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Анотація 

 

Метою дипломної роботи за темою «Теоретичні основи та аналіз 

вебтехнологій для розроблення сайту «Cучасне медичне обладнання»» 

було проведення дослідження за такими пунктами :  

1. Аналіз технологій створення веб-сайтів (огляд літератури) 

2. Методологія разробки веб-сайтів (описання роботи над створенням сайту) 

3. Технічне завдання і опис розробки веб-сайту 

4. Описання структури сайту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annotation 

 

The aim of the thesis on the topic of the theoretical basis and analysis 

vebtehnolohiy to develop the site "Modern medical equipment" was to study the 

following items: 

1. Analysis Technology web site (literature review). 

2. Methodology mining of websites (the description of the creation of the site). 

3. Terms of Reference and a description of website development. 

4. A description of the site structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ ВЕБ-САЙТІВ 

 

1.1 Поняття веб-сайту 

 

Веб-сайт (англ. Website, від web - павутина і site - «місце») - в 

комп'ютерній мережі об'єднана під однією адресою (доменним ім'ям або IP-

адресою) сукупність документів приватної особи або організації. За 

замовчуванням мається на увазі що сайт розташовується в мережі Інтернет. 

Всі веб-сайти Інтернету в сукупності складають Всесвітню павутину. Для 

прямого доступу клієнтів до веб-сайтів на серверах був спеціально 

розроблений протокол HTTP.  Крім веб-сайтів в мережі Інтернет так само 

доступні WAP-сайти для мобільних телефонів. 

Спочатку веб-сайти представляли із себе сукупності статичних 

документів. В даний час більшості з них властива динамічність і 

інтерактивність. Для таких випадків фахівці використовують термін веб-

додаток - готовий програмний комплекс для вирішення завдань веб-сайту. 

Веб-додаток входить до складу веб-сайту, але веб-додаток без даних сайтом є 

тільки технічно. 

У більшості випадків в Інтернеті одному веб-сайту відповідає одне 

доменне ім'я. Саме по доменних іменах сайти ідентифікуються в глобальній 

мережі. Можливі інші варіанти: один сайт на декількох доменах або декілька 

сайтів під одним доменом. Звичайно кілька доменів використовують великі 

сайти (веб-портали) щоб логічно відокремити різні види послуг, що 

надаються (mail.google.com, news.google.com, maps.google.com). Непоодинокі 

й випадки виділення окремих доменів для різних країн або мов. Наприклад, 

google.ru та google.fr логічно є сайтом Google на різних мовах, але технічно 

це різні сайти. Об'єднання декількох сайтів під одним доменом характерно 

для безкоштовних хостингів. Іноді для ідентифікації сайтів в адресі після 

вказівки хоста стоїть тильда і ім'я сайту: example.com/~my-site-name/, іноді 

використовується доменне ім'я третього рівня: my-site-name.example.com. 
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Апаратні сервери для зберігання веб-сайтів називаються веб-серверами. 

Сама послуга зберігання називається веб-хостингом. Раніше кожен сайт 

зберігався на своєму власному сервері, але із зростанням Інтернету 

технологічним поліпшенням серверів на одному комп'ютері стало можливе 

розміщення безлічі сайтів (віртуальний хостинг). Зараз сервера для 

зберігання тільки одного сайту називаються виділеними (англ. Dedicated). 

Один і той же сайт може бути доступний за різними адресами і 

зберігається на різних серверах. Копія оригінального сайту в такому випадку 

називається дзеркалом. Існує так само поняття офлайнова версія сайту - це 

копія сайту, яка може бути переглянута на будь-якому комп'ютері без 

підключення до комп'ютерної мережі та використання серверного ПЗ. 

 

 1.2 Класифікація Веб-Сайтів 

 

Існує кілька класифікацій веб-сайтів. За доступності сервісів: 

Відкриті - всі сервіси повністю доступні для будь-яких відвідувачів. 

Напіввідкриті - для доступу необхідно зареєструватися (зазвичай 

безкоштовно). 

Закриті - повністю закриті службові сайти організацій (у тому числі 

корпоративні сайти), особисті сайти приватних осіб. Такі сайти доступні для 

вузького кола людей. Доступ новим людям зазвичай дається через т. зв. 

інвайт (запрошення). 

За природою вмісту: 

Статичні - весь вміст заздалегідь готується. Користувачеві видаються 

файли в тому вигляді, в якому вони зберігаються на сервері. 

Динамічні - вміст генерується спеціальними скриптами (програмами) 

на основі інших даних з будь-якого джерела. 

За фізичним розташуванню: 

Зовнішні сайти мережі Інтернет. 
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Локальні сайти - доступні тільки в межах локальної мережі. Це можуть 

як корпоративні сайти організацій, так як і сайти приватних осіб в локальній 

мережі провайдера. 

За схемою подання інформації, її обсягом і категорії вирішуваних 

завдань можна виділити наступні типи веб-ресурсів: 

Інтернет-представництва власників (торгівля та послуги не пов'язані 

безпосередньо з Інтернетом): 

Сайт-візитка - містить загальні дані про власника сайту (організація або 

індивідуальний підприємець). Вид діяльності, історія, прайс-лист, контактні 

дані, реквізити, схема проїзду. Фахівці розміщують своє резюме. Тобто 

докладна візитна картка. 

Каталог продукції - в каталозі є докладний опис товарів / послуг, 

сертифікати, технічні та споживчі дані, відгуки експертів і т. Д. На таких 

сайтах розміщується інформація про товари / послуги, яку неможливо 

помістити в прайс-лист. 

Інтернет-магазин - веб-сайт з каталогом продукції, за допомогою якого 

клієнт може замовити потрібні йому товари. Використовуються різні системи 

розрахунків: від пересилання товарів післяплатою або автоматичною 

пересилання рахунку по факсу до розрахунків за допомогою пластикових 

карт. 

Промо-сайт - сайт про конкретну торгову марку або продукт, на таких 

сайтах розміщується вичерпна інформація про бренд, різних рекламних 

акціях (конкурси, вікторини, ігри і т.п.). 

Сайт-квест - Інтернет-ресурс, на якому організовано змагання з 

розгадування послідовності взаємопов'язаних логічних загадок. 

За інформаційними ресурсами: 

Тематичний сайт - веб-сайт, що надає вичерпну інформацію про будь-

які теми. 

Тематичний портал - це дуже великий веб-ресурс, який надає вичерпну 

інформацію з певної тематики. Портали схожі на тематичні сайти, але 
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додатково містять засоби взаємодії з користувачами і дозволяють 

користувачам спілкуватися в рамках порталу (форуми, чати) - це середовище 

існування користувача. 

Веб-сервіс - зазвичай вирішує конкретну налаштовувану завдання 

безпосередньо пов'язану з мережею Інтернет: 

Пошукові сервіси - наприклад, Яндекс, Google. 

Поштовий сервіс. 

Веб-форуми. 

Блогових сервіс. 

Фотохостинг - наприклад, Flickr, ImageShack, Panoramio, Photobucket. 

Зберігання відео - наприклад, YouTube, RuTube. 

 

 1.3 Засоби розробки веб-сайтів 

 

 1.3.1 Платформа .net 

 

ASP.NET MVC - це фреймворк для веб-розробки, заснований на 

платформі Microsoft .NET, який надає розробникам можливість створювати 

добре структуровані веб-додатки. Представлена як альтернатива Web Forms 

платформа ASP.NET MVC набула значної популярності з моменту першої 

публічної демонстрації її попередньою версією в 2007 році, і на сьогоднішній 

момент велика кількість великих веб-додатків створено за допомогою 

використання даної технології. 

Незважаючи на те, що Microsoft розробляв інструменти та фреймворки 

для веб-розробки протягом вже досить тривалого періоду, ASP.NET MVC 

стала проривом, оскільки, на відміну від попередніх розробок, робить 

наголос на чистий код, концепцію поділу і тестування. 

У 1990-х роках розробники створювали інтерактивні веб-сайти за 

допомогою виконуваних програм, які запускалися на сервері. Ці додатки 

(технологія "Загальний інтерфейс шлюзу" (CGI) була в той час 
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загальноприйнятою) брали веб-запити і відповідали за створення HTML-

відповідей. Шаблонізація була довільною, а код було важко читати, 

налагоджувати і тестувати. В кінці 1990-х років компанія Microsoft після 

закінчення короткострокового періоду, пов'язаного з HTX-шаблонами і 

технологією "Конектор баз даних Інтернету (IDC)", представила технологію 

активних серверних сторінок або ASP. Технологія ASP принесла в веб-

додатки шаблонізації. Серверна сторінка була сумішшю HTML-документа і 

динамічного сценарію. Незважаючи на те, що серверні сторінки були 

великим кроком вперед у порівнянні з попередніми технологіями, вони 

незабаром стали величезними за розмірами, а комбінація коду та розмітки 

практично не піддавалася розшифровці[1]. 

На початку 2002 року компанія Microsoft випустила першу версію .NET 

фреймворку, і це стало великим проривом у світі класичної ASP-розробки 

Платформа .NET була величезним кроком вперед для тих розробників, 

кому було добре знайомо динамічний сценарій класичною технологією ASP. 

.NET Ввели декілька нових мов програмування, які все компілювалися в одну 

і ту ж проміжну мову (CIL) для подальшого запуску в загальномовному 

виконуючому середовищі (CLR) платформи .NET. Спочатку до цих мов 

відносилися C #, Visual Basic.NET, і J #, які є строго типізованими мовами. 

З часом мови, доступні в CLR, розвивалися. В рамках останнього релізу 

фреймворку (.NET 4) доступні наступні мови: 

 C # 4 

 VB.NET 10 

 F # 

Крім цих мов в .NET 4 входить виконуюче середовище динамічних мов 

(DLR), яка також дає можливість динамічним мовам програмування 

запускатися в CLR. До цих мов відносяться IronRuby і IronPython, реалізації 

відкритого коду популярних мов програмування Ruby і Python. Можливості 

DLR в даний час також доступні для мов програмування .NET, які історично 

є строго типізований, наприклад, для таких мов, як C #. Поряд з підтримкою 
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декількох мов програмування платформа .NET поставляється разом зі 

стандартною бібліотекою класів (FCL) - бібліотекою, що містить класи для 

виконання величезного ряду завдань. Бібліотеки платформи ASP.NET, 

призначені для веб-розробки, є частиною FCL. 

 

1.3.1.2 ASP.NET Web Forms 

 

ASP.NET Web Forms був першим фреймворком для веб-розробки 

компанії Microsoft, який був створений на базі основних бібліотек платформи 

ASP.NET, і який значно відрізнявся від того, з чим звикли мати справу ASP-

розробники до цього. 

Платформа Web Forms побудована навколо життєвого циклу дієво-

керованої сторінки, в якому події наступають під час виконання сторінки. Як 

розробник ви можете зловити ці події для того, щоб виконувати код в певних 

точках протягом життєвого циклу сторінки. Елементи користувальницького 

інтерфейсу визначені як елементи управління, де кожен елемент управління 

відповідає за процес свого відтворення і має свій власний набір подій. Цей 

підхід, незважаючи на те, що він добре знайомий розробникам, які володіють 

теоретичними знаннями програми Visual Basic 6 або інтерфейсу Windows 

Forms, був досить далекий традиційним веб-розробникам, оскільки він був 

абстрагований від основних принципів HTTP і намагався нав'язати веб-

середовищу модель "збереження стану" ("stateful"), в той час, як веб-

середовище, за своєю природою, не зберігає стан. 

