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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ 

 

БНІП – Будівельні норми і правила  

БД – База даних 

ДБН – Державні будівельні норми 

ДСанПіН – Державні санітарно-епідеміологічні норми 

ДСН – Державні санітарні норми  

ЖЦ – життєвий цикл 

ІПС – інформаційно-пошукова система 

ПЗ – програмне забезпечення  

СКБД – система керування базами даних 

JS – JavaScript 
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ВСТУП 

 

Актуальність роботи. За результатами соціологічних досліджень, 

більш ніж 50 тисяч українських студентів навчаються за кордоном, з яких 

понад 47% навчаються у вищих навчальних закладах Польщі [1]. Це 

зумовлено послідовною багаторічною рекламною кампанією, 

підготовленої польськими вузами на українському ринку, і зростанням 

кількості міжнародних (у тому числі польських) програм обміну для 

українських студентів. Таким чином, перед більшістю українських 

студентів, що навчаються в Польщі, постає питання максимально 

дешевого переміщення між Україною та Польщею. 

Також, необхідно зазначити, що у зв’язку з нинішньою економічною 

ситуацією в Україні, попит на послуги підприємств сфери туристичного 

бізнесу стрімко падає, по причині високої вартості послуг, тому на даному 

етапі більшої популярності набуває самостійна організація подорожі. 

Оскільки Польща є найближчою країною, із великою кількістю 

бюджетних авіа- та наземних перевізників (у даному випадку 

автоперевізників), то доцільним, з погляду економії грошових коштів, є 

розробка маршруту подорожі Європою саме через цю країну. 

Таким чином, зважаючи на зазначене вище, можливо зробити 

висновок, що питання бюджетних пасажирських перевезень між 

Україною та Польщею, на сьогоднішній день, є дуже  актуальним. 

Мета роботи: розробка інформаційної системи пошуку та побудови 

автобусних маршрутів за сформованими критеріями.  

Для досягнення поставленої мети було сформульовано наступні 

задачі: 

- створити інформаційну систему для пошуку та побудови прямих та 

комбінованих міжнародних пасажирських автотранспортних 

маршрутів на основі заданих користувачем параметрів з можливістю  
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вибору часу зміни одного пасажирського автотранспортного засобу 

на інший; 

- створити зручний  інтерфейс інформаційно-пошукової системи для 

взаємодії з користувачем; 

- надати можливість обрання оптимального маршруту з витратою 

мінімального часу чи коштів на переміщення з можливістю повністю 

виключити нічні переміщення. 

Методи розробки: PHP, JavaScript, HTML, CSS, jQuery, jQuery UI, 

СУБД MySQL.  

Новизна даної роботи полягає у побудові комбінованих 

автотранспортних маршрутів, з використанням як баз національних, так і 

міжнародних бюджетних перевізників, що дає змогу знизити вартість 

переміщення та, за рахунок можливості обрання часу пересадки на 

наступний автотранспортний засіб, знизити загальну тривалість поїздки у 

порівнянні з аналогічними системами пошуку.  

Практична цінність: розроблену в даній дипломній роботі 

інформаційну систему можна використовувати як приватним особам для 

швидкого пошуку бюджетних автобусних маршрутів у відповідності до 

заданих параметрів (не тільки у туристичних цілях, а й з метою 

проходження курсу лікування за кордоном), так і різноманітним 

туристичним підприємствам, які надають послуги із переміщення 

пасажирів (туристів), у відповідності до індивідуальних вимог клієнтів.  
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РОЗДІЛ 1     ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ  

1.1 Поняття та класифікація інформаційно-пошукових систем 

 

Інформаційно – пошукова система (далі ІПС) — це система, що 

забезпечує пошук і відбір необхідних даних у спеціальній базі, з описами 

джерел інформації на основі інформаційно-пошукової мови 

і відповідних правил пошуку [2]. Головним завданням ІПС є пошук 

релевантної інформації [3], що повністю відповідає сформульованому 

користувачем запиту.  

У роботі ІПС можна виділити два основних етапи, а саме: збір і 

зберігання інформації та пошук і видача інформації користувачам. За 

цими ознаками ІПС можливо поділити на: 

- документальні (на інформаційні запити видають адреси зберігання 

пошукових образів, оригінали чи копії документів з необхідною 

інформацією);  

- фактографічні (безпосередньо видають відповідні фактичні дані), 

логічні (видають не лише введену раніше інформацію, а й 

виконують логічну переробку цієї інформації); 

- комплексні (містять сукупність елементів документальних, 

фактографічних і логічних ІПС) [2,4].  

 

1.2. Алгоритми роботи інформаційно-пошукових систем 

 

Досить часто результат пошуку під час введення одного й того самого 

запиту у різних пошукових системах - буває різним. Це пояснюється 

насамперед тим, що різні пошукові системи використовують відмінні від 

інших алгоритми пошуку інформації. Ці алгоритми визначаються як                      

математичні формули, що приймають задачу в якості вхідних даних і  
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повертають рішення цієї задачі, як правило, після оцінки ряду можливих  

рішень [5]. Алгоритми ІПС використовують ключові слова, як вхідну 

задачу і повертають відповідні результати пошуку в якості рішення, 

зіставивши ці ключові слова в результатах, що зберігаються в їхніх базах 

даних. Ці ключові слова визначаються на основі математичної формули 

пошуковими роботами, які аналізують вміст веб-сторінок [6]. Ці формули 

будуть варіюватися від однієї пошукової системи до іншої. Алгоритми 

пошуку ІПС можна класифікувати на основі їх механізму пошуку. 

Існують два основних алгоритми, за якими працюють ІПС – це 

алгоритми прямого та зворотного пошуку (алгоритм інвертованих 

індексів). Під алгоритмом прямого пошуку розуміють метод простого 

перебору всіх сторінок (документів), що зберігаються в базі даних 

пошукової системи. Завдяки цьому система не пропустить нічого 

важливого та напевно знайде потрібну інформацію. До головного 

недоліку роботи цього алгоритму можна віднести замалу швидкість 

пошуку, що прямо пропорційно зменшується із збільшенням обсягу 

даних [7].  

Для більш ефективного пошуку, особливо у великих обсягах даних,  

краще використовувати алгоритм інвертованих індексів, за допомогою 

якого ІПС перетворюють документи в текстові файли, що містять перелік 

всіх наявних в документі слів. Ці слова розташовуються в алфавітному 

порядку із зазначенням координати його знаходження в документі та 

параметри, що визначають його статус в документі [7]. Для формування 

сторінки видачі результатів пошуку ІПС використовують інформацію із 

зворотних індексів, оброблених ними документів. Для цього 

використовується базова векторна математична модель, у якій кожному 

документу присвоюється вага, що обчислюється за двома параметрами: 

частотою, з якою зустрічається дане слово в аналізованому документі  і  
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частотою, наскільки рідко це слово зустрічається у всіх інших документах 

колекції ІПС. Перемноживши ці два параметри, отримується вага 

документа за заданим пошуковим запитом. Чим більше вага документа, 

тим більше він відповідає даному запиту та вище розташовується в 

пошуковій видачі. Також, окрім вищевказаних основних параметрів ІПС 

при обчисленні ваги документа можуть використовувати різноманітні 

коефіцієнти, що позитивно впливає на релевантність пошуку [7]. 

 

1.3. Огляд існуючих інформаційно-пошукових систем автобусних 

маршрутів 

 

В Інтернеті зберігається дуже багато корисної інформації, але для її 

пошуку необхідно витрачати досить багато часу. Ця проблема стала 

підставою для появи пошукових машин. Так, для збереження часу, 

виникли, наприклад, ІПС для пошуку необхідного транспортного 

сполучення між містами. Таким чином, відпала необхідність відвідувати 

безліч веб-сайтів з розкладом автобусних маршрутів, щоб знайти 

найоптимальніший, тепер це все можна зробити відвідавши лише один 

сайт. Зазначені ІПС, останнім часом, набувають все більшої і більшої 

популярності як в Україні, так і за її межами. Дані ІПС створюються, 

виключно, для потреб конкретного підприємства (автобусного 

перевізника чи агенту з продажу автобусних квитків та ін.). На жаль,  усі 

вище наведені ІПС мають суттєві недоліки. Так, їх основним недоліком 

можливо виділити відсутність можливості побудови комбінованих 

автобусних маршрутів, що, в свою чергу, призводить до значних 

грошових витрат з боку користувачів таких пошукових систем. Що 

стосується зарубіжних пошукових систем, зазвичай вони не містять 

жодної інформації щодо рейсів з/до України. А основним недоліком  
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вітчизняних пошукових систем є невиправдано висока вартість рейсу і 

занадто довгі пересадки, час очікування яких може сягати більше десяти 

годин.  

Таким чином, основними критеріями для створення такого типу 

пошукової системи повинно бути:  

- можливість побудови комбінованих автобусних маршрутів; 

- доступна ціна; 

- можливість вибору пересадки з одного автотранспортного засобу 

на інший [8].  

Так для підтвердження зазначеного вище, розглянемо найбільш 

популярні вітчизняні та зарубіжні ІПС, які використовуються для пошуку 

необхідного автобусного маршруту. 

До вітчизняного аналогу ІПС автобусних маршрутів можна віднести 

веб-сервіс busfor  (див. рис. 1.3.1). Busfor.ua – це зручна система пошуку 

та безкоштовного бронювання автобусних квитків [9]. За його 

допомогою, користувач може обрати відповідний напрямок і маршрут на 

потрібну дату, а також,  підібрати необхідний автотранспортний засіб. Із 

переліку пропозицій від перевізників тут завжди можна знайти 

оптимальний для себе варіант, за ціною та умовами поїздки: від економ-

класу до автотранспортного засобу з VIP обслуговуванням. Ще одними 

перевагами даного сервісу є можливість вибору як прямих рейсів, так і 

рейсів з пересадкою, а також безкоштовне бронювання квитків та 

можливість купити такі квитки онлайн.  

Недоліками даної системи є: 

- неможливість вибору пересадки, що в деяких випадках призводить 

до багатогодинного очікування наступного автотранспортного                             

засобу; 
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- відсутність рейсів міжнародних бюджетних автобусних 

перевізників, і, як наслідок, недоступної для пересічного студента 

вартості рейсу.    

Рисунок 1.3.1 - Інтерфейс веб-сервісу busfor 

 

Прикладом зарубіжної ІПС для пошуку автобусних маршрутів, може 

слугувати веб-сервіс checkmybus (див. рис. 1.3.2). Даний веб-сервіс 

містить широку базу міжнародних бюджетних перевізників, надає 

можливість порівнювати відповідні сервіси, що надаються авто 

перевізниками, і таким чином знаходити найдешевші квитки. Завдяки 

підключеному до сайту популярного веб-сервісу пошуку попутників 

blablacar, знайти відповідний рейс з задовільною для користувача ціною, 

стало ще простіше. Також, на даному сайті можливо знайти інформацію 

щодо додаткових зручностях у автотранспортних засобах (автобусах), 

таких як безкоштовний Wi-Fi, безкоштовне перевезення багажу, тощо та 

необхідні адреси автовокзалів, що є безсумнівною перевагою над іншими 

ІПС [10].                      

