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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І
ТЕРМІНІВ
HTML – стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті
CSS – спеціальна мова, що використовується для відображення сторінок,
написаних мовами розмітки даних
PHP – скриптова мова програмування
MySQL – вільна система керування реляційними базами даних
Бібліотека – набір готового функціоналу певної мови програмування
Фреймворк – інфраструктура програмних рішень, що полегшує
розробку складних систем
ПЗ – програмне забезпечення
ПП – програмний продукт
ІС – інформаційна система
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ВСТУП

Актуальність
Досягнення максимальних спортивних результатів і збереження
здоров’я спортсмена можливе на основі узгодженого функціонування органів
і систем різних рівнів. Цей процес відображає можливості адаптації організму
до фізичних та психічних навантажень.
Визначення ефективності і оцінка якості збереження здоров’я людини
можливі засобами постійного моніторингу, метою якого є стеження за
фізичним станом людини та ведення статистики. Тому функціональний
моніторинг здоров’я є обов’язковою складовою під час тренувань та для
стеження за власним здоров’ям[1].
Мета роботи: розробити інформаційну систему, котра аналізуватиме
фізичний стан людини та надаватиме рекомендації щодо вибору спорту,
спроектувати базу даних, в якій зберігатимуться дані користувачів, результати
аналізу та рекомендований вид спорту.
У відповідності до мети роботи сформовано наступні задачі:
1) створення інформаційної системи;
2) створення максимально інтуїтивного інтерфейсу користувача;
3) розділення прав доступу до бази даних;
4) створення бази даних з інформацією про користувачів.
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РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ
Визначення ефективності і оцінка якості збереження здоров’я людини
можливі засобами постійного моніторингу, метою якого є стеження за
фізичним станом людини, ведення статистики. Функціонування подібної
моделі

можливе

при

реалізації

наступних

принципів:

системність,

комплексність цілісність та динамічність.
Моніторинг має адресність та предметну направленість, тобто
застосовується до конкретного об’єкта і процесу для вирішення конкретно
поставлених задач. Для здійснення якісного моніторингу фізичного здоров’я
необхідно чітко визначити критерії і методики оцінки фізичного стану і
створення інформаційно-аналітичного простору, яке дозволить здійснити
обмін необхідною інформацією та забезпечить прийняття адекватних рішень
на всіх рівнях від індивідуального до адміністративного[2].
Ціллю нашого моніторингу являється отримання інформації необхідної
для прийняття зважених рішень для корегування рівня фізичного виховання
людини.
Основні задачі функціонального моніторингу:
1.

оцінка поточного рівня функціонального стану;

2.

прогнозування фізичного стану людини;

3.

запобігання перетренування;

4.

визначення мір і заходів направлених на корекцію фізичного стану

людини;
5.

визначення відповідності направленості тренувального процесу

поставленим цілям і задачам;
6.

контроль за процесом термінового відновлення;

7.

контроль

за

динамікою

зміни

ємності

основних

систем

енергозабезпечення;
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8.

своєчасне

виявлення

потенційно

шкідливих

для

здоров’я

спортсмена змін в організмі.
В контексті дослідження найбільш актуальним являється проведення
моніторингу фізичного стану людини. В якості компонентів ми визначили:
показники фізичного розвитку, фізичної та функціонально готовності.
Фізична підготовка ділиться на загальну та спеціальну. Загальна фізична
підготовка направлена на різнобічний фізичний розвиток та загальну
підготовленість спортсменів. Загальна фізична підготовленість забезпечується
системним впливом фізичних вправ на всі органи і систему організму.
Ця задача вирішується шляхом застосування різноманітних фізичних
вправ. Найбільшу роль при цьому відіграють загальнорозвиваючі вправи
(гімнастика, біг, стрибки, рухові ігри тощо).
Спеціальна фізична підготовка направлена безпосередньо на виховання
фізичних якостей, специфічних для обраного виду спорту. Засобами фізичної
підготовки являються:
1.

Змагальні ігри;

2.

Спеціальні підготовчі вправи.

Основними методами фізичної підготовки спортсменів є: повторний,
змінний, інтервальний, контрольний, ігровий, змагальний.
На підставі таблиць (індексу маси тіла, індексу Робінсона, індексу
Скибінського, індексу Шаповалової, індексу Руфьє) після підрахунку балів
отримуємо приблизну комплексну оцінку стану здоров'я та фізпідготовки
спортсмена.
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Масово-ростовий індекс Кетле =

маса тіла г
зріст см

Подвійний добуток – індекс Робінсона =
Індекс Скібінського =

ЖЕЛ мл

Індекс Шаповалової =

маса тіла г
зріст см

Індекс Руф’є =

$

ЧСС уд/хв

АТсист

час затримання дихання на вдосі с
ЧСС уд/хв
кількість нахилів за хвилину
#

% &%'&%( )'

Вміння та навички оцінки власного здоров'я простими тестами і
результатами самоконтролю мають особистісну цінність не тільки для
спортсменів, а і для кожної людини.
Функціональний моніторинг являється найважливішою частиною
дослідів по контролю за станом спортсменів, але тільки при регулярному
застосуванні і інтерпретації отриманих даних, враховуючи специфіку
конкретного виду[3].
На сьогоднішній день висока значимість використання в спорті вищих
досягнень сучасних технологій обумовлена підвищенням вимог до підготовки
спортсменів, пов’язаних з постійним пошуком найбільш ефективних шляхів
здатних призвести до зростання результативності змагальної діяльності.
Проведені дослідження, направлені на вивчення сучасних підходів
розробки індивідуальних тренувальних програм для спортсменів високої
кваліфікації, дозволила зробити наступні висновки:
1.

Оптимізація

тренувальних

програм

спортсменів

високої

кваліфікації передбачає рішення деяких наріжних питань, а саме, пошуку
нових варіантів тренувальних процесів.
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2.

Підвищення результативності тренувань і змагальної діяльності

напряму пов’язано з отриманням інформації про фізичний стан організму
спортсмена з ціллю перевірки ефективності тренувального впливу.
3.

В результаті проведених досліджень нами розроблена технологія

підготовки висококваліфікованих спортсменів до змагань з використанням
сучасних комп’ютерних засобів.
4.

Впровадження розробленої технології в тренувальну діяльність

показало її ефективність і дозволило зробити висновки про доцільність
широкого розповсюдження технології підготовки висококваліфікованих
спортсменів.
Подальші

дослідження

передбачають

розробку

методичних

рекомендації для використання технології підготовки спортсменів високої
кваліфікації в тренувальній діяльності[4].
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РОЗДІЛ 2 ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ РОЗРОБКИ, ОБҐРУНТУВАННЯ
ВИБОРУ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ, АНАЛІЗ МЕТОДІВ
ПРОЕКТУВАННЯ
2.1 Вибір життєвого циклу
Модель життєвого циклу - це структура, що складається із процесів,
робіт та задач, які включають в себе розробку, експлуатацію і супровід
програмного продукту; охоплює життя системи від визначення вимог до неї
до припинення її використання. На сьогодні найбільшого розповсюдження
набули дві моделі:
• каскадна модель;
• спіральна модель.
Каскадна модель
Однією з перших з’явилась каскадна модель, в якій кожен етап роботи
виконується лише раз. На кожному етапі робота виконується настільки
ретельно, щоб потреби повертатись
до

попереднього

не

виникало.

Результат виконання кожного етапу,
перед

передачею

в

наступний,

піддається верифікації[5].
Спіральна модель
Розробка ітераціями відображає об'єктивно існуючий спіральний цикл
створення системи. Неповне завершення робіт на кожному етапі дозволяє
переходити на наступний етап, не чекаючи повного завершення роботи на
поточному. При ітеративному способі розробки відсутню роботу можна буде
виконати на наступній ітерації. Головне ж завдання - щонайшвидше показати

БС42С.03.1300.944.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

13

користувачам системи працездатний продукт, тим самим активізуючи процес
уточнення і доповнення вимог.
Внесення змін
орієнтоване

на

задоволення
потреби
користувачів одразу,
як

тільки

буде

встановлено,

що

створені артефакти
або

елементи

документації

не

відповідають
дійсному

стану

розробки.
Дана модель ЖЦ допускає аналіз продукту на витку розробки, його
перевірку, оцінку правильності та прийняття рішення про перехід на
наступний виток або повернення на попередній виток для доопрацювання на
ньому проміжного продукту.
Відмінність цієї моделі від каскадної полягає в можливості багато разів
повертатися до процесу формулювання вимог і до повторної розробки версії
системи з будь-якого процесу моделі[6].
Проаналізувавши переваги і недоліки обох моделей, була обрана
спіральна модель життєвого циклу, оскільки безпосередньо в процесі
розробки інформаційної системи, можна повертатись до зміни вимог до
інформаційної системи, чого не передбачає каскадна модель життєвого циклу.
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2.2 Обґрунтування вибору мови програмування
HTML
HTML

(англ.

