифта 10-12 px) .
Таблиця 5.2.3.1 – Джерела і наслідки.
Джерела
Недостатнє місцеве освітлення
Дуже яскраве світло

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Наслідки
Порушення зору працівника
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Таблиця 5.2.3.2 – Порівняльна характеристика нормативних та реальних
значнь зорових робіт.
Найменший
Харак- розмір об’єкту Контраст
Характеристик розрізнення,мм об’єкта
териса зорової Нормарозрізнен
тика
роботи, тивні Реальні ня
з
фону
розряд значен значення фоном
ня
Малої
точності 1,0-5 3,0-5,0 Великій Світлий
V

Штучне
Природнє
освітлення, лк освітлення
Норма- Реальні Нормативні значен- тивні
значен- ня
значення
ня
300-150 200-300

Реальні
значення

-

-

Таблиця 5.2.3.3 - Штучне освітлення забезпечується за допомогою:
Тип освітлення

штучне

Кільність світильників
Світильники
Типу газорозрядних ламп
Кількість ламп
Висота від підлоги

3 шт.
газорозрядні лампи ГРЛНД, ВЛК
GE F 18W/33 G13
6
2,8 м

Вимоги, що відповідають нормативним документам (ДБН В.2.5-282006 та ДСанПіН 3.3.2.007-98 або ДНАОП 0.00-1.31-99 - не менше 2,5
м).
Таблиця 5.2.3.4 – Засоби захисту зору:
Вид захисту

Заходи
Фон програми-середовища (IDEA) розробки –
У технологічному чорно-білий, (50%), шрифт програми – 14 – 16
Обладнанні
(пк), 6 – 8 (мм) (35%), розмір мінімальних
Техніч
об’єктів 3 (пк) – 1 (мм) (25%)
ні
заходи
Природнє освітлення: бокове (однобічне), 2
У приміщенні
вікна на північ (1,2 м × 2,0м), склопакет
двокамерний. (50%), Штучне освітлення:
комбіноване (20 ламп 24W HO G5) (50%)
Організаційні заходи
Вологе прибирання (50%),
підтримання чистоти вікон та
світильників (50%)
ЗІЗ

Зм.
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5.2.4 Шум
Таблиця 5.2.4.1 – Джерела і наслідки.
Джерела
Сервер
Кондиціонер
Зовнішній шум
Комп’ютер

Наслідки
Порушення слуху працівника,
зниження рівня працездатності,
втомлюваність, роздратованість

Таблиця 5.2.4.2 – Джерела і рівень шумових навантажень.
Джерела шуму
Кондиціонер, дБА
Сервер, дБА

Фактичне значення
30-55
85

Нормативне значення
50
50

Шум серверу не відповідає нормам, тому потрібна установка
шумопоглинаючих шаф, які будуть забезпечувати комфортні умови
праці. Також потрібно встановити перегородку від серверної. Ниже
проведені розрахунки.
Розрахунок.
LO = 85 дБ — фактичний шум, LД = 50 дБ — норма шуму.
R = LO - Ld - LД = 85 - 10 - 50 = 25 дБ — звукоізолююча здатність, де
Ld = 10lg(a0*S0/a1*S1) = 10lg(0.31*8.4 / 0.032*8.4) = 10
a0 - коефіцієнт звукопоглинання шлакобетону,
a1 – коефіцієнт звукопоглинання акустичної штукатурки
S0, S1 - поверхня стінок (1,5*2*2,8) у м3
Значенню R=25дБ по відповідає шлакобетонна стіна товщиною h0=22(мм)
Таблиця 5.2.4.3 – Джерела і рівень шумових навантажень з
шумопоглинаючими шафами.
Джерела шуму
Кондиціонер, дБА
Сервер, дБА

Зм.

Арк.
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Підпис
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Таблиця 5.2.4.4 - Заходи безпеки
Вид захисту
Технічні заходи

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
може перевищувати встановлені




Організаційні заходи



ЗІЗ

Рівень звуку у приміщенні

норми(за ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму,
ультразвуку та інфразвуку»).

