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АНОТАЦІЯ
Розмір пояснювальної записки становить 74 сторінок. Записка містить
11 ілюстрацій та 15 таблиць. Загалом опрацьовано та використано 32 джерел.
В даній роботі розроблено сайт кафедри біомедичної кібернетики з
дистанційним навчанням, а саме його програмный код, верстка, CMS-система,
авторизований доступ. Розглядається реалізація основних функцій сайту:
програмна (написання коду для створення сайта кафедри), функціональна
(робота сайту, можливість додавати інформацію та робота фунцій), функція
авторизованного доступу (авторизованний доступ для викладачів та студентів.
Розробка була здійснена засобами редакторів Notepad++, системи
створення, редагування і керування контентом CMS WordPress 4.2, мовами
гіпертекстової розмітки HTML5 та CSS3 та мовою веб-програмування
Javascript.
У розділі з охорони праці проводиться аналіз можливих небезпек при
роботі з комп'ютером, приймаються заходи щодо зменшення негативних
факторів, таких як шум та недостатня освітленість приміщення.
По темі диплома було написано дві статті у таких конференціях, як:
«Актуальні питання біомедичної та реабілітаційної інженерії» та
Міжнародна кофенреція «Наука вчера, сегодня, завтра»
Ключові слова: сайт кафедри, CMS-система , авторизований доступ.

ABSTRACT

Size of the explanatory note is 74 pages. The note contains 11 illustrations and
15 tables. Total processed and used 33 sources.
In this work the site of the department of biomedical cybernetics to
management, namely its prohramnыy code verst, CMS-system, authorized access.
We consider the implementation of the basic functions of the website: software
(writing code to create the department's website), functional (work site, the ability to
add information and work funtsiy) Authorized access function (an authorized access
for teachers and students.
Development was carried out by means of editor Notepad ++, system creation,
editing and content management CMS WordPress 4.2, hypertext markup language
HTML5 and CSS3 and web programming language Javascript.
In the section of the safety is making the analysis of potential hazards with
computer working, improve measures to reduce the negative factors, such as noise
and insufficient illumination of the room.
On the subject of the diplom was written two articles in such conferences as:
"Current issues of biomedical engineering and rehabilitation" and International
conferences "Science yesterday, today, tomorrow"

Keywords: Site, CMS-system, authorized access.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ
ТЕРМІНІВ

CMS – Content Management System (система керування веб-сайтом)
HTML – HyperText Markup Language (мова гіпертекстової розмітки)
CSS – Cascading Style Sheets (каскадні таблиці стилів)
Javascript – мова веб-програмування
On-line – режим реального часа, піключення
WWW – World Wide Web
HTTP – Hyper Text Transfer Protocol (протокол передачі гіпертекстової
інформації)
Авторизований доступ – рівнями та засобами доступу до певного
захищеного ресурсу, як в фізичному розумінні (доступ до кімнати готелю за
карткою), так і в галузі цифрових технологій (наприклад, автоматизована
система

контролю

доступу)

та

ресурсів

системи

залежно

від ідентифікатора і пароля користувача або надання певних повноважень
(особі, програмі) на виконання деяких дій у системі обробки даних.
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ВСТУП
Сучасний стан освіти у вищих навчальних закладах вимагає високого рівня
інтегрованості інформаційних технологій та кваліфікованого персоналу
відповідно. Практично всі процеси, які відбуваються в навчальних закладах
використовують певне інформаційне забезпечення.
На даний момент існує безліч програмних засобів, які допомагають
пришвидшити та підвищити якість виконання тих чи інших функцій під час
розподілу педагогічного навантаження. З цих міркувань було прийнято рішення
про розробку сайту кафедри біомедичної кібернетики, яке спростить роботу
викладача та студента.
Основними цілями розробки сайту кафедри є прискорення обміну
інформації між викладачем та студентом; більш повне надання інформації;
полегшення у відслідковуванні виконання студентами завдань; покращення
рівня знань студентів завдяки додаткової інформації про певний предмет.
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1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Опис предметного середовища
Навчальний процес у вищих навчальних закладах - це система
органiзацiйних i дидактичних заходiв, спрямованих на реалiзацiю змiсту освiти
на певному освiтньому або квалiфiкацiйному рiвнi вiдповiдно до державних
стандартiв освiти.
Навчальний процес органiзовується з урахуванням можливостей сучасних
iнформацiйних технологiй навчання та органiзовується на формуванні освiченої,
гармонiйно розвиненої особистостi, здатної до постiйного оновлення наукових
знань, професiйної мобiльностi та швидкої адаптацiї до змiн i розвитку в
соцiально-культурнiй сферi, в галузях технiки, технологiй, системах управлiння
та органiзацiї працi в умовах ринкової економiки.
Змiст освiти - це науково-обгрунтована система дидактично та методично
оформленого навчального матерiалу для рiзних освiтнiх i квалiфiкацiйних рiвнiв.
Змiст