Коли платформа Web Forms була вперше випущена у світ, життєвий 

цикл подій, що виконуються на стороні сервера, викликав спалах тематичних 

конференцій, оскільки розгублені розробники перебували в пошуках тої 

чарівної "події", в яку необхідно додати ті дві прості рядки коду, які змусять 

сторінку працювати так, як їм потрібно. В рамках технології Web Forms 

також було введено поняття "ViewState" ("стан вистави"), яка 
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икористовувалася для збереження ілюзії того, що ви працюєте з моделлю 

збереження стану. 

Незважаючи на те, що в теорії ViewState був хороший, він ламався, як 

тільки додатки ставали більш складними. Прості сторінки могли досягати 

розміру в сотні кілобайт, тому що внутрішній стан додатки зберігалося у 

вихідних даних кожної генерується сторінки. Ігнорувалися найкращі методи 

розробки, оскільки такі інструментальні засоби, як Visual Studio, сприяли 

тому, що питання доступу до даних, начебто SQL-запитів, включалися в 

логіку сторінки. Можливо, самим великим гріхом фреймворку Web Forms 

була його стійкий зв'язок з усім, що знаходилося в просторі імен System.Web. 

Неможливо було виконати модульне тестування коду у файлі виділеного 

коду, і на сьогоднішній день ми ще можемо зустріти багато таких 

успадкованих від Web Forms додатків, в яких довжина коду методу 

Page_Load становить кілька сторінок. Незважаючи на те, що ранні версії 

платформи Web Forms мали деякі недоліки, ASP.NET, а надалі .NET 

Framework захопили більшу частину ринку веб-додатків. На сьогоднішній 

день багато великих сайтів запускаються на ASP.NET. Ця платформа довела 

свою перевагу на ринку веб-додатків, а в комбінації з інформаційними 

службами Інтернету (IIS), що запускаються на ОС Windows, платформа 

ASP.NET може з легкістю підтримувати запуск складних веб-додатків у 

великих data-центрах.ASP.NET MVC є рушійною силою успішного 

просування платформи ASP.NET в якості лідируючої технології в області 

розробки веб-додатків. 

 

1.3.1.3 ASP.NET MVC 

 

SP.NET MVC створений як альтернатива використанню технології Web 

Forms при створенні веб-додатків на платформі .NET. Ця платформа була 

вперше представлена компанією Microsoft в листопаді 2007 року, і з тих пір 

вийшло вже 4 великих релізу цієї платформи. Третій великий реліз, ASP.NET 
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MVC 3 був випущений в кінці січня 2011 року і став першою версією 

платформи ASP.NET MVC, що використовує .NET 4. ASP.NET MVC 4 

працює як з .NET 4, так і з платформою .NET 4.5 . MVC розшифровується як 

Model-View-Controller (Модель Представлення-Контролер) і являє собою 

архітектурний патерн, дуже популярний в області веб-розробки. 

Будучи альтернативою технології Web Forms, ASP.NET MVC 

використовує інший підхід до питання структурування веб-додатків. Це 

означає, що вам не доведеться мати справу з ASPX-сторінками та 

елементами управління, зворотними запитами або ViewState, а також 

життєвими циклами складних подій. Замість цього ви будете визначати 

контролери, дії і уявлення. Тим не менш, платформа ASP.NET, що лежить в 

основі ASP.NET MVC, залишається колишньою, тому в ASP.NET MVC все 

ще застосовуються такі речі, як HTTP-обробники і HTTP-модулі, і ви можете 

використовувати в одному і тому ж додатку одночасно і MVC, і Web Forms 

сторінки. Як показано , ці платформи, ASP.NET Web Forms і ASP.NET MVC, 

розташовані поруч один з одним над ядром платформи ASP.NET. Існує третя 

технологія, яка також заснована на ASP.NET і розташована над її ядром - це 

ASP.NET Web Pages. ASP.NET Web Pages була випущена в один час з 

ASP.NET MVC 3 і являє собою більш просту альтернативу технологіям Web 

Forms і MVC для тих початківців розробників, які хочуть навчитися 

користуватися платформою ASP.NET. Технологія ASP.NET Web Pages також 

цілком підходить для спрощених сайтів, де не потрібно створювати 

повнофункціональні MVC додатки. У ASP.NET MVC одночасно 

використовується безліч технологій, що дає начинаючому розробнику 

можливість з легкістю переносити навички, отримані ним при використанні 

ASP.NET Web Pages, в роботу з MVC. Незважаючи на те, що ASP.NET Web 

Pages проекти можуть створюватися в Visual Studio, Microsoft також 

випустив спрощене інтегроване середовище розробки (IDE), що отримала 

назву WebMatrix, яка дозволяє початківцю програмісту отримати необхідні 

навички, фокусуючись виключно на самій веб-розробці без необхідності 
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вивчення тих просунутих функціональних можливостей, які надаються в 

Visual Studio. Перелік деяких відмінних функціональних можливостей 

ASP.NET MVC. 

 Повний контроль над HTML-розміткою 

 Повний контроль над URL-адресами 

 Краща концепція поділу 

 Розширюваність 

 

1.3.2 Технології Adobe Flash 

 

Adobe Flash (раніше Macromedia Flash), часто пишуть флеш) - 

мультимедійна платформа компанії Adobe для створення веб-додатків або 

мультимедійних презентацій. Широко використовується для створення 

рекламних банерів, анімації, ігор, а також відтворення на веб-сторінках відео-

і аудіозаписів. Adobe Flash дозволяє працювати з векторною, растровою і 

обмежено з тривимірною графікою, а також підтримує двонаправлену 

потокову трансляцію аудіо і відео. Для КПК і інших мобільних пристроїв 

випущена спеціальна «полегшена» версія платформи Flash Lite, чия 

функціональність обмежена в розрахунку на можливості мобільних 

пристроїв і їх операційних систем. 

На підтримку проекту та поширення платформи Flash на мобільних 

пристроях на даний момент виступило 58 компаній, серед яких AMD, ARM, 

Google, HTC, Intel, Motorola, Nokia, NVIDIA, QNX, Sony Ericsson і ін. Flash 

Player портований на мобільну платформу Android, випущені мобільні 

пристрої з апаратним прискоренням flash-додатків. Деякі виробники ПЗ для 

мобільних пристроїв намагаються замінити або обмежити поширення Flash 

на свої нові мобільні платформи: Apple на HTML5 для iPhone і iPad, Microsoft 

на Silverlight для Windows ,Phone 7 Oracle на JavaFX . 

Технологія векторного морфінга застосовувалася задовго до Flash. У  
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1986 році була випущена програма Fantavision, яка використовувала цю 

технологію. У 1991 році на цій технології була випущена гра Another World, а 

двома роками пізніше - Flashback. Розробка Flash була розпочата компанією 

FutureWave, що створила пакет анімації FutureSplash Animator. У 1996 році 

FutureWave була придбана компанією Macromedia, яка перейменувала 

FutureSplash Animator в Flash. Під цим найменуванням платформа продовжує 

розвиватися і понині (хоча після того, як в 2005 році компанія Macromedia 

була поглинена Adobe, Macromedia Flash став офіційно називатися Adobe 

Flash). 

Основний недолік flash-додатків - надмірне навантаження на 

центральний процесор, пов'язана з неефективністю віртуальної машини Flash 

Player. Хоча слід зазначити, що в деяких випадках має місце і недостатня 

оптимізація flash-додатків їх розробниками, використання так званих 

«генераторів» flash-додатків. Другий важливий недолік flash-додатків полягає 

в недостатньому контролі помилок, що призводить до частих відмов як самих 

додатків, так, в деяких випадках, і всього браузера. Можливість flash-

додатків порушувати роботу всього браузера неодноразово викликала 

критику з боку розробників браузерів. Ще один недолік, характерний для 

всіх віртуальних машин, полягає в тому, що не завжди є можливість 

запустити flash-додаток, або це пов'язано з деякими труднощами. Наприклад, 

деякі користувачі або адміністратори відключають в настройках браузерів 

flash-контент, що пов'язано з економією системних ресурсів, позбавленням 

від набридливої реклами та інформаційної безпеки (наприклад, була 

виявлена загроза перехоплення flash-додатком вмісту буфера обміну). Цей 

недолік робить технологію Flash менш універсальною і обмежує її 

застосування у веб-додатках критичної важливості. Як редактор, Adobe Flash 

CS5 не може конвертувати створені в ньому векторні зображення у формати 

іншого типу: .ai або .cdr, що було б вкрай корисним. 
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ActionScript - об'єктно-орієнтована мова програмування, один з 

діалектів ECMAScript, який додає інтерактивність, обробку даних та багато 

іншого у вміст Flash-додатків. ActionScript виповнюється віртуальною  

машиною (ActionScript Virtual Machine), яка є складовою частиною Flash 

Player. ActionScript компілюється в байткод, який включається в SWF-файл. 

SWF-файли виконуються Flash Player-ом. Flash Player існує у вигляді плагіна 

до веб-браузера, а також як самостійне виконувався додаток (standalone). У 

другому випадку можливе створення виконуваних exe-файлів (projector), 

коли swf-файл включається у Flash Player. За допомогою ActionScript можна 

створювати інтерактивні мультимедіа-додатки, ігри, веб-сайти та багато 

іншого. Action Script. Вбудована мова Існує 3 версії Action Script. ActionScript 

1.0 є прототипною мовою програмування. Тобто він цілком реалізує всі три 

принципи об'єктно-орієнтованого програмування. Вперше з'явився в Flash 5 

ActionScript 2.0 є надбудовою над ActionScript 1.0. Перевірка типів і робота з 

ієрархією класів здійснюється під час компіляції, яка закінчується генерацією 

байткода, аналогічного ActionScript 1.0. З'явився в Flash 7 У 2006 році 

вийшов ActionScript 3.0 в середовищі програмування Adobe Flex, а пізніше в 

Adobe Flash 9. ActionScript 3.0 представляє, в порівнянні з ActionScript 2.0 

якісну зміну, він використовує нову віртуальну машину AVM 2.0 і дає 

замість колишнього формального синтаксису класів об'єктно-орієнтоване 

програмування. 

 

1.3.3 Технологія Ruby 

 

Ruby (англ. «Рубін») — це інтерпретована, повністю об'єктно-

орієнтована мова програмування з чіткою динамічною типізацією. Мова 

відрізняється високою ефективністю розробки програм і увібрало в себе 

кращі риси Perl, Java, Python, Smalltalk, Eiffel, Ada і Lisp. Ruby поєднує в собі 

Perl-подібний синтаксис із об'єктно-орієнтованим підходом мови 

програмування Smalltalk. Також деякі риси запозичено із мов програмування 

Python, Lisp, Dylan та CLU. Багатоплатформова реалізація інтерпретатора 

мови Ruby поширюється як вільне програмне забезпечення. Код проекту 

розповсюджується під ліцензіями BSD ("2-clause BSDL") і "Ruby", яка  
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посилається на останній варіант ліцензії GPL і повністю сумісна з 

GPLv3. 

