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ВСТУП

Актуальність
Створення електронного архіву дипломів є досить актуальним у час
стрімкого технічного прогресу. Це обумовлено тим, щоб користувачі мали
змогу доступу до своїх даних у будь якій точці світу. Користувач має доступ
до власних даних, але не може управляти і не повинен піклуватися про
інфраструктуру, операційну систему і програмне забезпечення, з яким він
працює [1].
Електронна версія архіву здатна швидко дати обширну інформацію, а
адміністративна панель робить архів динамічним та зручним у подальшому
використанні.
Новацією даної роботи є те, що вона створюється по замовленню
факультету

біомедичної

інженерії

НТУУ

«КПІ»,

з

остаточним

впровадженням безпосередньо на самому факультеті..
Мета роботи
Cтворення сучасної та динамічної адміністративної панелі, здатної
зв'язати базу даних наповнену інформацією про дипломи, яка повинна
відображатися

на

екран.

База

даних

має

бути

заповнена

через

адміністративну панель
У відповідності до мети роботи сформовано наступні задачі:
 Аналіз програмних продуктів та мов програмування, необхідних для
створення бази даних та адміністративної панелі;
 Створення технічного завдання проекту;
 Розробка бази даних та адміністративної панелі;
 Створення надійного захисту інформації та адміністративної панелі;
 Наповнення бази даних архіву.
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Програма повинна забезпечувати виконання наступних функцій:
 Зчитування даних, що вводяться користувачем;
 Формування запитів до бази даних;
 Виведення результату на екран;
 Дружній, зрозумілий для користувача інтерфейс [].
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1 ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БІБЛІОТЕКИ
ДИПЛОМІВ ФБМІ

1.1 Порівняльний аналіз електронних бібліотек – аналогів
Електронна бібліотека являє собою комплексну інформаційну систему
збору та зберігання даних в електронній формі документів різного характеру,
яка забезпечує при одноразовому введенні ресурсу в систему можливість
багатогранної обробки та використання інформації для задоволення різних
інформаційних потреб, з оперативним розподіленим багатокористувацьким
доступом через інтерфейс єдиного характеру [2].
Створення електронного архіву дипломів являє собою вдосконалення
та підвищення оперативності та ефективності обслуговування користувачів
даним видом ресурсу та на факультеті біомедичної інженерії загалом.
Типом бібліотеки являє собою інформаційну систему з відкритим
доступом до сайту, але обмежену до інтегрованих ресурсів. Повний доступ
до цих ресурсів здійснюються після процедури регістрації. Виділеним
користувачам дається повний доступ до інформацією зі змогою редагування.
Загалом структура ЕБ має включати в себе ресурси, які фізично лежать в
архіві факультету, незалежно від їх формату та виду (на зовнішніх носіях, чи
серверах). При відборі документів для загального доступу розраховується
принцип їх повноти в інформаційному вигляді. Документи повинні бути
належно оформлені та наявні фізично.
Соціальна значимість організації електронної бібліотеки факультету
біомедичної інженерії національного технічного університету України
«Київського політехнічного інституту» являє собою замовлення даного
факультету для подальшого впровадження та демонстрації роботи загалом
[3].
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Для наочного розгляду проробленої роботи, потрібно проаналізувати
аналоги (для подальшого забезпечення покращення росту інформаційної
системи).
Twirpx – електронні бібліотека архів
Являє собою ЕБ загального характеру. Доступ до скачування та
просмотру файлів надається після регістрації, або після входу через акаунт
соціальної мережі. Має список категорій матеріалу який міститься на сайті,
строку пошуку, інформацію про сайт, та платний контент у вигляді
замовлення роботи (будь якого характеру курсова, дипломна, тощо).
Категорія бібліотеки має стандартний пошук літератури по жанрам, рокам,
авторам, тощо.
Рисунок 1.1 – Скриншот ЕБ Twirpx
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При пошуку певного матеріалу видає її категорію та додатковий матеріал
який повзаний з ключовим пошуком.
Загалом сайт має простий інтерфейс, можливість авторизації для
скачування або зберігання матеріалу. Не дуже зрозумілий пошук, та розбиття
по категоріям (посеред списку дипломних робіт вискакує література по
охороні праці, чи курсові роботи). На мій погляд являється лишньою система
коментарів до роботи, чи запису [4].
Works tarefer – електронний архів робіт
Даний сайт-каталог файлів розбитий по категоріям файлів які присутні
на ньому. Присутня панель переходу на інші частини сайту. Панель пошуку
з’является після натискання на інтересуючу категорію. Реєстрація не
потрібна, доступ до інформації моментальний.
Рисунок 1.2 – Скриншот ЕА Works tarefer

Простий інтерфейс з рекламою, але не розбитий на під категорії роботи
(у списку тільки інформація о назві , після переходу на саму роботу
суцільний потік тексту з оригінального документа). При переході по панелі
на категорії, видно помилки в оформленні самої сторінки (поганий розподіл
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по параметрам монітору), відсутня половина панелі (кнопки натискання у
вигляді ненатискаемих посилань) та відсутня потрібна інформація. Загалом
сайт не зручний [5].
Beststudent – ЕА робіт для студента
Являє собою сайт з роботами які стосуються тільки «студентського
життя». Має бокове меню з кнопками на певні категорії матеріалу. В цілому
нічим не відрізняється від попередніх сайтів.
Рисунок 1.2 – Скриншот ЕА Beststudent

Простий сірий та загалом не привітній інтерфейс, застарілий архів
даних, який не оновлювався вже три роки. При переході на вид роботи (
диплом, реферат, курсова), оновлюється порожня сторінка без матеріалу
який повинен з’явитися. Присутня реклама на сайті, немає розділу про сайт
[6].
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1.2 Переваги електронної бібліотеки ФБМІ
Сайт-архів розроблений на базі HTML з взаємодією PHP и JavaScript,
та базою даних зробленою на MySQL.
Має простий привітній інтерфейс, сайт відкривається з головної
сторінки де міститься пошук, панель навігації, авторизації та основної
інформації про сайт, розробників, та факультет загалом.
СКРИНШОТ КОГДА НОРМ СТРАНИЦА БУДЕТ