До недоліків зазначеної пошукової системи можливо віднести: 

- відсутність рейсів з пересадками, адже зазвичай вони є більш 

дешевшими за прямі рейси; 

- відсутність автобусних рейсів з/до України.   
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Рисунок 1.3.2 - Інтерфейс веб-сервісу checkmybus 

 

Порівняння можливостей вітчизняного та зарубіжного аналогів 

наведено у таблиці 1.3.1.  

Таблиця 1.3.1 – Порівняння можливостей аналогів 

№ Назва критерію (дія) Наявність (реалізація) 

busfor check 

mybus 

1 Наявність бази міжнародних 

бюджетних перевізників 

Ні Так 

2 Наявність комбінованих маршрутів  Ні Ні 

3 Наявність рейсів з/до України Так Ні 

4 Наявність інформації щодо 

зручностей у автобусі 

Ні Так 

5 Наявність інших підключених веб-

сервісів (напр. blablacar)  

Ні Так 

6 Побудова оптимального маршруту 

за певним критерієм (ціна, 

тривалість, з/без нічних переїздів).  

Ні Ні 

7 Сортування результату пошуку за 

певним параметром 

Так Так 

8 Можливість вибору пересадки Ні Ні 

     

Як видно з вище наведеної таблиці обидва аналоги не мають 

можливості побудови оптимальних маршрутів за оптимальною ціною чи 

тривалістю з/без нічних переїздів, а також можливості вибору пересадки 

з одного автотранспортного засобу на інший.  
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Розглянемо таблицю 1.3.2, де подано для зручності порівняння 

результати пошуку вітчизняної та зарубіжної інформаційно-пошукової 

системи.   

Таблиця 1.3.2 – Порівняння результату пошуку аналогів 

 

1.4 Огляд використаних програмних засобів 

 

На сьогоднішній день більшість веб-сторінок являють собою не набір 

статичних HTML-сторінок, а набір інтерактивних додатків, що містять 

засоби персоналізації та взаємодії з клієнтами [11,12]. Такі веб-сторінки 

отримали назву «веб-додаток».  

Результатом даної дипломної роботи є розроблена інформаційно-

пошукова система у вигляді веб-додатку. Веб-додаток – це клієнт-

серверний додаток, в якому клієнтом виступає браузер, що інтерпретує 

сторінки HTML, а сервером — веб-сервер, що взаємодіє з користувачем 

через протокол HTTP [13,14]. Логіка веб-додатку розподілена між 

сервером і клієнтом, зберігання даних здійснюється, переважно, на 

сервері, обмін інформацією відбувається через мережу. Однією з переваг 

такого підходу є те, що, оскільки веб-додатки є кросплатформеними, то 

клієнти не залежать від конкретної операційної системи. Тобто, для 

Дата 

перегляду 

поїздки 

Пункт 

відправлення 

Пункт 

прибуття 

Час Ціна 

busfor check 

mybus 

busfor check 

mybus 

За місяць Львів Відень 28 год 08год 

32хв 

1800 грн від 400 грн, 

точна ціна не 

відома 

За два 

тижні 

Львів Відень 28 год 08год 

32хв 

3151 грн від 400 грн, 

точна ціна не 

відома 

За день Львів Відень 28 год 08год 

32хв 

3261 грн від 400 грн, 

точна ціна не 

відома 
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розгортання веб-додатку і для Microsoft Windows, і для Mac OS X, і для 

Linux необхідно створити лише одну версію додатку на довільно обраній 

платформі [13,14].  

Веб-додатки використовують клієнт-серверну архітектуру, що є  

домінуючою концепцією у створенні розподілених веб-додатків і 

передбачає взаємодію та обмін даними між такими додатками. Клієнт-

сервісна архітектура передбачає такі основні компоненти:  

- набір серверів, які надають інформацію або інші послуги програмам, 

які звертаються до них; 

- набір клієнтів, які використовують сервіси, що надаються 

серверами;  

- мережа, яка забезпечує взаємодію між клієнтами та серверами.  

У даному випадку сервери є незалежними один від одного. Також, 

клієнти функціонують паралельно і незалежно один від одного. Відсутня 

жорстка прив'язка клієнтів до серверів [15].  

Клієнтська частина веб-додатку реалізує користувацький інтерфейс, 

формує запити до сервера і обробляє відповіді від нього. Серверна 

частина отримує запит від клієнта, виконує певні обчислення, після чого 

формує відповідну веб-сторінку і відправляє її клієнту через мережу з 

використанням протоколу HTTP [14].            

Також, необхідно зауважити, що для коректної, безпечної та 

високопродуктивної роботи веб-додатку необхідно, ще на етапі 

проектування приділити достатньо уваги основним принципам 

проектування таких веб-додатків [16]. Головною метою під час 

проектування веб-додатків є максимальне спрощення дизайну шляхом 

розділення задач на відповідні функціональні області.  

До основних принципів проектування веб-додатків належать: 

- Логічне розділення функціональності додатку – досягається 

шляхом використання багатошарової структури, для логічного                                     
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розділення додатку на шар представлення, бізнес-шару та шару 

доступу до таких даних. Даний принцип допоможе створити 

зручний в обслуговуванні код, а також забезпечить можливість 

масштабування додатку.  

- Використання протоколювання та інструментування – досягається 

шляхом аудиту і протоколювання дій в шарах додатку; це 

забезпечить можливість раннього виявлення підозрілих дій та 

попередити атаку на систему.  

- Використання абстракції для реалізації слабкого зв’язування між 

шарами – реалізується шляхом визначення інтерфейсних 

компонентів. 

- Визначення взаємодії між компонентами – чи ця взаємодія буде 

відбуватися через фізичні границі, через границі процесу чи всі 

компоненти будуть виконуватися в рамках одного процесу.  

- Використання хешування та буферизації виводу – це забезпечить 

скорочення кількості мережевих викликів та звернень до бази 

даних.  

- Використання шифрування та підпису даних – передавання 

конфіденційних даних у зашифрованому вигляді допоможе 

попередити витік даних.  

- Проектування веб-додатку під менш привілейованому 

облікованому записі – це допоможе скоротити можливі негативні 

наслідки, наприклад, якщо відповідна особа (зловмисник) 

намагатиметься втрутитись у відповідний процес [16].  

Для створення веб-сторінок було обрано HTML (англ. HyperText 

Markup Language — мова розмітки гіпертекстових документів). Документ 

HTML оброблюється браузером та відтворюється на екрані у звичному 

для людини вигляді [17,18]. 
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Розмітка в HTML складається з чотирьох основних компонентів: 

елементів, їхніх атрибутів, базових типів даних, символьних мнемонік та 

декларації типу документа.  

Для оформлення HTML-документу було обрано CSS (англ. Cascading 

Style Sheets або скорочено CSS) — спеціальна мова, що використовується 

для опису сторінок, написаних мовами розмітки даних. Найчастіше CSS 

використовують для візуальної презентації сторінок, написаних на 

HTML чи XHTML, але формат CSS може застосовуватися і до інших 

видів XML-документів [19]. 

За допомогою CSS реалізується каскадна (блочна) верстка, що 

прийшла на зміну табличній верстці веб-сторінок. Головна перевага 

блочної верстки — розділення змісту сторінки (даних) від їхньої 

візуальної презентації. Таке розділення може покращити сприйняття та 

доступність контенту, забезпечити більшу гнучкість та контроль за 

відображенням контенту в різних умовах, зробити контент більш 

структурованим та простим, прибрати повтори [19]. 

Для написання користувацьких сценаріїв, було обрано програмну 

мову JavaScript (далі JS). JS — динамічна, об'єктно-орієнтована мова 

програмування, яка найчастіше використовується як частина браузера і 

надає можливість коду виконуватись на стороні клієнта, 

асинхронно обмінюватися даними з сервером, 

змінювати структуру та зовнішній вигляд веб-сторінки. Мова JS також 

використовується для програмування на стороні сервера, розробки ігор, 

стаціонарних та мобільних додатків, сценаріїв в прикладному ПЗ, 

всередині PDF-документів тощо. Синтаксис JS було отримано «у спадок» 

від мови С, а семантика та дизайн – від Self та Scheme [20].   

Також під час розробки клієнтської частини  використовують 

бібліотеки jQuery та jQuery UI, що написані на мові JavaScript.  
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jQuery — популярна JavaScript-бібліотека з відкритим сирцевим 

кодом. Синтаксис jQuery розроблений, щоб зробити орієнтування у 

навігації зручнішим завдяки вибору елементів DOM, створенню анімації, 

обробки подій, і розробки AJAX-застосунків. jQuery також надає 

можливості для розробників, для створення плагінів у верхній частині 

бібліотеки JavaScript. Використовуючи ці об'єкти, розробники можуть 

створювати абстракції для низькорівневої взаємодії та створювати 

анімацію для ефектів високого рівня [21]. Це сприяє створенню потужних 

і динамічних веб-сторінок. 

jQuery UI — бібліотека JavaScript з відкритим вихідним кодом для 

створення насиченого інтерфейсу користувача в веб-застосунках, частина 

проекту jQuery. Побудована поверх основної бібліотеки jQuery та надає 

розробникові спрощений доступ до її функцій взаємодії, анімації та 

ефектів, а також набір віджетів [22,23]. 

У дипломній роботі для створення і налагодження веб-додатку на 

локальному ПК під керуванням ОС Windows було використано 

програмну оболонку Denwer (Джентльменський набір Web-розробника), 

яка містить набір дистрибутивів (Apache, PHP, MySQL, Perl і т.д.) для 

налагодження сайтів на «домашній» (локальній) Windows-машині без 

необхідності безпосереднього виходу до мережі Інтернет [24].   

Для серверної частини було обрано мову PHP (англ. PHP: Hypertext 

Preprocessor - препроцесор гіпертексту; спочатку Personal Home Page 

Tools - «Інструменти для створення персональних веб-сторінок»), що є 

скриптовою мовою загального призначення та створена для 

генерації HTML-сторінок на стороні веб-сервера. PHP є однією з 

найпоширеніших мов, що використовуються у сфері веб-розробок та 

підтримується переважною більшістю хостинг-провайдерів [25,26].  

PHP інтерпретується веб-сервером у HTML-код, який передається на  
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сторону клієнта. На відміну від скриптової мови JavaScript, користувач не 

бачить PHP-коду, бо браузер отримує готовий HTML-код. Це є перевага з 

точки зору безпеки, але погіршує інтерактивність сторінок [25,26].  

Для збереження та обробки інформації було обрано СКБД MySQL. 

MySQL — вільна система керування реляційними базами даних, була 

розроблена компанією «ТсХ» для підвищення швидкодії обробки великих 

баз даних. Ця система керування базами даних (СКБД) з відкритим кодом 

була створена як альтернатива комерційним системам. Наразі  — є однією 

з найпоширеніших систем керування базами даних [27]. Вона 

використовується, в першу чергу, для створення динамічних веб-

сторінок, оскільки має чудову підтримку з боку різноманітних мов 

програмування.  