Ruby — об'єктно-орієнтована мова програмування. Кожен тип даних є 

об'єктом, включно з типами та класами, котрі в багатьох інших мовах 

реалізовані як примітиви (такі як «integer» або «null»). Кожна функція є 

методом. Змінні Ruby містять не самі об'єкти, а посилання на них. 

Лаконічний і простий синтаксис, часто зустрічається вплив Ада, Eiffel і 

Python.Може обробляти винятки в стилі Java і Python. Дозволяє 

переозначувати оператори, які насправді є методами. Повністю об'єктно-

орієнтована мова програмування. Всі дані в Ruby є об'єктами в розумінні 

Smalltalk. Єдиний виняток — керівні конструкції, які в Ruby на відміну від 

Smalltalk не є об'єктами. Наприклад, число «1» — це екземпляр класу 

Шаблон:RDoc. Також можна додавати методи в клас і навіть в конкретний 

екземпляр під час виконання програми. Не підтримується множинна 

спадковість, взамін може використовуватись концепція MixIn, основана в 

даній мові на основі механізмів модулів. Містить автоматичний 

прибиральник сміття. Він працює для всіх об'єктів Ruby, в тому числі для 

зовнішніх бібліотек. Створення розширень для Ruby на C дуже просте 

завдяки збору сміття, та нескладного і зручного API. Підтримує цикли з 

повною прив'язкою до змінних. Підтримує блок коду (код взятий в { … } або 

do … end). Блоки можуть використовуватись в методах або перетворюватись 

в цикли. Цілі змінні в Ruby автоматично конвертуються між типами Fixnum 

(32-розрядні) і Bignum (більше 32 розрядів) в залежності від їхнього 

значення, що дозволяє виконувати цілочисельні математичні розрахунки з 

нескінченною точністю. Не вимагає попереднього оголошення змінних, хоча 

для інтерпретатора бажано, щоб змінній присвоювалось порожнє значення nil 

(тоді інтерпретатор знає, що ідентифікатор вказує на змінну, а не на ім'я 

методу). Мова використовує прості домовленості для визначення області 

видимості. Приклад: просто var — локальна змінна, @var — змінна 
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екземпляра (член або поле об'єкта класу), @@var — змінна класу, $var — 

глобальна змінна. 

Безпосередньо в мові Ruby реалізовано багато шаблонів 

програмування, так, наприклад, «одинак» (англ. singleton) може бути 

реалізований додаванням потрібних методів одному конкретному об'єктові. 

Може динамічно завантажувати розширення, якщо це дозволяє 

операційна система. 

Має незалежну від ОС підтримку невитискальної багатонитевості. 

Перенесена на багато платформ. Мова розроблялася на GNU/Linux, але 

працює на багатьох версіях Unix, DOS, Microsoft Windows (частково, Win32), 

Mac OS, BeOS, OS/2 і т. д. 

Реалізації. Для Ruby тепер існує дві основні реалізації: офіційний 

інтерпретатор та JRuby—реалізація для Java. Інтерпретатор Ruby для 

платформи Microsoft .Net IronRuby перебуває у стадії Pre-Alpha версії і 

доступний для звантаження. У цій реалізації код Ruby компілюється у байт-

код, що збільшує швидкість роботи. 

Ruby-gnome2 — оболонка на мові програмування Ruby для бібліотеки 

GTK+ та низки бібліотек проекту GNOME. Ruby-gnome2 є вільним 

програмним забезпеченням і розповсюджується на умовах ліцензії GNU 

Lesser General Public License. 

Використання. Ruby використовується в NASA, NOAA (національна 

адміністрація з океану та атмосфери), Motorola та інших великих організаціях 

[25]. Наступні програми використовують Ruby як скриптову мову для 

розширення можливостей програми або написані на ньому (частково або 

повністю). 

Для KOffice розробляється проект Kross - механізм для підтримки 

скриптів, який включає Ruby. 

WATIR (англ. Web Application Testing in Ruby) - вільне засіб для 

автоматичного тестування веб-додатків в браузері. 
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1.3.4 Створення сайтів за допомогою мов програмування 

 

1.3.4.1 HTML 

 

Hypertext Markup Language (HTML) це проста система для створення 

гіпертекстових документів, які стерпні з однієї платформи на іншу. По суті, 

HTML документи це SGML документи із загальною семантикою, яка 

підходить для представлення інформації у великій кількості додатків. HTML 

може використовуватися для представлення: 

Гіпертекстових новин, пошти, документації та гіпермедіа . 

Меню опцій Результатів запитів до баз даних . 

Простих документів з вбудованими графічними образами 

А також, для гіпертекстового перегляду існуючих масивів інформації 

Проект World Wide Web (WWW) об'єднує розкидану по світу 

інформацію. Для цього WWW використовує Internet HyperText Transfer 

Protocol (HTTP) - Протокол Передачі Гіпертексту, який дозволяє ввести 

угоди на способи подання даних при взаємодії клієнта і сервера. 

Дані передаються в тілі повідомлення відповідно до MIME стандартом. 

HTML це одне з уявлень інформації в WWW. Передбачається, що HTML 

відповідає одному з типів MIME, а саме text / html. Додатково, HTML це 

розробка, відповідає міжнародному стандарту ISO 8879 - Standard Generalized 

Markup Language (SGML), який є системою для визначення структурованих 

типів документів. 

HTML документ подібний текстового файлу, за винятком того, що 

деякі символи (рядки) є керуючими. Ці символи називаються тегами і 

визначають структуру документа. 

HTML документи повинні починатися з тега <HTML>, що стоїть на 

початку файлу, і закінчуватися тегом </ HTML>. Між цими тегами HTML  
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документ організований як ЗАГОЛОВОК (HEAD) і ТІЛО (BODY) 

документа, подібно поштового повідомлення. Усередині HEAD частині 

вказується ЗАГОЛОВОК (TITLE) та інша інформація про документ в цілому. 

Всередині BODY частини за допомогою HTML тегів текст структурується в 

параграфи, списки та ін. З можливістю виділення стилем окремих слів і цілих 

речень і створення посилань на частині цього і зовнішні документи. 

Технічно, відкриває та закриває теги для HTML, HEAD і BODY елементів 

можна не використовувати. Проте, робити це не рекомендується, так як 

HEAD / BODY структура дозволяє додаткам визначати особливості 

документів (наприклад заголовок), що не переглядаючи весь документ 

цілком[2]. 

В HTML документі теги визначають початок і кінець заголовків, 

параграфів, списків, підсвічування символів та посилання. Більшість HTML 

елементів в документі визначені як відкриваючий тег, який вказує ім'я 

елемента і атрибути, потім вказується тіло елемента, за яким слідує 

закриваючий тег. Символами-обмежувачами для відкриває тега є '<' і '>'; для 

закриває - '</' і '>'. 

Деякі елементи з'являються тільки як відкриваючий тег. Наприклад, 

для створення лінії - роздільник використовується тег <BR>. Крім того, що 

закривають теги для деяких елементів (P, LI, DT, DD) можуть бути опущені. 

Тіло елемента це послідовність символів і вкладених елементів. Деякі 

елементи, такі як елементи, що визначають посилання, не можуть бути 

вкладеними один в одного. При цьому елементи, що визначають посилання і 

виділення символів можуть бути поміщені всередину інших конструкцій. 

Конкретний вид відображення документа може змінюватися від клієнта 

до клієнта. HTML теги визначають тільки загальний стиль відображення 

документа. Що означає, наприклад, що HTML розглядає заголовок першого 

рівня тільки як заголовок першого рівня, але не визначає, що заголовок 

першого рівня повинен відображатися шрифтом Times розміру 24 в центрі 

верхній частині сторінки. Перевага такого підходу полягає в тому, що якщо 
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користувач вирішить змінити заголовок першого рівня на шрифт Helvetica 

розміру 20 вирівняний по лівому краю, все, що йому треба зробити, це 

змінити визначення заголовка першого рівня в його WWW просмоторщік. 

Таким чином, конкретне уявлення документа на екрані монітора визначає 

користувач конкретного клієнта. 

Гіпертекстові посилання в HTML 

Основна сила HTML полягає в його здатності зв'язувати області тексту 

(а також картинок) з іншими документами. Переглядачі виділяють ці області 

(зазвичай кольором і / або підкресленням) для того, щоб вказати, що ці 

гіпертекстові посилання. . 

 

1.3.4.2 CSS 

 

Каскадні таблиці стилів (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 HTML та XHTML, але формат 

CSS може застосовуватися до інших видів XML-документів. Специфікації 

CSS були створені та розвиваються Консорціумом Всесвітньої мережі. 

CSS має різні рівні та профілі. Наступний рівень CSS створюється на 

основі попередніх, додаючи нову функціональність або розширюючи вже 

наявні функції. Рівні позначаються як CSS1, CSS2 та CSS3. Профілі — 

сукупність правил CSS одного або більше рівнів, створені для окремих типів 

пристроїв або інтерфейсів. Наприклад, існують профілі CSS для принтерів, 

мобільних пристроїв тощо. 

CSS (каскадна або блочна верстка) прийшла на заміну табличній 

верстці веб-сторінок. Головна перевага блочної верстки — розділення змісту 

сторінки (даних) та їхньої візуальної презентації. З розвитком HTML 

з’явилася можливість використовувати різні механізми для додавання стилів 

до елементів сторінки. Еволюція HTML дала веб-дизайнерам більше 
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можливостей для створення вигляду сайту, але HTML-код ставав складнішим 

для написання та зміни. Через різницю у відображення сторінки в різних 

браузерах збереження стилю сторінки було складним, користувачі мали 

менше контролю над відображенням контенту. 

На розгляд W3C було запропоновано дев’ять різних варіантів таблиць 

стилів. Після обговорення в спеціальному списку розсилки було обрано два, 

вони створили основу для того, що стало CSS: англ. Cascading HTML Style 

Sheets (CHSS) та англ. Stream-based Style Sheet Proposal (SSP). Спочатку в 

жовтні 1994, Håkon Wium Lie (зараз генеральний технічний директор Opera 

Software) запропонував Cascading HTML Style Sheets (CHSS), що дещо 

подібний до сучасного CSS. Bert Bos працював над браузером Argo, що 

використовував власний варіант таблиць стилів, Stream-based Style Sheet 

Proposal (SSP). Lie і Bos почали співпрацювати для вироблення стандарту 

CSS (літера 'H' була виключена з назви, оскільки таблиці стилів могли 

застосовуватися до інших мов розмітки, не лише HTML). 

На відміну від наявних тоді таблиць стилів CSS дозволяв застосування 

різних таблиць стилів до документу (сторінки). Таблиці стилів могли 

наслідувати правила з інших (тобто створювати каскади), що дозволило 

контролювати використання стилів як дизайнером сайту так і користувачем. 

CSS використовується авторами та відвідувачами веб-сторінок, щоб 

визначити кольори, шрифти, верстку та інші аспекти вигляду сторінки. Одна 

з головних переваг — можливість розділити зміст сторінки (або контент, 

наповнення, зазвичай HTML, XML або подібна мова розмітки) від вигляду 

документу (що описується в CSS). 