освiти

визначається

освiтньо-професiйною

програмо

пiдготовки,

структурно-логiчною схемою пiдготовки, навчальними програмами дисциплiн,
iншими нормативними актами органiв державного управлiння освiтою та вищого
навчального закладу i вiдображається у вiдповiдних пiдручниках, навчальних
посiбниках, методичних матерiалах, дидактичних засобах, а також при
проведеннi навчальних занять та iнших видiв навчальноi дiяльностi [1].
Для конкретизацiї планування навчального процесу на кожний навчальний
рiк складається робочий навчальний план.
Оскільки ключовим суб’єктом навчального процесу є викладач, тому при
організації навчального процесу необхідним пунктом для виконання є
планування робочого часу викладачів.
Відповідно до [2], робочий час викладача (професора, доцента)
визначається обсягом його навчальних, методичних, наукових і організаційних
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обов'язків у поточному навчальному році, відображених в індивідуальному
робочому плані.
Обсяг навчальних занять конкретного викладача, виражений в облікових
(академічних) годинах, складає його навчальне навантаження. Відповідно до [3]
час виконання навчального навантаження не може перевищувати 900 годин на
навчальний рік.
Зважаючи, що нормативними документами для викладачів вищих
навчальних закладів III-IV рівнів акредитації не встановлено чітких меж
тривалості робочого часу продовж облікового періоду, вищий навчальний заклад
має самостійно обрати форму його обліку відповідно до [4].
Відповідно норм встановлених міністерством освіти та науки і вищими
навчальними закладами розподіл педагогічного навантаження викладачів займає
ключову роль у формуванні навчального процесу.
Опис процесу діяльності
Розглянемо дії, які має виконувати сайт кафедри для розподілу
педагогічного навантаження викладачів кафедри та полегшення навчання
студентів, за допомогою додавання на сайт важливої інформації про події та
додатковий матеріал по предметам, які наведені в додатку.
У процесі роботи сайту можна виділити такі етапи:
–

Додавання інформаціїї про важливі події;

–

Додавання додаткового матеріалу по дисциплінам ;

–

Авторизованний доступ для викладачів та студентів;

–

Онлайн-тестування.
Опис функціональної моделі
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Для опису функціональної моделі застосуємо схему структурну варіантів
використання, яка наведена в додатку.
Дійовою особою є адміністратор, який є співробітником кафедри, що може
здійснювати:
1) ведення інформації для формування педагогічного навантаження:
- ведення інформації про організацію навчального процесу (курс, семестр,
ОКР та інше);
- ведення інформації про викладачів кафедри;
- ведення інформації про контингент студентів кафедри;
- ведення інформації про навчальні дисципліни;
- ведення інформації про інші види навчальних робіт;
2)

Керування зареестрованними користувачами:

- надання прав користувачам;
3)

відслідковування виконання студентами онлайн тестів.
Постановка задачі

1.4.1 Призначення розробки
Призначенням комплексу задач є розподіл педагогічного навантаження
між викладачами кафедри та формування звітної документації.
1.4.2 Цілі та задачі розробки
Цілями даної розробки є:
-

Розробка для кафедри сайту;

-

зменшення часу на процес розподілу педагогічного навантаження
між викладачами кафедри ВНЗ та студентами;

-

полегшення у відслідковуванні виконання студентами завданнь;

-

швидкий зв'язок з викладачем завдяки програмному забезпеченню

Skype та можливість спілкування зареєстрованих користувачів через сайт.
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Для досягнення поставлених цілей необхідно вирішити наступні задачі:
1)

Створити сайт

2)

Додавання та редагування інформації:
- ведення інформації про організацію навчального процесу (курс,
семестр, ОКР та інше);
- ведення інформації про викладачів кафедри;
- ведення інформації про контингент студентів кафедри;
- ведення інформації про навчальні дисципліни;
- ведення інформації про інші види навчальних робіт;

3)

полегшення у відслідковуванні виконання студентами завданнь:
- формування онлайн тестування;

4)

Розробити скрипт який буде навадати можливість спілкування

зареєстрованих користувачів:

Аналіз існуючих сайтів кафедр

Розглянемо існуючі сайти кафедр інших факультетів.
Сайти кафедр інших факультетів кафедра «теоретичних основ радіотехніки
факультет РТФ, кафедра «екобіотехнології та біоенергетики» факультет ФБТ, та
«Кафедра технiчної кiбернетики» факультет ФІОТ в них є між собою схожість,
всі вони несуть інформаційний характер про свою кафедру, їхні новини та події.
Такого роду сайти відносять до «статичних», тобто вони несуть інформації щодо
новин кафедри .
Переваги «статичних» сайтів кафедр:
 для створення сторінок є можливісь використовувати однотипний
шаблон, але з різним оформленням ;
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 швидке кешування сторінок;
 можливість простого переноса на інший сервер;
 простота в офомленні;
 легкість редагування інформації.
Недоліки «статичних» сайтів науково-практичних конференцій:
 Немає можливість займатись важким контентом, тобто щоб відрегувати
інформацію треба прописувати HTML-код;
 Щоб наповнити новою інформацією необхідно треба отримати FTP
доступ сайту;
 Не має можливості реєстрації.
Сайти «статичних» кафедр несуть всю необхідну інформацію про новони
та події кафедр. Вони не мають управлінням над файлами, реєстраціэю, та
надавання прав зареэстрованним юзерам.
Сайти

кафедр

«технiчної

кiбернетики»

та

«екобіотехнології

та

біоенергетики» мають багатомовний інтерефейс, що є плюсом, тому що
інострані студенти зможуть ознайомитись з інформацією про факультет.
Висновок до розділу 1
У даному розділі описане предметне середовище для якого розробляється
програмне забезпечення. Наведені основні поняття та визначення відповідно
напрямку діяльності. Описаний процес діяльності. Розглянута та описана
функціональна модель комплексу, виявлені головні дійові особи (актори), для
детального опису моделі наведена схема структурна варіантів використання.
Сформульоване призначення комплексу задач, а також визначені цілі та
задачі комплексу задач та проведен аналіз з іншими сайтами кафедр.
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МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

2
Засоби і методи

Для створення програмного продукту було використано наступні
програмні засоби:
–

Мова гіпертекстової розмітки HTML5;

–

Платформа .NET Framework 4.5.1;

–

Cистема керування вмістом з відкритим кодом -WordPress;

–

Каскадні таблиці стилів - Css;

–

Локальний сервер Denwer

–

Текстовий редактор - Notepad++.