 

Висновки до розділу 1 

 

У даному розділі було розглянуто поняття, класифікація та алгоритми 

роботи інформаційно-пошукових систем. Надано огляд існуючих 

інформаційно-пошукових систем автотранспортних маршрутів, за 

допомогою аналізу виділено їхні основні недоліки, що дало змогу 

сформувати критерії для ІПС, що необхідно розробити.   

Також було проведено аналіз основних принципів проектування веб-

додатків, суворе дотримання яких забезпечить безпеку, високу 

продуктивність та надійність роботи веб-додатку; надано огляд 

використаних програмних засобів при розробці інформаційно-пошукової 

системи, що, у сукупності, сприяють створенню динамічного та гнучкого 

веб-додатку.  
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РОЗДІЛ 2    АНАЛІЗ ВИКОРИСТАНИХ ПРОГРАМНИХ 

ЗАСОБІВ 

2.1 Постановка задачі 

 

На основі проведеного аналізу інформаційно-пошукових систем було 

прийнято рішення про створення програмного забезпечення з наступними 

вимогами до нього.  

 

2.2 Вимоги до ПП 

2.2.1 Вимоги до функціональних характеристик 

 

ПЗ повинен забезпечувати можливість виконання перерахованих 

нижче функцій: 

- пошук та побудова прямих і комбінованих маршрутів на основі 

заданих користувачем параметрів; 

- побудова оптимального прямого і комбінованого маршруту за 

мінімальною ціною чи тривалістю з/без нічних переїздів.  

 

     2.2.2  Вимоги до надійності 

 

Надійне (стійке) функціонування ПЗ має бути забезпечено 

виконанням замовником сукупності організаційно-технічних заходів, 

перелік яких наведено нижче: 

а) організація безперебійного живлення технічних засобів; 

б) використання ліцензійного програмного забезпечення; 

в) регулярним виконанням рекомендацій Міністерства праці та     

соціального розвитку; 
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г) регулярним виконанням вимог ГОСТ 3396.0-96 (Державний      

стандарт України Захист Інформації. Технічний захист інформації.   

Основні положення). 

 

2.2.3 Вимоги до програмного забезпечення  

 

Операційна система MS Windows XP 2000, MS Windows 2008. 

  

2.2.4 Вимоги до апаратної частини  

 

- Комп'ютер на базі процесора Intel Pentium 166 і вище. 

- Оперативної пам'яті не менше 64 Мбайт. 

- Вільне місце на жорсткому диску не менше 800 Мбайт. 

 

2.2.5 Вимоги до інтерфейсу  

 

Програмне забезпечення повинно мати зручний та зрозумілий для 

користувачів інтерфейс.  

   

2.3 Вибір та обґрунтування життєвого циклу ПЗ 

 

Серед існуючих моделей життєвого циклу (каскадна, ітераційна, 

спіральна та інш.) для створення даного ПЗ було обрано каскадну модель. 

Каскадна модель передбачає послідовне виконання всіх етапів проекту в 

строго фіксованому порядку. Перехід на наступний етап означає повне 

завершення робіт на попередньому етапі [28] . 
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При прийнятті рішення щодо вибору ЖЦ ПЗ вирішальним стало те, 

що всі вимоги до системи було сформульовано на самому початку і їх 

зміна не передбачається, а також наявність таких переваг при 

застосування каскадного підходу як: 

- можливість формування закінченого набору проектної 

документації, який відповідає критеріям повноти і узгодженості; 

- можливість планування термінів завершення всіх робіт і 

відповідних витрат, адже всі етапи робіт виконуються в логічній 

послідовності [28]. 

 

2.4 Обґрунтування використаних програмних засобів  

 

Інформаційну систему було реалізовано у вигляді веб-додатку 

переважно тому, що веб-додатки є кросплатформеними: клієнти не 

залежать від конкретної операційної системи, а тому для розгортання веб-

додатку і для Microsoft Windows, і для Mac OS X, і для Linux необхідно 

створити лише одну версію додатку на довільно обраній платформі 

[13,14]. Також при прийнятті рішення вирішальним було те, що для 

роботи з веб-додатком користувачу не потрібно встановлювати додатково 

будь-які інші програми, - взаємодія відбувається через веб-браузер. 

Для написання клієнтської частини веб-додатку, яка безпосередньо 

пов'язана з веб-дизайном, було вирішено використовувати такі технології 

та мови програмуваня як: HTML (стандартна мова розмітки веб-

сторінок), CSS (каскадні таблиці стилів, за допомогою яких описується 

зовнішній вигляд документу HTML), JavaScript (при написанні 

користувацьких сценаріїв), jQuery.  

Для створення веб-сторінок було обрано HTML. По-перше, через його 

широку поширеність: більшість веб-сторінок створені за допомогою мови  
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HTML, а по-друге, через те, що 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, тощо до тексту [17,29]. 

Для оформлення HTML-документу було обрано CSS. Основною його 

перевагою є розділення вмісту написаного на HTML від представлення 

стилю документа. За рахунок цього, надається: 

- велика гнучкість в управлінні виглядом документа; за необхідністю 

швидка та проста його зміна, адже опис стилю документа 

зберігається в окремому CSS-файлі; 

- зменшення складності і повторюваності в структурному вмісті;  

- зменшення часу завантаження сторінок веб-сайту [19,29]. 

Для написання користувацьких сценаріїв було обрано програмну мову 

JavaScript. Її головною перевагою є: виконання написаних скриптів на 

стороні клієнта при завантаженні документа (для динамічної модифікації 

вмісту цього документа) або при запуску подіями, що відбуваються в 

документі [20]. Таким чином, JS дозволяє: 

- розширити можливості HTML-документів; 

- надає можливість обробляти введенні користувачем дані; 

- динамічно заповнювати частини форми на основі значень інших 

полів; 

- перевіряти відповідність введених даних значенням певного 

діапазону [29,30]. 

Також під час розробки клієнтської частини використовувались 

бібліотеки jQuery та jQuery UI, що написані на мові JavaScript. Перевагою 

використання jQuery є зручність у:  
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- навігації (завдяки вибору елементів DOM); 

- створенні анімації; 

- обробки подій; 

- розробки AJAX-застосунків. 

Перевагою використання jQuery UI є: 

- просте створення насиченого користувацького інтерфейсу в веб-

додатках; 

- наявний у вільному доступі набір веб-віджетів. 

      У дипломній роботі для вибору дати відправлення автротранспорту 

було використано такий популярний веб-віджет як Datepicker.  

Для створення і налагодження веб-додатку на локальному ПК під 

керуванням ОС Windows 8 було обрано програмну оболонку Denwer.      

Головними перевагами Denwer є:  

- відразу доступний після встановлення та повністю налаштований 

веб-сервер Apache, що працює на локальному комп'ютері, і на 

якому може працювати необмежена кількість сайтів;  

- aвтоматична правка системного файлу hosts (локальним аналог 

DNS- сервера), що дозволяє звертатися до локального сайту, що 

працює під управлінням Денвера, за іменем, що збігається з ім'ям 

папки, розташованої в каталозі home [24]. 

      Для розробки серверної частини веб-додатку було обрано мову PHP.    

Перевагою використання PHP є:  

- підтримка переважною більшістю хостинг-провайдерами; 

- легка вбудованість безпосередньо в код HTML-сторінок; 

- проста інтеграцію у JavaScript, WML, XML та інші мови;   

- незалежність від браузерів, оскільки перед відправкою клієнту 

сценарії РНР повністю виконуються на стороні сервера;  

- РНР не орієнтований на конкретний веб-сервер, тому користувачі 

можуть з легкістю використовувати як Apache, Microsoft IIS,  
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Netscape Enterprise Server, так і будь-які інші; 

- у PHP є велика різноманітність готових функцій та вбудовані 

бібліотеки для роботи з MySQL, PostgreSQL, тощо; 

- оскільки PHP належить до інтерпретованих мов програмування, то 

обробка сценаріїв є швидкою [25,29,30].   

Також для збереження та обробки інформації було обрано СКБД 

MySQL, що підтримує структуровану мову запитів SQL та може 

застосовуватися в якості SQL-сервера. Головними перевагами MySQL є: 

- швидкість; 

- простота; 

- підтримка декількох одночасних запитів; 

- продуктивність; 

- надійність; 

- можливість використання на різних платформах (Unix, Windows, 

ін.); 

- відкрита розробка; 

- низькі сукупні витратити [27,30].  

 

Висновки до розділу 2 

 

У даному розділі проаналізовано ряд вимог до програмного 

забезпечення ІПС. Згідно вимог було обрано необхідні програмні засоби 

для розробки ПЗ, що надасть змогу реалізувати ІПС у вигляді потужного 

та динамічного веб-додатку, що повністю відповідатиме поставленим 

задачам.  

 

   

 



Изм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

30 
ІМ21.2109.1300.1732.ПЗ 

 

РОЗДІЛ 3    ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-

ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ 

3.1 Контекстна діаграма– вид IDEF0-діаграми  

 

Контексна діаграма – це діаграма, яка розташована на вершині 

деревовидної структури діаграм, що представляє собою саме загальний 

опис системи та її взаємодія з зовнішнім середовищем (як правило, тут 

описується основне призначення модельованого об’єкта).  Контекстна 

діаграма складається з одного блоку, що описує функцію верхнього рівня, 

її входи, виходи, управління і механізми, разом з формулюваннями мети 

моделі і точки зору, з якої будується модель [31].  

Контексну діаграму інформаційно-пошукової системи, що 

розробляється, наведено на рис. 3.1. 

Рисунок 3.1 - Контекстна діаграма ІПС  
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3.2 Діаграма декомпозиції першого рівня (методологія IDEF0) 

 

      Після опису системи в цілому проводиться розбиття її на великі 

фрагменти. Цей процес називається функціональною декомпозицією, а 

діаграми, які описують кожен фрагмент і взаємодію фрагментів, 

називаються діаграмами декомпозиції.  Після декомпозиції контекстної 

діаграми проводиться декомпозиція кожного великого фрагмента 

системи на більш дрібні і так далі, до досягнення потрібного рівня 

подробиці опису. Дана діаграма відображає декомпозицію контекстної 

діаграми [31]. 

Діаграму декомпозиції інформаційно-пошукової системи, що 

розробляється, наведено на рис. 3.2.  

Рисунок 3.2 - Діаграма декомпозиції  ІПС 
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3.3 Діаграма прецедентів (Use case diagram)  

 

Діаграма прецедентів – це діаграма, що відображає відносини між 

акторами і прецедентами і є складовою частиною моделі прецедентів, що 

дозволяє описати систему на концептуальному рівні .  

Прецедент - це окремий сервіс програмної чи іншої системи, що 

визначає один з варіантів її використання і описує типовий спосіб 

взаємодії користувача з системою .  