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 тощо. CSS також дозволяє адаптувати контент до різних умов 

відображення (на екрані монітора, мобільного пристрою (КПК), у 
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роздрукованому вигляді, на екрані телевізора, пристроях з підтримкою 

шрифту Брайля або голосових браузерах та ін.) 

Один і той самий HTML або XML документ може бути відображений 

по-різному залежно від використаного CSS. Стилі для відображення сторінки 

можуть бути: 

Стилі автора (інформація надана автором сторінки): 

- зовнішні таблиці стилів (англ. stylesheet), найчастіше окремий файл 

або файли .css 

- внутрішні таблиці стилів, включені як частина документу або блоку 

- стилі для окремого елементу 

Стилі користувача: 

- локальний .css-файл, вказаний користувачем для використання на 

сторінках і вказаний в налаштуваннях браузера (наприклад Opera) 

Стилі переглядача (браузера): 

- стандартний стиль переглядача, наприклад стандартні стилі для 

елементів, визначені браузером, використовуються коли немає інформації 

про стиль елемента або вона неповна. 

Стандарт CSS визначає порядок та діапазон застосування стилів, те, в 

якій послідовності і для яких елементів застосовуються стилі. Таким чином, 

використовується принцип каскадності, коли для елементів вказується лише 

та інформація про стилі, що змінилася або не визначена загальнішими 

стилями. 

Інформація про стиль для усього сайту або його частин може міститися 

в одному .css-файлі, що дозволяє швидко робити зміни в дизайні та 

презентації сторінок; 

Різна інформація про стилі для різних типів користувачів: наприклад 

великий розмір шрифту для користувачів з послабленим зором, стилі для 

виводу сторінки на принтер, стиль для мобільних пристроїв; 
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Сторінки зменшуються в об'ємі та стають більш структурованими, 

оскільки інформація про стилі відділена від тексту та має певні правила 

застосування і сторінка побудована з урахуванням їх; 

Прискорення завантаження сторінок і зменшення обсягів інформації, 

що передається, навантаження на сервер та канал передачі. Досягається за 

рахунок того, що сучасні браузери здатні кешувати (запам'ятовувати) 

інформацію про стилі і використовувати для всіх сторінок, а не 

завантажувати для кожної. 

 

1.3.4.3 DHTML 

 

DHTML (динамічний HTML) - це набір засобів, які дозволяють 

створювати більш інтерактивні Web-сторінки без збільшення завантаження 

сервера. Іншими словами, певні дії відвідувача ведуть до змін зовнішнього 

вигляду і змісту сторінки без звернення до сервера. 

DHTML побудований на об'єктної моделі документа (Document Object 

Model, DOM), яка розширює традиційний статичний HTML-документ. DOM 

забезпечує динамічний доступ до вмісту документа, його структуру і стилям. 

В DOM кожен елемент Web-сторінки є об'єктом, який можна змінювати. 

DOM не визначає нових тегів і атрибутів, а просто забезпечує можливість 

програмного керування всіма тегами, атрибутами і каскадними листами 

стилів (CSS). 

На WEB-сторінках можна забезпечити реакцію на певні дії відвідувача 

або зміни стану документа або вікна, які викликають певні події. 

Відвідувач генерує події при пересуванні миші, натисканні кнопок 

миші і клавіатури. Зміни стану документа генерують події при завантаженні 

документа, зображень або об'єктів, при появі помилки на сторінці або 

переході фокусу від одного елемента до іншого. 

Модель подій DHTML пов'язана з певною ієрархією HTML-

контейнерів і заснована на вплив на події і дії за замовчуванням. 
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Вплив подій полягає в тому, що на подію може бути отримана реакція 

не тільки від елемента-джерела події, але також і від усіх його батьківських 

елементів аж до тіла документа і самого документа. Подію може бути 

оброблено на будь-якому рівні. Дія за замовчуванням забезпечується 

вбудованою в броузер обробкою подій. Наприклад, дією за замовчуванням на 

натискання посилання <A href="..."> є перехід за вказаною адресою і 

завантаження сторінки. Багато подій дозволяють замінити вбудовані дії за 

замовчуванням на індивідуальну обробку. 

Встановлення зв'язку між певною подією і сценарієм називається 

зв'язуванням подій. Події можна пов'язати з допомогою спеціальних 

атрибутів будь-якого елементу або за допомогою тега SCRIPT. 

Зв'язування подій з атрибутами зручно, але вимагає розширення мови 

HTML кожен раз при винахід нового події. А так як HTML розвивається 

повільно, даний підхід використовується тільки для невеликого набору 

вбудованих подій. Як атрибути будь-якого елементу в DHTML представлені 

події миші і клавіатури[10]. 

 

1.3.4.4 JavaScript 

 

JavaScript - полегшена мова програмування, розроблениа для 

наповнення web-сторінок інтерактивними засобами. Його можливостей 

вистачає тольки для вставки деяких химерних ефектів, при цьому він не 

зможе сильно пошкодити  сайт, якщо програмний код виявиться ненадійним. 

JavaScript відмінно підходить для створення спливаючих вікон, вбудованих 

анімаційних ефектів або модифікації контенту, що виводиться на вашу Web-

сторінку. З другого боку, він не зможе допомогти в створенні електронного 

магазину, для цього вам будуть потрібні інструменти PayPal, або платформа 

для серверного програмування . 

У мови JavaScript довга історія: вперше він з'явився на сцені разом з 

браузером Netscape Navigator 2 в 1995 р Internet Explorer приєднався до них з 
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версіїй 3. Зараз всі сучасні браузери запускають сценарії на JavaScript, і в 

результаті ця мова стала дуже популярною. JavaScript може наступне: 

динамічно вставляти новий вміст на Web-сторінку або змінювати наявний 

HTML-елемент. Наприклад, збирати відомості про поточну дату браузера 

вашого відвідувача або вміст, який ваш відвідувач вводить в форму. Всю цю 

інформацію можна відображати на сторінці або використовувати для 

прийняття рішення про подальші діях вашої сторінки. Ви могли б, 

наприклад, не дозволити відвідувачам переміщати по вашому сайту, поки 

вони не введуть свою адресу електронної пошти; реагувати на події, що 

відбуваються в браузері. Наприклад, можна вставити код на JavaScript, який 

запускається, коли сторінка завершує завантаження. Так само важливо 

зрозуміти, чого не може зробити JavaScript. Код на JavaScript ізолюється. 

Браузер замикає  сторінку з кодом на JavaScript в ретельно контрольованій 

області пам'яті . В результаті код не може вчиняти жодних ризикованих дій 

на комп'ютері вашого відвідувача, наприклад, посилати запити на принтер, 

отримувати доступ до файлів. Такий підхід гарантує надійний захист. Для 

того щоб зрозуміти, як JavaScript вбудовується в web-простір , важливо 

разібратися з двома видами програмування в web-просторі. Коли ви 

використовуєте пошукову машину, наприклад Google, ви фактично 

підключаєтеся до потужного компоненту програмного забезпечення, званого 

серверним додатком і який виконується на web-сервері. Коли ви відвідуєте 

один з таких сайтів, ви посилаєте інформацію програмі на сервер, наприклад, 

ключові слова для пошуку або обрану для покупки книгу. Програма в свою 

чергу справляється у масивній базі даних і видає HTML-код, який створює 

сторінку, яку ви бачите в своєму браузері. Web-світом правлять серверні 

додатки. Практично немає нічого такого, чого вони не можуть робити. Але їх 

дуже важко програмувати. Розробники повинні не тільки забезпечувати 

виконання програмою будь-якого складного програмного коду та обробку 

гігантських баз даних, а й домагатися, щоб вона робила це без порушення 
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нормальної роботи сайту під час перегляду його мільйонами людей, т. к. ніби 

на сайті єдиний відвідувач. 

Клієнтські програми, навпаки, застосовують зовсім іншу модель. Вони 

вставляють невеликі легкі програми в звичайну HTML-сторінку. Коли 

браузер завантажує її, він сам запускає програму . Клієнтські програми 

далеко не так складні, як серверні - вони, наприклад, не можуть надійно 

обробляти величезні бази даних, що зберігаються на Web-серверах, і по 

причинах безпеки безпосередньо міняти безліч компонентів програмного 

забезпечення на вашому комп'ютері. Але зате їх набагато простіше створити. 

Світ клієнтського програмування ділиться на дві категорії. З одного боку, ви 

знайдете багатофункціональні середовища програмування (rich programming 

environments). Ці технології потребують додаткових модулях 

браузерів(Плагинах) і надають розширені засоби, подібні аналогічним 

инструментів для настільних додатків. Найпопулярніший приклад - Adobe 

Flash, але Microsoft Silverlight також гідний конкурент. 

До іншої категорії відносяться мови сценаріїв, такі як JavaScript. Мова 

JavaScript не так розвинена, як Flash і Silverlight, але його простота йде йому 

на користь. Вам не потрібно писати цілу програму для застосування мови 

сценаріїв. Замість цього ви створюєте сценарій (скрипт) , який можна 

помістити безпосередньо на Web-сторінку. Навіть якщо ви не знаєте всіх 

тонкощів мови JavaScript, ви часто можете скопіровати і вставити відмінний 

скрипт з безкоштовного Web-сайту і отримати моментальну винагороду. 

Оскільки коду на JavaScript не потрібен плагін і оскільки він надійно працює 

у всіх браузерах, великі компанії можуть покладатися на нього, роблячи свої 

сторінки трохи жвавіші і привабливіші .Сьогодні JavaScript - єдина мова 

сценаріїв з повною підтримкою будь-якими браузерами, тому дану мову всі 

застосовують в Web-просторі. 
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1.3.4.5 PHP 

 

Історія PHP починається з 1995 року, коли Расмус Лердорф (Rasmus 

Lerdorf) створив простий додаток мовою Perl, аналізує відвідування 

користувачами його резюме на веб-сайті. Потім, коли цим додатком вже 

користувалися кілька чоловік, а число охочих отримати його постійно 

збільшувалося, Лердорф назвав своє творіння Personal Home Page Tools 

версія 1 і виставив для вільного скачування. З цього моменту почався 

небувалий зліт популярності PHP. Як це завжди буває, терміново 

знадобилися доопрацювання та доповнення. Для їх реалізації Расмус створює 

нову версію пакету, тепер уже написану на С. Отриманий таким чином 

інструмент набуває робоча назва PHP / FI (Personal Home Page / Forms 

Interpreter - Персональна Домашня сторінка / Інтерпретатор Форм), надалі він 

також буде відомий під назвою PHP 2. Ця версія вже більшою мірою схожа 

на сьогоднішній PHP. Вона мала синтаксис і спосіб іменування змінних в 

стилі мови Perl, автоматичну інтерпретацію форм, інтеграцію з базами даних 

(в основному з mSQL) і можливість вбудовування PHP операторів в html-код 

сторінки. При цьому все працювало дуже швидко, так як PHP 

прикомпілювався до веб-сервера Apache. До 1997 року PHP 

використовувався вже на 50,000 доменах (не більше 1% всіх веб-серверів) [11]. 

Можливо найсильніша і значуща можливість в PHP3 - рівень інтеграції 

з базами даних. Написання веб-сторінки, що працює з базою даних 

неймовірно проста. 