Пошук працює по категоріям: викладач, оцінка, тощо. Простий
користувач має доступ тільки до анотації роботи. Зареєстрований користувач
(викладача) має змогу продивитися та під корегувати роботу через
адміністративну панель. На сайті містяться тільки дипломні роботи [7].
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2 ПРОГРАМНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ
ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОЕКТУ

2.1 Фреймворк Bootstrap
2.1.1 Фреймворк
Фреймворк (англ. framework - каркас, структура) - структура
програмної системи; програмне забезпечення, що полегшує розробку і
об'єднання різних компонентів великого програмного проекту. Вживається
також слово «каркас», а деякі автори використовують його в якості
основного. Можна також говорити про каркасний підхід як про підхід до
побудови програм, де будь-яка конфігурація програми будується з двох
частин: перша, постійна частина - каркас, не змінний від конфігурації до
конфігурації і несе в собі гнізда, в яких розміщується друга, змінна частина змінні модулі (або точки розширення) [].
Фреймворк відрізняється від поняття бібліотеки тим, що бібліотека
може бути використана в програмному продукті просто як набір підпрограм
близької функціональності, не впливаючи на архітектуру програмного
продукту і не накладаючи на неї ніяких обмежень. У той час як каркас диктує
правила побудови архітектури програми, задаючи на початковому етапі
розробки поведінку за умовчанням, каркас, який потрібно буде розширювати
і змінювати згідно зазначеним вимогам . Приклад програмного фреймворка CMF (Content Management Framework), а приклад бібліотеки - модуль
електронної пошти [].
Також, на відміну від бібліотеки, яка об'єднує в собі набір близької
функціональності, каркас може містити в собі велике число різних за
тематикою бібліотек [].
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2.1.2 Bootstrap
Bootstrap це популярний фреймворк, який дозволяє швидко і якісно
створювати статичні веб-сайти та веб-додатки. По суті, це безкоштовний
набір інструментів, що дозволяє використовувати Html, CSS і JavaScript
«великими мазками».
Основні переваги Bootstrap [2]:
 Економія часу - Bootstrap дозволяє заощадити час і зусилля,
використовуючи шаблони дизайну і класи, і сконцентруватися на
інших розробках;
 Висока швидкість - динамічні макети Bootstrap масштабуются на різні
пристрої без будь-яких змін в розмітці;
 Гармоний

дизайн

-

всі

компоненти

платформи

Bootstrap

використовують єдиний стиль і шаблони за допомогою центральної
бібліотеки. Дизайн і макети веб-сторінок узгоджуються один з одним;
 Простота у використанні - платформа проста у використанні,
користувач з базовими знаннями HTML і CSS може почати розробку з
Bootstrap;
 Сумісність з браузерами - Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari,
Internet Explorer і Opera;
 Відкрите програмне забезпечення - зручність використання, за
допомогою відкритості вихідних кодів і безкоштовного завантаження.
Основні інструменти Bootstrap [2]:
 Сітки - наперед задані розміри колонок, які можна відразу ж
використовувати, наприклад ширина колонки 140px відноситься
до класу .span2, який можна використовувати в CSS описі
документа.
 Шаблони - фіксований або гумовий шаблон документа.
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 Типографіка - описи шрифтів, визначення деяких класів для
шрифтів, таких як код, цитати і т. П.
 Медіа - представляє деяке управління зображеннями і відео.
 Таблиці - засоби оформлення таблиць.
 Форми - класи для оформлення форм і деяких подій відбуваються
з ними.
 Навігація - Класи оформлення для табів, вкладок, сторінок, меню
і панелі інструментів.
 Алерт - Оформлення діалогових вікон, підказок і спливаючих
вікон.
2.2 HTML мова
HTML (HyperText Markup Language) - мова гіпертекстової розмітки
документів. Призначення HTML в тому, щоб зробити документи придатними
для читання з екрану монітора.
Розмітка полягає в тому, що до звичайного тексту додаються команди
спеціального призначення HTML, що описують, як він повинний виглядати.
Якщо чисто формально викинути з тексту всі ці команди (що можна зробити
навіть автоматично), ми одержимо в точності вихідний текст документа.
Гіпертекст – це розширений текст, що містить додаткові елементи. Головним
серед них є гіперпосилання – клацання на якому дозволяє перейти до іншого
документу або фрагменту того ж самого документа. Вставні об’єкти
(малюнки, відеоролики та ін.) також розглядаються як елементи гіпертексту
[].
Тег - код мови HTML, за допомогою якого розмічають вихідний текст.
Теги можуть прописуватися будь-якими літерами: як малими, так і великими,
різниці ніякої немає. Теги бувають парними і не парними. Всі теги мови
HTML-документу виділяються обмежуючими символами (< та >), між якими
записується ідентифікатор (ім’я) тегу.
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2.3 Каскадні таблиці стилів (CSS)
CSS – спеціальна мова, що використовується для відображення
сторінок, написаних мовами розмітки даних.
CSS це мова стилів, що визначає відображення HTML-документів. CSS
працює з шрифтами, кольором, полями, рядками, висотою, шириною,
фоновими

зображеннями,

позиціонуванням

елементів

і

багатьма

іншими речами. 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) [19].
Таке розділення покращує сприйняття та доступність контенту,
забезпечує більшу гнучкість та контроль за відображенням контенту в різних
умовах, робить контент більш структурованим та простим, прибирає повтори
тощо[18]. CSS також адаптує контент до різних умов відображення (на
екрані монітора, мобільного пристрою (КПК), у роздрукованому вигляді, на
екрані