Актор - це безліч логічно пов'язаних ролей, виконуваних при взаємодії 

з прецедентами або сутностями (система, підсистема або клас). Актором 

може бути людина або інша система, підсистема або клас, які 

представляють щось поза сутністю. Кожен актор очікує, що система буде 

вести себе строго певним, передбачуваним чином [32].     

Діаграму прецедентів інформаційно-пошукової системи, що 

розробляється, наведено на рис. 3.3.  

Рисунок 3.3 - Діаграма прецедентів ІПС 
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3.4 Діаграма послідовності (Sequence diagram) 

 

Діаграма послідовності – це діаграма, на якій показано взаємодію 

об’єктів (обмін сигналами і повідомленнями), впорядковане за часом, з 

відображенням тривалості обробки і послідовності їх появи.  

Основними елементами діаграми послідовності є:  

- об’єкти, позначені у вигляді прямокутника з назвою; 

- вертикальні «лінії життя», що відображають плин часу; 

- прямокутники на пунктирній «лінії життя», що відображають 

діяльність об’єкта або виконання ним певної функції; 

- стрілки, що показують обмін сигналами або повідомленнями між 

об’єктами [33].    

Діаграму послідовності ІПС, що розробляється, наведено на рис. 3.4.  

Рисунок 3.4 – Діаграма послідовності ІПС 

 

 : Користувач : Користувач
БраузерБраузер Головна 

сторінка

Головна 

сторінка

Веб-серверВеб-сервер База данихБаза даних

1: Запуск

2: Запит головної сторінки

3: Відповідь (головна сторінка)

4: Задання параметрів пошуку

5: Запит сторінки виводу результату пошуку

7: Відправлення сформованих SQL-запитів до БД

9: Відповідь (результати пошуку)

11: Відповідь (сторінка виводу результату пошуку)

8: Пошук маршрутів

10: Побудова маршрутів та формування веб-сторінки

Internet

6: Формування SQL-запитів до БД



Изм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

34 
ІМ21.2109.1300.1732.ПЗ 

 

3.5 Діаграма кооперації (Collaboration diagram)  

 

Діаграма кооперації - є альтернативою діаграми послідовностей. 

Діаграма кооперації призначена для специфікації структурних аспектів 

взаємодії. Головна особливість цієї діаграми полягає у можливості 

графічно зобразити не лише послідовність взаємодії, а й усі структурні 

відносини між об'єктами, які беруть участь у цій взаємодії. 

На діаграмі у вигляді прямокутників зображуються об’єкти, що беруть 

участь у взаємодії. Прямокутники містять ім’я об'єкта, його клас, 

значення атрибутів. Асоціацію між об'єктами вказують за допомогою 

сполучних ліній. При цьому, можна явно вказати імена асоціації і ролей, 

які беруть участь у цій асоціації. Додатково можна зобразити динамічні  

зв'язки - потоки повідомлень [34].    

Діаграму кооперації інформаційно-пошукової системи, що 

розробляється наведено на рис. 3.5  

Рисунок 3.5 – Діаграма кооперації ІПС 

 

 

 : Користувач

База 

даних

Браузер

Веб-

сервер

Головна 

сторінка

1: Запуск

2: Запит головної сторінки

3: Відповідь (головна сторінка)

4: Задання параметрів пошуку

5: Запит сторінки виводу результату пошуку

6: Формування SQL-запитів до БД

7: Відправлення сформованих SQL-запитів до БД

8: Пошук маршрутів

9: Відповідь (результати пошуку)

10: Побудова маршрутів та формування веб-сторінки

11: Відповідь (сторінка виводу результату пошуку)



Изм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

35 
ІМ21.2109.1300.1732.ПЗ 

 

3.6 Діаграма станів та переходу  

 

Об'єкти характеризуються поведінкою і станом, в якому знаходяться. 

Наприклад, людина може бути новонародженим, немовлям, дитиною, 

підлітком чи дорослим. Іншими словами, об'єкти щось роблять і щось 

"знають". Діаграми станів застосовуються для того, щоб пояснити, яким 

чином працюють складні об'єкти.  

Стан (state) - ситуація в життєвому циклі об'єкта, під час якої він 

задовольняє деякій умові, виконує певну діяльність або очікує якоїсь 

події. Стан об'єкта визначається значеннями деяких його атрибутів і 

присутністю або відсутністю зв'язків з іншими об'єктами.  

Діаграма станів показує, як об'єкт переходить з одного стану в інший. 

і служить для моделювання динамічних аспектів системи. [35].  

Діаграму станів інформаційно-пошукової системи, що розробляється, 

наведено на рис. 3.6  

Рисунок 3.6 – Діаграма станів та переходу ІПС 
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3.7 Діаграма компонентів  

  

Діаграма компонентів описує особливості фізичного представлення 

системи. Діаграма компонентів дозволяє визначити архітектуру системи, 

що розробляється, встановивши залежності між програмними 

компонентами. Модуль програмного забезпечення може бути 

представлено як компонент. Деякі компоненти існують під час 

компіляції, деякі — під час компонування, а деякі під час роботи 

програми. При використанні діаграми компонент, щоб показати 

внутрішню структуру компонента, клієнтські та серверні інтерфейси 

можуть утворювати пряме з'єднання з внутрішніми. Таке з'єднання 

називається з'єднанням делегації [36].  

Діаграма компонентів відображає лише структурні характеристики, 

для відображення окремих екземплярів компонент слід використовувати 

діаграму розгортування [36].  

Діаграму компонентів інформаційно-пошукової системи, що 

розробляється, наведено на рис. 3.7.  

Рисунок 3.7 – Діаграма компонентів ІПС 
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Висновки до розділу 3 

 

У даному розділі було спроектовано ІПС за допомогою контексної 

діаграми (методологія IDEF0), діаграм прецедентів, послідовності, 

кооперації, станів та переходу та діаграми компонентів, що надало 

можливість створити потужну ІПС, що повністю задовольняє висунутим 

вимогам до функціональності ПЗ.  
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РОЗДІЛ 4     РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВОЇ 

СИСТЕМИ       

4.1 Розробка бази даних  

 

Для збереження інформації щодо автобусних маршрутів було 

створено базу даних localhost під управлінням СКБД MySQL.  

      Аналіз вимог до бази даних. База даних призначена для надання 

інформації для відображення на сторінці веб-додатку, що розробляється. 

Доступ до неї має лише адміністратор бази даних. Користувачем бази 

даних буде веб-сервер, який матиме всі права на внесення змін до бази 

даних. Інформація бази даних буде використана при відображені сторінки 

результату пошуку автобусних маршрутів на основі користувацького 

запиту.  

      Для цього база даних повинна забезпечувати зберігання інформації 

про маршрут, а саме: 

- назва маршруту; 

- деталі маршруту.  

Концептуальне проектування полягає у створенні моделі даних для 

майбутньої бази даних. У якості сутності оберемо маршрут та 

відобразимо її за допомогою ER-діаграми (див. рис. 4.1.1). Атрибути 

сутності відповідають вимогам до бази даних.  

Рисунок 4.1.1 - Модель даних у вигляді ER-діаграми 

 

Логічне проектування полягає у перетворенні ER-діаграми у 

реляційну модель (див. рис.4.2), яку підтримує обрана система керування  

 



Изм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

39 
ІМ21.2109.1300.1732.ПЗ 

 

реляційними базами даних MySQL. Після цього необхідно провести 

нормалізацію отриманої моделі. 

Рисунок. 4.1.2 - Реляційна модель 

 

Позбавляємось складених атрибутів та додамо чисельний атрибут ID 

для більш швидкого пошуку у таблиці. Це також перетворить структуру 

бази даних на першу нормальну форму, оскільки іншим умовам 1НФ вона 

задовольняє. Результат наведено на рис. 4.3.  

Рисунок 4.1.3 - Схема бази даних у 1НФ 

 

Реалізація. Оскільки реляційна модель була побудована у 

відповідності до вимог обраної СКБД у спеціалізованому редакторі, то 

для розгортання бази даних за даною схемою достатньо автоматично 

згенерувати код і виконати його на сервері БД. Згенерований код: 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS tour (ID INT PRIMARY KEY 

AUTO_INCREMENT, depDate TEXT, depTime TEXT, depCity TEXT, 

arrDate TEXT, arrTime TEXT,arrCity TEXT, duration Text, price Text ).  
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Тестування. Заповнюємо таблицю тестовими даними. Приклад SQL-    

коду для додавання даних у таблицю: 

INSERT INTO "localhost"."tour" ("ID", "depDate", "depTime", "depCity", 

"arrDate", "arrTime", "arrCity", "duration", "carrier", "price") VALUES 

(NULL, "09.06.2016", "00:20", "BerlinZOB Zentraler Omnibusbahnhof", 

"09.06.2016", "07:55", 'Kraków Malopolski Dworzec Autobusowy", 

"07hrs35min", "polskibus", "280 грн."). 

Розроблена таблиця “tour” містить дані щодо рейсів як національних 

(українських), так і міжнародних бюджетних перевізників (у якості 

міжнародного бюджетного перевізника було обрано “Polskibus”), що 

подано на рис. 4.1.4.  

Рисунок 4.1.4 – БД tour 

 

Дане поєднання національних (українських) перевізників та 

міжнародних бюджетних перевізників забезпечує побудову маршрутів 

меншої вартості у порівнянні з аналогічними інформаційно-пошуковими 

системами автобусних маршрутів.  
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Створимо запити до бази даних, що будуть виконувати необхідні 

користувачу дії та наведемо декілька таких прикладів: 

1. Пошук прямих автобусних маршрутів без задання додаткових 

параметрів: 

SELECT * FROM tour  where ((depDate like "09.06.2016")&(depCity 

like"Lviv% ")&(arrCity like "Warszawa% ")) order by depDate,depTime. 

Результат виконання SQL-запиту наведено на рис. 4.1.5. 

Рисунок 4.1.5 – Результат виконання SQL-запиту 

 

2. Пошук ID міст для побудови комбінованих маршрутів без 

додаткових параметрів: 

SELECT A.ID as dep, B.ID as arr FROM tour as A, tour as B where 

((A.depDate like "09.06.2016%")&(A.arrCity=B.depCity)&((A.depCity like 

"Lviv%")&(B.arrCity like "Wieden%"))&((A.arrDate=B.depDate)& 

     (A.arrTime<B.depTime)) ) order by A.depDate,A.depTime. 

Результат виконання SQL-запиту наведено на рис. 4.1.6. 

Рисунок 4.1.6 – Результат виконання SQL-запиту 

 

Як видно з наведеного SQL-запиту, для отримання ID рейсів для 

побудови комбінованих маршрутів з пересадкою, окрім дотримання 

користувацьких параметрів пошуку, головною умовою також є  
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співпадіння пункту прибуття першого рейсу з пунктом відправленя 

другого рейсу.  