Мова гіпертекстової розмітки HTML5
HTML5 — наступна версія мови HTML. До складу робочої групи з HTML
5 увійшли AOL, Apple, Google, IBM, Microsoft,Mozilla, Nokia, Opera та кілька
сотень інших виробників.
Існує деяка плутанина щодо версійності, оскільки існують дві незалежні
групи розробників — WHATWG та W3C.
WHATWG відмовились від принципу «версійності», в користь «вічної
розробки» при прийнятті HTML специфікації.[5] Таке рішення було спричинено
намаганням пришвидшити втілення стандарту в життя, тобто розробникам веб
браузерів не потрібно чекати допоки вийде офіційна затверджена версія
специфікації (специфікація перейде в стан recomendation), вони можуть
втілювати певні частини специфікації вже зараз. Тому за версією WHATWG
існує тільки одна специфікація, яка постійно розвивається — HTML.
Ці дві групи працювали в тандемі, WHATWG писав специфікації в режимі
«живого стандарту», а W3C брав ці специфікації як «знімки», й впроваджував їх
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у чіткі версії своєї специфікації. W3C працював значно повільніше, бо повинен
забезпечувати вимоги більшого спектра користувачів, а не тільки веббраузерів.[8]
28 жовтня 2014 консорціум W3C оголосив про надання набору
специфікацій HTML5 статусу рекомендованого стандарту.[7] Цікаво, що у цьому
вигляді специфікації HTML 5.0 були сформовані ще два роки до того, після чого
робота була зосереджена на проведенні тестування та оцінки сумісності
доступних реалізацій. На час стандартизації HTML5 вже давно став
стандартом де-факто і активно використовується у веб-застосунках. Фактичне
затвердження стандарту лише формально поставило крапку в просуванні
HTML5 і підтвердило повсюдність і коректність його реалізації.
Специфікації HTML5 не обмежуються тільки розміткою і включають в
себе низку веб-технологій, котрі у сукупності формують відкриту Вебплатформу — програмне оточення для роботи крос-платформових застосунків,
здатних взаємодіяти з обладнанням, і які підтримують засоби для роботи з відео,
графікою і анімацією, що надає розширені мережеві можливості.
Введено нові теги, а деякі прибрано:
У загальному з нової версії мови розмітки пропонується прибрати близько
15 теґів.
При прийнятті рішення про введення нових тегів було розглянуто
більшість популярних сайтів і виділено основні елементи, які були спільними
для всіх веб-сторінок.
Розмічаючи області на сторінці за допомогою певних елементів, ця
технологія може допомогти полегшити користувачеві навігацію. Наприклад, він
може легко пропустити розділ навігації або швидко переходити від однієї статті
до іншої без необхідності для авторів робити відповідні посилання. Автори
також отримують вигоду в результаті заміни великої кількості div-ів одним з
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декількох відповідних елементів, що також приводить до чистого і легкого для
автора початкового коду.
Елементами header є заголовки розділів. Вони можуть складатися з
декількох частин — наприклад, було б виправдано розділяти блок заголовка на
підзаголовки, історію версій або вказання авторства. Елемент footer визначає
нижню частину розділу, до якого він відноситься. Зазвичай він містить
інформацію про розділ — наприклад, ім'я автора, посилання на схожі документи,
копірайт і тому подібне. Блок nav містить список посилань для навігації.
Підходить, наприклад, для навігації по сайту, або для змісту. Елемент aside
підходить для розміщення вмісту яким-небудь чином спорідненого основному
контенту. У звичайному випадку буде корисний для розмітки бічної колонки. Тег
section представляє загальний розділ документа або додатку, наприклад, такий
як розділ. Тег article відзначає незалежний розділ документа, сторінки або сайту.
Застосуємо для такого вмісту як новини, запису блога, повідомлення у форумі
або коментарі користувачів.
Підтримка тегів <video> та <audio>
В HTML 5 для того, щоб підключити до сторінки відео або аудіо-доріжку,
достатньо скористатись відповідними тегами.
Такі