В даний час підтримуються наступні бази даних: Oracle, Adabas D, 

Sybase, FilePro, mSQL, Velocis, MySQL, Informix, Solid, dBase, ODBC, Unix 

dbm, PostgreSQL. Безсумнівно, список буде постійно розширюватися 

розробниками. 

HTTP - аутіфікація засобами PHP: дозволяє виконати парольний вхід в 

закриту зону. Аутіфікація в PHP доступна тільки при використанні модуля 

Apache. При використанні спеціальної функції викликається вікно діалогу, 
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що дозволяє ввести логін і пароль, а надалі легко перевірити введені дані. 

Але насправді може виявитися простіше і зручніше самостійно організувати 

закриту зону і надати для авторизованих відвідувачів до неї доступ. 

Створення GIF-файлів за допомогою PHP: PHP не обмежений 

створенням тільки HTML виводу (коду і тексту). Він може також 

використовуватися для створення файлів GIF, JPEG або PNG. Для цього вам 

треба скомпілювати PHP з бібліотекою функцій зображення - GD, що вже 

залежатиме, як я писав, від провайдера або хостера. 

Підтримка file upload: дуже корисна штука. Дозволяє реалізувати 

закачування файлів на сервер користувачем. Пригадується, наприклад, для 

обміну музикою, рефератами, програмами і т.д. Крім того, РНР надає повний 

контроль над завантаженим файлом, в тому числі є обмеження на розмір, а 

так само є можливість управляти завантаженим файлом. 

Підтримка HTTP cookie: PHP підтримує HTTP cookie. Cookie - 

механізм для збереження даних (невеликих файлів до 4 кілобайт з 

інформацією) в віддаленому браузері і, таким чином, трекінг або 

ідентифікація користувачів. Ви можете встановлювати файли cookie, 

використовуючи функцію setcookie (). Cookie - частина HTTP заголовка, так 

що функція SetCookie () повинна викликатися перш, ніж браузеру буде 

послана яка-небудь інформація для висновку, аж до пробілу. Будь cookie, 

посланий Вам від клієнта буде автоматично перетворено на змінну PHP. 

Регулярні вирази: регулярні вирази використовуються для складного 

маніпулювання рядками в PHP. Взагалі, на мій погляд, це одна з найбільш 

корисних можливостей РНР. На основі цих функцій з рядками можна 

зробити все, що завгодно. 

Обробка помилок: реалізована як на глобальному рівні, так і на 

локальному. Ви можете взагалі відключити виведення повідомлень про 

помилки на екран користувача (корисно в готовому робочому варіанті 

програми, закачаний для роботи на сервер), або обробити функцію таким 

чином, що б помилка була відображена, а повідомлення про помилку було 
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відправлено поштою на будь-яку адресу . Хоча, як правило, на це не 

звертають увагу, і часом внаслідок неправильних дій отримуєш таку помилку 

собі в браузер. Програма може отримувати відомості про помилковість дій і 

таким чином приймати рішення про свою подальшу роботу. 

Управління електронними листами: якщо коротко, то все зведено до 

однієї функції. Є адреса і текст, для відправки на цю адресу, а далі вже 

справа РНР, як все це спрацює, тільки лист буде відправлений без проблем. 

Сайт, побудований повністю на РНР, не відчуває будь-яких затримок у 

відкритті та роботі. Навіть не дивлячись на те, що інтерпретатор РНР значно 

навантажується за рахунок вставки новин, підрахунку статистики, генерації 

банерів декількох типів і склеювання сторіночки з декількох шматків. 

 

1.3.4.6 XML 

 

Ще в 1960-му році для перенесення документів між різними 

платформами була розроблена мова SGML (Standard Generalized Markup 

Language). Але хоча SGML - потужний і досить універсальна мова, але через 

свою складність і дорожнечу, не отримала широкого розповсюдження, навіть 

не дивлячись на те, що Міноборони США прийняло його в якості стандарту 

для опису технічної документації. 

В кінці 1980-х для публікації тексту була розроблена проста мова 

HTML. HTML була розроблена на базі SGML, взявши звідти такі речі, як 

розмітка і атрибути. Але якщо в SGML можна було описувати свою 

структуру документа, свої теги, то в HTML-е довелося користуватися тільки 

визначеними тегами. HTML отримав широку популярність, завдяки тому, що 

був визнаний стандартом де факто для публікації документів в WWW. 

Основним поняттям мови XML є ЕЛЕМЕНТ. Елемент - це конструкція 

виду <Name> </ Name>, де замість Name, може бути довільне ім'я. Якщо 

склад елемента порожні, то можлива короткий запис - <Name />. <Name> - 

називається, відкриває тегом, </ Name> - закриває тегом. <Name /> - 
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порожній елемент. Ім'я в відкриваючому тезі і закриваючому тезі, має бути 

однаковим. Регістр імені має значення, наприклад, Name і name - це різні 

імена. Всередину кожного елемента можна вставляти будь-які інші елементи, 

а також можна вставляти довільний текст - <User> <Name> Вася </ Name> </ 

User>. 

На верхньому рівні документа може бути тільки один елемент, тобто 

весь файл повинен складаються з одного елемента, а всі інші елементи і текст 

повинні бути вкладені в цей головний елемент. Головний елемент зазвичай 

називають кореневим (root) елементом. До кожного елементу можуть бути 

приписані атрибути. Смислова різниця між внутрішнім елементом і 

атрибутом невелика. В атрибути зазвичай виносять прості властивості, що не 

мають складної структури[4]. 

Для того щоб не втратити найрізноманітніші елементи 

найрізноманітніших документів на мові Xml, було введено поняття схеми. 

Для вказівки, а також вибірки будь-яких даних (елементів) з XML-

документа була створена така програма , як XPath. XPath з одного боку 

нагадує звичайний файловий шлях, з іншого - схожий на SQL. Можна 

помітити, що формат XPath-а дуже простий: вказуємо шлях до цікавого для 

нас елементу (також, як і в файлової системі), а в квадратних дужках вказано 

умова-фільтр. XPath вибирає всі елементи, які задовольняють даній умові. 

Так як HTML не задовольняє вимогам XML (в HTML  не закриті теги, 

атрибути можуть писатися без лапок і т.д.), то з HTML-ем не виходить 

працювати стандартними засобами XML. Але так як легко працювати з 

HTML, використовуючи багаті засоби XML, то W3C трохи допрацював 

стандарт HTML до рівня, щоб виконувалися вимоги XML. Новий стандарт 

отримав назву XHTML. За великим рахунком великої різниці між HTML і 

XHTML немає, просто в XHTML трохи підсилили синтаксис[12]. 
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1.3.5 Технологія CMS 

 

1.3.5.1 Технологія CMS WordPress 

 

WordPress - одна з найпопулярніших систем управління контентом з 

відкритим кодом, оточена глобальним співтовариством зацікавлених 

користувачів, розробників і служб підтримки. Незважаючи на можливість 

порівняння з TypePad, Moveable Type, Google's Blogger і проектом Apache 

Roller, WordPress відрізняється від них наявністю широкого спектра 

можливостей, функціональних розширень (Плагінів) та естетичних елементів 

дизайну (тем). З ростом можливостей самостійної публікації, варіантів 

недорогого хостингу і вільно доступних компонентів ядра, таких як бази 

даних MySQL, програмне забезпечення для блогів слід тієї ж тенденції, що і 

більшість інших цифрових технологій, рухаючись від передової дорогої 

продукції до широко доступним бюджетним користувальницькою, або 

«аматорським», системам. WordPress - це не просто створення блогу з метою 

мати цифровий щоденник, прикріплений до перетину пестить ваше 

самолюбство URL. Він розвинувся в повноцінну систему управління 

контентом, яка використовується в рівній мірі і окремими користувачами, та 

підприємствами. WordPress виник аналогічно багатьом іншим популярним 

пакетам програмного забезпечення з відкритим кодом: кілька талановитих 

розробників побачили необхідність створити потужний, але простий 

інструментарій на основі існуючого проекту з ліцензією GPL. В даному 

випадку відправною точкою стала система b2 / cafelog Мішеля Вальдрігі. 

WordPress був збудований як відгалуження цієї кодової бази розробниками, 

яких звали Метт Мюлленвег і Майк Літтл. Вперше WordPress з'явився в 2003 

році на основі бази даних з відкритим кодом MySQL (Для збереження даних) 

з РНР в якості базової мови розробки. Вальдрігі продовжує вносити свій 
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вклад в проект, який процвітає завдяки зростаючому спільноті користувачів і 

розробників [6]. 

Як і інші системи, написані на РНР, WordPress є автономним у тому 

сенсі, що завдання, пов'язані з установкою, конфігурацією, управлінням та 

адмініструванням містяться в модулях РНР. Популярність WordPress 

частково обумовлена простотою цієї системи, словосполучення «установка за 

п'ять хвилин» використовується практично в будь-якому її описі або будь-

якій книзі про неї. Крім можливості опублікувати перший запис, WordPress 

був створений таким чином, щоб розширюватися і адаптуватися до різних 

потреб різних людей. У наші дні WordPress підтримується декількома 

розробниками ядра і багатьма програмістами, що вносять у справу свій 

внесок. Майк Літтл тримає спеціалізований магазин WordPress zedl.com і час 

від часу робить «заплатки» (Патчі) для коду. Компанія Метта Мюлленвега 

Automattic продовжує управляти хостинг-сервісом wordpress.com, а також 

підтримує розробку відповідного інструментарію для управління контентом і 

сайтами, включаючи Akismet, WordPress Multisite і Gravatar. Akismet - це 

надійний сервіс захисту від спаму, розташований на Automattic, зі 

статистично неймовірно низьким рівнем помилок при його визначенні. 

Раніше відомі як WordPress MU, функції WordPress Multisite - в серці системи 

хостингу wordpress.com і на даний момент включені в основне древо 

ісходников WordPress. Gravatar динамічно поставляє зображення, прив'язані 

до електронних адрес, постачаючи іконки численними варіантами 

відображення. Подумайте про нього як про сервіс, що дозволяє зробити 

перший запис оперативну прив'язку зображення у вашому профілі технічно 

та соціальноприйнятним. 

Визначення WordPress як системи управління контентом не 

обмежується розташуванням за хронологією записів з коментарями. 

BuddyPress являє собою набір тем і плагінів, які розширюють WordPress до 

функціональної платформи соціальних мереж, дозволяючи зареєстрованим 

користувачам посилати повідомлення, спілкуватися один з одним, а також 
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взаємодіяти зі всім змістом, керованим в рамках WordPress. Таким же чином 

bbPress являє собою систему на основі РНР і MySQL, спроектовану для 

форумів (дощок оголошень), яка відрізняється від WordPress, але зазвичай 

інтегрується з ним [5]. 

 

1.3.5.2 Технологія CMS Joomla 

 

Joomla! (Вимовляється джумла) - система управління вмістом (CMS), 

написана на мовах PHP і JavaScript, що використовує як сховища бази даних 

СУБД MySQL або інші індустріально-стандартні реляційні СУБД. Є вільним 

програмним забезпеченням, поширюваним під ліцензією GNU GPL. Система 

управління вмістом Joomla! є відгалуженням широко відомої CMS Mambo. 