телевізора,

пристроях

з

підтримкою шрифту Бройля або голосових браузерах та ін.).
CSS це вражаючий винахід для поліпшення вигляду web-сайтів. CSS
допоможе заощадити багато часу і надасть абсолютно нові можливості в
дизайні web-сайтів.
2.4 JavaScript
Мова JavaScript - це мова сценаріїв, що виконуються на стороні
клієнта, який дозволяє створювати інтерактивні HTML-сторінки. "На стороні
клієнта" (client-side) означає, що JavaScript запускається в Web-браузері і не
використовується на стороні сервера. Наприклад, в GoogleMaps застосування
мови JavaScript дає користувачам можливість взаємодіяти з картою,
переміщати її, наближати і видаляти і т.д. Без JavaScript Web-сторінку
доводилося б оновлювати при кожній взаємодії з користувачем, якщо,
звичайно, не використовувати такі плагіни, як Adobe Flash або Microsoft®
Silverlight. Мова JavaScript не вимагає плагінів [].
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JavaScript спочатку створювався для того, щоб зробити web-сторінки
«живими». Програми на цій мові називаються скриптами. У браузері вони
підключаються безпосередньо до HTML і, як тільки завантажується сторінка
- тут же виконуються [].
Програми на JavaScript - звичайний текст. Вони не вимагають якоїсь
спеціальної підготовки.
JavaScript може виконуватися не тільки в браузері, а де завгодно,
потрібна лише спеціальна програма - інтерпретатор. Процес виконання
скрипта називають інтерпретацією.
У всі основні браузери вбудований інтерпретатор JavaScript, саме тому
вони можуть виконувати скрипти на сторінці.
2.5 PHP мова
PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor - «PHP: препроцесор
гіпертексту») - мова програмування, створена для генерування HTMLсторінок на веб-сервері і роботи з базами даних. В даний час підтримується
переважною більшістю хостинг-провайдерів. Входить до LAMP - поширений
набір для створення веб-сайтів (Linux, Apache, My SQL, PHP (Python або
Perl)) [].
На відміну від таких скриптових мов програмування, як JavaScript,
користувач не має доступу до PHP-коду, що є перевагою з точки зору
безпеки але значно погіршує інтерактивність сторінок. Але ніщо не
забороняє використовувати РНР для генерування і JavaScript-кодів які
виконаються вже на стороні клієнта.
Код PHP може об'єднуватися з тегами XHTML. PHP є вбудовуваною
мовою - це означає, що можна переміщатися між чистим кодом HTML і PHP,
не жертвуючи можливістю читання тексту[].
Мова PHP спеціально розроблена для веб-програмування. PHP проста у
вивченні і володіє значними перевагами перед традиційними мовами
програмування.
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Синтаксис PHP дуже нагадує синтаксис мови C і багато в чому
запозичений з таких мов як Java і Perl.
2.6 SQL мова
2.6.1 SQL
SQL являє собою структуровану мову запитів. Це - мова, яка дає
можливість створювати і працювати в реляційних базах даних, що є
наборами пов'язаної інформації, що зберігається в таблицях.
Особливість запросів цієї мови полягає в тому, що вони орієнтовані
більшою мірою на кінцевий результат обробки даних, ніж на процедуру цієї
обробки. SQL сама визначає, де знаходяться дані, які індекси і навіть
найбільш ефективні послідовності операцій слід використовувати для їх
отримання: не треба вказувати ці деталі в запиті до бази даних [].
В мову SQL в якості складових частин входять:
 мова маніпулювання даними (Data Manipulation Language, DML);
 мова визначення даних (Data Definition Language, DDL);
 мова управління даними (Data Control Language, DCL).
Є багато варіантів мови SQL, але у них всіх основні команди майже
однакові. Також існує і багато СУБД, але основними з них є: Microsoft
Access, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle SQL, IBM DB2 SQL,
PostgreSQL та Sybase Adaptive Server SQL.
2.6.2 СУБД MySQL
MySQL - це система управління базами даних [].
MySQL використовує мову запитів SQL.
Реляційна база даних зберігає дані в окремих таблицях. Це покращує
швидкодію і гнучкість. Таблиці пов'язані певними відносинами, що роблять
можливим об'єднувати дані з декількох таблиць в одному запиті для пошуку
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інформації. Саме в таблицях MySQL зберігає все, навіть свої внутрішні
структури і дані.
MySQL складається з двох частин: серверної і клієнтської.
Клієнтська може складатися, наприклад, з скрипта PHP, який буде
приймати, обробляти, відсилати або, навпаки, брати дані з БД.
Серверна (структура даних): база даних - це основа. Фізично файли БД
і таблиць мають розширення frm, MYD, MYI [].
У кожній БД є одна або декілька таблиць. Особливо структуровані дані
з полями і записами.У таблиці в свою чергу є одна і більше записів.
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3 СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ТА АДМІНІСТРАТИВНОЇ
ПАНЕЛІ

3.1 Розробка бази даних та адміністративної панелі
Для розробки адміністративної панелі та бази даних було вибрано два
програмних забезпечення: NetBeans IDE та Denwer. Була встановлена 7
версія NetBeans IDE, яка вважається найбільш стабільною та 5 версія Denwer,
яка має підтримку PHP5 та phpMyAdmin 3.5, які в свою чергу мають
найбільш сучасний функціонал. Для розробки в NetBeans IDE додатково
були встановлені модулі PHP розробки.
Переваги

NetBeans

IDE

перед

іншим

подібним

програмним

забезпеченням []:
– повна документація;
– наочне представлення ієрархічної структури проекту;
– інтуїтивна допомога програми при процесі розробки;
– повне розуміння усього синтаксису необхідного для веброзробника, а саме: HTML, CSS, PHP, JavaScript, Ajax і т.д.
На початковому етапі було створено базу даних, завдяки вбудованому в
Denwer веб-додатку для керування базами даних phpMyAdmin.
Далі було розроблено зовнішній вигляд адміністративної панелі. В
основному для розробки зовнішнього вигляду адміністративної панелі
використовувались HTML, CSS, JavaScript.
Останній