HyperText

Markup

Language

—

Мова

розмітки

гіпертекстових документів) — стандартна мова розмітки веб-сторінок в
Інтернеті. Більшість веб-сторінок створюються за допомогою мови HTML (або
XHTML). Документ HTML оброблюється браузером та відтворюється на
екрані у звичному для людини вигляді.
HTML є похідною мовою від SGML, успадкувавши від неї визначення
типу документу та ідеологію структурної розмітки тексту.
Попри те, що HTML — штучна комп'ютерна мова, вона не є мовою
програмування.
HTML разом із каскадними таблицями стилів та вбудованими скриптами
— це три основні технології побудови веб-сторінок.
HTML впроваджує засоби для:
створення

структурованого

документу

шляхом

позначення

структурного складу тексту: заголовки, абзаци, списки, таблиці, цитати та
інше;
отримання інформації із Всесвітньої мережі через гіперпосилання;
створення інтерактивних форм;
включення зображень, звуку, відео, та інших об'єктів до тексту[7].
Приклад найпростішого HTML - документу
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<title> </title>
</head>
<body>
</body>
</html>
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HTML5
HTML5 — остання версія стандарту HTML. В HTML5 реалізовано
безліч нових синтаксичних особливостей. Наприклад, елементи <video>,
<audio> и <canvas>, а також можливість використання SVG і
математичних формул. Ці оновлення розроблені для спрощення
створення і управління графічними та мультимедійними об'єктами в
мережі без необхідності використання сторонніх API і плагінів.
Інші нові елементи, такі як <section>, <article>, <header> і <nav>,
створені

для

того,

щоб

збагатити

семантичний

склад

документа(сторінки). Нові атрибути були введені з такою ж ціллю, хоча
ряд елементів і атрибутів були видалені. Деякі елементи, наприклад <a>,
<menu> і <cite>, були змінені, або стандартизовані. API і DOM стали
основними частинами специфікації HTML5. HTML5 також визначає
деякі особливості обробки помилок верстання, тому синтаксичні
помилки мають розглядатись однаково всіма браузерами[8].
CSS 3
CSS (англ. Cascading Style Sheets — каскадні таблиці стилів) —
формальна мова опису зовнішнього вигляду документа, який написаний
мовою розмітки переважно HTML та XHTML, але може застосовуватись і до
будь-яких XML документів, наприклад, SVG чи XUL.
До появи CSS веб-сторінки оформлювались виключно засобами HTML,
безпосередньо в середині документа. Однак з появою CSS стало можливим
розділення складової і представлння документа. За рахунок нововведення
стало можливе легке застосування одного стиля до маси схожих документів, а
також швидка зміна цього оформлення[9].
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Переваги:
•

Декілька дизайнів сторінки для різних пристроїв. Наприклад, на екрані

дизайн буде розраховано на велику ширину, під час печаті меню не буде
виводитись, а на КПК і смартфоні меню буде слідувати за контентом.
•

Зменшення часу завантаження сторінки сайта за рахунок переносу

правил представлення даних в окремий CSS-файл. В цьому випадку браузер
завантажує тільки структуру документа і дані, які зберігаються на сторінці,
а представлення цих даних завантажується тільки один раз і може бути
закешовано.
•

Простота наступної зміни дизайну. Не потрібно правити кожну сторінку,

а лише змінити CSS-файл.
•

Додаткові можливості оформлення. Наприклад, за допомогою CSS

можна зробити блок текста, який обтікатиме інший текст сделать блок
текста(наприклад для меню), або зробити так, щоб меню було завжди видно
під час прокрутки сотрінки[10].
Недоліки:
•

Різноманітне відображення в різних браузерах(особливо застарілих),

котрі по-різному інтерпретують одні і ті дані CSS.
•

Часто зустрічається необхідність на практиці виправляти не тільки один

CSS-файл, але і теги HTML, котрі складним способом зв’язані з селекторами
CSS, що значно збільшує час на редагування і тестування.
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PHP
PHP - це широко використовувана мова сценаріїв загального
призначення з відкритим вихідним кодом.
Говорячи простіше, PHP це мова програмування, спеціально
розроблена для написання web-додатків (сценаріїв), що виконуються на Webсервері.
Абревіатура PHP означає "Hypertext Preprocessor (Препроцесор
Гіпертексту)". Синтаксис мови бере початок з C, Java і Perl. PHP досить
простий для вивчення. Перевагою PHP є надання web-розробникам
можливості швидкого створення динамічних web-сторінок.
Важливою перевагою мови PHP перед такими мовами, як мов Perl і C
полягає в можливості створення HTML документів із вбудованими командами
PHP.
Значною відзнакою PHP від якого-небудь коду, що виконується на
стороні клієнта, наприклад, JavaScript, є те, що PHP-скрипти виконуються на
стороні сервера. Ви навіть можете конфігурувати свій сервер таким чином,
щоб HTML-файли оброблялися процесором PHP, так що клієнти навіть не
зможуть дізнатися, чи отримують вони звичайний HTML-файл або результат
виконання скрипта[11].
PHP дозволяє створювати якісні Web-додатки за дуже короткі терміни,
отримуючи продукти, що легко модифікуються і підтримуються в
майбутньому.
PHP простий для освоєння, і разом з тим здатний задовольнити запити
професійних програмістів.
Мова PHP постійно удосконалюється, і їй, напевно забезпечене довге
домінування в області мов web-програмування, принаймні, найближчим
часом.
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Можливості PHP
Головна область застосування PHP - це написання скриптів, що
працюють на стороні сервера; таким чином, PHP здатний виконувати все те,
що виконує будь-яка інша програма CGI, наприклад, обробляти дані форм,
генерувати динамічні сторінки або відсилати й приймати cookies. Але PHP
здатний виконувати й багато інших завдань.
Існують три основні області застосування PHP.
•

Створення скриптів для виконання на стороні сервера. PHP

найбільш широко використовується саме таким чином. Все, що вам
знадобиться, це інтерпретатор PHP (у вигляді програми CGI або
серверного модуля), веб-сервер і браузер. Для того щоб можна було
переглядати результати виконання PHP-скриптів в браузері, потрібен
працюючий веб-сервер і встановлений PHP. У випадку, якщо ви просто
експериментуєте, ви цілком можете використовувати свій домашній
комп'ютер замість сервера.
•

Створення скриптів для виконання в командному рядку. Ви

можете створити PHP-скрипт, здатний запускатися незалежно від вебсервера та броузера. Все, що вам буде потрібно - парсер PHP. Такий
спосіб використання PHP ідеально підходить для скриптів, які повинні
виконуватися регулярно, наприклад, за допомогою cron (на платформах
* nix або Linux) або за допомогою планувальника завдань (Task
Scheduler) на платформах Windows. Ці скрипти також можуть бути
використані в задачах простої обробки текстів.
•

Створення віконних додатків, що виконуються на стороні клієнта.

Можливо, PHP є не найкращою мовою для створення подібних додатків,
але, якщо ви дуже добре знаєте PHP і хотіли б використати деякі його
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можливості у своїх клієнт-додатках, ви можете використовувати PHPGTK для створення таких додатків. Подібним чином ви можете
створювати і крос-платформні додатки. PHP-GTK є розширенням PHP і
не поставляється разом з дистрибутивом PHP[12].
PHP доступний для більшості операційних систем, включаючи Linux,
багато модифікації Unix (такі, як HP-UX, Solaris і OpenBSD), Microsoft
Windows, Mac OS X, RISC OS, та багатьох інших. Також в PHP включена
підтримка більшості сучасних веб-серверів, таких, як Apache, Microsoft
Internet Information Server, Personal Web Server, серверів Netscape і iPlanet,
сервера Oreilly Website Pro, Caudium, Xitami, OmniHTTPd та багатьох інших.
Для більшості серверів PHP поставляється в якості модуля, для інших, що
підтримують стандарт CGI, PHP може функціонувати як процесор CGI.
Таким чином, вибираючи PHP, ви отримуєте свободу вибору
операційної системи і веб-сервера. Крім того, у вас з'являється вибір між
використанням процедурного або об'єктно-орієнтованого програмування або
ж їх поєднання. Багато бібліотек коду і великі програми (включаючи
бібліотеку PEAR) написані тільки з використанням ООП.
PHP здатний генерувати не тільки HTML. Доступно формування
зображень, файлів PDF і навіть роликів Flash (з використанням libswf і Ming),
що створюються «на льоту». PHP також здатний генерувати будь-які текстові
дані, такі, як XHTML та інші XML-файли. PHP може здійснювати автоматичну
генерацію таких файлів і зберігати їх у файловій системі вашого сервера
замість того, щоб віддавати клієнту, організовуючи, таким чином, кеш
динамічного наповнення, розташований на стороні сервера[13].
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MySQL
MySQL був розроблений компанією «ТсХ» для підвищення швидкодії
обробки великих баз даних. Ця система керування базами даних (СКБД) з
відкритим кодом була створена як альтернатива комерційним системам.
MySQL з самого початку була дуже схожою на mSQL, проте з часом вона все
розширювалася і зараз MySQL — одна з найпоширеніших систем керування
базами даних. Вона використовується, в першу чергу, для створення
динамічних веб-сторінок, оскільки має чудову підтримку з боку різноманітних
мов програмування[14].
MySQL

—

компактний

багатопотоковий

сервер

баз

даних.

Характеризується високою швидкістю, стійкістю і простотою використання.
MySQL вважається гарним рішенням для малих і середніх застосувань.
Сирцеві коди сервера компілюються на багатьох платформах. Найповніше
можливості сервера виявляються в UNIX-системах, де є підтримка
багатопоточності, що підвищує продуктивність системи в цілому.
Можливості сервера MySQL:
1. простота у встановленні та використанні;
2. підтримується необмежена кількість користувачів, що одночасно
працюють із БД;
3. кількість рядків у таблицях може досягати 50 млн;
4. висока швидкість виконання команд;
5. наявність простої і ефективної системи безпеки.
SQL – мова структурованих запитів для доступу до бази даних та
їх керування.
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SQL може: виконувати різні запити до бази даних :
• вибирати дані з БД;
• додавати записи в БД;
• оновлювати записи в БД;
• видаляти записи з БД;
• створювати нові БД;
• створювати нові таблиці в БД;
• створювати процедури в БД;
• налаштовувати доступ до таблиць[15].