сайти

як Youtube, Viddler, Revver, Myspace та

десятки

інших

дозволяють будь-кому опублікувати своє відео або аудіо. Багато сайтів удаються
до Flash, щоб забезпечити потрібну функціональність, оскільки HTML 4.1 не
вистачає засобів для вбудовування та управління мультимедіа. І, хоча такі
можливості надають різноманітніплагіни (Quicktime, Windows Media тощо), в
наш час Flash — це єдиний широко поширений плагін, який надає кросбраузерне рішення з відповідним API для розробників.
Як доведено великою кількістю медіа-програвачів на основі Flash, автори
зацікавлені в наданні інтерфейсу з їхнім власним дизайном, який, як правило,
дозволяє користувачам включати, ставити на паузу, зупиняти, перемотувати і
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управляти гучністю. Стоїть завдання надати таку функціональність за
допомогою додавання можливості вбудовувати відео і аудіо засобами браузера,
а також надати DOM API для доступу скриптів.
Елементи video і audio легко дозволяють це зробити. Більшість API —
загальні між цими елементами, з відмінностями лише відносно до visual і неvisual медіа. Всі сучасні браузери (окрім Internet Explorer) вже реалізували
підтримку даних елементів. Найпростіший спосіб вбудувати відео — це
використовувати тег video і дозволити браузеру відобразити інтерфейс за
умовчанням. Булевий атрибут controls визначає чи включати за умовчанням цей
користувацький інтерфейс.
Необов'язковий атрибут poster може використовуватися для вказання
зображення, яке буде відображатися до того як відео почне програватися. Хоча є
формати відео, що підтримують власний попередній перегляд (такі як Mpeg-4),
цей спосіб — рішення, що дозволяє бути незалежним від відео-формату.
Також просто підключити і аудіо — використовуючи елемент audio. Хоча
по очевидних причинах у тега audio немає атрибутів height, width і poster, між
video і audio більшість атрибутів спільні.
У HTML 5 включений елемент source для вказівки альтернативних відео і
аудіо файлів, щоб браузер міг вибрати той, який підходить до підтримуваного
медіа-типу абокодеків. Атрибут media визначає вибір медіа-запиту, що базується
на обмеженнях пристроїв, а атрибут type — можливості медіа-типів і кодеків.
Коли використовується атрибут source, слід опускати src в елементах video
(audio), інакше source буде проігнорований.
Є багато інших атрибутів і API для відео і аудіо елементів, не описаних тут.
Докладніше можна дізнатися в поточній версії специфікації.
Платформа .NET Framework 4.5.1
.NET Framework – це фреймворк для створення додатків під ОС Windows,
Windows Phone, Windows Server і Windows Azure. Вона складається з середовища
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CLR і бібліотеки класів. NET Framework, яка містить класи, інтерфейси і типи
значень, що підтримують широкий діапазон технологій. Платформа. NET
Framework надає кероване середовище виконання, яке спрощує розробку і
розгортання додатків, а також можливості інтеграції з різними мовами
програмування, включаючи Visual Basic і Visual C#[9].
Cистема керування вмістом з відкритим кодом - WordPress
WordPress — це проста у встановленні та використанні система керування
вмістом з відкритим кодом, яка широко використовується для створення вебсайтів. Сфера застосування — від блогів до складних веб-сайтів. Вбудована
система

тем

і плаґінів в

поєднанні

з

вдалою

архітектурою

дозволяє

конструювати на основі WordPress практично будь-які веб-проекти [10].
Написана

на

мові

програмування PHP з

використанням

бази

даних MySQL. Сирцевий код поширюється на умовах ліцензіїGNU General
Public License.
Дизайн, управління системою та інші можливості:
 простота встановлення, простота налаштувань;
 підтримка веб-стандартів (XHTML, CSS);
 модулі для підключення (плаґіни) з унікально простою системою їх
взаємодії з кодом; можливість автоматичного встановлення та
оновлення версії безпосередньо з панелі адміністратора;
 підтримка так званих «тем», з допомогою яких легко змінюється як
зовнішній вигляд, так і способи виведення даних;
 можливість редагувати шаблони одразу в панелі адміністратора;
 «теми» реалізовані як набори файлів-шаблонів на PHP (у HTMLрозмітку вставляються PHP-мітки);
 багато бібліотек «тем» і «плаґінів»;
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 потенціал архітектури дозволяє легко реалізовувати складні
рішення;
 СЕО-оптимізована система;
 наявність українського перекладу.
Публікація та редагування:
 миттєва публікація;
 підтримка RSS, Atom, trackback, pingback;
 наявність ЛЗУ (людино-зрозумілий URL);
 редагування WYSIWYG-редактором з можливістю вставлення
форматованого тексту (наприклад з програми Microsoft Word) або
редагування за допомогою HTML-розмітки.
Контент:
 наперед заплановані публікації;
 багатосторінкові записи;
 прикріплення файлів та зображень до записів;
 можливість створення статичних сторінок;
 можливість створення свого типу контенту у власних темах;
 категорії, теги, коментування тощо.
Content Management System, CMS
Систе́ма керува́ння вмі́стом (СКВ; англ. Content Management System,
CMS) — програмне

забезпечення для

організації веб-сайтівчи

інших

інформаційних ресурсів в Інтернеті чи окремих комп'ютерних мережах.
Існують сотні, а може, навіть й тисячі доступних CMS — систем. Завдяки
їхній функціональності їх можна використовувати в різних компаніях.
Незважаючи на широкий вибір інструментальних та технічних засобів, наявних
в CMS, існують загальні для більшості типів систем характеристики.
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Перші СКВ були розроблені у великих корпораціях для організації роботи
з документацією. У 1995-му від компанії CNET відокремилася окрема компанія
Vignette, яка започаткувала ринок для комерційних СКВ. З часом діапазон
продукції розширювався і все більше інтегрувався у сучасні мережеві рішення
аж до популярних веб-порталів.
Багато сучасних СКВ поширюються як безкоштовні і легкі у встановленні
(інсталяції)