і

найскладніший

етап

полягав

в

створені

захисту

адміністративної панелі та створені зв’язків між адміністративною панеллю
та базою даних. Все це було написано завдяки PHP та SQL мові. В процесі
розробки було написано безліч функцій та класів, а також багато SQL
запитів.
Частину написаного коду можна переглянути у додатку Б.
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3.2 Загальний опис адміністративної панелі
Згідно з загальним визначенням адміністративна панель – це частина
веб-сайту, зазвичай зберігається в папці-каталозі сайту, дозволяє додавати,
змінювати, видаляти контент та іншу інформацію. При цьому необхідно мати
доступ і права на виконання перерахованих вище дій []. Створена
адміністративна панель повністю відповідає вищезазначеним умовам.
Мета створення адміністративної панелі була поставлена через великий
об’єм інформації про дипломи. Такий великий об’єм інформації майже
неможливо

заповнити

вручну через

чистий

HTML код,

а

готову

адміністративну панель було б дуже складно адаптувати до створеної
бібліотеки.
Тому було вирішено, що для електронної бібліотеки було б доцільним
розробити власну адміністративну панель, яка б надавала користувачеві
найбільш комфортне та правильне редагування змісту бібліотеки.
Адміністративна панель повинна забезпечувати такі функції:
 додавання дипломів;
 видалення непотрібних дипломів;
 додавання інформації про дипломи, яка в свою чергу зберігається
у базі даних;
 редагування інформації про вже додані до бази даних дипломи;
 додавання груп меню до бази даних;
 редагування створених груп;
 видалення непотрібних груп;
 додавання нових користувачів адміністративної панелі, уся
інформація про користувачів зберігається у базі даних;
 редагування інформації про користувачів;
 видалення користувачів адміністративної панелі;
 захист адміністративної панелі за допомогою логіну та паролю.
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3.3 Загальний опис бази даних
Сайт та адміністративна панель були створені за допомогою набору
дистрибутивів Denwer, який в свою чергу містить в собі веб-додаток для
керування базами даних phpMyAdmin. phpMyAdmin - веб-додаток з
відкритим кодом, написаний на мові PHP і представляє собою веб-інтерфейс
для адміністрування СУБД MySQL. phpMyAdmin дозволяє через браузер
здійснювати адміністрування сервера MySQL, запускати команди SQL і
переглядати вміст таблиць і баз даних. Додаток користується великою
популярністю у веб-розробників, оскільки дозволяє управляти СУБД MySQL
без безпосереднього введення SQL команд, надаючи дружній інтерфейс.
База даних складається з восьми таблиць: «cathedra», «specialty»,
«qualification», «group», «student», «professor», «diploms»,

«users». Нижче

показаний рисунок, який графічно описує структуру створеної бази даних.
Рисунок показує усі поля таблиці, їх тип даних, а також розмір; показує
первинні і вторинні ключі.

Рисунок 3.3 – Структура бази даних
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3.3.1 Таблиця «cathedra»
Таблиця містить інформацію про кафедри. При занесенні диплому до
бази даних необхідно вказати кафедру. Це зроблено для кращого пошуку
необхідних дипломів. Структура таблиці показана нижче.
Таблиця 3.3.1 – Структура таблиці «cathedra»
Поле

Тип

Опис

Id

int

Ідентифікатор

Name

varchar

Назва кафедри

3.3.2 Таблиця «specialty»
Таблиця містить інформацію про спеціальності. При занесенні диплому
до бази даних необхідно вказати спеціальність. Це зроблено для кращого
пошуку необхідних дипломів. Структура таблиці показана нижче.
Таблиця 3.3.2 – Структура таблиці «specialty»
Поле

Тип

Опис

Id

int

Ідентифікатор

Name

varchar

Назва спеціальності

3.3.3 Таблиця «qualification»
Таблиця містить інформацію про освітньо-кваліфікаційний рівень. При
занесенні диплому до бази даних необхідно вказати освітньо-кваліфікаційний
рівень. Це зроблено для кращого пошуку необхідних дипломів. Структура
таблиці показана нижче.
Таблиця 3.3.3 – Структура таблиці «qualification»
Поле

Тип

Опис

Id

int

Ідентифікатор

Name

varchar

Назва освітньо-кваліфікаційного рівня
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3.3.4 Таблиця «group»
Таблиця містить усю необхідну інформацію про групи. Вона містить
назву групи. Таблиця має поля «specialty_id», яке являється вторинним
ключем і посилається на назву спеціальності в таблиці «specialty», і
«qualification _id», яке являється вторинним ключем і посилається на назву
спеціальності в таблиці «qualification».
Таблиця 3.3.4 – Структура таблиці «group»
Поле

Тип

Опис

Id

int

Ідентифікатор

specialty_id

int

Вторинний ключ, який вказує на поле “name” в
таблиці «specialty»

qualification _id

Вторинний ключ, який вказує на поле “name” в

int

таблиці «qualification»
Name

varchar

Назва групи

3.3.5 Таблиця «student»
Таблиця містить усю необхідну інформацію про студентів. Вона
містить поле для ПІБ студентів. Таблиця має поля «group _id», яке являється
вторинним ключем і посилається таблицю «group», і

«cathedra_id», яке

являється вторинним ключем і посилається на назву спеціальності в таблиці
«cathedra».
Таблиця 3.3.5 – Структура таблиці «student»
Поле

Тип

Опис

Id

int

Ідентифікатор

group _id

int

Вторинний ключ, який вказує на таблицю
«group»

cathedra_id

int

Вторинний ключ, який вказує на поле “name” в
таблиці «cathedra»

Name
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3.3.6 Таблиця «professor»
Таблиця містить інформацію про викладачів. При занесенні диплому до
бази даних необхідно вказати ПІБ викладача. Це зроблено для кращого
пошуку необхідних дипломів. Структура таблиці показана нижче.
Таблиця 3.3.6 – Структура таблиці «professor»
Поле