5.2.5 Небезпека електромагнітного опромінення
Таблиця 5.2.5.1 - електромагнітне опромінення
Параметри
Напруженість
змінного
електричного поля, В/м
Індукція змінного магітного
поля, нТл

Діапазон частот
5Гц – 2кГц
1,0 – 35,0

Діапазон частот
2 – 400кГц
0,1 – 1,1

6,0 – 770,0

1,0 – 32,0

Параметри електромагнітного опромінення не відповідають нормам,
тому потрібно провести відповідні заходи безпеки.
Таблиця 5.2.5.2 - Заходи безпеки
Вид захисту

Засоби подолання небезпеки
 Сервери знаходяться в спеціальних
шафах Orion Acoustic Rack (
екарнована
шафа
з
электромагнітним захистом серії
“SHARES-А”)
 Встановлення перегородки-панелі

Технічні заходи

Технічні заходи
Зм.
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Організаційні заходи

для
зменшення
впливу
електромагнітного
випромінювання
РПГ
ШУНГИТ(див. план приміщення).
 Робота на робочому місці не
постійна (1-2 год.)

Електромагнітне опромінення напруженість змінного електричного
поля є від шафи з сервером тому працювати в кімнаті постійно не можна,
а тільки по необхідності(лагодити у випадку несправності). Взагалі під
серверну кімнату виділяють окреме приміщення, бо в ній несприятливі
умови під безперервну працю.

5.2.6 Електронебезпека
Таблиця 5.2.6.1 – Джерела і наслідки.
Джерела
Сервер
Кондиціонер
Комп’ютер

Наслідки
Поранення, опіки живих тканин

Споживачами електроенергії є кондиціонер, сервери.
Таблиця 5.2.6.2 – Електроживлення ПК, серверу, кондиціонеру
Джерело живлення
Потужність яка споживаеться сервером
Прецизійний кондиціонер

220/240 В
5 кВт
6 – 10 кВт

В приміщенні оргтехніка підключена до мережі змінного струму
напругою 220 В, та частоти 50 Гц.
Згідно класифікації приміщень за ступенем небезпеки враження
електричним струмом приміщення, відповідно з ОНТП24-86 та ПУЕ-87,
можна віднести до категорії без підвищеної небезпеки.

Зм.
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Таблиця 5.2.6.3 - Заходи безпеки в приміщені
Вид захисту
Технічні заходи при
нормальному режимі
роботи




Технічні заходи при
при аварійних режимах
роботи







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)
Електросистема
плавкими
запобіжниками типу «Neozed»
всі працюючі ознайомлені з правилами
техніки безпеки
непередбачені

5.2.7 Пожежна безпека
В приміщенні знаходяться дерев’яний сервер, стіл, крісло, ПК,
перегородка, електричне обладнання(кондиціонер, кабелі, розетки).
Таблиця 5.2.7.1 – Характеристика пожежної небезпеки
Категорія пожежної небезпеки
В
приміщення
Клас пожежонебезпечної зони
зона класу П-ІІа
Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85, шляхи
евакуації людей при пожежі для даного приміщення відповідають
встановленим норма.
Заходи необхідні для пожежної безпеки при роботі з сервером
Таблиця 5.2.7.2 - Заходи безпеки
Вид захисту
Технічні заходи

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Засоби подолання небезпеки
 газове пожежогасіння, МГПМ-20
 датчики
теплової
пожежної
сигналізації, СП 101-31-А1R «ПрофіТ»
 Вуглекислий вогнегасник

Дата
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 всі працюючі ознайомлені з правилами
пожежної безпеки;
 план евакуації при пожежі
 непередбачені

Організаційні заходи

ЗІЗ

Рисунок 5.2 – План евакуації з першого поверху при пожежній
небезпеці

Висновки

Параметри даного кабінету 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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6 ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСТНИЙ
АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
6.1 Вступна частина
У даній роботі проводиться оцінка основних характеристик вебресурсу, призначеного для ведення електронної історії хвороби пацієнтів
лікарями

та

надання

онлайн-консультації

для

пацієнтів.