3. Пошук оптимального прямого маршруту мінімальної ціни з 

нічними переїздами: 

SELECT * FROM tour WHERE((SELECT MIN(price) FROM tour 

WHERE ((depDate like "09.06.2016")&(depCity like "Lviv%")&(arrCity like 

"Krak%")))=price)&(depDate like "09.06.2016%")&(depCity like 

"Lviv%")&(arrCity like "Krak")order by depDate,depTime; 

Результат виконання SQL-запиту наведено на рис. 4.1.7. 

Рисунок 4.1.7 – Результат виконання SQL-запиту 

 

4. Пошук прямих маршрутів без задання додаткових параметрів та 

без нічних переїздів: 

SELECT * FROM tour  where ((depDate like "09.06.2016")&(depCity like 

"Lviv%")&(arrCity like "Krak%")&(depDate=arrDate)&(depTime<arrTime) 

&((depTime<("00:00")) | (depTime>("03:59")))) order by depDate,depTime. 

Результат виконання SQL-запиту наведено на рис. 4.1.8. 

Рисунок 4.1.8 – Результат виконання SQL-запиту 

 

5. Пошук оптимального прямого маршруту мінімальної ціни без 

нічних переїздів: 

SELECT * FROM tour WHERE((SELECT MIN(price) FROM tour  

WHERE ((depDate like "09.06.2016")&(depCity like "Lviv%")&(arrCity like 
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"Krak%")&(depDate=arrDate)))=price)&(depDate like"09.06.2016")& 

    (depCity like "Lviv%")&(arrCity like "Krak%")&((depDate=arrDate)& 

    (depTime<arrTime)&((depTime<("00:00"))| (depTime>("03:59")))) order by 

    depDate,depTime. 

Результат виконання SQL-запиту наведено на рис. 4.1.9. 

Рисунок 4.1.9 – Результат виконання SQL-запиту 

 

6. Пошук оптимального прямого маршруту мінімальної тривалості 

подорожі: 

SELECT * FROM tour WHERE((SELECT MIN(duration) FROM tour  

WHERE ((depDate like "09.06.2016")&(depCity like "Krak%")&(arrCity like 

"Berlin%")))=duration)&(depDate like "09.06.2016")&(depCity like 

"Kra%")&(arrCity like "Berlin%") order by depDate,depTime.  

Результат виконання SQL-запиту наведено на рис. 4.1.10.  

Рисунок 4.1.10 – Результат виконання SQL-запиту 

 

7. Пошук оптимальних прямих маршрутів мінімальної тривалості 

подорожі без нічних переїздів: 

SELECT * FROM tour WHERE((SELECT MIN(duration) FROM tour  

WHERE ((depDate like "09.06.2016")&(depCity like "Kra%")&(arrCity like 

"War%")&(depDate=arrDate)))=duration)&(depDate like "09.06.2016") 

&(depCity like "Kra%")&(arrCity like "War%")&((depDate=arrDate) 

&(depTime<arrTime)&((depTime<"00:00")| (depTime>"03:59"))) order by 

depDate,depTime.  
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Результат виконання SQL-запиту наведено на рис. 4.1.11. 

Рисунок 4.1.11 – Результат виконання SQL-запиту 

 

8. Пошук ID міст для побудови комбінованих маршрутів без задання 

додаткових параметрів та з нічними переїздами: 

SELECT A.ID as dep,B.ID as arr FROM tour as A, tour as B where ( 

(A.depDate like "09.06.2016" )& (A.arrCity=B.depCity)& 

(A.depDate=B.arrDate)&((A.depCity like "Lviv%")&(B.arrCity like 

"Kra%"))&(A.depDate=B.arrDate)&(A.depTime<A.arrTime)&(A.arrTime<B

.depTime)&(B.depTime<B.arrTime)&((A.depTime<"00:00")|(A.depTime> 

"03:59")) ) order by A.depDate,A.depTime. 

Результат виконання SQL-запиту наведено на рис. 4.1.12. 

Рисунок 4.1.12 – Результат виконання SQL-запиту 

 

Як видно з наведеного SQL-запиту, було отримано ID міст для 

побудови комбінованих маршрутів без задання додаткових параметрів та 

з нічними переїздами.  
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4.2 Розробка інтерфейсу користувача  

 

Інтерфейс інформаційно-пошукової системи для взаємодії з 

користувачем було розроблено програмними засобами HTML, CSS та 

jQuery UI відповідно до вимог замовника (див. рис. 4.2.1).          

Рисунок 4.2.1 - Інтерфейс розробленої ІПС 

 

На головній сторінці розробленого веб-додатку, як видно з наведеного 

рисунку, представлено вікно для пошуку автобусних маршрутів. 

Спочатку користувачеві необхідно обрати початковий та кінцевий пункти 

маршруту з випадаючого списку з переліком доступних для обрання міст. 

Обрання міст з випадаючого списку, замість ввдення користувачем 

власноруч, забезпечує захист веб-додатка від можливих помилок 

користувача. У списку представлені міста з великою кількістю 

українських студентів, такі як: Ряшів, Варшава, Краків, Гданськ, Берлін, 

Будапешт, Відень та Львів (див. рис. 4.2.2, рис.4.2.3).   
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Рисунок 4.2.2 - Інтерфейс розробленої ІПС (обрання пункту 

                                               відправлення) 

 

Рисунок 4.2.3 - Інтерфейс розробленої ІПС (обрання пункту 

прибуття) 

 

Далі, користувачу необхідно обрати дату відправлення на календарі, 

що з’являється одразу після натискання на відповідне поле форми пошуку 

(див. рис. 4.2.4). Ввести її власноруч - неможливо. Це також є захистом 

веб-додатка від можливих помилок користувача.  
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Рисунок 4.2.4 - Інтерфейс розробленої ІПС (обрання дати 

відправлення) 

 

За необхідністю, користувач може задати додаткові параметри 

пошуку (див. рис. 4.2.5). До додаткових параметрів пошуку належать: 

- урахування з чи без нічних переїздів; 

-  мінімальна ціна; 

-  мінімальна тривалість.  

             Рисунок 4.2.4 – Інтерфейс розробленої ІПС (задання 

додаткових параметрів пошуку) 
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За допомогою задання додаткових параметрів можливо побудувати 

оптимальні маршрути за мінімальною ціною чи тривалістю поїздки. Після 

задання всіх параметрів користувачу необхідно натиснути кнопку 

пошуку. Якщо користувач не обрав пункт відправлення, пункт прибуття 

чи дату відправлення, то кнопка пошуку не спрацює. Це забезпечує 

корректну роботу розробленого веб-додатка та попереджає можливі 

помилки в роботі. 

Після натискання кнопки пошуку, відбувається обробка форми:  

1. відправляється запит з усіма вибраними параметрами на веб-сервер; 

2. веб-сервер отримує обрані параметри користувача та зберігає їх у 

відповідні змінні; 

3. веб-сервер формує SQL-запити до бази даних, використовуючи 

змінні, де збережено параметри пошуку; 

4. відбувається пошук необхідної інформації у базі даних та 

відправлення даних на веб-сервер; 

5. веб-сервер будує прямі та комбіновані автобусні маршрути на 

основі отриманих даних з бази даних та формує сторінку виводу 

результату пошуку і відправляє її користувачеві (браузеру).  

Роботу веб-сервера забезпечується програмними засобами мови PHP. 

Взаємодія, між користувачем та веб-сервером, відбувається через 

протокол HTTP.  

Сторінки виводу результату пошуку при заданні різноманітних 

параметрів, на прикладі напрямку Львів-Варшава, наведено на наступних 

сторінках: 

- пошук маршрутів без додаткових параметрів ( див. рис. 4.2.5); 

- пошук оптимальних маршрутів мінімальної ціни (див. рис. 4.2.6); 

- пошук оптимальних маршрутів мінімальної тривалості (див.               

рис. 4.2.7).  
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Рисунок 4.2.5 – Сторінка виводу результату пошуку маршрутів без 

додаткових параметрів 

 

Рисунок 4.2.6 – Сторінка виводу результату пошуку оптимальних 

маршрутів мінімальної ціни 
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Рисунок 4.2.7 – Сторінка виводу результату пошуку маршрутів 

мінімальної тривалості та з нічними переїздами 

 

4.3 Порівняння розробленої інформаційно-пошукової системи з    

аналогами  

 

Порівняння можливостей розробленої інформаційно-пошукової 

системи з вітчизняним та зарубіжним аналогами подано у таблиці 4.3.1.   

Таблиця 4.3.1 – Порівняння можливостей ІПС 

№ Назва критерію 

(дія) 

Наявність (реалізація) 

busfor checkmybus розр. ІПС 

1 Наявність бази 

міжнародних 

бюджетних 

перевізників 

Ні Так Так 

2 Наявність 

комбінованих 

маршрутів  

Ні Ні Так 

3 Наявність рейсів 

з/до України 

Так Ні Так 

4 Наявність 

інформації щодо 

зручностей у 

автобусі 

Ні Так Ні 
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Продовження таблиці 4.3.1. - Порівняння можливостей ІПС 

№ Назва критерію 

(дія) 

Наявність (реалізація) 

busfor checkmybus розр. ІПС 

5 Наявність інших 

підключених веб-

сервісів (напр. 

blablacar)  

Ні Так Ні 

6 Побудова 

оптимального 

маршруту за 

певним критерієм 

(ціна, тривалість, 

з/без нічних 

переїздів). 

Ні Ні Так 

7 Сортування 

результату пошуку 

за певним 

параметром. 

Так Так Так 

8 Можливість вибору 

пересадки. 

Ні Ні Так 

 

Як видно з наведеної таблиці, у розробленої ІПС є очевидні переваги 

над вітчизняними та зарубіжними інформаційно-пошуковими системами, 

а саме: 

- наявність баз міжнародних бюджетних перевізників; 

- можливість побудови комбінованих маршрутів; 

- можливість побудови оптимальних маршрутів мінімальної ціни чи 

тривалості з/без нічних переїздів; 

- можливість вибору пересадки.  

У таблиці 4.3.2 наведено порівняння результатів пошуку розробленої 

інформаційної системи пошуку та побудови автобусних маршрутів з 

вітчизняним та зарубіжним аналогами на прикладі автобусного напрямку 

«Львів-Відень».  
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Таблиця 4.3.2 – Порівняння результатів пошуку ІПС  

Дата 

перегляду 

поїздки 

Пункт  

відпр. 

Пункт  

приб. 

Час Ціна 

busfor check 

mybus 

розр. 

ІПС 

busfor check 

mybus 

розр. 

ІПС 

За місяць Львів Відень 28 год 08год 

32хв 

16 

год 

1800 

грн 

від 400 

грн, 

точна 

ціна не 

відома 

546 

 

За два 

тижні 

Львів Відень 28 год 08год 

32хв 

16 

год 

3151 

грн 

від 400 

грн, 

точна 

ціна не 

відома 

643 

 

За день Львів Відень 28 год 08год 

32хв 

16 

год 

3261 

грн 

від 400 

грн, 

точна 

ціна не 

відома 

861 

 

 

Як видно з таблиці, завдяки вищезгаданим перевагам, розроблена ІПС 

надає можливість значно знизити вартість маршруту та скоротити 

тривалість поїздки. 