Тип

Опис

Id

int

Ідентифікатор

Name

varchar

ПІБ викладача

3.3.7 Таблиця «diploms»
Таблиця містить усю необхідну інформацію про дипломи. Вона містить
поле для назви дипломної роботи. Таблиця має поля «student_id», яке
являється вторинним ключем і посилається таблицю «student», і

«professor

_id», яке являється вторинним ключем і посилається на ім’я викладача в
таблиці «professor».
Таблиця 3.3.7 – Структура таблиці «professor»
Поле

Тип

Опис

Id

int

Ідентифікатор

Name

varchar

Назва дипломної роботи

student_id

int

Вторинний ключ, який вказує на таблицю
«student»

professor_id

int

Вторинний ключ, який вказує на таблицю
«Professor»

file

varchar

Адреса дипломної роботи

anotation

varchar

Адреса анотації

3.3.8 Таблиця «users»
Таблиця містить інформацію про користувачів адміністративної панелі.
Кожен користувач має ім’я, логін, пароль, адрес електронної пошти. Усі
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перелічені дані мають бути унікальними. Усі користувачі поділені на 3 типи:
адміністратор, тестер, користувач. Адміністратор має повний доступ до
адміністративної панелі; тестер має доступ до редагування та перегляду
інформації про дипломні роботи, але не може проводити операції з настройки
та створення користувачів; користувач може лише переглядати інформацію
занесену до бази даних. Структура таблиці показана нижче.
Таблиця 3.3.8 – Структура таблиці “users”
Поле

Тип

Опис

Id

int

Ідентифікатор

Name

varchar

Ім’я користувача

username

varchar

Логін

користувача.

Використовується

при

авторизації користувача
Email

varchar

Пошта користувача

password

varchar

Пароль користувача

usertype

varchar

Тип користувача

Block

tinyint

Поле

блокування

користувача.

Приймає

значення «0» або «1». При значенні «0»
користувач не заблокований, при значенні «1»
користувач заблокований
sendEmail

tinyint

Поле відправки пошти користувачу. Приймає
значення «0» або «1». При значенні «0»
користувач не отримує пошту при авторизації
цього

користувача,

при

значенні

«1»

користувач отримує пошту при авторизації
цього користувача
registerDate

datetime

Дата реєстрації користувача

lastvisitDate

datetime

Дата останнього візиту користувача
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Продовження таблиці 3.3.8
activation

varchar

Поле активації користувача. Приймає значення
«0» або «1». При значенні «0» користувач не
активований, при значенні «1» користувач
активований

3.4 Захист адміністративної панелі
3.5 Детальний огляд адміністративної панелі
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3 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

3.1 Опис предметної області
Предметною областю даної дипломної роботи є програмний продукт
«Електронна бібліотека» у вигляді сайту, виконаного на мові HTML з
використанням СSS та JavaScript, на робочій базі даних на платформі
MySQL.
Сьогодні системи веб архіву та хмарних сервісів використовуються
практично всіма користувачами. Це обумовлено в усіх без винятків областях
діяльності людини, обов’язково пов’язане зі збиранням та обробкою
інформації. З метою автоматизації ведення архіву було розроблено рішення,
про процесі створення електронного архіву на основі аналізу наявних
навчальних планів спеціальностей, що дозволяє аналізувати структуру
навантаження викладачів, а також планувати структурну доопрацювання і
деяку уніфікацію наявних навчальних планів на факультеті біомедичної
інженерії. Отже, зараз необхідно розроблювати рекомендації щодо
вдосконалення роботи в даній області [].
3.2 Призначення та мета розробки проекту
3.2.1 Призначення розробки проекту

Програмний продукт «Електронна бібліотека дипломів факультету
біомедичної інженерії.» розроблена на мові HTML з використанням СSS та
JavaScript. Для веб архівізації робот ФБМІ НТУУ «Київського
Політехнічного Інституту».
Даний програмний продукт дозволяє швидкий та автоматичний доступ
до дипломних робіт. Включає в себе можливість вносити замітки, будь які
правки викладачам, або змогу лише читати у випадку студента.
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3.2.2 Мета розробки проекту

Даний проект призначений для використання його у навчальній
діяльності студента або викладача НТУУ «КПІ» факультету біомедичної
інженерії, для швидкого та зручного доступу до дипломної роботи потрібній
певному претенденту.
Розробка

проектної

частини

«Електронна

бібліотека

дипломів

факультету біомедичної інженерії» призначено для використання при
вдосконаленні чи розробці даного проекту, або подібного йому і для аналізу
концепцій та методологій, що можуть бути використані при розробці схожих
проектів.
3.3 Вимоги до проекту
3.3.1 Загальні вимоги

Всі вимоги до програмного продукту було сформовано перед початком
реалізації. А саме, необхідно провести аналіз предметної області, визначити
основні вимоги до програмного продукту та його функції і змоделювати їх,
створити програмний продукт, доступу до мережі інтернет, дає змогу
користуватися веб архівом для студентів та викладачів ФБМІ «НТУУ КПІ».
3.4 Вимоги до структури та функціонування проекту
3.4.1 Вимоги до вхідних даних
Коректний введення для повноцінного запиту до БД: назви роботи,
прізвища ім’я по батькові дипломного керівника, року, оцінки.
3.4.2 Вимоги до функціональних характеристик
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Програма повинна забезпечувати можливість виконання перерахованих
нижче функцій:
а) Реєстрації;
б) Авторизації;
в) Перегляду дипломних робіт для незареєстрованих користувачів (перегляд
анотацій та назви дипломних робіт);
г) Перегляд та корекція дипломних робіт для зареєстрованих користувачів
(викладачів);
ґ) Робота фільтрів пошуку (коректність роботи запитів БД);
д) Продуктивність структури бази даних;
е) Коректна робота адміністративної панелі;
є) Службу інформаційних посилань.