Команда незалежних розробників відокремилася від проекту Mambo через 

незгоди в економічній політиці. 16 вересня 2005 в світ вийшла перша версія 

Joomla!, що є по суті перейменованої Mambo 4.5.2.3 і включає в себе 

виправлення знайдених на той момент помилок і вразливостей [3]. 

Joomla! дозволяє відображати інтерфейс фронтальної та 

адміністративної частини будь-якою мовою. Каталог розширень містить 

безліч мовних пакетів, які встановлюються штатними засобами 

адміністрування. Доступні пакети російського, українського, білоруського та 

ще деяких мов пост-радянського простору. Основні можливості Joomla! 1.6 - 

редагування матеріалу в Back-End області. Функціональність можна 

збільшувати за допомогою додаткових розширень (компонентів, модулів і 

плагінів). 

Є модуль безпеки для багаторівневої аутентифікації користувачів та 

адміністраторів (використовується власний алгоритм аутентифікації і 

«ведення» сесій). 

Система шаблонів дозволяє легко змінювати зовнішній вигляд сайту: 

розташування модулів, шрифти та інше. Можна надати користувачам 

вибирати одне з декількох відображень. У мережі існує величезний вибір 
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готових шаблонів, як платних, так і безкоштовних. Також існує програмне 

забезпечення для самостійного створення оригінальних шаблонів. 

Передбачені налаштування схем розташування модулів, включаючи 

лівий, правий, центральний і будь-яке інше довільне положення блоку. При 

бажанні вміст модуля можна включити у вміст матеріалу. Наприклад, вираз 

{loadposition mod_fpslideshow}, введене (разом з фігурними дужками) в 

довільне місце в статті, виведе вміст модуля, якому задана позиція виводу як 

«mod_fpslideshow». 

До переваг системи можна віднести те, що всі компоненти, модулі, 

плагіни і шаблони можна написати самому, розмістити їх в структурованому 

каталозі розширень або відредагувати існуюче розширення на свій розсуд. 

Відбувається регулярний вихід оновлень. Існує публічний «баг-трекер» 

(система відслідковування помилок). Існують також трекери міграції зі 

старих версій Joomla, трекер побажань розширення функціоналу і так далі, де 

користувачі Joomla можуть залишати зауваження з приводу роботи CMS, які 

згодом вивчаються її розробниками, при необхідності включають в чергове 

оновлення Joomla виправлення , вирішальні ті чи інші проблеми. 

Починаючи з версії 1.6 вбудована багатомовність. 

Починаючи з версії 2.5 розширена підтримка баз даних. Реалізована 

підтримка Microsoft SQL Server, а з версії 3.0 - PostgreSQL [7]. Надалі 

планується додати підтримку Oracle, SQLіте. Структурно система 

представляє з себе ядро, до якого приєднуються компоненти. Компоненти 

можуть складатися за функціональним призначенням з модуля, плагіна і / або 

шаблону: 

модулі - елементи, які відображаються на сторінці користувачів у 

вигляді окремих блоків. 

плагіни - елементи, які відображаються на адміністративній панелі 

інструментів і надають додаткову функціональність. 

шаблони - елемент, що відповідає за уніфіковане оформлення всього 

сайту. 
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В ядро Joomla! входить: 

- блок (функціонал визначається HTML-кодом всередині нього) і його 

різновиди з розширеними можливостями управління з адміністративної 

панелі: банери (модулі для розміщення реклами, контакти (блок для 

розміщення контактної інформації та форми зворотного зв'язку), стрічка 

новин (RSS підписка); 

- матеріал (стаття) з мітками (ключові слова) і категоріями (папками) 

для навігації користувачів, редактором для зручного оформлення матеріалу. 

Не входять до ядра вільні сторонні розширення: 

- плагін для резервного копіювання (backup) і відновлення, наприклад, 

Akeeba Backup. 

Створення власного розширення здійснюється за допомогою написання 

плагіна на мові PHP з використанням для взаємодії API Joomla. 

 

2 МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ САЙТУ ТА ЇЇ ЕТАПІВ 

 

Для розробки сайту можна виділити такі етапи: 

1 Виділення завдань, з яких починається розробка сайту 

2 Розробка сайту - створення оригінального дизайну сайту. 

3 Розробка сайту - написання програмного коду. 

4 Розробка сайту - тестування роботи сайту. 

Також можна в аналізі та визначенні задач веб-сайту виділити такі 

пункти: 

1 ВИГЛЯД МАЙБУТНЬОГО САЙТУ. 

2 Інформаційні теми та їх організація 

 

2.1.1 Виділення завдань, з яких починається розробка сайту 

 

Розробка сайту починається з визначення кола питань, які висуває 

завдання. Сайт одночасно представляє відразу кілька завдань. У такому 
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випадку потрібно визначитися з більш пріоритетними завданнями. Далі 

приступають до формування пропозицій у вигляді користувальницьких 

історій, з якими можна ознайомитися. Потім обирають найоптимальнішу 

пропозицію. Наприкінці першого етапу досягається згода, формується 

уявлення про те, як буде виглядати сайт. 

 

2.1.2 Створення оригінального дизайну сайту 

 

Дизайн сайту - це те, на що в першу чергу звертає увагу відвідувач. І 

від вигляду сайту залежатиме кількість проведеного часу, який відвідувач 

готовий буде витратити. Адже відвідувач не зможе оцінити позитивно 

корисність навіть самого цікавого матеріалу при відразливому і неприємному 

дизайні сайту. На початку потрібно визначити  потенційну аудиторію сайту. 

Дизайн майбутнього сайту повинен бути орієнтований на цю цільову 

аудиторію і відповідати їх потребам. Сайт повинен мати приємний і зручний 

інтерфейс. 

 

2.1.3 Написання програмного коду 

 

Після того, як буде створений і узгоджений макет майбутнього сайту, 

можна створювати програмну частину. При розробці сайту є важливим вибір 

системи управління контентом (Content Management System - CMS). Існує 

вибір між платною - простішою у використанні системою управління, і 

безкоштовною Третій етап розробки сайтів з написання програмного коду є 

одним з головних. 

Після того, як визначена система управління контентом, можна 

приступати до написання програмного коду та налаштування CMS. Головне в 

даному випадку робиться на якісну реалізацію програмного коду, а не на 

чітке слідування правилам. Розробка сайтів за допомогою гнучких 

методологій, дає можливість виконувати свою роботу циклічно. Таким 
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чином, є можливість розділити проект на етапи, які будуть складатися з 

набору завдань. І ці завдання буду виконуватися через певний проміжок часу. 

 

2.1.4 Тестування роботи сайту 

 

Останній етап є перевірка технічного стану сайту, а також його 

працездатності . На цьому розробка сайту вважається завершеною, а в разі 

виявлення помилок в роботі сайту, відбувається їх доробка . 

Тестування роботи сайту включає: 

• перевірка функціональності сайту; 

• перевірка безпеки; 

• перевірка бази даних; 

• автоматизоване тестування . 

Після того, як сайт успішно пройде етап перевірки його працездатності, 

можна приступати до його наповнення різною інформацією. 

 

2.2 АНАЛІЗ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЗАДАЧ ВЕБ-САЙТУ 

 

2.2.1 Вигляд майбутнього сайту 

 

Інтернет-сайт повинен створюватися саме для користувача З цієї 

причини необхідно провести аналіз цілей і завдань при розробці сайту. З 

цією метою в першу чергу необхідно визначитися не лише зі складом 

потенційних користувачів, але і з принципами організації роботи сайту 

необхідно: 

1 Уявити собі потреби майбутніх користувачів; 

2 Визначитися з тими процесами, які проходитимуть на сайті і в яких 

користувачі можуть брати участь; 

3 Встановити яким може бути рівень виконання і повнота інформації, 

необхідні для прийняття відповідних рішень [8]. 
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2.2.2 Інформаційні теми та їх організація. 

 

Зробивши аналіз складу аудиторії сайту, а також тих процесів, які 

будуть організовані на інтернет-ресурсі, слід визначитися з його 

інформаційною моделлю. З цією метою необхідно визначити саме ті 

інформаційні теми, які можуть використовуватися для кожної окремої групи 

користувачів, розбивши їх після цього на окремі категорії. 

Наступний етап пов'язаний зі створенням інформаційної ієрархії сайту і 

визначенням не тільки горизонтальних, але і вертикальних зв'язків, які 

повинні існувати між деякими інформаційними темами. Отримана структура 

повинна бути перевірена на відповідність процесам, які планується 

реалізувати згодом, щоб при цьому кожен конкретний процес міг точно 

вписуватися в інформаційну структуру. 

В результаті можна буде уникнути двозначності в загальній 

функціональності і визначенні призначення сайту, отримавши тим самим 

необхідні вихідні дані для розробників інтернет-ресурсу. 

 

3. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 

3.1. ВИМОГИ ДО САЙТУ В ЦІЛОМУ 

 

3.1.1 Вимоги до структури та функціонування сайту 

 

Сайт повинен являти собою інформаційну структуру, доступну в 

мережі Інтернет під доменним ім'ям _________________________ 

Сайт повинен складатися з взаємопов'язаних розділів з чітко 

розділеними функціями. 
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3.1.2 Вимоги до персоналу 

 

Для підтримки сайту і експлуатації веб-інтерфейсу системи управління 

сайтом (CMS) від персоналу не повинно вимагатися спеціальних технічних 

навичок, знання технологій або програмних продуктів, за винятком загальних 

навичок роботи з персональним комп'ютером і стандартним веб-браузером 

(наприклад, MS Internet Explorer 7.0 або вище). 

 

3.1.3 Вимоги до збереження інформації 

 

У системі управління сайтом повинен бути передбачений механізм 

резервного копіювання структури та вмісту бази даних. Процедура 

резервного копіювання повинна проводитися співробітником, 

відповідальним за підтримання сайту, не рідше 1 разу на тиждень. Резервне 

копіювання графічного вмісту повинне здійснюватися вручну. 

 

3.1.4 Вимоги до розмежування доступу 

 

Інформація, яка розміщується на сайті, є загальнодоступною. 

Користувачів сайту можна розділити на 2 частини відповідно до прав 

доступу: 

1 Відвідувачі 

2 Адміністратор. Відвідувачі мають доступ тільки до 

загальнодоступної частини сайту. 

Доступ до адміністративної частини мають користувачі з правами 

адміністратора. 

Адміністратор може редагувати матеріали розділів. 

Адміністратор може виконувати такі  дії, і крім того: 

 додавати користувачів; 

 додавати і видаляти розділи сайту. 
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Доступ до адміністративної частини повинен здійснюватися з 

використанням унікального логіна і пароля. Логін видається адміністратором 

сайту. Пароль генерується автоматично і висилається користувачу на адресу, 

вказану при реєстрації. У перший раз при спробі увійти в адміністративну 

частину система повинна пропонувати користувачеві змінити пароль (ввести 

вручну новий пароль). 

Для забезпечення захисту від несанкціонованого доступу до 

адміністративної частини при складанні паролів рекомендується 

дотримуватися наступних правил: 

1. Довжина пароля повинна бути не менше 8 символів. 