Інтерфейс

користувача був розроблений за допомогою мови програмування PHP у
розробницькій середі JetBrains PHPStorm 10.0.0. Веб-ресурс призначено для
використання на персональних комп’ютерах, планшетах та мобільних
телефонах, підключених до мережі інтернет у будь-якому браузері.
В даному розділі проводиться аналіз варіантів реалізації модулю з
метою вибору оптимальної, з економічної точки зору. А саме проводиться
функціонально-вартісний аналіз (ФВА).
Функціонально-вартісний аналіз — це метод комплексного технікоекономічного дослідження об’єкта з метою розвитку його корисних функцій
при оптимальному співвідношенні між їхньою значимістю для споживача і
витратами на їхнє здійснення. Є одним з основних методів оцінки вартості
науково-дослідної роботи, оскільки ФВА враховує як технічну оцінку
продукту, що розробляється, так і економічну частину розробки. Крім того,
даний метод дозволяє вибрати оптимальний, як з погляду розробника, так і з
точки зору покупця варіант розв’язання будь-якої задачі, а також дозволяє
оптимізувати витрати й час виконання робіт
6.2 Обґрунтування функцій програмного продукту
6.2.1 Формування варіантів функцій
Головна функція F0 – розробка веб-ресурсу, який дає найбільшу
швидкість завантаження сайту, має найбільш зручний та зрозумілий
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інтерфейс для користувача. Виходячи з конкретної мети, можна виділити
наступні основні функції програмного продукту:
F1 – вибір мови програмування;
F2 – кількість документації в мережі інтернет;
F3 – швидкість обробки запитів;
F4 – функціонал та додаткові розширення;
F5 – відображення сторінки веб-ресурсу;
Кожна з основних функцій може мати декілька варіантів реалізації.
Функція F1:
а) мова програмування PHP;
б) мова програмування JavaScript;
в) мова програмування Ruby.
Функція F2:
а) мінімум документації;
б) максимум документації;
Функція F3:
а) повільна обробка запитів;
б) швидка обробка запитів.
Функція F4:
а) мінімальний функціонал, без додаткових розширень;
б) широкий функціонал, з великою кількістю додаткових розширень.
Функція F5:
а) вивід початкової структури введеного інформаційного сайту;
б) виведення структури після декількох оновлень.
6.2.2 Варіанти реалізації основних функцій
Варіанти реалізації основних функцій наведено у морфологічній карті
системи (рис. 6.1). На основі цієї карти побудовано позитивно-негативну
матрицю варіантів основних функцій (таблиця 6.1)
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Рис. 6.1. Морфологічна карта.
Морфологічна карта відображає всі можливі комбінації варіантів
реалізації функцій, які складають повну множину варіантів програмного
продукту.
Таблиця 6.1. Позитивно-негативна матриця
Основні Варіанти
функції реалізації
а

F1

б
в
а

F2

б

Зм.

Арк.

№ докум.

Переваги
Займає менше часу при
написанні коду
Код швидко виконується,
кросплатформений
Займає менше часу при
написанні коду
Займає менше часу при
написанні коду

Недоліки
Не кросплатформений
Займає більше часу при
написанні коду
Не кросплатформений, код
повільно виконується
Підійде тільки для
спеціалістів в данній галузі

Можливість використання
Більш трудомісткий
без глибоких знань у галузі
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F3

Поступове і чітке
відображення інформації
на сайті
Швидка і зручна робота з
матеріалом

а
б

F4

Простота реалізації

a

а

Простота у сприйнятті
інформації
Повне відображення
інформації по об’єкту

б

Можливість порівняння
інформації об’єктів

б
F5

Роздратованість
користувачів через низьку
швидкість
Хаотичне відображення
матеріалу на сайті
Складність у сприйнятті
інформації
Складність реалізації
Немає інформації про
оновлення об’єктів
Інформація відображається
не повністю

На основі аналізу позитивно-негативної матриці робимо висновок, що
при розробці програмного продукту деякі варіанти реалізації функцій варто
відкинути, тому що вони не відповідають поставленим перед програмним
продуктам задачам.
Функція F1: оскільки розрахунки проводяться з великими об’ємами
вхідних даних, то час написання та виконання програмного коду є
найважливішими факторами, отже варіант б) і в) потрібно відкинути.
Функція F2: оскільки програма повинна бути призначена для широкого
класу користувачів, то потрібно відкинути варіант а).
Функція F3: оскільки програма повинна бути призначена для широкого
кола користувчів, з великою кількістю запитів, то потрібно відкинути варіант
а)
Таким чином будемо використовувати наступні варіанти реалізації
програмного продукту:
1. F1а – F2а – F3б – F4а – F6а;
2. F1а – F2а – F3б – F4а – F6б;
3. F1а – F2а – F3б – F4б – F6a;
4. F1а – F2а – F3б – F4б – F6б;
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6.3 Обґрунтування системи параметрів програмного продукту
6.3.1 Опис параметрів
Маючи вимоги щодо основних функцій, які реалізовуються в
програмному продукті, визначають основні параметри виробу, які надалі
використовуватимуться для розрахунку коефіцієнта технічного рівня.
Введемо наступні параметри:
- Х1 – пропускна здатність мережевого каналу, Мбіт/сек;
- Х2 – швидкість виведення інформації, Кб/с;
- Х3 – швидкість обробки та виводу даних
- Х4 – об’єм оперативної пам’яті, потрібної для роботи програми;
- Х5 – потенційний об’єм програмного коду.
Х1: відображає швидкодію операцій залежно від обраної мови
програмування
Х2: відображає швидкість виведення інформації в залежності від
реалізації програмного коду та параметрів обладнання.
Х3: відображає час, який витрачається на розрахунки;
Х4: показує об’єм оперативної пам’яті, необхідної для нормальної
роботи веб-ресурсу;
Х5: відображає розмір програмного коду для створення.
6.3.2 Кількісна оцінка параметрів
Будемо розглядати 3 типи варіантів значення параметрів.
Таблиця 6.2. Основні параметри програмного продукту
Назва
параметра