3.4.3 Вимоги до надійності

Надійне (стійке) функціонування програми має бути забезпечене
виконанням Замовником сукупності організаційно-технічних заходів, перелік
яких наведено нижче:
а) Доступ до мережі інтернет;
б) Градація користувачів (студент\викладач)
в) Організація безперебійного живлення технічних засобів
г) Відмова через некоректні дії користувача
ґ) При рoзрoбці прoграми пoвинна бути виключена мoжливість дій
користувача, здатних привести дo збoю системи.
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д) Постійним виконанням вимог ГОСТ 3396.0-96 (Державний стандарт
України

Захист

Інформації.

Технічний

захист

інформації.

Основні

положення) [].
Своїми діями користувач не може завдати шкоди програмі або викликати
відмови у роботі.
3.5 Показники призначення

Програма повністю відповідає своєму призначенню, а саме:
- Програма зчитує введені користувачем дані і формує з них
відповідний запит до бази даних;
- Зчитування запиту БД та необхідна відповідь;
- Відповідно з введеним фільтром видає потрібну інформацію у
пошуку;
- Сайт має дружній, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс;

3.6.Умови експлуатації
3.6.1.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.
3.6.2 Вимоги до кваліфікації та чисельності персоналу

Жорсткі вимоги присутні. Тільки викладач має змогу вносити правки.
Студент має можливість тільки читати роботу.
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3.6.3 Вимоги до складу і параметрів технічних засобів

До складу технічних засобів повинен входити сервер характеристики
якого повинні бути: Intel Xeon Quad Core з частотою 2.5ГГц (мінімум 4
процессори), оперативною пам’яттю 32 ГБ, жорсткий диск не менше 1 ТБ.

3.6.4 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

Вимоги до інформаційних структур і методів розв'язання, програмних
засобів та захисту інформації:
- системні програмні засоби, що використовуються програмою, повинні бути
представлені

ліцензійною

локалізованою

версією

ОС

Windows

2003/2007/ХР/Vista/7/8.1/10;
- вимоги до захисту інформації (забезпечення закритого доступу до бази
даних, та градації викладач/студент)
3.7 Вимоги до програмної документації
– склад прoграмнoї дoкументації пoвинен включати технічне
завдання;
– стадії і етапи рoзрoбки
– стадії рoзрoбки

3.8 Економічні переваги розробки
Економічні переваги до уваги не беруться.
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5 ОХОРОНА ПРАЦІ

Вступ
Дипломна робота виконується на базі Факультету біомедичної
інженерії і присвячена розробці веб-ресурсу бази даних дипломів факультету
біомедичної інженерії. Тому в даному розділі розглядаються необхідні
засоби безпеки та охорони праці для функціонування сервера у серверній
кімнаті.
Проводиться

аналіз

умов

праці

у

виробничому

приміщенні,

виявляються недотримання норм, що встановлені законодавством, що може
загрожувати небезпекою для життя працівників при експлуатації даної
програмної системи. Задачею даного розділу є виявлення небезпечних та
шкідливих виробничі факторів і ступінь їх небезпечності.
5.1 Характеристика об'єкту та умови його експлуатації.
Серверна кімната

знаходиться на п’ятому поверсі п'ятиповерхової

будівлі за адресою вул. Академіка Янгеля, 16/2. У приміщенні відсутні
шкідливі речовини та сильні вібрації. План приміщення наведений на
рисунку 1 та характеристики вказані у таблиці 5.1.
Таблиця 5.1 – Характеристики приміщення
Параметри

Кількісна і візуальна характеристика

Розміри приміщення

5200 (мм) × 3500 (мм) × 2800 (мм)

Кількість працюючих

1 чол.

Площа

18,2 (м2)

Об’єм

50,96 (м3)
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У приміщенні знаходяться ноутбук Dell Inspiron 3521 та сервер Dell
PowerEdge C6100. В таблиці 2 приведені характеристики обладнання.
Таблиця 5.2 – Характеристики обладнання
Назва

Характеристика

Сервер
Dell Процесор: 8x Intel Xeon Quad Core L5420 2.5Ghz Low Power
PowerEdge
Processor
C6100 (1 шт.)
Оперативна пам’ять: 32GB RAM
RAID-контроллер: LSI SAS1068E (Hardware RAID 0, 1, 5)
Корзина: 16 дисков форм-фактора 2.5" по 4x Supermicro
X7DWT-S5023 Serverboard
Блок питания: 2x500W
Відеоадаптер: вбудований
Габарити (Ш х Д х В): 414 x 717 x 216 мм Вага: 11.94 кг
Серверна шафа Габарити: Ширина: 680 х 640 х 560 мм.
(1 шт.)
Колір: чорний
Максимальне навантаження: 600кг
Рівень захисту: IP20
Роутер (1 шт.)

Габарити: 74 x 111 x 30 мм
WAN-порт Ethernet 4 порти 10 / 100M LAN, 1 порт 10 / 100M
WAN
Бездротові можливості IEEE 802.11n, IEEE 802.11g
Швидкість LAN портів 100 Мбіт / с
Швидкість Wi-Fi 150 Мбіт / с
Частота роботи Wi-Fi 2.4 ГГц 1 антена
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Продовження таблиці 5.2
Джерело
безперебійного
живлення

Тип ДБЖ: Інтерактивний (line-interactive) для комп'ютера

( 1 шт.)

Вхідні параметри мережі: номінальна напруга 230 В (± 4.4%)
min 170 В (± 7%) max 280 В (± 7%). Частота 50/60 Гц

Комутатор

Габарити: 441 х 207 х 44 мм

(2 шт.)