Bootstrap 3
Bootstrap (також відомий як Twitter Bootstrap) — набір інструментів для
створення сайтів і веб-додатків. Включає в себе HTML і CSS шаблони
оформлення для типографіки, веб-форм, кнопок, міток, блоків навігації и
інших компонентів веб-інтерфейса, включаючи JavaScript-розширення.
Bootstrap використвоує найсучашніші напрацювання в області CSS і
HTML, тому необхідно бути дуже уважним при підтримці старих
браузерів[16].
Основні переваги Bootstrap 3:
Економія часу — Bootstrap дозволяє зекономити час і зусилля,
використовуючи шаблони дизайну і класи, і сконцентруватися на інших
розробках;
Висока швидкість — динамічні макети Bootstrap масштабуються на різні
пристрої і розширення екрану без будь-яких змін в розмітці;
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Гармонійний
використовують

дизайн

—

єдинийстиль і

всі

компоненти

шаблони

за

платформи

Bootstrap

допомогою центральної

бібліотеки. Дизайн та макети веб-сторінок узгоджуються один з одним;
Простота у використанні — платформа проста у використанні,
користувач з базовими знаннями HTML і CSS зможе почати розробку з Twitter
Bootstrap;
Сумісність з браузерами — Twitter Bootstrap сумісний з Mozilla Firefox,
Yandex Browser, Google Chrome, Safari, Internet Explorer и Opera;
Відкрите програмне забезпечення — особливість Twitter Bootstrap, котра
передбачає зручність використання, засобами відкритості кодів і безплатного
завантаження.[17]
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РОЗДІЛ 3 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА ІНФОРМАЦІЙНУ СИСТЕМУ
Вступ
Інформаційна система аналізу фізичного стану полегшує процес
стеження за своїм фізичним станом.
Назва програми: «Інформаційна система аналізу фізичного стану».
Призначення та область застосування
Програмний продукт «Інформаційна система аналізу фізичного стану»
повинен забезпечувати можливість виконання таких функцій:
1)

можливість перегляду результатів аналізу;

2)

надання рекомендації щодо вибору спорту;

3)

зберігання результатів аналізу та рекомендацій.

3.1 Вимоги до програми
3.1.1 Вимоги до функціональних характеристик
Програма повинна забезпечувати можливість виконання таких функцій:
1)

можливість авторизації в системі;

2)

розмежування прав доступу;

3)

доступ до ресурсу по безпечному протоколу https(порт 443);

4)

зберігання даних аналізів.
3.1.2 Вимоги до надійності

Вимоги до забезпечення надійного функціонування програми
Надійне (стійке) функціонування програми має бути забезпечене
виконанням Замовником сукупності таких організаційно-технічних заходів:
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а) організацією безперебійного живлення технічних засобів;
б) використанням ліцензійного програмного забезпечення.
Час відновлення після відмови
Час відновлення після відмови, викликаний збоєм електроживлення
технічних засобів, не повинен перевищувати 30-ти хвилин за умови
дотримання правил експлуатації технічних та програмних засобів.
3.2 Умови експлуатації
3.2.1 Кліматичні умови експлуатації
Кліматичні умови експлуатації, за яких забезпечуються задані
характеристики, мають задовольняти вимогам до технічних засобів.
3.2.2 Вимоги до кваліфікації та чисельності персоналу
Мінімальна кількість персоналу, що вимагається для роботи програми,
має складати не менше 2 штатних одиниць — системний адміністратор та
кінцевий користувач програми — пацієнт. Системний адміністратор повинен
мати вищу профільну освіту. До переліку задач, що виконуються системним
адміністратором входять:
а) задача підтримки дієздатності технічних засобів;
б) задачі встановлення (інсталяції) і підтримка дієздатності системних
програмних засобів — операційної системи та розробленої програми;
в) задача встановлення (інсталяції) програми.
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3.2.3 Вимоги до складу і параметрів технічних засобів
До складу технічних засобів має входити IВМ-сумісний персональний
комп’ютер з такими характеристиками:
1)

процесор Intel CORE DUO i5;

2)

оперативна пам’ять об’ємом 2 Гбайт, не менше;

3)

HDD об’ємом 320 Гбайт, не менше;

4)

операційна система Windows 7/8.1/10, Unix-подібна операційна

система;
5)

веб-переглядач.

3.2.4 Вимоги до інформаційної і програмної сумісності
Вимоги до інформаційних структур
Програма реалізується за допомогою веб-переглядача.
Вимоги до вихідних кодів і мов програмування
Програма реалізується засобами HTML, CSS, JavaScript, JQuery, MySQL,
PHP, Bootstrap 3.
Вимоги до програмних засобів, що використовуються програмою
Системні програмні засоби, що використовуються програмою, повинні
бути представлені ліцензійною локалізованою версією операційної системи
Debian 8.
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3.3 Техніко-економічні показники
Орієнтовна економічна ефективність не розраховується.
3.4 Стадії і етапи розробки
3.4.1 Стадії розробки
Розробка повинна бути проведена за дев’ять стадій:
1) формування ідеї дипломної роботи (ДР);
2) аналіз організаційного оточення, існуючих систем;
3) вибір життєвого циклу розробки, обґрунтування вибору мов
програмування;
4) формування технічного завдання;
5) проектування;
6) реалізація програмного продукту;
7) тестування програмного продукту;
8) формування рекомендацій щодо супроводу програмного продукту;
9) визначення норм і заходів з охорони праці.
3.4.2 Етапи розробки
На стадії розробки технічного завдання має бути виконаний етап
розробки, узгодження і затвердження технічного завдання.
На стадії попереднього проектування мають бути виконані такі етапи
робіт:
1) вибір ЖЦ, його обґрунтування;
2) розробка структурної схеми програми.
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На стадії проектування мають бути виконані такі етапи робіт:
1) розробка загального інтерфейсу програми;
2) розробка модулів програми;
3) реалізація об’єднання модулів в одну програму.
На стадії тестування роботи програми виконується випробування
програмного продукту на наявність помилок, достовірність роботи всіх
підсистем і системи в цілому.
На стадії оформлення дипломної роботи виконується підбиття підсумків
і опис результатів усіх виконаних робіт за етапами.
3.4.3 Зміст робіт за етапами
На етапі розробки технічного завдання повинні бути виконані такі
роботи:
1)

постановка задачі;

2)

визначення і уточнення вимог до технічних засобів;

3)

визначення вимог до програми;

4)

визначення стадій, етапів і термінів розробки програми;

5) узгодження і затвердження технічного завдання.
На етапі попереднього проектування мають бути виконані такі роботи:
6)

розробка структурної схеми програми;

На етапі проектування програми повинна бути виконана робота по
кодуванню програми.
На етапі тестування роботи програми повинна бути виконана перевірка
достовірності отриманих у програмі результатів.
На етапі розробки програмної документації повинна бути виконана
розробка програмних документів у відповідності до вимог до складу
документації.
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3.5 Порядок контролю і приймання
3.5.1 Види випробувань
Згідно з вимогами до дипломної роботи в НТУУ «КПІ».
3.5.2 Загальні вимоги до приймання роботи
Дипломна робота має містити всі пункти завдання[18].
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РОЗДІЛ 4 РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ
ФІЗИЧНОГО СТАНУ

Рисунок 4.1 – Сторінка авторизації в системі

Рисунок 4.2 – Сторінка пошуку
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Рисунок 4.3 – Якщо не знайдено жодного користувача

Рисунок 4.4 – Якщо знайдено користувача по логіну
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Рисунок 4.5 – Сторінка додавання спортсмена
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Рисунок 4.6 – При коректно введених даних

Рисунок 4.7 – Якщо при заповненні форми були помилки
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Рисунок 4.8 – Меню виводу всіх користувачів

Рисунок 4.9 – Кнопка виходу з системи
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РОЗДІЛ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Вступ
Метою даного розділу є дослідження санітарно-гігієнічних умов праці,
умов безпеки праці і пожежної безпеки діагностичного кабінету. У випадку
невідповідності цих умов нормативним вимогам, розробляються заходи щодо
їх оптимізації.
В

діагностичному

кабінеті,

що

досліджується,

відбувається

діагностування клієнтів спортивного центру та надаються рекомендації щодо
вибору спорту. У робочій кімнаті розташовані 2 ноутбуки, бігова доріжка та
велотренажер.
5.1 Характеристика об'єкту та умови його експлуатації.
Приміщення в якому знаходяться діагностичне обладнання розташоване
на першому поверсі. У кабінеті відсутні шкідливі речовини та сильні вібрації.
План приміщення наведений на рисунку 1 та характеристики вказані у таблиці
5.1.
Таблиця 5.1 – Характеристики приміщення діагностичного кабінету
Параметри

Кількісна і візуальна характеристика

Розміри приміщення

5.0 (м) × 5.5 (м) × 2.80 (м)

Кількість працюючих

2 чол.