 

Висновки до розділу 4 

 

У даному розділі було розроблено ІПС за допомогою HTML, CSS, 

jQuery UI – інтерфейс системи; JS, jQuery – обробка користувацьких 

сценаріїв, PHP – забезпечення роботи з БД та формування веб-сторінок, 

MySQL – зберігання даних. Створений веб-додаток надає можливість 

побудови оптимальних прямих та комбінованих маршрутів за 

мінімальною ціною чи тривалістю з/без нічних переїздів та надає 

можливість вибору пересадки, що дозволяє знизити вартість маршруту та 

заощадити час.  
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РОЗДІЛ 5     ОХОРОНА ПРАЦІ 

Вступ 

 

Дипломну роботу було виконано на туристичній фірмі «Гранд-

Україна». Було розроблено програмне забезпечення (далі ПЗ) для пошуку 

та побудови автобусних маршрутів. 

 

5.1 Загальна характеристика приміщення  

       

Параметри та основні елементи робочого приміщення відображено в 

таблиці 5.1.1. Схему приміщення подано на рис.5.1.1.   

Таблиця 5.1.1- Параметри та основні елементи робочого приміщення 

 

 

Назва Характеристики № 

Приміщення: 

Розміри приміщення 5 м × 3,5 м × 3 м  

Кількість працюючих 2  

Товщина та покриття 

підлоги 

200 мм, лінолеум  

Товщина та покриття стін 250 мм (зовн.), 200 мм (вн.), силікатні 

фарби 

 

Товщина та покриття стелі 200 мм, водоемульсійна побілка  

Обладнання: 

Ноутбук ASUS VivoBook            

(2 шт.) 

14 дюйм (1366x768 мм), Intel® Core™ i5-                 

3317U (1.7 ГГц), Intel HD Graphics 4000 

2 

Принтер  HP LaserJet P1005 349 x 238 x 196 мм, лазерний,  18 ст/хв 4 

Оснащення: 

Стіл (2 шт) 1200×800×725 мм 3 

Крісло (2 шт.) 600×600×850 мм 5 

Шафа (1 шт.) 600×400×1500 мм 6 

Освітлювальна лампа (2 

шт.) 

4 люмінесцентні світильника, тип ПРА: 

електромагнітний, потужність 72 Вт 

9 

Батарея Чавунний радіатор МС-140,тепловий потік 

160 Вт 

1 

Відро для сміття педальне 7 

Вікно 1,5м×1,7м скло листове, подвійне; 

природня вентиляція 

10 

Двері 1м х 0,8 м 8 
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Рисунок 5.1 - План приміщення для розробки ПЗ 

 

      Характеристика приміщення та порівняння фактичних параметрів 

з нормативними наведено в таблиці 5.1.2.  

Таблиця 5.1.2 - Характеристики робочого приміщення 

 

Як видно з таблиці, характеристики робочого приміщення повністю 

відповідають нормативним значенням ДБН В.2.2-10-2001 [37]. 

 

5.2 Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів 

 

Перелік небезпечних та шкідливих виробничих факторів наведено у 

таблиці 5.2.1.  

 

 

№ Назва параметра Нормативне значення Фактичне значення 

1 Площа не менше 6 м2/люд 17,5 м2 

2 Об'єм не менше 20 м3/люд 52,5 м3 

3 Відстань між робочими 

місцями 

не менше 1,5 м 1,5 м 

4 Ширина проходу між 

рядом робочих місць 

не менше 1 м 1 м 
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Таблиця 5.2.1 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори 

Фізичні Хімічні Біологічні Психофізіологічні 

-мікроклімат; 

-освітлення; 

-шум; 

-випромінення; 

-електронебезпека;                                                    

- пожежонебезпека. 

- відсутні 

 

- відсутні 

 

- відсутні 

 

 

5.2.1 Мікроклімат 

 

Згідно ДСН 3.3.6.042-99 “Санітарні норми мікроклімату виробничих 

приміщень” роботи, що проводяться в даному приміщенні, відносяться до 

категорії Іа – вони виконуються сидячи, не потребують фізичного 

навантаження, затрата енергії складає менше 120 ккал/год [38] . Джерела 

впливу на мікроклімат подано у таблиці 5.2.1.1, нормальні та реальні 

параметри мікроклімату подано у таблиці 5.2.1.2, заходи з охорони праці 

-  у таблиці 5.2.1.3. 

Таблиця 5.2.1.1 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні 

№  Джерело  
 

Наслідок 

1 Нагрівання ноутбука ASUS VivoBook -Джерело надлишкового тепла, 

нагрівання процесора ноутбука, вихід 

зі строю, передчасне виключення, 

втрата інформації 

2 Висока температура повітря зовні (на 

вулиці) 

 

-Стомленість та зменшеність 

працездатності працівника 

3 Низька температура повітря зовні (на 

вулиці) 

-Некомфортні умови праці для 

працівника(холод) 

 

Таблиця 5.2.1.2 – Нормальні та реальні параметри мікроклімату  

Період року Температура повітря, 0С Відносна вологість, % Швидкість руху, м/с 

 Норм. зн. Факт. зн. Норм. зн. Факт. зн. Норм. зн. Факт. зн. 

Холодний 22 - 24 22-23 60 - 40 55 0,1 0,1 

Теплий 23 - 25 23-24 60 - 40 47 0,1 0,1 
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Таблиця 5.2.1.3 – Заходи для нормалізації показників мікроклімату 

№ Заходи Реалізація 

1 Техн. Обладнання - Система охолодження комп’ютера (кулер, 

радіатор та термопаста). 

Приміщення - У холодну пору року: центральне водяне 

опалення 

- Система закривання та відкривання дверей та 

вікон: 

- У холодну пору року: щільне закривання. 

- У теплу пору року: провітрювання та 

сонцезахисні жалюзі 

2 Організаційні -Вологе прибирання всього приміщення та 

обладнання; провітрювання. 

 

Згідно з санітарно-гігієнічним нормуванням (ДСН 3.3.6.042-99 [38]) 

основні характеристики мікроклімату приміщення відповідають нормам.  

 

5.2.2 Освітлення 

 

У даному приміщенні проводиться розробка ПЗ. Основна частина 

роботи відбувається із зображеннями на екрані ноутбуку. Фон програми 

світлий, точність зорової роботи середня.  

У таблиці 5.2.2.1 наведено характеристику зорової роботи. Джерела 

небезпеки подано у таблиці 5.2.2.2, заходи з охорони праці подано у 

таблиці 5.2.2.3. 

Таблиця 5.2.2.1 – Характеристика зорової роботи  

 

 

 

Характ. 

зорової 

роботи 

Найменший 

розмір об’єкту 

розрізнення,мм 

Розряд 

зорової 

роботи 

Підрозряд 

зорової 

роботи 

Контраст 

об’єкта 

розрізнення з 

фоном 

Характ. 

фону 

Природнє 

освітлення, 

бокове 

Норм. 

зн. 

Факт. 

зн. 

Середньої 

точності 

від 0,5 до 1 IV в Малий 

Середній 

Великий 

Світлий 

Середній 

Темний 

1,5 1,5 
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Таблиця 5.2.2.2 - Джерела небезпеки пов’язані із освітленням 

№ Джерело небезпеки Наслідок 

1 Недостатнє місцеве освітлення - Перенапруження, і як наслідок 

порушення зору працівника. 

- Зниження рівня працездатності 
2 Надмірна яскравість світла (штучного, 

природнього) 

3 Неправильне налаштування яскравості 

екрану ноутбука 

 

Таблиця 5.2.2.1 - Заходи щодо нормалізації параметрів освітлення 

№ Заходи Реалізація 

1 Техн. Обладнання - Застосовувати антиблікове покриття 

екрану ноутбука 

- Регулювання яскравості екрану 

Приміщення при нед. 

осв. 

-Додаткові джерела освітлення чи більш 

яскраві лампи 

при зайв. 

осв. 

-Лампи меншої потужності та яскравості, 

жалюзі для вікон. 

2 Організаційні -Вологе прибирання в кабінеті, 

підтримання чистоти вікна та екрану 

комп’ютера 

3 ЗІЗ -Спеціальні окуляри для роботи за 

комп’ютером 

      

Як видно з наведених таблиць параметри освітлення задовольняють 

нормам (ДБН В.2.5-28-2006 [39]; ДСанПіН 3.3.2.007-98 [40]). 

 

     5.2.3 Шум 

 

Джерела шуму: ноутбук, принтер, зовнішній шум. Шум у кабінеті є 

постійним. Джерела небезпеки подано у таблиці 5.2.3.1, реальні та 

нормативні значення для звуку та шуму подано у таблиці 5.2.3.2, заходи з 

охорони праці -  у таблиці 5.2.3.3. 

Таблиця 5.2.3.1 – Джерела та наслідки 

Джерело Наслідки 

Система охолодження техніки Пригнічення ЦНС, емоційна напруженість 

працівника, що може призвести до помилки в роботі 
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Таблиця 5.2.3.2 – Реальні та нормативні значення для звуку та шуму 

№ Обладнання Реальні значення Нормативні значення 

1 Ноутбук ASUS 

VivoBook 

40 дБА 60 дБА 

2 Принтер  HP LaserJet 

P1005 

43 дБА 

3 Зовнішній шум 50 дБА 

 

Таблиця 5.2.3.3 – Заходи і засоби захисту від шуму 

№ Заходи Реалізація 

1 Техн. Обладнання Звукопоглинаючі корпуси. 

Приміщення Для захисту від зовнішнього шуму встановлена 

шумоізоляція. 

2 Організаційні Режим праці і відпочинку, дотримування правил 

технічної експлуатації, проведення планово-

попереджувальних оглядів та ремонтів 

3 ЗІЗ Не передбачені 

 

Як видно з таблиць, рівень звуку у приміщенні не перевищує 

встановлені норми за ДСН 3.3.6.037-99 [41]. 

 

5.2.4 Електромагнітне випромінювання 

      

У приміщенні присутнє незначне електромагнітне випромінювання, 

інфрачервоні та ультрафіолетові випромінювання відсутні. Джерела 

небезпеки подано у таблиці 5.2.4.1, заходи з охорони праці -  у               

таблиці 5.2.4.2. 

Таблиця 5.2.4.1 – Джерела електромагнітного випромінювання 

Джерело небезпеки Наслідок 

Електромагнітне випромінювання від 

комп’ютера (екран та блок живлення)  

- Болі у голові,  

- сповільнення пульсу 
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Таблиця 5.2.4.2 – Заходи для уникнення небезпек  

      

Оскільки електромагнітне випромінювання незначне та відповідає 

ДСанПіН 3.3.6.096-2002 [42], то заходів нормалізації для цього параметра 

не потрібно.  

 

5.2.5 Електронебезпека 

 

За ступенем небезпеки ураженням електричним струмом дане 

приміщення відноситься до приміщень без підвищеної небезпеки [43]. 