Порти 2 x SFP (mini-GBIC), 24 x Fast Ethernet (10/100 Мбіт /
с), 2 x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбіт / с)

Вихідна потужність: 600 Вт

Ноутбук Lenovo Екран: Глянцевий 15.6 (1366x768) LED HD
B570 (1 шт.)
Процесор: Pentium B960 Sandy Bridge (2.2 ГГц)
Оперативна пам’ять: 4 Гб DDR3 1600MHz
Жорсткий диск: 500 Гб
Відеоадаптер: Intel HD Graphics
Оптичний привід: DVD+/-RW
Стул (1 шт.)

Габарити (ШхДхВ): 600х600х1000 мм

Стіл (1 шт.)

Габарити (ШхДхВ): 1800х1000х1000 мм

Шафа (1 шт.)

Габарити (ШхДхВ): 400х600х100 мм

Кондиціонер
SAMSUNG
AQ12UGF

Тип: спліт-система.

(1 шт.)

Холодо/Теплопроізв.: 3,5/3,8 кВт. Підігрів\охолодження:
1,053/1,09 кВт.
Габарити зовнішнього блока: 470х660х240 мм. Вес: 25 кг.

Радіатор
Кількість секцій: 9 секцій
Summer 120GT
Потужність: 155 Вт
(1 шт.)
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Рисунок 5.1 – План приміщення
1) сервер; 2) серверна шафа; 3)комп’ютер; 4) джерело безперебійного
живлення; 5) роутер; 6) комутатор (світч); 7) кондиціонер; 8) шафа; 9) стіл;
10) стілець.
5.2 Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів
У цьому пункті розглядаються заходи для покращення та забезпечення
нормалізації умов праці при роботі з серверним обладнанням. Небезпечні та
шкідливі виробничі фактори відповідно до ГОСТ 12.0.003-74 за природою дії
поділяються на 4 групи (табл. 5.3).
Таблиця 5.3 – Небезпечні та шкідливі захисні фактори
Фізичні
Мікроклімат,
освітлення, шум,
випромінювання,
електронебезпека,
пожежонебезпека
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5.2.1 Мікроклімат виробничого приміщення
Робота з сервером виконуються

безпосередньо біля серверів і не

потребує фізичного навантаження, тому ці роботи відносяться до категорії
«Легкі роботи – 1а». Людиною виділяється до 120ккал теплової енергії на
годину.
Таблиця 5.4 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні
№
1
2
3
4

5

Джерело зміни
показників мікроклімату
Нагрівання серверної
техніки
Висока температура
повітря зовні (на вулиці)
Низька температура
повітря зовні (на вулиці)
Висока вологість повітря
(в приміщенні)
Протяги

Наслідок
Нагрівання корпусу, процесора сервера та
вихід зі строю
Напруженість та зменшеність
працездатності працівника
Некомфортні умови праці для працівника
Наявність грибку на стінах, підвищення
температури, некомфортні умови праці,
ризик захворювань
Захворювання працівників, збільшення
кількості пилу.

Таблиця 5.5 – Засоби захисту
Вид захисту
У
Технічні технологічному
заходи
обладнанні
У приміщенні

Організаційні заходи
ЗІЗ
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За санітарно-гігієнічним нормуванням відповідного нормативу ДСН
3.3.6.042-99 основні характеристики мікроклімату приміщення відповідають
встановленим нормам.
5.2.2 Освітлення
Основна частина роботи з програмним продуктом відбувається із
зображеннями на екрані монітору ноутбука.
Таблиця 5.6 – Джерела небезпеки пов’язані із освітленням
№
Джерело небезпеки
1 Підвищена яскравість світла
2 Брудне віконне скло
3 Неправильне
налаштування
яскравості монітору
4 Недостатнє місцеве освітлення

Наслідок
Головний біль, перенапруження
очей і як наслідок порушення зору
працівника, втома, негативний
вплив на ЦНС, зниження рівня
працездатності

Таблиця 5.7 – Заходи для нормалізації параметрів освітлення
Вид захисту
У
Технічні технологічному
заходи
обладнанні
У приміщенні

Організаційні заходи
ЗІЗ

Заходи
Антиблікове покриття екрану робочої станції
сервера
Природнє освітлення: бокове (однобічне), 1
вікно на ПН-ЗХ (1,2 м × 2,0м), склопакет
двокамерний.
Штучне
освітлення:
комбіноване
(2
світильники 24W HO G5)
Підтримання чистоти вікон та світильників,
контроль параметрів освітлення робочої зони.
Окуляри для роботи за ноутбуком

Існуючих заходів і засобів для нормалізації параметрів освітлення
достатньо.

Змін Лист
.

№ докум.

Підпис Дата

ЛД11.13.1300.1118.ПЗ

Лист

38

5.2.3 Шум
Приміщення перебуває на значній відстані від гучної вулиці та поблизу
немає гучних об’єктів.
Таблиця 5.8 - Джерела шуму
№
1

Джерело шуму
Вентилятори в блоках живлення
серверу

2

Вентилятори, що охолоджують
процесори

Наслідок
Негативний вплив на:
-ЦНС(роздратування, стомленість і як
наслідок зменшення продуктивності
праці);
-серцево-судинну систему;
-органи травлення (виникає гастрит та
язва шлунку);
-інформаційні аналізатори
(погіршення слуху і зменшення
стійкості ясного бачення та гостроти
зору, погіршення
кольоросприймання)

3 Робота жорсткого диску
4 Шум вулиць та внутрішній шум
Таблиця 5.9 – Засоби захисту від шуму
Вид захисту
Заходи
Технічні
У
технологічному Відсутні зазори у з’єднаннях
заходи
обладнанні
Кулери для відсутності шуму від
перегріву
У приміщенні
Шумоізоляція від зовнішнього шуму
Перегородка серверної шафи з
шумоізоляцією
Організаційні заходи
Чистка апаратних частин від пилу
ЗІЗ
Не передбачені
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5.2.4 Випромінювання
Робота серверної кімнати супроводжується утворенням незначного
електромагнітного випромінювання. Випромінювання створюють екрани
ноутбуків та сервер.
Таблиця 5.10 – Джерела випромінювань та статичної електрики
№ Джерело небезпеки
1 Електромагнітне
випромінювання від серверу
2