Площа

27,5 (м2)

Об’єм

77 (м3)

У приміщенні знаходяться 2 ноутбуки HP Pavilion 15, бігова доріжка
EnergyFIT EF-5501B, велотренажер Maxx Pro, кондиціонер SAMSUNG

БС42С.03.1300.944.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

35

AQV09PWD

та

радіатор

Summer

120GT.

В

таблиці

2

приведені

характеристики
обладнання.

1) стіл, 2) стілець, 3) шафа, 4) кондиціонер, 5) ноутбук, 6) бігова доріжка,
7) велотренажер, 8) кушетка, 9) вогнегасник
Рисунок 5.1 – План приміщення діагностичного кабінету
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Таблиця 5.2 – Характеристики обладнання
Назва
Ноутбук HP Pavilion 15
MD101 (2 шт.)

Характеристика
Екран: 15.6 матовий (1920x1080)
Процесор: 4-ядерний Intel Core i7-6700HQ
(2.6 ГГц)
Оперативна пам’ять: 8 ГБ (DDR3 1600
МГц), підтримка до 16 ГБ
HDD – 500Гб
Бігова доріжка EnergyFIT EF-5501B
Розміри 160*69*133,
маса тренажера – 41кг.
Кількість тренувальних програм 12
Рівнів навантаження 4
Відображення часу тренування, швидкість,
пройдена дистанція, калорії, пульс.
Джерело живлення – від мережі 220В.
Максимальна вага спортсмена - 200кг.
Велотренажер
Maxx
Pro
Монтана Розміри 95*47*120,
(IREB73M)
маса тренажера – 20кг.
8 рівнів навантаження,
маса маховика – 5 кг,
датчик
пульсу,
кардіодатчик,
тест
фізичного стану.
Відображення часу тренування, швидкість,
пройдена дистанція, калорії, пульс.
Максимальна вага спортсмена – 210кг.
Кондиціонер
Тип: спліт-система.
SAMSUNG AQV09PWD
Холодо/Теплопроизв.: 2,5/3,3 кВт.
Габарити зовнішнього блоку: 790 x 545 x
285 мм Вес: 34,5 кг.
Радіатор Summer 120GT
Кількість секцій: 9 секцій
Потужність: 155 Вт

Розрахунки показників площі і об'єму на 1 людину вказані у табл. 5.3.
Норми розміщення та відстаней у діагностичному кабінеті наведені у табл. 5.4.
Таблиця 5.3- Результати розрахунків
Параметр
S1 на 1-го робочого
V1 на 1-го робочого

Нормовані показн.
≥ 6 м2
≥ 20 м3

Реальні показн.
12,5 м2
35 м3
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Таблиця 5.4 – Норми відстаней
Параметр
Відстань від комп’ютера до
стіни
Прохід
Двері
Вікно
Площа робочого місця з
комп’ютером
Відстань між боковими
стінками моніторів

Норма (ДСанПІН 3.3.2.007-98)
1 (м)

Дані параметри
1 (м)

Не менше 1 (м)
1000 (мм) × 2100 (мм)
1200 (мм) × 2000 (мм)
6 (м2)

1 (м)
1000 (мм) × 2100 (мм)
2000 (мм) × 2000 (мм)
6 (м2)

1200 (мм)

2000 (мм)

Розміщення відповідає встановленим нормам площі та об’єму

приміщення (див. Табл. 5.4).
5.2 Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів
У цьому пункті розглядаються заходи для покращення та забезпечення
нормалізації умов праці при роботі в діагностичному кабінеті.
Таблиця 5.5 – Небезпечні та шкідливі захисні фактори ( ГОСТ 12.0.00374)
Фізичні
Хімічні
Механічні
чинники, Паперовий пил
мікроклімат, освітлення,
шум,
електронебезпека,
пожежонебезпека

Біологічні
відсутні

Психофізіологічні
відсутні

5.2.1 Механічні чинники
Таблиця 5.6 — Джерела і наслідки
Джерела
Наслідки
Потрапляння
одягу
між Падіння і травмування
рухомими частинами бігової
доріжки
Педалі велотренажера
Падіння і травмування
Травмування гомілкостопа
Потрапляння
рухомими
велотренадера

одягу
між Падіння і травмування
частинами
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Таблиця 5.7 – Засоби захисту
Вид захисту
Технічні заходи

Бігова доріжка
Велотренажер

Організаційні заходи
ЗІЗ

Заходи
Обмеження швидкості
Регулювання швидкості обертання полотна
Гумове покриття
Регулюючі сидіння і руль в вертикальному і
горизонтальному напрямі
Регулювання рівня навантаження
Педалі з фіксуючими ремнями
Інструктаж перед початком діагностування
Спортивний одяг

5.2.2 Мікроклімат
Робота в діагностичному кабінеті виконується сидячи, стоячи або
пов’язана з ходьбою і супроводжується деяким фізичним напруженням,
затрати енергії складають 121 - 150 ккал/год., тому вона відноситься до
категорії «Легка–1б».
Таблиця 5.8 — Джерела і наслідки
Параметри мікроклімату
Вологість

Температура

Швидкість руху повітря

Джерела
Наслідки
- Погана вентиляція приміщення - Піт краплями капає зі
- Повітря, видихуване людьми
шкіри і може потрапити на
обладнання
- Можливість появи крапель
на обладнанні
Обладнання
(тренажери, - Підвищення температури
ноутбуки)
знижує
працездатність
людини
Пластмасові
частини
корпусу
ноутбуків та тренажерів
можуть поплавитись
- Відкрите вікно та двері - Немає
(протяг)
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Таблиця 5.9 - Порівняння реальних і нормативних значень (ДСН 3.3.6.042-99)

Холодний
період
Теплий
період

Температура повітря, Вологість повітря, φ, %
toC
нормована фактична нормована фактична
21-23
17-22
40-60
35-55

Швидкість
руху
повітря, V, м/с
нормована Фактична
≤ 0,1
≤ 0,1

23-25

0,2

24-28

40-60

50-67

0,1-0,15

За санітарно-гігієнічним нормуванням відповідного нормативу ДСН
3.3.6.042-99 основні характеристики мікроклімату приміщення відповідають
встановленим нормам (табл. 5.9)
Таблиця 5.10 – Засоби захисту
Вид захисту
Технічні заходи

Заходи
У технологічному обладнанні Застосовуються кулери у ноутбуках
(100%)
У приміщенні
У холодний період року: опалення
радіатор Summer 120GT. (100%)
У теплий період року: кондиціонер
Samsung AQ12UGF (100%)
Організаційні заходи
Вологе прибирання (50%)
Кондиціювання (50%)
ЗІЗ
Не передбачені

5.2.3 Освітлення
Основна частина роботи з інформаційною системою відбувається із
зображеннями на екрані монітору.
Таблиця 5.11 — Джерела і наслідки
Джерела
Недостатнє місцеве освітлення
Дуже яскраве світло

Наслідки
Порушення зору працівника
Зниження рівня працездатності
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Таблиця 5.12 – Порівняння реальних і нормативних значень
Характеристи
ка
зорової
роботи
Середньої
точності

Найменший
розмір об'єкта
розрізнення,
мм
від 0,5 до 1

Основні

Розряд
зорової
роботи

Підрозділ
зорової
роботи

Контраст
об'єкта
розрізнення

Характе
ристика
фону

IV

В

великий

світлий

характеристики

освітлення

приміщення

Освітленість, лк
Норма Фактична
(ДБН
В.2.5-282006)

200

266

відповідають

встановленим нормам ДБН В.2.5-28-2006 та ДСанПіН 3.3.2.007-98. Виконано
наступні заходи і засоби для нормалізації параметрів освітлення (табл. 5.13).
Таблиця 5.13 – Засоби захисту зору ( ДСанПіН 3.3.2.007-98 )
Вид захисту
Технічні заходи У технологічному
обладнанні
У приміщенні

Організаційні заходи
ЗІЗ

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

5.2.4 Шум
Таблиця 5.14 — Джерела і наслідки
Джерела
- Кондиціонер
- Зовнішній шум
- Ноутбуки
- Велотренажер
- Бігова доріжка

Наслідки
- Порушення слуху працівника
- Зниження рівня працездатності
- Втомлюваність і загальна раздратованість
- Віброакустичний дискомфорт
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Таблиця 5.15 - Порівняння нормованого і фактичного шумів

Джерело шуму
Кулер процессора Intel
Core Duo 430
Бігова доріжка EnergyFIT EF
Велотренажер Maxx Pro
Зовнішній шум (вулиця
та внутрішній шум)
Кондиціонер
SAMSUNG AQ12UGF
Система штучної вентиляції

Рівень
звуку
Li,
дБА

Кількість n,
шт

18

2

25
22

1
1

10

1

30

1

24

1

Нормований рівень
шуму, дБА

<50

40

Середній рівень шуму у приміщенні дорівнює 40 дБА і не перевищує
встановлені норми за ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму,
ультразвуку та інфразвуку.
Для запобігання впливу шуму вжито наступні заходи (табл. 5.16).
Таблиця 5.16 – Засоби захисту від шуму
Технічні заходи

Вид захисту
У технологічному обладнанні

У приміщенні
Організаційні заходи
ЗІЗ

Заходи
Кулери для відсутності шуму від перегріву
(80%)
Відсутні зазори у з’єднаннях (20%)
Шумоізоляція від зовнішнього шуму (20%)
Чистка апаратних частин від пилу (85%)
Перевірка на відсутність зазорів (15%)
Не передбачені