програми,

які

розробляються

групами

ентузіастів

під

ліцензією GNU/GPL.
Системи управління веб-сайтом часто розраховані на роботу у певному
програмному середовищі. Наприклад, система MediaWiki, під управлінням якої
працює Вікіпедія, написана мовою програмування PHP і зберігає вміст і
налаштування у базі даних типу MySQL або PostgreSQL; тому для її роботи
потрібно,

щоб

на сервері,

де

вона

розміщена,

були

встановлені веб-

сервер (Apache, IIS чи інший), підтримка PHP та системи керування базами
даних MySQL або PostgreSQL, а також, в разі необхідності, додаткові програми
для обробки зображень чи математичних формул. Такі вимоги є досить типовими
для відкритих СКВ.
Різновиди СКВ:
 Web content management systems для управління веб-сайтами
(наприклад, енциклопедіями, подібними до Вікіпедії, онлайнвиданнями, блогами, форумами, корпоративними чи персональними
веб-сторінками та ін.)
 Транзакційні СКВ для забезпечення транзакцій у електронній
комерції.
 Інтегровані СКВ для роботи з документацією на підприємствах.
 Електронні бібліотеки (Digital Asset Management) для забезпечення
циклу життя файлів електронних медіа (відео, графічн., презентації
тощо).
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 Системи для забезпечення циклу життя документації (інструкції,
довідники, описи).
 Освітні СКВ — системи для організації Інтернет курсів та
відповідного циклу життя документації. Наприклад:
Системи, що мають українську локалізацію:
— Moodle — використовується більш ніж 20 ВНЗ України, має
українську локалізацію;
— MaxSite CMS — досить гнучка в налаштуванні CMS на
CodeIgniter, має українську локалізацію;
— Joomla — повна українська локалізація Joomla! 1.5.x, Joomla!
1.0.x — переклад фронтальної частини. Переклади розширень.
— ATutor — використовується у Тернопільському національному
технічному університеті імені Івана Пулюя;
— Ilias — використовується у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка.
Системи, що не мають української локалізації але одночасно не
мають проблем із відображенням символів кирилиці (ті, що працюють з
шрифтами юнікод UTF-8):
— OLAT;
— Interact;
— Docebo;
— Wordcircle;
— e107.
 Платформенні

СКВ (Platform

Content

Management

Systems)

підтримують автоматизацію роботу з комп'ютерними файлами,
папками, програмами у визначеному програмному середовищі.
 Корпоративні СКВ (Enterprise content management systems) з
різноплановим

пристосуванням

для

потреб

підприємницької

діяльності. Підтримують цикл життявнутрішньої і зовнішньої
документації.
Приклади корпоративних СКВ:
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— RedDot;
— Microsoft CMS;
— Rhythmyx;
— Documentum;
— Open pages;
— Chrystal Software;
— Viagnette;
— CyberTeams;
— Blue Martini;
— Tikiwiki CMS Groupware;
Найпоширеніші функції CMS — систем перераховані нижче:
 Створення контенту. Це сукупність завдань, які виконують автори
текстів, фотографи, графічні художники, відео продюсери і
звукорежисери, маркетингові експерти, юристи та інші люди, які
подають оригінальний матеріал для користувачів веб-сторінки.
 Збір та адаптація контенту з існуючих джерел.
 Класифікація та індексування контенту. Контент повинен бути
описаний формальними ознаками (наприклад, дата створення, автор)
і класифікаційними даними (наприклад, предметна категорія чи
ключові слова). Така діяльність описується як зв'язання контенту та
метаданих.
 Перегляд контенту. Необхідний для всіх видів опублікованого
контенту.
 Затвердження.

Формальне

затвердження

опублікованого

контенту — важлива складова правової відповідальності за нього.
 Перетворення контенту. Тексти, графіка, звуки та інші форми
контенту мають бути перетворені до формату, що є найзручнішим
або використовується в даній CMS — системі.
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 Зберігання контенту. Контент, як правило, зберігається в файлах або
в БД. У випадку складніших застосувань контент підлягає
управлінню версіями програмного забезпечення (SMC).
 Тестування і верифікація контенту. Може стосуватись різних
аспектів, таких як:
1. Розірвані зв'язки;
2. Сторінки, які повільно відкриваються;
3. Програмні помилки в аплетах і скриптах;
4.

Помилки в комунікації клієнт-сервер.
 Перевірка готовності контенту — це тип тестування, який включає
верифікацію (перевірку) завершеності та цілісності великого об'єму
контенту (наприклад, інформацію про різні аспекти нової послуги).
 Публікація. Враховує всі фізичні аспекти публікації контенту,
включаючи дублювання контенту на різних серверах.
 Підтримка, актуалізація та контроль за змінами. Включає моніторинг
опублікованого контенту та реагування на сигнали та необхідність
змін.
 Recall та архівування. Recall може відбуватися з багатьох причин —
наприклад, втрата актуальності контенту, втрата законних прав на
контент, низька частота відвідуваності, поява новішого контенту
тощо. Будь-який Recalled контент є архівований.
 Звіти та аналіз. Включає різні форми звітування та аналізу, з метою
кращого

обслуговування

користувачів,

покращення

вигляду

порталу.
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Каскадні таблиці стилів – Css
Cascading Style Sheets (каскадні таблиці стилів) - технологія опису
зовнішнього

вигляду

документа,

написаного

мовою

розмітки.