Електромагнітне випромінювання
від ноутбука

3

Статична електрика внаслідок
поляризації металевих частин
сервера та ноутбука

Наслідок
Болі у голові, сповільнення пульсу,
порушення діяльності серцево-судинної
системи
Болі у голові, сповільнення пульсу,
порушення діяльності серцево-судинної
системи
Порушення ЦНС, нагрівання шкірного
покрову, мимовільне скорочення м’язів

Таблиця 5.11 – Засоби захисту від випромінювання
Вид захисту
Технічні
заходи

У технологічному
обладнанні
У приміщенні

Організаційні заходи
ЗІЗ

Заходи
Поляризаційна плівка
Екранування спеціальним
огородженням
Режим праці і відпочинку у
приміщенні
Спеціальні захисні окуляри від
елетромагнітного
випромінювання

5.3 Електробезпека
Робоче приміщення офісу обладнано двохпроводною однофазною
електричною мережею змінного струму з напругою 220В. Споживачами
електроенергії є сервер,ноутбук, джерела освітлення, кондиціонер, ДБЖ,
комутатор, роутер.
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Таблиця 5.12 –Джерела небезпеки
№
Джерело небезпеки
1 Пошкоджені кабелі чи несправні
вузли
2 Деталі серверної та комп’ютерної
техніки, що знаходяться під
напругою
3 Відсутність ізоляції

Наслідок
Ураження працівника струмом, як
наслідок пошкодження шкірного
покриву – опіки, механічні
ушкодження; отримання інших
електротравм, що можуть стати
летальними для працівника

Таблиця 5.13 – Засоби захисту від електротравм
Вид захисту
Технічні
заходи

У технологічному
обладнанні
У приміщенні

Організаційні заходи

ЗІЗ

Заходи
Ввімкнення техніки в мережу через
заземлені фільтри.
В коридорі знаходиться
автоматичний вимикач S203-С 6kA
(ABB) на 63A з захисними
характеристиками С ГОСТ Р5034599 (МЭК 60898-95). Прихована та
ізольована проводка. Електричні
блоки безпеки. Встановлено
запобіжники типу «пробкаавтомат».
Всі працюючі ознайомлені з
правилами техніки безпеки,
своєчасне навчання і перевірка
знань працівників з питань
електробезпеки
Діелектричні рукавиці

Апаратне забезпечення та сама серверна знаходяться в задовільному
стані, отже, існуючих заходів та засобів захисту від електротравм достатньо,
щоб забезпечити безпечну роботу.
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5.4 Пожежна безпека
Конструкція будинку виконана із залізобетонних плит, тобто його
конструктивні елементи - не спалювані. Будинок відноситься до I-II ступеня
вогнестійкості. Межа вогнестійкості конструкції 0,5 -2,5 ч.
Згідно до ОНТП 24-86 по вибухонебезпечній і пожежній небезпеці
приміщення відноситься до категорії В, тому що в ньому перебувають
важкогорючі тверді, волокнисті речовини й матеріали: столи із пластмаси,
ПК, монітори, периферія, лінолеум, жалюзі та ін.
Таблиця 5.14 – Джерела небезпеки
№ Джерело небезпеки
1

Несправності
електропроводки,
розеток

2

Щільність
проводки

3

Загоряння будівлі
внаслідок
зовнішніх впливів

4

Недотримання
заходів пожежної
безпеки

5

Матеріали і
речовини, схильні
до займання

Небезпечний
фактор

Наслідок

Виникнення пожежі, яка
Коротке замикання
спричинить травматизм
або пробій ізоляції
працівників; завдасть
негативного впливу ЦНС,
Oплавлення
серцево-судинній, дихальній
ізоляції
системам, можливі летальні
випадки. Також знищення
Виникнення
цінного устаткування,
пожежі чи вибуху
матеріалів
Загоряння
матеріалів,
устаткування
Загоряння
матеріалів

Таблиця 5.15 – Засоби захисту від пожежі
№
Заходи
1 Організаційні
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Продовження таблиці 5.15
2

3

Тех У техн.
Обладнання найбільш стійке до пошкоджень.
нічн обладн.
Вимикати, з розеток, при відсутності.
і
У
Вільний доступ до мережних рубильників та
приміщ. вимикачів. Датчик теплової пожежної сигналізації
Altronics SM-01. У коридорі – пожежний кран та рукав.
ЗІЗ

Протигази, респіратори та маски, захисний одяг.

Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85, шляхи
евакуації людей при пожежі для даного приміщення відповідають
встановленим нормам.
Висновки до розділу
На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що дане
приміщення відповідає нормам з охорони праці за винятком декількох
випадків, в якості недотримання норм експлуатації приміщення та
небезпечних

факторів,

відносно

яких

належить

внести

зміни

для

забезпечення нормальних умов праці. Підтримання відповідного рівня
мікрокліматичних

показників

використовують

необхідні

засоби

та

здійснюють заходи їх контролю.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
В результаті роботи було створено електронну бібліотеку дипломів
факультету біомедичної інженерії.
У відповідності до мети роботи реалізовано у повному обсязі наступні
задачі:
 Проаналізовано усі програмні продукти та мови програмування,
що необхідні для створення бази даних та адміністративної
панелі.
 Було

створено

технічне

завдання,

яке

повністю

описує

електронну бібліотеку.
 Розроблено базу даних та адміністративну панель.
 Створено надійний захист інформації та адміністративної панелі.
 Наповнено базу даних за допомогою адміністративною панелі.
На

даному

етапі

програмний

продукт

повністю

готовий

до

використання. Частина коду написана на PHP тому додати додатковий
функціонал до коду не буде проблемою.
Дану дипломну роботу виконано згідно з «Положенням про державну
атестацію
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