5.3 Хімічні фактори
Основні характеристики хімічних факторів відповідно до ГОСТ 7.502002 та ГОСТ 12.1.007 наведені у таблиці 5.17.
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Таблиця 5.17 – Основні характеристики хімічних факторів
Показники
Пилоутворення

Нормативні значення
0,9 (мг/м3)

Реальні значення
0,13 (мг/м3)

Види та засоби захисту від небезпечних та шкідливих хімічних факторів
наведені у таблиці 5.18
Таблиця 5.18 – Небезпечні та шкідливі хімічні фактори
Вид захисту
У технологічному обладнанні
У приміщенні
Організаційні заходи
Технічні заходи

ЗІЗ

Засоби
Вільна циркуляція повітря
Підтримка в приміщенні чистоти
Щоденно - вологе прибирання підлоги та сухе
прибирання полиць і шаф; у плановому порядку, не
рідше одного разу на місяць - санітарні дні – вологе
прибирання шаф,
плінтусів, підвіконь та
знепилювання коробок із документами
Не передбачені

5.4 Електробезпека
Робоче приміщення кабінету обладнано двохпроводною однофазною
електричною мережею змінного струму з напругою 220В. Споживачами
електроенергії є ноутбуки, джерела освітлення, бігова доріжка, кондиціонер.
Відповідно до правил улаштування електроустановок (ПУЕ-87) приміщення
по електробезпеці відноситься до категорії без підвищеної небезпеки (табл.
5.21).
Таблиця 5.19 — Джерела і наслідки
Радіатор
Бігова доріжка
Кондиціонер
Ноутбуки

Джерела

Наслідки
- Поранення
- Опіки живих тканин
- Стресовий стан працюючого
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Таблиця 5.20 – Порівняння нормованого і фактичного шумів
Найменування
електроприладу
Ноутбук
Джерела освітлення
Бігова доріжка
Кондиціонер

Нормативне
значення мережі
змінного струму
(ДСТУ EN 50160:2014)
Мережа змінного
Струму напруги
220±20 В, частоти
50 Гц, граничне
Відхилення частоти
живильної мережі ± 1%

Фактичне значення
мережі змінного
струму

Споживча
потужність,
Вт\год

Мережа змінного
Струму напруги
220±20 В, частоти
50 Гц, граничне
Відхилення частоти
живильної мережі ± 1%

100
250
600
670

Приміщення сухе зі струмо-непровідною підлогою, вологість не
перевищує 75%.
Таблиця 5.21 – Засоби захисту від електротравм
Види захисту
Технічні заходи

норма

аварійний

Організаційні заходи

ЗІЗ

Заходи
Прихована та ізольована проводка. (30%)
Електричні блоки безпеки. (25%)
Встановлено запобіжники типу «пробка-автомат».
(25%)
Світильники встановлені на висоті 2,8 м. (10%)
Блоки живлення комп’ютерів обладнані запобіжниками
на 2А (10%)
Техніка ввімкнена в мережу через заземлені фільтри.
(50%)
В коридорі знаходиться автоматичний вимикач В163-С
8kA (ABB) на 63A
з захисними характеристиками С ГОСТ Р50345-99
(МЭК 60898-95). (50%)
Всі працюючі ознайомлені з правилами техніки
безпеки, 80%)
Своєчасне навчання і перевірка знань працівників з
питань
електробезпеки (20%)
Не передбачені

БС42С.03.1300.944.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

44

5.5 Пожежна безпека при надзвичайних ситуаціях
Конструкція будинку виконана із залізобетонних плит, тобто його
конструктивні елементи - не спалювані. Будинок відноситься до I-II ступеня
вогнестійкості. Межа вогнестійкості конструкції 0,5 -2,5 ч.
У вказаному приміщенні можливі горючі матеріали вказані у табл. 6.22
Таблиця 5.22 - Горючі матеріали
№
1
2
3
4

Тип матеріалу
Дерево
Папір
Поліетилен
ABS-пластик

Температура горіння
300 °C
233 °C
310-340 °C
450 °C

Таблиця 5.23 - Характеристика пожежонебезпечності приміщення
(СНІП 2.09.02-85)
Клас пожежі
Клас робочої зони приміщення
пожежній безпеці
Вибухопожежонебезпеки приміщення
Горючі речовини та матеріали

А2 – горіння твердих речовин, що не
супроводжуються тлінням; Е – горіння
електроустановок під напругою
по ІІ-ІІа
категорія "В" - пожежонебезпечна
меблі, що містять деталі з дерева, пластику
і синтетичних тканин, папір, паркет,
пластикові корпуси моніторів.

Таблиця 5.24 — Джерела і наслідки
Джерела
Небезпечний фактор
- Бігова доріжка
- Коротке змикання
- Ноутбуки
- Матеріали і речовини, - Загоряння матеріалів
схильні до займання

Наслідки
- Опіки живих тканин
- Виникнення пожежі
- Знищення необхідних речей
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Таблиця 5.25 – Засоби захисту від пожару
Вид захисту
Технічні заходи

Заходи подолання небезпеки
2 вогнегасники ОУ-5. Вільний доступ до мережних рубильників
та вимикачів.
Датчик теплової пожежної сигналізації TrueArm 4100U. У
коридорі – пожежний
кран та рукав. Оповіщувач ИП101-23-A1R серії ECO1005
комбінований з
пульсуючою індикацією, що реагує на задимленість та
температуру
Організаційні заходи Інструктаж з пожежної безпеки та періодичний контроль знань
про правила
пожежної безпеки. План евакуації при пожежі. Вільний доступ
до вимикача
електроживлення.
ЗІЗ
Не передбачені

Рисунок 5.2 – План евакуації з першого поверху при пожежній небезпеці
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Висновки до розділу
На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що для
задовільнення ДНАОП 0.00.1.31-99 “ Правила охорони праці на час
експлуатації ЕОМ” і ДСанПіН 3.3.2-007-98 “Державні санітарні правила й
норми роботи з візуальними дисплейними терміналами ЕОМ” необхідна
модернізація обладнання.
Мікрокліматичні

параметри

даної

лабораторії

відповідають

встановленим нормам. Для підтримання відповідного рівня показників
використовують необхідні засоби та здійснюють заходи їх контролю[19].
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РОЗДІЛ 6 РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
6.1 Функціонально-вартістний аналіз програмного продукту
Вступ
У даній роботі проводиться розробка інформаційної системи, яка
аналізує фізичний стан спортсмена, та надаються рекомендації щодо вибору
спорту.
В даному розділі проводиться аналіз варіантів реалізації програмного
продукту з метою вибору оптимальної, з економічної точки зору. А саме
проводиться функціонально-вартісний аналіз (ФВА).
Функціонально-вартісний аналіз – один із методів евристичного аналізу,
мета якого полягає у виборі оптимального варіанта, що забезпечує повноцінне
виконання досліджуваним об'єктом (виробом, технологічним процесом,
формою організації чи управління виробництвом тощо) своїх основних
функцій при мінімальних затратах[20].
Особливістю мети ФВА є не саме вдосконалення конкретного
досліджуваного об'єкта, а насамперед пошук альтернативних варіантів
виконання його функцій та вибір серед них найбільш економічної, яка б
забезпечувала оптимальне співвідношення між споживчими властивостями і
витратами на їхню реалізацію. Надзвичайно важливим є те, що ФВА дає змогу
вирішувати, на перший погляд, два взаємовиключні завдання – скорочення
витрат та підвищення якості виробу.
Програмний продукт та інтерфейс користувача був розроблений за
допомогою мови програмування PHP 5.5.31, мови розмітки HTML 5,
каскадних таблиць стилів CSS 3 та CSS-фреймоврка — Bootstrap 3. Для
розробки інформаційної системи було обрано середовище розробки Brackets.
Оскільки

php-скрипти

виконуються

на

віддаленому web-сервері,
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інформаційною системою можна користуватись використовуючи будь-яку
операційну систему.

Постановка завдання проектування

У даному розділі застосовується метод ФВА для проведення технікоекономічного аналізу розробки інформаційної системи, яка аналізує фізичний
стан пацієнта та надає рекомендації щодо вибору спорту, за допомогою мови
програмування PHP.
Технічні вимоги до інформаційної системи наступні:
- програмний продукт повинен функціонувати на пристроях під
керуванням будь-якої операційної системи і на якому налаштовано
доступ в мережу інтернет;
- інформаційна система має аналізувати фізичний стан спортсмена і на
основі цього аналізу надавати рекомендації щодо вибору спорту;
- в інформаційній системі має бути організований розподіл прав
доступу;
- має зберігати інформацію про спортсмена, вхідні дані та результати
аналізу в базі даних;
- інформаційна система повинна мати інтуїтивно зрозумілий інтерфейс;
- передбачати мінімальні витрати на впровадження та підтримку
програмного продукту.
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Обґрунтування функцій програмного продукту
Формування варіантів функцій
Головна функція F0 – розробка програмного продукту, який дає
найменшу похибку при порівнянні реальних значень цільової змінної та
результуючого значення побудованого багаточлену у відповідній точці.
Виходячи з поставлених завдань, можна виділити наступні основні функції
програмного продукту:
F1 – вибір мови програмування;
F2 – вибір СУБД;
F3 – розмежування прав доступу;
F4 – серверна операційна система;
F5 – інтерфейс користувача;
Кожна з основних функцій може мати декілька варіантів реалізації.
Функція F1:
а) мова програмування Perl;
б) мова програмування Python;
в) мова програмування PHP.
Функція F2:
а) Oracle;
б) MY SQL
Функція F3:
а) розділення на права доступу (адміністратор, тренер, користувач);
б) всі отримують повні права доступу.
Функція F4:
а) Microsoft Windows Server 2008;
б) Debian 8.
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Функція F5:
а) дві версії інформаційної системи (мобільна, десктопна);
б) використання фреймворку Bootstrap 3 для створення адаптивної ІС.
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)
Функції

F1

F2

а) ASP .NET

б) Python

в) PHP

a) Oracle

б) MY SQL

F3

а) розділення прав доступу

б) всі мають root права

F4

а) MS Windows Server 2008

б) Debian 8

F5

а) дві версії ІС

б) адаптивна версія ІС

Рис. 6.1. Морфологічна карта.
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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
F1

а
б

в

F2

a
б
а

F3

F4

F5

Переваги

Недоліки

Довше виконуються
Орієнтована на великі
програми
проекти
Займає менше часу при
Менша продуктивність
написанні коду
Займає менше часу при
Більшість модулів PHP не
написанні коду,
велика кількість додаткових забезпечують безпеку
бібліотек
потоків
кросплатформність
Орієнтована для дуже
Складність супроводу БД
великих баз даних
Простота проектування і
Менша надійність
супроводу БД
Надійність, зменшення
кількості помилок під час
Складність реалізації
користування, захищеність
даних.