CSS

використовується переважно для оформлення HTML- і XHTML-документів, але
іноді і для інших XML-структурованих документів (наприклад, в браузере
Mozilla для оформлення елементів графічного інтерфейсу, XUL). [11]
CSS використовується розробниками веб-сторінок для завдання кольорів,
шрифтів, розташування і інших аспектів представлення документа. Основною
метою розробки CSS було розділення вмісту (написаного на HTML або іншій
мові розмітки) від представлення стилю документа. Це розділення може
збільшити доступність документа, надати велику гнучкість і можливість
управління його виглядом, а також зменшити складність і повторюваність в
структурному вмісті. Крім того, CSS дозволяє представляти один і той же
документ в різних стилях. [12]
Стандарт CSS визначає пріоритети, у порядку яких застосовуються
правила стилів, якщо для якогось елементу підходять деякі правила одночасно.
Це називається "каскадом", в якому для правил розраховуються пріоритети або
"ваги", що робить результати передбаченими.
Таблиця стилів складається з набору правил. Кожне правило, у свою чергу,
складається з одного або декількох селекторів, розділених комами і блоку
визначень.
До появи CSS оформлення веб-сторінок здійснювалося безпосередньо
усередині вмісту документа. Проте з появою CSS стало можливим принципове
розділення змісту і представлення документа. За рахунок цього нововведення
стало можливим легке застосування єдиного стилю оформлення для маси
схожих документів, а також швидка зміна цього оформлення.
Переваги CSS розмітки:
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Декілька дизайнів сторінки для різних пристроїв перегляду. Наприклад, на
екрані дизайн буде розрахований на велику ширину, під час друку меню не
виводитиметься, а на КПК і стільниковому телефоні меню буде внизу за вмістом.
Зменшення часу завантаження сторінок сайту за рахунок перенесення правил
представлення даних в окремий CSS-файл. В цьому випадку браузер завантажує
тільки структуру документа і дані, що зберігаються на сторінці, а представлення
цих

даних

завантажується

браузером

тільки

один

раз

і

кешується.

Простота подальшої зміни дизайну. Не потрібно правити кожну сторінку, а лише
змінити

CSS-файл. Додаткові

можливості

оформлення. Наприклад, за

допомогою CSS-розмітки можна зробити так, щоб меню було завжди видно при
скролінгу сторінки.
Локальний сервер Denwer
Джентльменський набір Web-розробника («Д.н.w.р», читається «Денвер»
– майже як назва міста) – найвідоміший проект Лабораторії dk, набір
дистрибутивів (Apache, PHP, MySQL, Perl і т.д.) і програмна оболонка,
використовувані Web-розробниками (програмістами та дизайнерами) для
налагодження

сайтів

на «домашній» (локальній) Windows-машині без

необхідності виходу в Інтернет. [13]
www.denwer.ru – Офіційний сайт Денвера
Базовий пакет Денвера включає:
 Apache, SSI, mod_rewrite, mod_php
 PHP4 з підтримкою GD і MySQL
 MySQL4 з підтримкою транзакцій (mysqld-max)
Система управління віртуальними хостами, заснована на шаблонах. Щоб
створити новий хост, потрібно лише додати директорію в каталог / home,
правити

конфігураційні

файли

не

потрібно.

За

замовчуванням

вже

підтримуються схеми іменування директорій багатьох популярних хостерів; нові
можна без зусиль додати
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Система керування запуском і завершенням
phpMyAdmin – система керування MySQL через Web-інтерфейс
Ядро Perl без стандартних бібліотек (вони поставляються окремо)
Емулятор sendmail (відлагоджувальна «заглушка», складається приходять
листи в / tmp); підтримується робота разом з PHP і Perl
Інсталятор (щось на зразок InstallShield)
Система може запускатися з flash-накопичувача без яких-небудь проблем
Текстовий редактор - Notepad++
Notepad++ — текстовий редактор, призначений для програмістів і тих[14],
кого не влаштовує скромна функціональність Блокнота, що входить до складу
Windows. Notepad++ базується на компоненті Scintilla (потужному компоненті
для

редагування), написаному на C++ з

використанням

тільки Windows

API і STL, що забезпечує максимальну швидкість роботи при мінімальному
розмірі програми. Інтерфейс у Notepad++ — багатомовний (українська — є).
Серед особливостей програми — підсвічування синтаксису та підтримка великої
кількості

мов

програмування

Script, ASCII,Visual

(C, C++, Java, XML, HTML, PHP, Java

Basic/VBScript, SQL, Ruby, CSS, Pascal, Perl і Python),

багатомовна підтримка, робота з декількома документами.
Основні можливості Notepad++:
 підсвічування синтаксису тексту в залежності від мови
програмування, режим якого може налаштувати користувач;
 Можливість згортання блоків згідно з синтаксисом мови
програмування;
 WYSIWYG (друкуєш і отримуєш те, що бачиш на екрані);
 Авто-завершення слова, що набирається;
 Одночасна робота з безліччю документів;
 Підтримка регулярних виразів для пошуку й заміни;
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 Повна підтримка перетягування фрагментів тексту;
 Динамічна зміна вікон перегляду;
 Автоматичне визначення стану файлу;
 Збільшення і зменшення;
 Підтримка великої кількості мов;
 Замітки;
 Плагіни;
 Запис макросу і його виконання.
Загальні вимоги
Даний програмний продукт являє собою реалізацію сайту кафедри
біомедичної кібернетики і для правильної роботи даного програмного
забезпечення до складу технічні засобів повинні входити:
1)