2. Пароль повинен складатися з цифр і латинських букв в різних 

регістрах; бажано включати в пароль інші символи, наявні на клавіатурі 

(наприклад, символи /?! <> [] {} і т.д.) 

3. Пароль не повинен бути словниковим словом або набором символів, 

що знаходяться поряд на клавіатурі. В ідеалі пароль повинен складатися з 

безглуздого набору символів. 

4. Всі паролі необхідно міняти з певною періодичністю, оптимальний 

термін - від трьох місяців до року. 

 

3.2 ВИМОГИ ДО ФУНКЦІЙ (ЗАВДАНЬ), ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ 

САЙТОМ 

 

3.2.1 Основні вимоги 

 

3.2.1.1 Структура сайту 

 

Сайт повинен складатися з наступних розділів: 

 Про компанію (головна сторінка) 

 Новини 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

44 
ЛД-11.10.1300.№1118.пз 

 



 Про продукцію 

 Як ми працюємо 

 Тренінги, семінари 

 Партнери, агенти 

 Контакти 

 

3.2.1.2 Навігація 

 

Інтерфейс сайту повинен забезпечувати наочне, інтуїтивно зрозуміле 

уявлення структури розміщеної на ньому інформації, швидкий і логічний 

перехід до розділів і сторінок. Навігаційні елементи повинні забезпечувати 

однозначне розуміння користувачем їхнього змісту: посилання на сторінки 

повинні бути забезпечені заголовками, умовні позначення відповідати 

загальноприйнятим. Графічні елементи навігації повинні бути забезпечені 

альтернативної підписом. 

Система повинна забезпечувати навігацію по всім доступним 

користувачеві ресурсів і відображати відповідну інформацію. Для навігації 

повинна використовуватися система контент-меню. Меню має представляти 

собою текстовий блок (список гіперпосилань) в лівій колонці або у верхній 

частині сторінки (залежно від затвердженого дизайну). 

Для розділів, що містять підрозділи, має бути передбачено, що випадає 

підменю. 

При виборі будь-якого з пунктів меню користувачем повинна 

завантажуватися відповідна йому інформаційна сторінка (новинна стрічка, 

форма зворотного зв'язку та ін.), А в блоці меню (чи здебільшого сторінки в 

залежності від затвердженого дизайну) відкриватися список підрозділів 

обраного розділу. 

 

Змн. Арк. № докум. Підпис Дата 

Арк. 

45 
ЛД-11.10.1300.№1118.пз 

 



3.2.1.3 Наповнення сайту (контент) 

 

Сторінки всіх розділів сайту повинні формуватися програмним шляхом 

на підставі інформації з бази даних на сервері. 

Модифікація вмісту розділів повинна здійснюватися за допомогою 

адміністраторського веб-інтерфейсу (системи управління сайтом), який без 

застосування спеціальних навичок програмування (без використання 

програмування і спеціального кодування або форматування) повинен 

передбачати можливість редагування інформаційного вмісту сторінок сайту. 

Наповнення інформацією повинно проводитися з використанням шаблонів 

сторінок сайту. 

В рамках розробки сайту потрібно забезпечити введення представленої 

статичної інформації в створювані динамічні розділи (з урахуванням 

передбаченої цим ТЗ функціональності). Текстова інформація повинна 

надаватися  у вигляді окремих файлів формату MS Word 2003 (DOC). Назви 

файлів повинні відповідати назвам розділів. Перед передачею текстів 

Виконавцю вони повинні бути вичитані і відредаговані. Графічний матеріал 

повинен надаватися у форматі JPG. По можливості, назви графічних файлів 

повинні відображати вміст файлу. Зображення для галерей і розділів сайту 

повинні розміщуватися в папках або архівах з назвами відповідно галереї або 

розділу сайту, для яких вони призначаються. 

Виконавець повинен забезпечити обробку ілюстрацій для приведення 

їх у відповідність до технічних вимог і HTML-верстку підготовлених 

матеріалів. При необхідності додаткової обробки (набір, вичитка, 

сканування, ретуш, монтаж, переклад тощо) силами Виконавця вона повинна 

здійснюватися в рамках окремої угоди із Замовником. 

Після здачі сайту в експлуатацію інформаційне наповнення розділів, 

включаючи обробку і підготовку до публікації графічних матеріалів, повинно 

здійснюватися . 
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3.2.1.4 Система навігації (карта сайту) 

 

Взаємозв'язок між розділами та підрозділами сайту (карта сайту) 

представлена на рис. 1. 

Рис. 1 - Карта сайту. 

 

3.2.2 Вимоги до функціональних можливостей 

 

3.2.2 Система управління контентом (CMS) 

 

Система управління контентом (адміністративна частина сайту) 

повинна надавати можливість додавання, редагування та видалення вмісту 

статичних та динамічних сторінок. Також повинна бути передбачена 

можливість додавання інформації без відображення на сайті. 

Система управління контентом повинна мати стандартний для 

Windows інтерфейс, який відповідає таким вимогам: 

 реалізація в графічному віконному режимі; 

 єдиний стиль оформлення; 

 інтуїтивно зрозуміле призначення елементів інтерфейсу; 

 відображення на екрані тільки тих можливостей, які доступні 

конкретному користувачу; 

 відображення на екрані тільки необхідної для вирішення поточної 

прикладної задачі інформації; 

 відображення на екрані ходу тривалих процесів обробки; 

 діалог з користувачем повинен бути оптимізовано для виконання 

типових і часто використовуваних операцій; 

 для операцій з масового введення інформації повинна бути 

передбачена мінімізація кількості натискань на клавіатуру для виконання 

стандартних дій. 
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3.2.2.2 Типові статичні сторінки 

 

Типові сторінки можуть змінюватися, редагуватися або доповнюватися 

в адміністративній частині сайту. 

Для кожної типової статичної сторінки в адміністративній частині 

заповнюються такі поля: 

1. Тема (довжина не більше 125 символів). 

2. Повний текст сторінки (кількість супровідних ілюстрацій в ньому не 

обмежена, кількість символів в одній статті - не більше 15000; тексту може 

бути надано підкреслене, похиле і жирне накреслення). 

 

3.2.2.3 Функціональні можливості розділів 

 

3.2.2.3 Головна сторінка 

 

На головній сторінці має бути представлена наступна інформація: 

 Історія створення і розвитку. 

 Інформація про сферу і напрямку діяльності. 

 Плани та завдання. 

 5-6 останніх новин з розділу «Новини». 

 Посилання на сторінки «Продукція» та «Контакти». 

 

3.2.2.3 Новини 

 

У розділі «Новини» повинні бути представлені новини. При додаванні 

новин їй повинна присвоюватися категорія; ці категорії в подальшому 

можуть бути використані для відбору новин. На сторінці повинно бути 

представлено 10 останніх новин в короткій формі і посилання на повну 
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форму новинний запису. У нижній частині сторінки має бути посилання на 

попередню сторінку новин. 

 

3.2.2.3 Продукція 

 

У розділі «Продукція» повинна міститися інформація про продукцію 

Замовника, супроводжувана ілюстраціями, а також посилання на сторінки 

«Як працює« »» і «Контакти». 

«Продукція» - це типова статична сторінка. Вона може редагуватися і 

доповнюватися в адміністративній частині сайту. 

 

3.2.2.3 Реєстраційна форма учасника 

 

На сторінці «Реєстраційна форма учасника» користувач повинен мати 

можливість за допомогою веб-інтерфейсу записатися на тренінг чи семінар. 

Форма повинна містити такі поля: 

 Ім'я (обов'язково для заповнення); 

 E-mail (обов'язково для заповнення); 

 Телефон; 

 Примітка (максимум 100 символів). 

 

3.2.2.3Контакти 

 

У розділі «Контакти» повинна бути представлена контактна інформація 

компанії: 

 Адреса, телефони, факс 

 Адреси електронної пошти 
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3.2.3 Вимоги до дизайну 

 

3.2.3.1 Загальні вимоги 

 

Стиль сайту можна описати як сучасний, діловий. В якості фонового 

кольору рекомендується використовувати білий або світлі відтінки 

блакитного і зеленого. Оформлення сайту має залишати відчуття свіжості і 

чистоти - як ілюстрації можна використовувати зображення із зеленим полем 

і чистим небом. 

Оформлення не повинно обмежувати інформативність: хоча на сайті і 

повинно бути досить багато графіки, він повинен бути зручний користувачам 

в плані навігації і цікавий для багаторазового відвідування. 

 

3.2.3.2 Типові навігаційні та інформаційні елементи 

 

 

 Шапка сайту 

 Основне меню 

 Бічне меню 

 Основне поле контенту 

 Підкладка 

 

3.2.3.3 Шапка сайту 

 

Шапка сайту повинна містити логотип і назву  , зображення (колаж), а 

також контактну інформацію. Логотип є посиланням на головну сторінку 

сайту. 
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3.2.3.4 Основне меню 

 

Основне меню має розташовуватися у верхній частині вікна (під 

шапкою) і містити посилання на всі розділи першого рівня. 

Бічне меню повинно розташовуватися в лівій або правій частині вікна 

(залежно від затвердженого дизайн-макету) і містити посилання на розділи, 

пов'язані тематично з поточним, якщо такі існують для вибраного розділу 

першого рівня. 

 

3.2.3.5 Основне поле контенту 

 

Основне поле контенту має розташовуватися в центрі сторінки. У 

цьому полі відображається основний зміст вибраного розділу. Стильове 

оформлення матеріалів та їх елементів (посилань, заголовків, основного 

тексту, зображень, форм, таблиць і т.п.) має бути єдиним для всіх сторінок 

веб-сайту. 

 

3.2.3.6 Типова статична сторінка 

 

У верхній частині типовий сторінки повинна розташовуватися шапка і 

навігаційне меню сайту; ліва частина сторінки являє собою основну 

контентную частина; в правій бічній області розташовані тематичні 

посилання, прайс-лист (посилання на скачування), інформація про компанію. 

У нижній частині повинна бути підкладка. 

 

3.2.3.7 Головна сторінка 

 

Головна сторінка сайту повинна містити, крім стандартних елементів, 

коротку інформацію про компанію, напрямок її діяльності та посилання на 

розділи «Продукція» та «Контакти» - все це повинно розташовуватися в 



тематичній області. У правій частині сторінки повинні бути представлені 

заголовки двох останніх новин і список найближчих тренінгів та семінарів. 

 

3.2.3.8 Сторінка новин 

 

На сторінці новин крім стандартних елементів, має бути представлено 

дві-три останніх новини в короткій формі, вони повинні розташовуватися в 

тематичній області. Внизу новини має бути посилання, що ведуть на повний 

текст новини (має відкриватися в окремому вікні). 

 

3.3 ВИМОГИ ДО ВИДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

3.3.1 Вимоги до інформаційного забезпечення 

 

3.3.1.1 Вимоги до зберігання даних 

 

Всі дані сайту повинні зберігатися в структурованому вигляді під 

управлінням реляційної СУБД. Винятки становлять файли даних, призначені 

для перегляду та скачування (зображення, відео, документи тощо). Такі 

файли зберігаються у файловій системі, а в БД розміщуються посилання на 

них. 