б

Простота реалізації ІС

a

Простота користування

б

Безкоштовна ОС, менша
кількість вірусного ПЗ

а

Більш тонкі налаштування
для мобільної та десктопної
версії ІС

Великий ризик викрадення
даних, більша імовірність
допустити помилку під час
роботи з ІС
Платна ОС, велика
кількість вірусного ПЗ
Більш складна в
користуванні
Більша затрата часу,
складність написання,
більша затрата людиноресурсів
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Продовження Таблиця 6.1. Позитивно-негативна матриця
б

Більш швидке написання Використання додаткових
ІС для будь-якого з
фреймворків, більш
пристрою, економія
складне налаштування
пам’яті на сервері
для кожного з пристроїв

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 кросплатформність і швидкість написання коду це
ключові фактори під час розробки інформаційної системи, то варіанти а) і б)
відкинемо.
Функція F2: оскільки швидкість роботи з базою даних та швидкість її
проектування має перевагу MYSQL, а наш проект не є дуже широким, то
необхідно обрати варіант б).
Функція F3: незважаючи на складність реалізації розділення прав
доступу, втрата даних з бази даних є неприпустимим, тому необхідно
відкинути варіант б).
Функція F4: незважаючи на складність у користуванні Debian 8,
переваги в ціні та надійності очевидні, тому обираємо варіант б).
Таким чином будемо використовувати наступні варіанти реалізації
програмного продукту:
1. F1в – F2б – F3а – F4б – F5а ;
2. F1в – F2б – F3а – F4б – F5б;
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Обґрунтування системи параметрів програмного продукту
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;
- Х2 – об’єм пам’яті для збереження даних в базу даних;
- Х3 – швидкість обробки та виводу даних;
- Х4 – інтуїтивність користування;
Х1: відображає легкість розуміння та супроводу коду програмного
продукта
Х2: відображає об’єм пам’яті на сервері, необхідний для збереження БД.
Х3: відображає час, який витрачається на розрахунки;
Х4: відображає на скільки легко користуватися програмним продуктом.
Кількісна оцінка параметрів
Будемо розглядати 4 типи варіантів значення параметрів.
Таблиця 6.2. Основні параметри програмного продукту
Назва
параметра

Одиниці
Умовні
позначення виміру

Пропускна здатність
мережевого каналу
Об’єм пам’яті для
збереження даних
Швидкість обробки
Інтуїтивність

X1
X2
X3
X4

Значення параметра

Мбіт/сек

гірші
10

середні кращі
100
1000

Мб

320

128

64

мс
%

4000
5

450
60

50
100
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Рис. 6.2. Пропускна здатність мережевого каналу

Рис. 6.3. Бальна оцінка об’єму пам’яті, котру займають дані
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Рис. 6.4. Бальна оцінка швидкості обробки даних

Рис. 6.5. Бальна оцінка зрозумілості користування
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Аналіз експертного оцінювання параметрів
Кожен експерт оцінює ступінь важливості кожного параметру для
конкретно поставленої цілі – розробка програмного продукту, який дає
найбільш точні результати при знаходженні апроксимуючого багаточлену

Таблиця 6.3. Результати ранжування параметрів
Параметри
X1,X2
X1,X3
X1,X4
X2,X3
X2,X4
X3,X4

1
=
>
<
>
>
>

2
<
>
=
>
<
<

3
<
>
<
<
>
>

Експерти
4
5
<
>
<
<
<
=
>
<
>
>
<
>

6
<
<
<
>
=
<

7
=
<
<
<
>
>

Підсумкова
оцінка
<
<
<
>
>
>

Числове
значення
0,5
0,5
0,5
1,5
1,5
1,5

Розрахуємо коефіцієнт конкордації (узгодженості) експертних оцінок.
Таблиця 6.4. Результати ранжування показників
Сума
Познач.
Відхилення
Ранг параметра за оцінкою експерта рангів
∆ i2
параметра
∆i
Ri
1
2
3
4
5
6 7
X1
1
1
1
2
1
1 2
9
-8,5
72,25
X2
4
3
3
4
4
3 4
25
7,5
56,25
X3
2
2
2
1
2
2 1
12
-5,5
30,25
X4
3
4
4
3
3
4 3
24
6,5
42,25
Разом
10 10
10
10 10 10 10
70
0
201
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Порахуємо коефіцієнт узгодженості:
Для перевірки степені достовірності експертних оцінок, визначимо
наступні параметри:
а) сума рангів кожного з параметрів і загальна сума рангів:
Ri = Σ Nj rij Rij =

Nn (n + 1)
= 70
2

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

1
Rij = 17,5
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 = 201
i =1

W =

12 S
12 * 201
= 0,82 > Wk = 0,67
,W = 2
3
N n −n
7 * 43 − 4
2

(

)

(

(

))

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

ранжирування, проведемо

попарне

порівняння всіх параметрів і результати занесемо у таблицю.
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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
Всього:

Х1
1,0
1,5
1,5
1,5

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

Х4
0,5
1,5
0,5
1,0

Перший крок
bi
Кві
2,5
0,156
5,5
0,343
3,5
0,218
4,5
0,281
16
1

Другий крок
b

1
i

6,25
30,25
12,25
20,25
69,25
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Як видно з таблиці, різниця значень коефіцієнтів вагомості не перевищує
2%, тому більшої кількості ітерацій не потрібно.

Аналіз рівня якості варіантів реалізації функцій

Визначаємо рівень якості

кожного варіанту виконання основних

функцій окремо.
Абсолютні значення параметрів Х1 (складність алгоритму) та X4
(інтуїтивність

користування)

відповідають

технічним

вимогам

умов

функціонування даного ПП.
Абсолютне значення параметра Х3 (швидкість обробки та виводу даних)
обрано не найгіршим (не максимальним), тобто це значення відповідає або
варіанту а) 8000 мс або варіанту б) 500мс.
Абсолютні значення параметра Х2 (об’єм пам’яті для збереження даних
в базу даних) обрані з міркувань, що об’єм пам’яті буде усередненим, тобто це
значення буде в проміжку від 6000 до 500.
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.
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Таблиця 6.6. Розрахунок показників рівня якості варіантів реалізації
Основні
функції
F1
F2
F3
F4

Варіант
реалізації
функції
В
Б
А
А
Б

Абсолютне
Бальна
значення
оцінка
параметра параметра
15
1,2
128
3,5
7000
1,7
80
3,4
5
2,8

Коефіцієнт
Коефіцієнт
вагомості
рівня якості
параметра
0,16
0,192
0,36
1,26
0,20
0,34
0,28
0,952
0,28
0,784

За цими даними визначаємо рівень якості кожного з варіантів:
КТЕР1 = 0,192 + 1,26 + 0,34 + 0,952 = 2,744
КТЕР2 = 0,192 + 1,26 + 0,34 + 0,784 = 2,576
Отже, найкращим є перший варіант, для якого коефіцієнт технічного
рівня має найбільше значення.
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6.2 Економічний аналіз варіантів розробки програмного продукту
Визначення трудомісткості
При визначенні трудомісткості ПП враховують наступні фактори:
- складність ПП який розробляється;
- ступінь новизни розроблюваного ПП;
- Складність організації контролю вхідної і вихідної інформації
- Мова програмування;
- ступінь використання у розробці стандартних модулів, типових
програм.
1) складність алгоритму 1 - алгоритми оптимізації та моделювання
систем і об’єктів.
2) ступінь новизни задачі Б – розробка типових проектних рішень,
оригінальних задач і систем, які не мають аналогів. Для програми за типовим
рішенням були розроблені оригінальні функції роботи з інтерфейсом
3) складність організації контролю вхідної і вихідної інформації 2 вхідні дані та документи одноманітної форми і змісту (здійснюється
формальний контроль);
4) Мова програмування – PHP
5) стандартні модулі використовуються
Загальна трудомісткість програмування задач:
Об’єм кожної з функцій визначається відповідно “Каталогу функцій ПС
ВТ”, для наших функцій підрахунки зведемо у таблицю 4.7.
T= Tp* K П* KСК* K М* KСТ* KСТ.П ,
де Tp = 88 людино-днів (група складності алгоритму 1, ступінь новизни Б);
KСК = 1 (складність контролю вхідної інформації);
KМ = 1 (мова програмування високого рівня);
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KСТ = 0,7 (стандартні модулі використовуються);
KСТ.П = 1.2 (стандартний ПП).
КП =