Умовні
Одиниці
позначення виміру

Значення параметра
гірші

пропускна здатність
мережевого каналу
швидкість виведення
Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

X1
X2
Дата

Мбіт/сек
Кб/с

середні кращі

10

50

100

130

250

300
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інформації
швидкість обробки та
виводу даних
об’єм оперативної
пам’яті, потрібної для
роботи програми
потенційний об’єм
програмного коду

мс

800

420

60

X4

Мб

32

16

8

X5

кількість
строк коду

2000

1500

1000

X3

12
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Рис. 6.2. Бальна оцінка пропускної здатності мережевого каналу
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Рис. 6.3. Бальна оцінка швидкості виведення інформації
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Рис. 6.4. Бальна оцінка часу розрахунків
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Рис. 6.5. Бальна оцінка об’єму оперативної пам’яті
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Рис. 6.6. Бальна оцінка об’єму коду програмного продукту
6.3.3 Аналіз експертного оцінювання параметрів
Кожен експерт оцінює ступінь важливості кожного параметру для
конкретно поставленої цілі
Таблиця 6.3. Результати ранжування параметрів
Парамет
ри
X1,X2
X1,X3
X1,X4
X1,X5
X2,X3
X2,X4
X2,X5
X3,X4
X3,X5
X4,X5

Зм.

Арк.

1
<
<
>
>
<
>
>
>
>
>

№ докум.

2
<
<
<
>
>
>
>
>
>
>

3
<
>
>
>
>
<
>
>
>
<

Підпис

Експерти
4
5
<
>
>
<
<
>
>
>
<
<
>
>
>
>
>
<
>
>
>
<

Дата

6
<
<
<
>
<
>
>
>
>
>

7
<
<
>
>
<
>
>
>
>
<

Підсумкова
оцінка
<
<
>
>
<
>
>
>
>
>
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Числове
значення
0,5
0,5
1,5
1,5
0,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
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Розрахуємо коефіцієнт конкордації (узгодженості) експертних оцінок.
Таблиця 6.4. Результати ранжування показників
Сума
Познач.
Відхилення
Ранг параметра за оцінкою експерта рангів
параметра
Δi
Ri
1
2
3
4
5
6
7
X1
3
1
3
2
3
3
3
18
-3
X2
1
2
2
3
2
1
1
12
-9
X3
2
3
1
1
1
2
2
12
-9
X4
4
5
4
4
4
5
5
31
10
X5
5
4
5
5
5
4
4
32
11
15 15
15
15 15 15 15
105
0
Разом
Порахуємо коефіцієнт узгодженості:

Δ i2

9
81
81
100
121
392

Для перевірки степені достовірності експертних оцінок, визначимо
наступні параметри:
а) сума рангів кожного з параметрів і загальна сума рангів:
Ri   Nj rij Rij 

Nnn  1
 105
2

де N – кількість експертів, n – кількість параметрів;
б) середня сума рангів:
T

1
Rij  21
n

в) відхилення суми рангів кожного параметра від середньої суми
рангів:

 i  Ri  T
Сума відхилень по всім параметрам повинна дорівнювати 0;
г)загальна сума квадратів відхилення:
n

S   2 i  392
i 1

W

12S
12 * 392
,W  2
 0,8  Wk  0,67
3
N n n
7 * 53  5
2











Ранжирування можна вважати достовірним, тому що знайдений
коефіцієнт узгодженості перевищує нормативний, котрий дорівнює 0,67.
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Скориставшись результатами