комп’ютер з такою конфігурацією:

–

процесор з частотою не менше 1ГГц;

–

об’єм оперативної пам’яті не менше 4 Гб;

–

вільний простір на жорсткому диску: не менше 150 Мб;

2)

додатково має бути встановлене наступне програмне забезпечення:

–

операційна система Windows 7 або вище;

–

версія .NET Framework 4.5.1;

–

версія Notepad++ 6.5 або вище

комп’ютерна периферія, до складу якої входить:
–

монітор;

–

комп’ютерна миша;

–

клавіатура;
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Висновки до розділу 2

В даному розділі було наведено опис засобів, які найбільш підходять для
розробки даного програмного забезпечення. Описано їх можливості та
обмеження. Надано інформацію про переваги цих засобів розробки для
створення програмного забезпечення.
Надана інформація про загальні вимоги для виконання цієї роботи.
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3

3.1

РОЗРОБКА САЙТУ КАФЕДРИ

Cтворення сайту кафедри

Метою розробки є створення сайту кафедри біомедичної кібернетики, який
буде служити допомогою студентам та викладачам в середовищі Інтернет.
Сайт кафедри створюється на базі Wordpress . Cайт повиннен виконувати такі
функції функції [15]:
 зміної інформаційної структури при необхідності;
 редагування зовнішнього вигляду та зміста веб-сторінок;
 обмін інформації між студентом та викладачем
 створення авторизованого доступу.
Система адміністрування повинна забезпечувати такі функції:


легко змінювати структуру сайту;



додавати або редагувати інформаційне наповнення сайту;



інтерактивне спілкування з студентами.
3.2

Загальні положення

Розробка проводяться на основі наступних документів:
 ГОСТ

34.60392.

Інформаційна

технологія.

Види

випробувань

автоматизованих систем;
 ГОСТ РД 50-34.698-90. Автоматизовані системи вимог до змісту
документів.
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3.3

Результати випробуваннь

В процесі тестування було проведено випробування наступних функцій:
–

створити сторінку викладача, посаду, ступінь, та подання на інший сайт;

–

створити додаткові сторінки;

–

створити додаткових юзерів;

–

наданя прав користувачу;

–

занести дані по розділам.
Всі тести було проведено за допомогою функціонального тестування.

Нижче описано приклади тестування кожної функції системи.
1)

Створити сторінку викладача, посаду, ступінь, та подання на інший

сайт.
Після відкриття сайту, необхідно зайти в адмін-панель[16] сайту(Рисунок
3.3.1)

.
Рисунок 3.3.1- Вхід до адмін панелі сайту кафедри
Після введення логіну і паролю, ми переходимо в адмін панель (Рисунок
3.3.2)
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Рисунок 3.3.2- Адмін панель сайту кафедри
Далі необхідно перейти до вкладки «Викладачі» та натиснути «Додати
викладача», відкриється вікно (Рисунок 3.3.3) де можливо буде заповнити «Ім’я
викладача» «про викладача» його «посада», «коло наукових інтересів»,
«дисципліни» який він викладає, та адрес на сайт http://intellect.bmc.fbmi.kpi.ua
після введення даних необхідно натиснути на кнопку «Опублікувати». Ваші
ведення данні можна буде переглянути на сайті в розділі «Про кафедруСпівробітники» (Рисунок 3.3.4)

Рисунок 3.3.3- Cторінка для додавання викладачів
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Рисунок 3.3.4- Cторінка «Про кафедру- Співробітники»

2)

Створити додаткові сторінки.

Необхідно перейти в адмін-панелі до вкладки «Сторінки» натиснути
«Додати сторінку», далі ввести назву сторінку, та необхідний контект до цієї
сторінки
3)

Створити додаткових юзерів.

Щоб створити додаткового юзера, на сайті необхідно натиснути на меню
«вхід» перед вами з’явиться сторінка реєстрації(Рисунок 3.3.5)

Рисунок 3.3.5- Сторінка реєстрації
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Далі водимо логін для подальшого входу на сайт, e-mail та пароль,
натискаемо «Відправити» і на почту прийде повідомлення о реєстрації, далі
можно ввести свій логін та пароль, вас перекине на персональну сторінку де
можна буде ввести ваші дані ФІО, тощо.
4)

Надання прав користувачу.

Надавати права може адміністратор через адмін-панель, для цього
необхідно в адмін-панелі перейти до вкладки «Користувачі- Всі користувачі»
(Рисунок 3.3.6), обираємо потрібного відкривається вікно редагування де,
також можливо вписати його ФІО, надати йому нового пароль, а також його
права на сайті (Рисунок 3.3.7).

Рисунок 3.3.6- Cторінка «Користувачі- Всі користувачі»
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Рисунок 3.3.7- Сторінка редагування користувача

3.4

Додавання нових записів та новин на сайт

Незалежно від того завершені всі сторінки чи ні, відповідальний за контент
зможе

наповнювати

сайт,

додавати

новини,

події,

надавати

права

зареестрованим користувачам. Якщо надавати певних прав це зможе робити
виклад або навіть студент. Щоб почати працювати записами [17] з адмін-панелі
треба перейти до вкладки «Записи»( Рисунок 3.4.1)

Рисунок 3.4.1- Вкладка «Записи»
На цій сторінці ви зможете побачити всі записи, що є на сайті, та при
необходності відрегувати необхідний. Щоб додати новий запис треба натиснути
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на одне з меню «Додати нову», і під вами відриється така сторінка( Рисунок
3.4.2).