К1 * m + K 2 * n + K 3 * p
m+n+ 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 = 88*2,02*1*1*0,7*1,2 = 150
Складемо трудомісткість відповідних завдань для кожного з двох
обраних варіантів реалізації програми, щоб отримати їх трудомісткість:
Т = 150 * 8 = 1200 людино-годин
Розрахунок заробітної плати розробників. Витрати на оплату праці
розробників ПП:
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 = 35%.
У розробці беруть участь один програміст з окладом 6500 грн.
Визначимо зарплату програміста за годину при 21 робочому дні на місяць:
Сг =

6500
= 38,7 грн.
21* 8

Тоді зарплата розробників за варіантами відповідно рівні:
Сз = 38,7 *1200 *(1 + 0,35) = 62694грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок за варіантами:
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Сот = 62694*0,22 = 13792,68 грн.
Розрахунок собівартості ПП
Для обслуговування ПК залучений спеціаліст із ЗП 3000 грн./міс.
Коефіцієнт його зайнятості при обслуговуванні – 0,2.
Вартість одного комп’ютера – 16000 грн.
Для однієї машини отримаємо:
Сг = 1 * 3000* 0,2 = 600 грн.
З урахуванням додаткової заробітної плати
Сзп = 600 * (1 + 0,35)= 810 грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок (22.00 % від фонду оплати праці, 2
клас професійного ризику виробництва):
Свід = Сзп * 0.22 = 810 * 0,22 = 178,2 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;
На – річна норма амортизації, %.
За амортизації 25% та вартості ЕОМ 16000 грн. маємо:
Са = 1,15 * 0,25 * 16000 = 4 600.0 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 * 16000 * 0,05 = 920.0 грн.
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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 = 177 600 * 0,67 = 118 992 грн.
Тоді, річні експлуатаційні витрати складуться у формулу:
Секс=2000/21/8*0.45*1706,8*(1+0,368+0,67)+2012,5+341,4=19811 грн
Собівартість однієї машино-години ЕОМ дорівнюватиме:
Смг = Секс / Теф = 19811/1 706,8 = 11,71 грн/час..
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 * 11,71 = 9075,25 грн.
Накладні витрати становлять 67 % від заробітної плати:
Снакл = Сз * 0.67 = 41517,85* 0,67 = 27 816грн.
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Функціонально необхідні затрати на створення ПП обчислюються за
формулою:
Спп=Сз+Свід+Смч+Снакл
Визначимо вартість розробки програмного продукту для кожного варіанта:
Спп = 47048,7 + 39711,6 + 9075,25 + 118 992 = 214 827,55 грн.
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= 2,744/214 827,55 = 1,31E-05;
Ктер2 = Ктр2 / Спп= 2,576/214 827,55 = 1,19E-05;
Таким чином, найбільш ефективним є другий варіант реалізації функцій
ПП, який має максимальну величину коефіцієнта техніко-економічного рівня.
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Висновки до розділу

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.
На основі даних про зміст основних функцій, які повинен реалізувати
програмний продукт, були визначені два найбільш перспективні варіанти
реалізації продукту. Найбільш ефективним виявився перший варіант як
простіший для реалізації і достатньо досконалий.
При

такому

варіанті

виконання

ПП

він

матиме

достатню

універсальність і легкість модифікації[21].
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У результаті виконання дипломної роботи, було створено інформаційну
систему аналізу фізичного стану. Ця робота призначена для забезпечення
автоматизації моніторингу фізичного стану та для подання рекомендацій щодо
вибору спорту на основі аналізу фізичного стану.
Визначення ефективності і оцінка якості збереження здоров’я людини
можливі засобами постійного моніторингу, метою якого є стеження за
фізичним станом людини, ведення статистики. Функціонування подібної
моделі

можливе

при

реалізації

наступних

принципів:

системність,

комплексність цілісність та динамічність.
Основні функції інформаційної системи аналізу фізичного стану:
-

База даних для збереження введеної інформації з ІС.

-

Максимально зручний інтерфейс.

-

Вхід в ІС за допомогою безпечного протоколу https.

-

Забезпечений контроль коректності вхідних даних.

Розвиток даної системи можна вбачати в швидкому доступу до
інформації, зручності використання і чітко продуманому механізмі роботи з
програмою і як наслідок, підвищена якість роботи персоналу, а також
конфіденційності збереженні медичних даних.
Швидкий доступ до інформації, зручність використання і чітко
продуманий механізм роботи з програмою підвищують ефективність і якість
роботи персоналу, а також надійність і конфіденційність збереження
медичних даних.
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При виконанні роботи, результати окремих етапів були опубліковані у
вигляді статті на міжнародних конференціях

- «Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и
транспорте ‘2015»[22].
- «Техника и технология. Приоритетные направления науки. / Inżynieria
i technologia. Priorytetowe obszary nauki.29.11.2015 - 30.11.2015 Закопане/
Zakopane»[23].
Робота виконана на замовлення ТОВ«НТСП«Укрінком» та складено акт
впровадження.
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ДОДАТОК А
Сторінка авторизації index.php
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<?php
session_start();
if(isset($_SESSION['successlogin']))
{
header("Location: main/search");
}
include('tamplates/head.php');
?>
<body>
<?php include('tamplates/header.php'); ?>
<div class="wraper container-fluid">
<div class="row">
<?php
if(isset($_SESSION['wrongpass']))
{
unset($_SESSION['wrongpass']);
print('<div class="wrongpass alert alert-danger" role="alert">Не вірний логін або
пароль</div>');
}
?>
<div class="col col-xs-40 col-sm-18 col-md-15 col-lg-10">
<div class="form-header">АВТОРИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ</div>
<form method="post" action="action.php" class="form-auth">
<input type="text" placeholder="Логін" name="login"><i class="fa fa-user fa2x"></i>
<br/>
<input type="password" placeholder="Пароль" name="pass"><i class="fa fa-lock fa2x"></i>
<br/>
<button class="btn btn-primary">ВХІД В СИСТЕМУ</button>
<div class="form-footer"><a href="#">Забули пароль?</a></div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<?php include('tamplates/footer.php'); ?>
</body>
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</html>

Php – обробник action.php

<?php
session_start();
include('tamplates/db.php');
/* Выполняем SQL-запрос */
$login = htmlspecialchars($_POST['login']);
$password = htmlspecialchars($_POST['pass']);
$query = "SELECT * FROM users WHERE login='".$login."' AND passwd='".$password."'";
$result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error());
if ($line = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
$_SESSION['successlogin'] = 1;
header("Location: main/search");
}
else{
if(!isset($_SESSION['wrongpass']))
{
$_SESSION['wrongpass'] = 0;
}
}

header("Location: /");

unset($login,$password);
mysql_free_result($result);
mysql_close($link);
exit;
?>

Обробник кнопки виходу – exit.php
<?php
session_start();
session_destroy();
header("Location: /");
?>
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Форма додавання нового користувача
<html>
<?php
include('../../tamplates/head.php'); ?>
<body>
<?php
include('../../tamplates/header.php');
include('../../tamplates/menu.php');
?>
<div class="wraper container-fluid">
<div class="row">
<?php
session_start();
if(isset($_SESSION['error']))
{
unset($_SESSION['error']);
print('<div class="wrongpass alert alert-danger" role="alert">Не всі поля заповнено,
або заповнені не коректно</div>');
}
if(isset($_SESSION['success']))
{
unset($_SESSION['success']);
print('<div class="wrongpass alert alert-success" role="alert">Користувач успішно
доданий</div>');
}
?>
<div class="col_menu col-xs-40 col-sm-18 col-md-15 col-lg-10">
<div class="form-header">Додати</div>
<form method="post" action="addnew.php" class="form-auth">
<input type="text" placeholder="Логін" name="login"><i class="fa fa-user fa2x"></i>
<br/>
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<input type="password" placeholder="Пароль" name="pass"><i class="fa fa-lock fa2x"></i>
<br/>
<input type="password" placeholder="Повторіть пароль" name="second_pass"><i
class="fa fa-lock fa-2x"></i>
<br/>
<input type="text" placeholder="Прізвище" name="surname"><i class="fa fa-male
fa-2x"></i>
<br/>
<input type="text" placeholder="Ім'я" name="name"><i class="fa fa-male fa2x"></i>
<br/>
<input type="text" placeholder="По-батькові" name="father"><i class="fa fa-male
fa-2x"></i>
<br/>
<select size="1" name="sex">
<option selected value="1">Чол.</option>
<option value="0">Жін.</option>
</select> <i class="fa fa-venus-mars fa-2x"></i>
<input type="text" placeholder="Дата народження YYYY-MM-DD"
name="birthday"><i class="fa fa-calendar fa-2x"></i>
<br/>
<input type="text" placeholder="Моб. телефон" name="phone"><i class="fa famobile fa-2x"></i>
<br/>
<button class="btn btn-primary">Додати</button>
</form>
</div>
</div>
</div>
<?php //include('../../tamplates/footer.php'); ?>
</body>
</html>
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Php- обробник кнопки додавання нового користувача
<?php
session_start();
include('../../tamplates/db.php');
$login = htmlspecialchars($_POST['login']);
$password = htmlspecialchars($_POST['pass']);
$second_pass = htmlspecialchars($_POST['second_pass']);
$surname = htmlspecialchars($_POST['surname']);
$name = htmlspecialchars($_POST['name']);
$father = htmlspecialchars($_POST['father']);
$birthday = htmlspecialchars($_POST['birthday']);
$sex = htmlspecialchars($_POST['sex']);
$phone = htmlspecialchars($_POST['phone']);
if($password != $second_pass)
{
$_SESSION['error'] = 1;
header("Location: ../addnew");
}
else
{
$query = "INSERT INTO users(login, passwd, type) VALUES('" . $login . "','" . $password .
"','user')";
$result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error());
$query = "SELECT id FROM users WHERE login='" . $login . "'";
$result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error());
$link = mysql_fetch_array($result);
$query = "INSERT INTO data(loginId, name, surname, father, birthday, sex, phone) VALUES(" .
(int)$link['id'] . ",'" . $name . "','" . $surname . "','" . $father . "','" . $birthday . "'," . (int)$sex . "," .
(int)$phone . ")";
$result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error());
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$_SESSION['success'] = 1;
header("Location: ../addnew");
}
mysql_free_result($result);
mysql_close($link);
exit;
?>