Джерела небезпеки подано у таблиці 5.2.5.1, споживачі електроенергії – у 

таблиці 5.2.5.2, заходи з охорони праці -  у таблиці 5.2.5.3. 

 

Таблиця 5.2.5.1 - Джерела небезпеки 

№ Джерело небезпеки Наслідок 

1 Пошкоджені кабелі чи 

несправні вузли на комп’ютері 

-Ураження працівника струмом, як наслідок 

пошкодження шкірного покриву – опіки, 

механічні ушкодження; 

- Отримання інших електротравм, що можуть 

стати летальними для працівника 

2 Відсутність заземлення 

3 Пошкодженні розетки 

  

Таблиця 5.2.5.2 – Параметри споживачів напруги 

№ 
Найменування 

електроприладу 
Робочі умови застосування 

Споживча 

потужність, Вт 

1 Комп’ютер ASUS 

VivoBook 

-Температура: від 10 до 30 °  

-Відносна вологість: від 20 до 60 % (без 

утворення конденсату) 

-Мережа змінного струму напруги 

220±20 В частоти 50 Гц, граничне 

відхилення частоти живильної мережі     

±2 Гц 

120 

2 Принтер  HP LaserJet 

P1005 
180 

3 Джерела освітлення 
850 

 

 

№ Заходи Реалізація 

1 

Техн. 
Обладнання 

Встановлення ЖК-моніторів.  Встановлення захисних 

плівок на монітор.. 

Приміщення Захист металізованими шторами 

2 
Організаційні 

Проведення перерв з деяким інтервалом часу. 

Інтструктажі. 

3 ЗІЗ Не передбачено 
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Таблиця 5.2.5.3 - Заходи і засоби захисту  

№ Заходи Реалізація 

1 Техн. норма Прихована та ізольована проводка. Світильники 

встановлені на висоті 3м. Електричні блоки безпеки. 

аварійний Техніка ввімкнена в мережу через заземлені фільтри. В 

коридорі знаходиться автоматичний вимикач S203-С 

6kA (ABB) на 21A з захисними характеристиками С 

ГОСТ Р50345-99 (МЭК 60898-95). 

2 Організаційні Всі працюючі ознайомлені з правилами техніки 

безпеки, своєчасне навчання і перевірка знань 

працівників з питань електробезпеки 

3 ЗІЗ Не передбачені 

 

Як видно з вищенаведених таблиць, переміщення відповідає нормам 

ДНАОП 0.00-1.31-99 [43].  

 

5.2.6 Пожежна безпека  

 

Джерело пожежної небезпеки: ноутбук, принтер, джерела світла 

(таблиця 5.2.6.1). У приміщенні наявні тверді і волокнисті речовини: 

дерево, пластмаси, речовини та матеріали, які здатні горіти. 

Характеристику пожежної небезпеки приміщення подано у таблиці 

5.2.6.2, заходи з охорони праці подано у таблиці 5.2.6.3. 

Таблиця 5.2.6.1 – Джерела небезпеки та наслідки 

№ Джерело небезпеки Небезпечний фактор Наслідок 

1 Несправності 

електропроводки, 

розеток 

Коротке замикання 

або пробій ізоляції 

- Виникнення пожежі, яка 

спричинить травматизм 

працівників; завдасть 

негативного впливу ЦНС, 

серцево-судинній, дихальній 

системам, можливі летальні 

випадки. Також знищення 

цінного устаткування, 

матеріалів 

2 Загоряння будівлі 

внаслідок зовнішніх 

впливів 

Виникнення пожежі 

чи вибуху 

3 Недотримання заходів 

пожежної безпеки 
Загоряння матеріалів, 

устаткування 

4 Матеріали і речовини, 

схильні до займання 
Загоряння матеріалів 
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Таблиця 5.2.6.2 – Характеристика пожежної небезпеки 

№ Назва Значення 

1 Категорія пожежної небезпеки приміщення В (пожежонебезпечне) 

2 Клас пожежонебезпечної зони Клас ІІ-ІІа 

 

Таблиця 5.2.6.3 – Заходи і засоби захисту 

№ Заходи Реалізація 

1 Техн. Обладнання Обладнання найбільш стійке до пошкоджень. 

Приміщення Автоматичні засоби гасіння пожеж «Галеон» та 

сигналізації, що забезпечують сповіщання про початок 

пожежі. 

2 Організаційні Організація пожежної охорони, навчань, інструктажів та 

ін. Плановий огляд усього обладнання, вчасне виявлення 

і усування несправності. Безпечне розташування 

елементів електронних схем (дроти, кабелі) 

3 ЗІЗ Противогази, респіратори та маски, захисний одяг. 

   

Відповідно до будівельних норм та правил ДБН (СНІП) 2.09.02-85 

[44], шляхи евакуації людей при пожежі для даного приміщення 

відповідають встановленим нормам.  

 

Висновки до розділу 5 

 

У даному розділі дипломної роботи розглянуто робоче приміщення 

працівника по розробці ПЗ, вплив шкідливих та небезпечних факторів на 

працюючого при розробці ПЗ, заходи з охорони праці та техніки безпеки.  

Було проведено порівняльний аналіз фактичних параметрів з 

нормативними, під час якого встановлено: 

- об’єм і площа приміщення, що відводяться на людину, повністю 

відповідають нормативним значенням;  

- показники мікроклімату цілком відповідають нормативним 

вимогам;  

- норми освітленості дотримані;  
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- акустичні умови роботи в нормі;  

- при дотриманні правил електробезпеки виключається можливість 

враження працівників електричним струмом;  

- приміщення задовольняє нормам пожежної безпеки.  

Отже, дане приміщення повністю відповідає санітарно-гігієнічним 

вимогам.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дипломній роботі було реалізовано інформаційну систему пошуку 

та побудови автотранспортних маршрутів за допомогою новітніх 

програмних засобів та технологій згідно виданому завданню. Це дало 

змогу створити потужний, динамічний веб-додаток, для взаємодії з яким, 

користувачу необхідно мати лише встановлений веб-браузер. Окрім 

цього, перевагою реалізації ІПС у вигляді веб-додатку є його 

кросплатформеність.  

Було реалізовано механізми побудови прямих та комбінованих 

маршрутів за допомогою  SQL-запитів до бази даних - це надало 

можливість обрання часу зміни одного автобуса на інший, що призвело 

до скорочення часу очікування наступного автотранспортного засобу та, 

в деяких випадках, зменшило тривалість поїздки. Також, побудова 

комбінованих маршрутів на основі баз національних та міжнародних 

бюджетних автобусних перевізників, надало можливість зменшити 

витрати на переміщення. 

Інтерфейс ІПС було розроблено за допомогою HTML та CSS 

(клієнтська частина веб-додатку) відповідно до вимог замовника, що 

зробило процес взаємодії з користувачем простим та зрозумілим.  

Також було реалізовано за допомогою SQL-запитів та програмних 

можливостей мови PHP пошук та побудову оптимальних маршрутів за 

мінімальною ціною чи тривалістю з можливістю повністю виключити 

нічні переїзди, що надало можливість пришвидшити пошук оптимальних 

маршрутів за заданими критеріями.  
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Додаток А   

Технічне завдання 

 

А.1 Назва ПП 

 

Інформаційна система пошуку та побудови автобусних маршрутів на 

основі сформованих критеріїв.   

 

А.1.2 Призначення та область застосування   

                                  

Програмний продукт призначений для автоматизації пошуку та 

побудови автобусних маршрутів на основі сформованих критеріїв. 

Дана інформаційна система буде мати нижченаведені можливості: 

- пошук та побудова прямих та комбінованих маршрутів на основі 

заданих користувачем параметрів; 

- побудова оптимальних маршрутів мінімальної ціни з/без нічних 

переїздів; 

- побудова оптимальних маршрутів мінімальної тривалості з/без нічних 

переїздів. 

Також програмний продукт матиме власний GUI-інтерфейс і може 

бути використаний в приватних закладах, де виникатиме необхідність 

пошуку та побудови автобусних маршрутів за заданими критеріями. 

 

А.2. Вимоги до ПП 

А.2.1 Вимоги до функціональних характеристик 
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Програмний продукт повинен забезпечувати можливість виконання 

перерахованих нижче функцій: 

- пошук та побудова прямих і комбінованих маршрутів на основі 

заданих користувачем параметрів; 

- побудова оптимальних маршрутів мінімальної ціни чи 

тривалості з/без нічних переїздів. 

 

А.2.2 Вимоги до надійності 

А.2.2.1 Вимоги до забезпечення надійного функціонування програми 

 

Надійне (стійке) функціонування програмного забезпечення має бути 

забезпечено виконанням замовником сукупності організаційно-технічних 

заходів, перелік яких наведено нижче: 

а) організація безперебійного живлення технічних засобів; 

б) використання ліцензійного програмного забезпечення; 

в) регулярним виконанням рекомендацій Міністерства праці та 

соціального розвитку; 

г) регулярним виконанням вимог ГОСТ 3396.0-96 (Державний 

стандарт України Захист Інформації. Технічний захист інформації. 

Основні положення). 

 

А.2.2.2 Час відновлення після відмови 

 

Час відновлення після відмови, викликаного збоєм електроживлення 

технічних засобів (іншими зовнішніми чинниками), що не фатальним 

збоєм, операційної системи, не повинно перевищувати 30-и хвилин при 

дотриманні умов експлуатації технічних і програмних засобів. 
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Час відновлення після відмови, викликаного несправністю технічних 

засобів, фатальним збоєм (крахом) операційної системи, не повинно 

перевищувати часу, необхідного на усунення несправностей технічних 

засобів і переустановлення програмних засобів. 

 

А.2.2.3. Відмови через некоректні дії користувачів системи 

 

Відмови програмного продукту внаслідок некоректних дій 

користувача при взаємодії з програмою через GUI-інтерфейс 

неприпустимі. У програмному продукті необхідна реалізація захисту від 

некоректного вводу назви міста, формату дати, додаткових параметрів.     

 

А.2.3 Умови експлуатації 

А.2.3.1 Кліматичні умови експлуатації 

 

Кліматичні умови експлуатації, при яких повинні забезпечуватися 

задані характеристики, повинні задовольняти вимогам, що 

пред’являються до технічних засобів в частині умов їх експлуатації.  

 

А.2.3.2 Вимоги до чисельності та кваліфікації персоналу 

 

Мінімальна кількість персоналу, необхідного для забезпечення 

роботи програмного продукту, має становити не менше 2 штатних 

одиниць - системний адміністратор і кінцевий користувач програми. 

Системний адміністратор повинен мати вищу профільну освіту і 

сертифікат компанії-виробника операційної системи. У перелік завдань, 

що виконуються системним адміністратором, повинні входити: 

а) завдання підтримки працездатності технічних засобів; 
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б) завдання установки (інсталяції) і підтримки працездатності 

системних програмних засобів - операційної системи; 

в) завдання установки (інсталяції) ПП. 

г) завдання створення резервних копій БД. 