ранжирування, проведемо

попарне

порівняння всіх параметрів і результати занесемо у таблицю.
Числове значення, що визначає ступінь переваги i–го параметра над j–
тим, aij визначається по формулі:
1.5,

aij  1 ,

0.5,

Xi  X j
Xi  X j
Xi  X j

З отриманих числових оцінок переваги складемо матрицю A=║ aij ║.
Для кожного параметра зробимо розрахунок вагомості Kві за
наступними формулами:
n
b
Eˆ aˆ 3  n i , де bi   aij
i 1
 bi
i 1

Відносні оцінки розраховуються декілька разів доти, поки наступні
значення не будуть незначно відрізнятися від попередніх (менше 2%).На
другому і наступних кроках відносні оцінки розраховуються за наступними
формулами:

b
Eˆ aˆ 3  n i , де bi 
 bi

n

 aij b j
j 1

i 1

Таблиця 6.5. Розрахунок вагомості параметрів
Параметри
Х1
Х2
Х3
Х4
X5
Всього:

Х1
1,0
1,5
1,5
0,5
0,5

Параметри
Х2 Х3 Х4
0,5 0,5 1,5
1,0 0,5 1,5
1,5 1,0 1,5
0,5 0,5 1,0
0,5 0,5 0,5

X5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0

Перший крок Другий крок Третій крок
bi1
Ê â³1
Ê â³2
bi
Кві
b i2
5
0,2
22 0,191 100
0,190
6
0,24 27,5 0,239 124,75 0,238
7
0,28 34 0,296 155,5 0,296
4
0,16 17,5 0,152 80,25 0,153
3
0,12 14 0,122 64,5
0,123
25
1
115
1
525
1

Як видно з таблиці, різниця значень коефіцієнтів вагомості не
перевищує 2%, тому більшої кількості ітерацій не потрібно.
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6.4 Аналіз рівня якості варіантів реалізації функцій
Визначаємо рівень якості

кожного варіанту виконання основних

функцій окремо.
Коефіцієнт технічного

рівня для кожного варіанта реалізації ПП

розраховується за формулою:

К ТР   К ві  Ві , і  1...n,
і

де n – кількість параметрів, Квi – коефіцієнт вагомості i–го параметра,
Вi – оцінка i–го параметра в балах.
Таблиця 6.6. Розрахунок показників рівня якості варіантів реалізації
Основні
функції
F1
F2
F3
F4
F5

Варіант
реалізації
функції
а
а
б
а
б
а

Абсолютне
значення
параметра
50
250
420
32
8
2000

Бальна
оцінка
параметра
3,6
3,4
2,4
5
8.2
5,7

Коефіцієнт
Коефіцієнт
вагомості
рівня якості
параметра
0,190
0,684
0,238
0,809
0,296
0,71
0,153
0,765
0,153
1,255
0,123
0,70

За цими даними визначаємо рівень якості кожного з варіантів:
КТЕР1 = 0,684 + 0,809 + 0,71 + 0,765 + 0,7 = 3,668
КТЕР2 = 0,684 + 0,809 + 0,71 + 1,255 + 0,7 = 4,158
КТЕР3 = 0,684 + 0,809 + 0,296 + 0,765 + 0,7 = 3,254
КТЕР4 = 0,684 + 0,809 + 0,296 + 1,255 + 0,7 = 3,744
Отже, найкращим є другий варіант, для якого коефіцієнт технічного
рівня має найбільше значення.
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6.5 Економічний аналіз варіантів розробки програмного продукту
6.5.1 Визначення трудомісткості
Для розрахунку працездатності розробки використаємо уже відому
методику розрахунку працездатності Web-додатка.
У загальному випадку працездатність ПП розраховуємо за формулою:
То = Тр • Кп • Кск • Км • Кст • Кст.м.
Для розрахунку працездатності Web-додатку, відповідно до вхідних
даних слід використати поправкові коефіцієнти. Якщо Кп = 0,61, розраховані
норми часу на розробку задач за складності контролю вхідної інформації
становлять 12 і вихідної – 22. В інших випадках треба використовувати
поправкові коефіцієнти Ксл. Норми часу беруть відповідно до мов
програмування, тому коефіцієнт Км = 1. Якщо для розробки ПП
використовують стандартні модулі чи пакети прикладних програм,
стандартні програми, норми часу коригуються за допомогою коефіцієнта Кст
= 0,6–0,8. У нашому випадку Кст = 0,7. Якщо розробляють стандартний ПП,
норму часу потрібно коригувати за допомогою коефіцієнта Кст.м = 1,2–1,6. У
нашому випадку Кст.м = 1,6.
Вихідні дані для розрахунку працездатності наведено в табл. 6.7.
Таблиця 6.7. Вихідні дані для розрахунку працездатності розроблюваного
програмного продукту
Тип даних
Значення

Зм.