Пошук клієнта по логіну
<html>
<?php
session_start();
include('../../tamplates/head.php'); ?>
<body>
<?php
include('../../tamplates/header.php');
include('../../tamplates/menu.php');
?>
<div class="wraper container">
<div class="row">
<div class="col_search col-xs-40 col-sm-18 col-md-15 col-lg-10">
<div class="form-header">Пошук</div>
<form method="get" action="../search" class="form-auth">
<input type="text" placeholder="Введіть логін..." name="login"><i class="fa fa-search
fa-2x"></i>
<button class="btn btn-primary">Знайти</button>
</form>
</div>
<?php
include('../../tamplates/db.php');
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$login = htmlspecialchars($_GET['login']);
$query = "SELECT * FROM users INNER JOIN data ON users.id = data.loginId
AND login='" . $login . "' ORDER BY data.id";
$result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error());
$counter = 0;
while ($line = mysql_fetch_array($result))
{
$counter = $counter + 1;
}
if($_GET['login'] and $counter != 0)
{
print('<table id="table_search" class="table table-striped"
border="2"><thead><tr><th>id</th><th>Логін</th><th>Прізвище</th><th>Ім\'я</th><th>Побатькові</th><th>Дата народження</th><th>Тип</th></tr></thead><tbody>');
}
if(isset($_GET['login']) and $counter == 0)
{
print('<div class="wrongpass alert alert-danger" role="alert">Жодного
користувача з логіном <b>' .$login. '</b> не знайдено!</div>');
}
else
{
$result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error());
while ($line = mysql_fetch_array($result))
{
echo"<tr class='table-row-link'onclick=\"location.href='vk.com'\">";
echo"<td>" . $line['id'] . "</td>";
echo"<td>" . $line['login'] . "</td>";
echo"<td>" . $line['surname'] . "</td>";
echo"<td>" . $line['name'] . "</td>";
echo"<td>" . $line['father'] . "</td>";
echo"<td>" . $line['birthday'] . "</td>";
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echo"<td>" . $line['type'] . "</td>";
echo"</tr>";
}
}
mysql_free_result($result);
mysql_close($link);
?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>

<?php //include('../../tamplates/footer.php'); ?>
</body>
</html>

Вивід всіх користувачів
<html>
<?php
session_start();
include('../../tamplates/head.php');
?>
<body>
<?php
include('../../tamplates/header.php');
include('../../tamplates/menu.php');
?>
<div class="wraper container">
<div class="row">
<table class="table table-striped" border="2">
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<thead>
<tr>
<th>id</th>
<th>Логін</th>
<th>Прізвище</th>
<th>Ім'я</th>
<th>По-батькові</th>
<th>Дата народження</th>
<th>Тип</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<?php
include('../../tamplates/db.php');
$query = "SELECT * FROM users INNER JOIN data ON users.id = data.loginId
ORDER BY data.id";
$result = mysql_query($query) or die("Query failed : " . mysql_error());
while ($line = mysql_fetch_array($result))
{
echo"<tr class='table-row-link'onclick=\"location.href='vk.com'\">";
echo"<td>" . $line['id'] . "</td>";
echo"<td>" . $line['login'] . "</td>";
echo"<td>" . $line['surname'] . "</td>";
echo"<td>" . $line['name'] . "</td>";
echo"<td>" . $line['father'] . "</td>";
echo"<td>" . $line['birthday'] . "</td>";
echo"<td>" . $line['type'] . "</td>";
echo"</tr>";
}
mysql_free_result($result);
mysql_close($link);
?>
</tbody>
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</table>
</div>
</div>
<?php
// include('../../tamplates/footer.php');
?>
</body>
</html>

Підключення до бази даних
<?php
$hostDB = "localhost";
$loginDB = "root";
$passwordDB = "Gfzkmybrflvbybcnhbhetn88";
$link = mysql_connect($hostDB, $loginDB, $passwordDB)
or die("Could not connect : " . mysql_error());
mysql_select_db("test.popeye.pp.ua") or die("Could not select database");
mysql_query("SET NAMES utf8");
mysql_query("SET CHARACTER SET utf8");
mysql_query("SET character_set_client = utf8");
mysql_query("SET character_set_connection = utf8");
mysql_query("SET character_set_results = utf8");
unset($hostDB, $loginDB, $passwordDB);
?>

Меню
<nav class="navbarmenu navbar navbar-default">
<div class="container-fluid">
<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
<ul class="nav navbar-nav">
<li>
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<a href="http://test.popeye.pp.ua/main/addnew">Додати користувача
<i class="fa fa-user-plus fa-2x"></i>
</a>
</li>
<li>
<a href="http://test.popeye.pp.ua/main/search">Пошук користувача
<i class="fa fa-search fa-2x"></i>
</a>
</li>
<li>
<a href="http://test.popeye.pp.ua/main/showall">Вивести всіх користувачів
<i class="fa fa-users fa-2x"></i>
</a>
</li>
</ul>
<form action="http://test.popeye.pp.ua/exit.php" class="navbar-form navbar-right">
<button type="submit" class="btn btn-default"><i class="fa fa-sign-out fa-2x"></i></button>
</form>
</div>
</div>
</nav>

Таблиця стилів style.css
html {
height: 100%;
}
body {
height: 100%;
background: #eee;
}
.navbar-header {
height: 90px;
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}
nav.navbar {
border-radius: 0;
margin-bottom: 0;
}
div.col {
background: #eee;
margin: 5% auto 5% auto;
padding: 0;
float: none;
border: 2px solid #333;
border-radius: 10px;
height: 30%;
}
div.form-header {
color: white;
margin-bottom: 40px;
padding: 15px;
text-align: center;
border-bottom: 2px solid #eee;
font: 16px Arial;
background: #333;
border-top-left-radius: 5px;
border-top-right-radius: 5px;
}
form.form-auth {
text-align: center;
}
.form-auth input {
width: 80%;
height: 40px;
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margin-bottom: 10px;
border-radius: 5px;
padding-left: 10px;
background: #eee;
font: bold 20px cursive;
border: 2px solid #333;
position: relative;
left: 11px;
}
.form-auth select {
width: 20%;
height: 40px;
margin-bottom: 10px;
border-radius: 5px;
padding-left: 10px;
background: #eee;
font: bold 20px cursive;
border: 2px solid #333;
position: relative;
left: 30px;
}
.form-auth option:focus {
background: #333;
}
input[name='birthday'] {
width: 60%;
position: relative;
left: 0;
}
input[name='birthday']+i {
left: -35px;
}
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.form-auth input:focus,
.form-auth select:focus {
border: 4px solid #333;
outline: none;
}
.form-auth input:focus::-webkit-input-placeholder,
.form-auth select:focus::-webkit-input-placeholder {
color: transparent;
}
.form-auth i {
position: relative;
top: 2px;
left: -20px;
}
.form-auth button.btn {
width: 80%;
color: #eee;
font: bold 15px cursive;
border: 2px solid #337AB7;
border-radius: 5px;
height: 50px;
}
.form-auth a:hover .btn {
border: none;
}
.form-auth .form-footer {
text-align: left;
padding: 10px 10px 10px 10%;
}
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.form-auth .form-footer a {
color: #333;
cursor: pointer;
text-decoration: none;
font: 15px cursive;
}
.form-auth .form-footer a:hover {
text-decoration: underline;
}
.wraper {
margin-bottom: 90px;
}
.wrongpass {
width: 40%;
margin: -20px auto 30px auto;
}
nav.navbarmenu {
margin-bottom: 5%;
}
div.col_menu {
background: #eee;
margin: 5% auto 5% auto;
padding: 0;
float: none;
border: 2px solid #333;
border-radius: 10px;
height: 575px;
width: 50%;
margin-top: -10px;
}
div.col_search {
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background: #eee;
margin: 5% auto 5% auto;
padding: 0;
float: none;
border: 2px solid #333;
border-radius: 10px;
height: 210px;
width: 50%;
margin-top: -10px;
}
tr.table-row-link {
cursor: pointer;
}
tr.table-row-link:hover {
background: #69695e !important;
color: #eee !important;
}
.navbar-header-general {
background: #333;
border:none;
}
.navbar-brand {
color:#eee !important;
}
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