Кінцевий користувач програми повинен володіти практичними 

навичками роботи з графічним інтерфейсом операційної системи. 

 

А.2.3.3 Вимоги до складу і параметрів технічних засобів. 

 

До складу технічних засобів повинен входити IВМ-сумісний 

персональний комп'ютер (ПЕОМ), що включає в себе: 

• процессор Intel(R) Core(TM) i-3 2.2GHz, не менше; 

• оперативну пам'ять об'ємом, 1024 Mb, не менше; 

• HDD, 40 Гігабайт, не менше; 

• операційну систему Windows 2008/2010; 

• середовище розробки IntelliJ IDEA. 

 

А.2.3.4 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності 

А.2.3.4.1 Вимоги до інформаційних структур і методів рішень 

 

Програмний продукт реалізується в середовищі IntelliJ IDEA. База 

даних працює під управлінням СКБД MySQL.  

 

А.2.3.4.2 Вимоги до запитів користувачів даних з бази  

 

Користувачі та адміністратори працюють з базою даних через 

інтерфейс. 
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Системні адміністратори повинні мати можливість створення 

резервних копій БД. 

Структура БД наведена у таблиці А.1. 

Таблиця А.1. – Структура БД 

Ім’я поля Тип даних Опис поля 

ID int ID маршруту (рейсу) 

depDate text дата відправлення 

depTime text час відправлення 

depCity text місто відправлення 

arrDate text дата прибуття 

arrTime text час прибуття 

arrCity text місто прибуття 

duration text тривалість  

carrier text перевізник 

price text ціна 

 

А.2.3.4.3 Вимоги до вихідних кодів та мов програмування 

 

Додаткові вимоги не пред’являються.  

 

А.2.3.4.4 Вимоги до програмних засобів, які використовуються 

програмою 

 

Системні програмні засоби, що використовуються програмою, 

повинні бути представлені ліцензійної локалізованої версією операційної 

системи Windows 8-10, IntelliJ IDEA. 

 



Изм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

74 
ІМ21.2109.1300.1732.ПЗ 

 

А.2.3.4.5 Вимоги до захисту інформації та програм 

 

Вимоги до захисту інформації та програм не пред'являються. 

 

А.2.4 Вимоги до програмної документації 

А.2.4.1 Попередній склад програмної документації 

 

Склад програмної документації повинен включати в себе:  

1) Титульний аркуш. 

2) Зміст. 

3) Технічне завдання.  

4) Висновок. 

5) Додатки.  

6) Список літератури. 

 

А.2.5 Техніко-економічні показники 

 

Орієнтовна економічна ефективність не розраховуються.  

 

А.2.6 Стадії і етапи розробки 

 

Для розробки даного програмного продукту використовуємо каскадну 

модель розробки життєвого циклу ПП. 

Каскадна модель має такі етапи: 

1. Системний аналіз. 

2. Аналіз вимог. 

3. Проектування. 

4. Кодування. 
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5. Тестування. 

6. Супровід.  

Розробка повинна бути проведена в шість стадій: 

1. На етапі системного аналізу задаємо роль ПП. 

2. На етапі аналіз вимог пишемо технічне завдання для ПП. 

3. На етапі проектування проектуємо діаграми, які відображають 

процеси створення ПП. 

4. На етапі кодування заплановано написання кодів для ПП. 

5. На етапі тестування заплановано тестування системи. 

6. На етапі супроводу заплановано встановлення системи та підтримка 

ПП. 
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Додаток Б  

Приклади деяких програмних кодів 

 

Б.1 Форма пошуку: поле «звідки» 

 

<div class="bnr-one"> 

<div class="bnr-left"> 

<p>Звідки</p> 

</div> 

<div class="bnr-right"> 

<form action ="result.php" method="post"> 

<select id="from" name="from"> 

<option selected disabled>Звідки?</option> 

<option value="2">Berlin ZOB</option>  

<option value="50">Budapeszt</option>  

<option value="10">Gdańsk</option>  

<option value="15">Kraków</option> 

<option value="3">Lviv</option>  

<option value="33">Rzeszów</option>  

<option value="44">Warszawa</option>  

<option value="45">Wiedeń</option>  

</select> 

</div> </div> 

<!—функція обробки поля після натискання на нього--> 

<script type="text/javascript"> 

$(document).ready(function () { 

$('#from').on("change",function () { 

$('#submit').prop("disabled",true) 
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$('#datepicker').prop("disabled",true) 

$('#add').prop("disabled",true) 

$('#to').prop('selectedIndex',0) 

$('#trn').prop('selectedIndex',0) 

$('#add').prop('selectedIndex',0) 

$('#datepicker').datepicker('setDate', null) 

$('#to').prop("disabled",false) 

var val = $(this).find('option:selected').val() 

switch(val){ 

case'2': 

$('#2').hide() 

break 

case'50': 

$('#50').hide() 

break 

case'10': 

$('#10').hide() 

break 

case'15': 

$('#15').hide() 

break 

case'3': 

$('#3').hide() 

break 

case'33': 

$('#33').hide() 

break 

case'44': 

$('#44').hide() 
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break 

case'45': 

$('#45').hide() 

break 

} 

})}); 

</script> 

 

Б.2 Підключення до бази даних 

 

$servername = "localhost"; 

$username = "Svitlana"; 

$password="Svitlana"; 

$dbname = "localhost"; 

// створення підключення 

$conn = new mysqli($servername, $username, $password,$dbname); 

if (!$conn->set_charset("utf8")) { 

    printf("Error loading character set utf8: %s\n", $conn->error); 

    exit(); 

} 

if ($conn->connect_error) { 

    die("Connection failed: " . $conn->connect_error); 

} 

 

Б.3 Пошук прямих маршрутів та вивід результату пошуку 

 

//chk!=1 – з нічними переїздами; add==0 – без додаткових параметрів 

if ($chk!=1 & $add==0){ 
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$sql = "SELECT * FROM polskibus  where ((depDate like    

'$date%')&(depCity like '$from%')&(arrCity like '$to%')) order by  

depDate,depTime "; 

$result = $conn->query($sql); 

if ($result->num_rows > 0) { 

    // вивід даних кожного рядка  

    $c=1; 

    echo "<tr><th colspan='6' id='comboR'>Прямі рейси</th></tr>";     

    while($row = $result->fetch_assoc()) { 

     echo "<tr><th colspan='6' id='combo'>Подорож $c</th></tr>";     

      echo "<tr><td>".$row["depDate"]."-".                   

$row["depTime"]."&nbsp"."&nbsp".$row["depCity"]."</td>"."<td>".  

$row["arrDate"]. "-".$row["arrTime"]. "&nbsp"  

."&nbsp".$row["arrCity"]."</td>"."<td>".$row["duration"]."</td>"."< 

td>"."<u>".$row["carrier"]."</u>"."</td>"."<td>".$row["price"]."</td 

></tr>";     

        $c+=1; 

    } 

  }  else { 

     echo "<tr><th colspan='6' id='combo'>Немає прямих рейсів за   

     вашими параметрами</th></tr>";    

} 

} 

 

Б.4 Пошук та побудова комбінованого маршруту мінімальної ціни           

без нічних переїздів 

 

else if($chk!=1 & $add==1){ 
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$sql = "SELECT A.ID as dep,B.ID as arr FROM polskibus as A, polskibus as 

B where ((A.depDate like '$date%')&(A.arrCity=B.depCity)&((A.depCity 

like '$from%')&(B.arrCity like '$to%'))&( 

(A.arrDate=B.depDate)&(A.arrTime<B.depTime)) ) order by 

A.depDate,A.depTime "; 

$result = $conn->query($sql); 

if ($result->num_rows > 0){ 

    $minpriceA=array(); 

    $minpriceB=array(); 

    $minIDA=array(); 

    $minIDB=array();     

    while($row = $result->fetch_assoc()) { 

    $dep[]=$row["dep"]; 

    $arr[]=$row["arr"]; 

    }  

    $arrlength = count($dep); 

    for($x = 0; $x<$arrlength; $x++) { 

    $sqlM = "SELECT * FROM polskibus where ID='$dep[$x]'"; 

    $sqlM2 = "SELECT * FROM polskibus where ID='$arr[$x]'"; 

    $result2 = $conn->query($sqlM); 

    if ($result2->num_rows > 0){ 

    $row2 = $result2->fetch_assoc(); 
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} 

    $result3 = $conn->query($sqlM2); 

    if ($result3->num_rows > 0){ 

    $row3 = $result3->fetch_assoc();  

    $minpriceA[$x]=$row2["price"]; 

    $minpriceB[$x]=$row3["price"]; 

    $minIDA[$x]=$row2["ID"]; 

    $minIDB[$x]=$row3["ID"]; 

    }  

    } 

    // Пошук мінімальної ціни 

    $min=$minpriceA[0]+$minpriceB[0]; 

    $numberID=0; 

    for ($y = 1; $y<$arrlength; $y++) { 

     If (($minpriceA[$y]+$minpriceB[$y])<$min) { 

         $min=$minpriceA[$y]+$minpriceB[$y]; 

         $numberID=$y; 

   }    

   } 

   $arrlength = count($dep); 

    $counter=0; 

    $c=0; 
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    echo "<tr><th colspan='6' id='comboR'>Рейси з пересадками</th></tr>";    

    $sql2 = "SELECT * FROM polskibus where ID=$minIDA[$numberID]"; 

    $result2 = $conn->query($sql2); 

    $row2 = $result2->fetch_assoc(); 

    $sql3 = "SELECT * FROM polskibus where ID=$minIDB[$numberID]"; 

    $result3 = $conn->query($sql3); 

    $row3 = $result3->fetch_assoc(); 

    echo "<tr><th colspan='6' id='combo'>Подорож 1</th></tr>";     

    echo "<tr><td>".$row2["depDate"]."-".         

$row2["depTime"]."&nbsp"."&nbsp".$row2["depCity"]."</td>"."<td>".$row

2["arrDate"]. "-".$row2["arrTime"]. "&nbsp" 

."&nbsp".$row2["arrCity"]."</td>"."<td>".$row2["duration"]."</td>"."<td>".

"<u>".$row2["carrier"]."</u>"."</td>"."<td>".$row2["price"]."</td></tr>";     

        echo "<tr><th colspan='6' id='combo'><span><img 

src='images/cha2.png'></span>"."&nbsp"."Можливі 

пересадки:"."</th></tr>"; 

        echo "<tr><td>".$row3["depDate"]."-". 

$row3["depTime"]."&nbsp"."&nbsp".$row3["depCity"]."</td>"."<td>".$row

3["arrDate"]. "-".$row3["arrTime"]. "&nbsp" 

."&nbsp".$row3["arrCity"]."</td>"."<td>".$row3["duration"]."</td>"."<td>".

"<u>".$row3["carrier"]."</u>"."</td>"."<td>".$row3["price"]."</td></tr>";           

} 
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else { 

   echo "<tr><th colspan='6' id='combo'>Немає прямих рейсів за вашими 

параметрами</th></tr>";    

   } 

}    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