1.

Кількість макетів вхідної інформації

3

2.

Кількість форм вихідної інформації

–

3.

Ступінь новизни задач

Б

4.

Складність алгоритму

1

5.

Складність організації контролю вхідної інформації

11
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6.

Складність організації контролю вихідної інформації

2

7.

Вид використовуваної інформації

2

8.

Мова програмування

9.

Кількість пакетів вхідної інформації

РНР

10. Можливість використання стандартних модулів та програм

3
Має

Загальна трудомісткість програмування задач:
Об’єм кожної з функцій визначається відповідно “Каталогу функцій ПС ВТ”.
T= Tp* K П* KСК* K М* KСТ* KСТ.П ,
де Tp  64 людино-днів (група складності алгоритму 1, ступінь новизни Б);
KСК  1 (складність контролю вхідної інформації);
KМ  1 (мова програмування високого рівня);
KСТ  0.7(стандартні модулі використовуються);
KСТ.П  1.6 (стандартний ПП).

КП 

К1 * m  K 2 * n  K 3 * p
mn p

Де K1 K2 ,K3 , - поправкові коефіцієнти; K1  2.02 (використовується лише
змінна інформація); m, n, p - кількість наборів даних ЗІ, ПДІ, БД відповідно.
КП 

К1 * m
 2,02
m

Тоді загальна трудомісткість окремого завдання:
T  64*2,02*1*1*0,7*1,6  145
Складемо трудомісткість відповідних завдань для кожного з двох обраних
варіантів реалізації програми, щоб отримати їх трудомісткість:
Т = 145 * 5 = 725 людино-годин
6.5.2 Розрахунок заробітної плати розробників. Витрати на оплату
праці розробників ПП:
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Сз=Сг·T·(1+Hд/100),
де Сг – розмір погодинної оплати праці програміста, грн.;
Т – трудомісткість розробки ПП, людино-година;
Hд – норматив, який враховує додаткову заробітну плату, Hд = 20%.
У розробці беруть участь два програміста з окладом 10000 грн. Визначимо
зарплату програміста за годину при 21 робочому дні на місяць:
Сг 