 

3.3.1.2 Вимоги до мов програмування 

 

Для реалізації статичних сторінок і шаблонів повинні 

використовуватися мови XHTML 1.0 і CSS. Вихідний код повинен 

розроблятися відповідно до стандартів W3C (HTML 4.0). 

Для реалізації інтерактивних елементів клієнтської частини повинні 

використовуватися мови JavaScript і DHTML. 
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Для реалізації динамічних сторінок повинен використовуватися мова 

PHP. 

 

3.3.2 Вимоги до лінгвістичного забезпечення 

 

Сайт повинен бути виконаний українською мовою. 

 

3.3.3 Вимоги до програмного забезпечення 

 

Програмне забезпечення клієнтської частини повинна відповідати 

таким вимогам: 

 Веб-браузер: Internet Explorer 7.0 і вище, або Firefox 3.5 і вище, або 

Opera 9.5 і вище, або Safari 3.2.1 і вище, або Chrome 2 і вище; 

 Включена підтримка javascript, Flash і cookies. 

 

3.3.4 Вимоги до апаратного забезпечення 

 

Апаратне забезпечення серверної частини повинна відповідати таким 

вимогам: 

 Веб-сервер Apach з модулем MOD_REWRITE; 

 Не менш 500 МБ вільного місця на диску. 

Апаратне забезпечення клієнтської частини повинно забезпечувати 

підтримку програмного забезпечення клієнтської частини, зазначеного в п. 

  

ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

У дипломній роботі розповідається про розробку сайту, тому у цьому 

розділі розглянуто шкідливі фактори, потенційні небезпеки у 



комп’ютерному класі. Визначено     технологічні, організаційні заходи 

індивідуального захисту для усунення шкідливих факторів. 

 

5.1 Компютерний клас 

 

Площа класу становить 124 м2 . Клас розраховано на 15 осіб. 

Компютерний клас 13 корпусу 33 аудиторії містить комп’ютери для 

впровадження теми і аналіз для створення сайту “Сучасні медичні 

системи”. Складові елементи комп’ютерного класу відображені в таблиці 

5.1. План комп’ютерного класу зображено на рисунку 5.1. 

Таблиця 5.1 - дані до комп’ютерного класу 

№ Назва 

обладнання 

Марка 

обладнання 

кількість Габарити 

екземпляру 

Положення 

на схемі 

1 монітор View sonic 15 500*600 1 

2 стіл - 6 1700*800 2 

3 стілець - 15 450*450 3 

4 клавіатура x-tech 15 500*200 4 

5 Шкільна доска - 1 1500*2000 5 

 

 

Рисунок 5.1 – План компютерного класу 

 

Робочі місця офісних працівників, обладнані персональними 

комп’ютерами  , повинні відповідати вимогам «Правил охорони праці 



під час експлуатації електронно-обчислювальних машин», 

затверджених Наказом Державного комітету України з промислової 

безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26.03.2010 року № 65 

(Правила), та «Державних санітарних правил і норм роботи з 

візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних 

машин», затверджених постановою Головного державного санітарного 

лікаря України від 10.12.98 N 7  (ДСанПіН 3.3.2-007-98). 

 

 

5.2 ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНИХ НЕБЕЗПЕК І ШКІДЛИВИХ ФАКТОРІВ 

 

Визначено небезпечні і шкідливі фактори у комп’ютерному класі, що 

дозволяє визначити небезпеки та розробити заходи по покращенню 

умов праці(таб.5.2). 

 

Таблиця 5.2- небезпечні і шкідливі фактори при роботі в 

комп’ютерному класі 

Вид 

роботи 

Небезпечні і шкідливі фактори 

фізичні хімічні психофізичні 

Робота за 

компютером 

1.рівень шуму 

2. порушення мікроклімату 

3.електронебезпека 

4.підвищений рівень 

випромінювань(електрмагнітні) 

5. підвищений рівень 

випромінювань(уф) 

відсутні 1.недостатня 

рухливість 

2.пасивність 

3.сповільнення 

мислення 

 

5.3 ПАРАМЕТРИ МІКРОКЛІМАТУ 

 

 На сьогодні основним нормативним документом , що визначає параметри 

мікроклімату  в комп’ютерному класі    є санітарні норми ДСН 3.3.6.042-99.  
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Умови мікроклімату змінюються в залежності від пори року , систем 

опалення, кондиціювання (таб.5.3.1). 

 

Таблиця 5.3.1- джерела впливу на мікроклімат у комп’ютерному класі 

№ Джерело зміни показників 

мікроклімату 

наслідок 

1 Висока температура зовні Підвищення температури в 

приміщенні 

2 Низька температура зовні Зниження температури в 

приміщенні 

3 протяги Захворювання студентів 

У таблиці 5.3.2 розроблено заходи для нормалізації мікроклімату в 

комп’ютерному класі. 

 

Таблиця5.3.2- заходи нормалізації мікроклімату в класі 

№ заходи реалізація 

1 технічні Т.п.р. Провітрювання,прибирання 

Х.п.р опалення 

2 організаційні Вимірювання показників 

мікроклімату 

3 ЗІЗ відсутні 

 

5.4 Природне і штучне освітлення 

Природне освітлення в будівлях мусить відповідати   будівельним 

нормам і правилам (ДБН В2.5-28-2006«Природне і штучне 

освітлення»). У комп’ютерному класі є природного і штучного 

освітлення . Засоби небезпек через   природне і штучне освітлення  

відображені в таблиці 5.4.1 

 

Таблиця 5.4.1-джерела небезпеки пов’язані від освітлення 
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№ Джерело небезпеки наслідок 

1 Недостатнє освітлення Перенапруження 

і порушення 

зору студентів, 

зниження 

працездатності 

2 Підвищена яскравість 

світла 

3 Аварійна робота джерел 

штучного світла 

 

У таблиці 5.4.2 наведено заходи для нормалізації загального штучного 

освітлення 

 

Таблиця 5.4.2- заходи попередження порушення освітлення 

№ заходи реалізація 

1 Технічні при недостатній освітленості Додаткові джерела світла 

2 Технічні при перевищенні освітленості Лампи лдс зниженої потужності 

3 організаційні Вимірювання яскравості світла 

4 ЗІЗ                   - 

 

 

5.5 РІВЕНЬ ШУМУ  

 

   Рівень шуму регулюється санітарними нормами виробничого шуму, 

ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99 . Шум є одним з факторів, що 

впливає на роботу студентів.  Засоби регулювання шуму відображені в 

таблиці 5.5.1 

  

Таблиця 5.5.1-джерела шуму 

№ Джерело шуму наслідок 

1 Кулер компютера Емоційна напруженість, знижена працездатність 

2 Лампи ЛДС 

 

В таблиці 5.5.2 описано заходи для зниження небезпек пов’язаних з шумом. 
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Таблиця 5.5.2- заходи для зниження небезпек пов’язаних з шумом 

№ заходи реалізація 

1 Технічні Вчасна заміна ламп ЛДС,обстеження компютера 

2 організаційні Раціональне планування роботи 

3 

 

ЗІЗ Навушники AGK 

 

5.6 ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ 

 

В Україні норми електромагнітної безпеки регламентуються «Державними 

санітарними нормами і правилами захисту населення від впливу 

електромагнітного випромінювання», які затверджені МОЗ України (№ 239 

від 01.08.1996). Наведено джерела небезпечного випромінювання і наслідки 

для працівника при тривалому впливі(таб.5.6.1)   

 

Таблиця 5.6.1- джерела небезпечного випромінювання і наслідки   

№ Джерело небезпеки наслідок 

1 Електромагнітне випромінювання комп’ютера                                                           Головні болі, підвищення пульсу 

2 Уф-випромінювання монітор компютера Негативний вплив на сітківку ока 

 

Способи уникнення небезпек електромагнітного випромінювання 

наведено в таблиці 5.6.2 

 

Таблиця 5.6.2- способи уникнення небезпек електромагнітного 

випромінювання 

№ заходи реалізація 

1 технічні Екранування,знаходження на відстані від джерела 

випромінювання 

2 організаційні Обмежена робота з джерелами ЕМВ і УФ 
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3 

 

ЗІЗ Захисні окуляри plexglas ax 

 

5.7 Небезпека враження людини електрострумом 

 

Для безпечної роботи з електрообладнанням розроблені спеціальні 

норми.  Норми викладені в «Правилах експлуатації електроустановок 

споживачів» і «Правилах безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів».  Джерела електронебезпеки комп’ютерного класу 

відображено в таблиці 5.7.1 

 

Таблиця 5.7.1 - Джерела електронебезпеки 

 

Засоби уникнення враження людини електрострумом представлені в таблиці 

5.7.2 

Таблиця 5.7.2 Засоби уникнення враження людини електрострумом 

№ заходи реалізація 

1 Технічні Автомати, узо, своєчасна ліквідація пошкоджень електрообладнання 

2 Організаційні Інструктажі з правил безпеки , заземлення, занулення, профілактика 

нещасних випадків 

3 ЗІЗ Електрозахисті рукавиці і взуття 

 

5.8 ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА 

 

Пожежна безпека регулюється кодексом цивільного захисту України. 

Джерела пожежна небезпеки комп’ютерного класу відображено в 

таблиці 5.8.1 

№ Джерело електронебезпеки насліди 

1 Відсутність ізоляції Ураження струмом, 

пошкодження шкіри, 

внутрішніх органів, 

електротравми 

2 Несправність 

електрообладнання 

3 Відсутність у обладнання 

захисних стінок 
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Таблиця  5.8.1- Джерела пожежна небезпеки 

№ Джерело небезпеки Небезпечний 

фактор 

наслідок 

1 Несправність 

електропроводки 

Коротке замикання Виникнення 

пожежі,травмування 

людей,погіршення 

або втрата 

здоровя,знищення 

цінного майна 

2 Перегрузка 

проводки 

Оплавлення 

ізоляції 

3 Недотримання 

заходів пожежної 

безпеки 

загорання 

4 Легкозаймисті 

речовини 

загорання 

 

 

В таблиці 5.8.2 перелічено засоби попередження пожежі. 

 

Таблиця 5.8.2- засоби попередження пожежі 

Засоби регулювання    пожежної безпеки 

  Технічні засоби  суворе дотримання правил і норм, 

визначених чинними нормативними 

документами  для приміщень, будівель та 

об'єктів, технічному оснащенні 

виробництва, експлуатації чи можливому 

переобладнанні електромереж, опалення, 

вентиляції, освітлення 

  Організаційні засоби  організацію пожежної охорони на об'єкті, 

проведення навчань з питань пожежної 

безпеки (включаючи інструктажі та 

пожежно-технічні мінімуми), застосування 

наочних засобів протипожежної пропаганди 

та агітації, організацією ДПД та ПТК, 

проведення перевірок, оглядів стану 

пожежної безпеки приміщень 

 Засоби індивідуального захисту  Порошковий вогнегасник 

  

Висновки до 5 розділу 

1. Описано комп’ютерний клас, де можна реалізувати тему дипломної 

роботи. 
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2. Визначено усі можливі джерела небезпек, що стосуються 

мікроклімату, освітлення, шуму інше. 

3. Розроблено технічні, організаційні, ЗіЗ заходи для  уникнення появи 

можливих небезпек.  
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