10000  10000
 59.52грн.
2 * 21* 8

Тоді зарплата розробників за варіантами відповідно рівні:
Сз = 59,52 *725 *(1+0,2) = 51782,4грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок за варіантами:
Сот=69196,43*0,3677=19040,39 грн.
6.5.3 Розрахунок собівартості ПП
Для обслуговування ПК залучений спеціаліст із ЗП 4000 грн./міс.
Коефіцієнт його зайнятості при обслуговуванні – 0,45.
Вартість одного комп’ютера – 7000 грн.
Для однієї машини отримаємо:
Сг = 12 * 7000* 0,45 = 37 800 грн.
З урахуванням додаткової заробітної плати
Соб = 37 800 * (1 + 0,2)=45 360 грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок (36.77 % від фонду оплати праці,
2 клас професійного ризику виробництва):
Свід = Сзп * 0.3677 = 45 360 * 0,3677 = 16 679 грн.
Амортизаційні відрахування обчислимо за формулою:
Са=0,01*На*Ктм*Цд,
де Цдог – договірна ціна приладу, грн;
Ктм– коефіцієнт, який враховує витрати на транспортування та монтаж
приладу у користувача;
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На – річна норма амортизації, %.
За амортизації 25% та вартості ЕОМ 7000 грн. маємо:
Са = 1,15 * 0,25 * 7000 = 2012,5 грн.
Витрати на ремонт та профілактику розрахуємо за формулою:
Срем = (Кр / 100%) Цд * Ктм,
де Крем – відсоток витрат на поточні ремонти. У розрахунках значення цього
нормативу орієнтовно візьмемо 5%.
Срем = 1,15 * 7000 * 0,05 = 402.5 грн.
Ефективний годинний фонд часу ПК за рік розрахуємо за формулою:
Тр = (Дк – Дв – Дс – Др.)*tз * nз * Кв,
де Дк – календарна кількість днів у році; Дв,
Дс – відповідно кількість вихідних та святкових днів;
Дрем – кількість днів планових ремонтів устаткування;
tзм – час зміни;
nзм – кількість змін експлуатації пристрою;
Кв  коефіцієнт використання приладу у часі протягом зміни (можна взяти
0,9);
Цен – тариф за 1 КВт-год. електроенергії, грн., (0.4 грн.)
Tеф  ( 365  10  52 * 2 )* 8 * 0.9 * 0.4  1706.8 год.
Витрати на оплату електроенергії знаходимо за формулою:
Cел  Цен * Р *Tеф,
де Р – потужність,
Р =0,5 кВт.
Сел  0,4 * 0,5 * 1706.8  341.4 грн.
Накладні витрати в розмірі 67 % від витрат на оплату праці:
Снакл = 37 800 * 0,67 = 25 326 грн.
Тоді, річні експлуатаційні витрати складуться у формулу:
Секс=4000/21/8*0.45*1706,8*(1+0,368+0,67)+2012,5+341,4=39 623 грн
Собівартість однієї машино-години ЕОМ дорівнюватиме:
Смг = Секс / Теф = 39 623/1 706,8 = 23,21 грн/час..
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Оскільки в цьому випадку всі роботи, пов’язані з розробкою програмного
продукту, ведуться на ЕОМ, витрати на оплату машинного часу для кожного
обраного варіанта реалізації пакета, становитимуть:
Смч = Т * Смг =775 * 23,21 = 17 987,75 грн.
Накладні витрати становлять 67 % від заробітної плати:
Снакл = Сз * 0.67 = 51782,4 * 0,67 = 34694,21грн.
Функціонально необхідні затрати на створення ПП обчислюються за
формулою:
Спп=Сз+Свід+Смч+Снакл
Визначимо вартість розробки програмного продукту для кожного варіанта:
Спп = 51782,4+ 16 679 + 17 987,75 + 34694,21 = 121143,36 грн.
6.5.4 Розрахунок показників економічної ефективності
Ктерj= Ктрj /Спп,
де Ктрj – коефіцієнт технічного рівня j-го варіанта. Розрахуємо для кожного
варіанта реалізацію функцій ПП коефіцієнт техніко-економічного рівня:
Ктер1 = Ктр1 / Спп= 3,668/121143,36 = 3,02E-05;
Ктер2 = Ктр2 / Спп= 4,158/121143,36 = 3,43E-05;
Ктер1 = Ктр1 / Спп= 3,254/121143,36 = 2,69E-05;
Ктер2 = Ктр2 / Спп= 3,744/121143,36 = 3,09E-05;
Таким чином, найбільш ефективним є другий варіант реалізації функцій ПП,
який має максимальну величину коефіцієнта техніко-економічного рівня.
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6.6 Висновки
В результаті виконання економічного розділу були систематизовані і
закріплені теоретичні знання в галузі економіки та організації виробництва
використанням

їх

для

техніко-економічного

обґрунтування

розробки

методом функціонально-вартісного аналізу.
Розробка даного веб-ресурсу є доцільною через свій багатий
функціонал та високу конкурентоспроможність. Розроблений сайт може бути
використаний лікарями для ведення електронної історії хвороби і пацієнтами
для запису на прийом через сайт, що значно полегшує життя як лікарям так і
їх пацієнтам, тому передбачується що досить велика аудиторія буде
зацікавлена у використанні цього веб-ресурсу. Окрім того сайт може бути
використаний як інформаційний портал, він має повний функціонал для
написання статей, які потім будуть відображатися на сайті. Також на сайті
присутні декілька онлайн-тестів для перевірки стану здоров’я користувача.
Ці дві функції можуть привернути до сайту людей які не являються лікарями
чи пацієнтами на даний момент.
Тож вищезазначений сайт має досить велику перевагу перед подібними
існуючими сайтами (яких, до речі, не велика кількість), через те що він
володіє ширшим функціоналом та увібрав у себе найкращі функції від
подібних сайтів. Вважаю що розроблений мною продукт може бути
використаний в комерційних цілях, та приносити стабільний прибуток.
На основі даних про зміст основних функцій, які повинен реалізувати
програмний продукт, були визначені чотири найбільш перспективні варіанти
реалізації продукту. Найбільш ефективним виявився другий варіант, тому що
має максимальну величину коефіцієнта техніко-економічного рівня,я кий
дорівнює 3,43E-05 і одночасно цей варіант являється простим для реалізації і
достатньо досконалим. При такому варіанті реалізації він матиме достатню
універсальність і легкість модифікації.

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

БС42С.02.1300.944.ПЗ

Арк.

73

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. Було створено технічне завдання, яке повністю описує розроблений
веб-ресурс.
2. Було проведено детальний аналіз літератури по темі диплому.
3. Створено веб-ресурс з усіма необхідними модулями для роботи з
електронними медичними документами.
4. Проведене методологічне дослідження веб-ресурсу.
5. Проведення необхідних заходів для захисту сайту від зловмисників.
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ДОДАТОК А
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1 Найменування прoграми
Найменування – “ Веб-ресурс для роботи з електронними медичними
документами ”.
2 Кoрoтка характеристика сфери застосування
Веб-ресурс представляє собою сайт у якому поєднано декілька модулів
для зручної роботи лікаря з пацієнтом.
3 Найменування теми рoзрoбки
Найменування теми рoзрoбки – «Веб-ресурс для роботи з електронними
медичними документами»
4 Призначення рoзрoбки
4.1 Функціoнальне призначення
Прoграмний

прoдукт

«Веб-ресурс

для

роботи

з

електронними

медичними документами» призначений для виконання наступних функцій:
– онлайн-чат між пацієнтами і лікарями;
– система запису на прийом до лікаря;
– модуль для роботи з електронними медичними документами;
– перегляд та редагування статей.
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4.2 Експлуатаційне призначення
Динамічне робота лікаря з пацієнтами.
5 Вимoги дo часoвих характеристик
Дані зберігаються в попередньо створеній базі даних та доступні для
адміністратора та лікаря.
6 Вимoги дo надійності
– вимoги дo забезпечення надійнoгo (стійкoгo) функціoнування
прoграми;
– організація безперебійнoгo живлення технічних засобів;
– відмoва через некoректні дії користувача;
– при рoзрoбці прoграми пoвинна бути виключена мoжливість дій
користувача, здатних привести дo збoю системи.
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 2,0 ГГц (двoядерний),
oперативна пам'ять – 2 Гб мінімум, жoрсткий диск не менше 20 Гб).
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7.3 Вимoги дo упакoвки і маркування

«Електронний

атлас

фітотерапевтичного

лікування

ендокринних

захворювань. Адміністративна панель сайту» пoставляється у вигляді .rar
архіву зі всіма необхідними для роботи файлами.
7.4 Умoви транспoртування і зберігання
Дoпускається транспoртування прoграмнoгo вирoбу в транспoртній тарі
всіма видами транспoрту. При перевезенні в залізничних вагoнах вигляд
відправки – дрібний малoтoннажний.
При транспoртуванні і зберіганні прoграмнoгo вирoбу має бути
передбачений захист від пoпадання пилу і атмoсферних oпадів.
8 Вимoги дo прoграмнoї дoкументації
– склад прoграмнoї дoкументації пoвинен включати технічне
завдання;
– стадії і етапи рoзрoбки
– стадії рoзрoбки
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

Зм.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

БС42С.02.1300.944.ПЗ

Арк.

80

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

етапі

рoзрoбки

технічнoгo

завдання

мають

бути

викoнані

перерахoвані нижче рoбoти:
1. пoстанoвка завдання;
2. визначення і утoчнення вимoг дo технічних засoбів;
3. визначення вимoг дo прoграми;
4. визначення стадій, етапів і термінів рoзрoбки прoграми і дoкументації
на неї;
5. вибір мoв прoграмування;
6. узгoдження і затвердження технічнoгo завдання.
На

етапі

рoзрoбки

прoграми

має

бути

викoнана

рoбoта

пo

прoграмуванню (кoдуванню) серверної частини програмного продукту.
На етапі рoзрoбки прoграмнoї дoкументації має бути викoнана рoзрoбка
прoграмних дoкументів відпoвіднo дo пункту.
На етапі програмного продукту мають бути викoнані перерахoвані
нижче види рoбіт:
–

рoзрoбка, узгoдження

і

затвердження пoрядку і

метoдики

випрoбувань;
–

прoведення випрoбувань;

–

кoректування програмного продукту і прoграмнoї дoкументації за
результатами випрoбувань.
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