Рисунок 3.4.2 – Сторінка «Новий запис».
Як можна побачити, тут є можливість для додаваня назви запису, та самого
контенту, на цій сторінці можна побачити редактор, який допоможе оформити
ваш контент по вашому побажанню, також можливість додавити картинки, відео
,таблиці, тощо.Є можливість додати запис в певну рубрику або рубрики, та
додати теги до запису, щоб швидше було шукати необхіний запис.

3.5

Додавання рубрик та тегів до записів

Рубрика нам допомогає тим що певний запис буде опулікований не на всіх
сторінках, а тільки в тій де потрібно. Додати рубрику швидко та легко,для цього
потрібно перейти до вкладки «Рубрики» (Рисунок 3.5.1).
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Рисунок 3.5.1 – Сторінка «Рубрики»
Далі треба вписати назву, батьківську при необхідності, це взагалом
застовується коли є багато підзаписей і людині необхідно вивести всі ці записи
одним цілим, потім натиснути на кнопку «Додати нову рубрики».
Для додавання тегів відкриваємо необхідний запис і у поле «Tags (Simple
Tags)» [18] вписуемо теги [19] наприкад «Диплом, сайт кафедри, тощо»
(Рисунок 3.5.2)..

Рисунок 3.5.2 – Сторінка «Записи» додавання тегів
Висновок до розділу 3
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У даному розділу було описано створення сайту та коротка інструкція як
додавати матеріали
Інструкція містить всю необхідну інформацію, щоб за короткий час
опанувати навички роботи з програмним забезпеченням. Для більш чіткого
уявлення про послідовність роботи з системою, робота містить screenshot’и з
відповідними екранними формами.
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4

ОХОРОНА ПРАЦІ

Вступ
Тема дослідження дипломного проекту створення веб сайту кафедри
Біомедичної кібернитики, завдяки якому можливо буде дізнавитись про
важливу інфорцію, яка буде необхідна студенту для навчання, тому в даному
розділі розглянуто питання безпеки та охорони праці в серверній кімнаті.
Загальна характеристика приміщення

4.1

План та розміри приміщення вказані на рис. 4.1 та в табл. 4.1 відповідно.
Таблиця 4.1 – Характеристики приміщення
Параметри
Розміри приміщення
Кількість працюючих
Площа
Об’єм

Кількісна і візуальна характеристика
5200 (мм) × 3500 (мм) × 2800 (мм)
1 чол.
18,2 (м2)
50,96 (м3)

У приміщенні знаходиться 1 робоче місце, ПК, сервер та інше обладнання
(табл. 4.2).
Таблиця 4.2 – Характеристики обладнання
№

Назва

Характеристика

№ на
малюн
ку
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Продовження таблиці Таблиця 4.2
1

Ноутбук

Lenovo Екран: Глянцевий 15.6 (1366x768) LED

B570 (1 шт.)

5

HD;Процесор: Pentium B960 Sandy Bridge (2.2
ГГц);Оперативна
1600MHz;

пам’ять:

Жорсткий

4

Гб

DDR3

диск:

500

Гб;Відеоадаптер: Intel HD Graphics; Оптичний
привід: DVD+/-RW
2

Сервер

Dell Процесор: 8x Intel Xeon Quad Core L5420

2

PowerEdge C6100 (1 2.5Ghz Low Power Processor; Оперативна
шт.)

пам’ять: 32GB RAM; Корзина: 16 дисков
форм-фактора 2.5" по 4x Supermicro X7DWTS5023 Serverboard; Блок питания: 2x500W;
Відеоадаптер: вбудований; Габарити (Ш х Д х
В): 414 x 717 x 216 мм

3

Серверна шафа (1 Висота: 42U;Глибина: 1000 мм; Ширина: 1000
шт.)

мм;

Колір

перфоровані;

чорний:

Стінки:

Максимальне

2

знімні,

навантаження:

600кг; Рівень захисту: IP20
4

Роутер

Asus

RT-

N12+

WAN-порт: Ethernet; Інтерфейси: LAN:

6

4 x 10/100 BaseT Ethernet; WAN: 1 x 10/100
BaseT;

Беспроводні

802.11n,

IEEE

можливості:

802.11g,

IEEE

IEEE
802.11b;

Підтримка протоколів: PPPoE, IPsec, L2TP,
PPTP
5

Коммутатор HP

Підтримка PoE

E2520-24G-PoE

Додаткові можливості: Установка в 19-

Switch (J9299A)

дюймовую стойку або шафу; HP PCM+ / HP

7

PCM; Інтерфейс командної строки; Зовнішне
керування (последовательный интерфейс RS232C); IEEE 802.3 Ethernet MIB; Повторитель
MIB; Ethernet-интерфейс MIB
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Продовження таблиці Таблиця 4.2
6

Источник

Вихідна потужність: 480; Діапазон

бесперебойного

вхідної напруги при роботі від мережі: 160 -

питания

275

Час

роботи

при

половинному

RPT- навантаженні: 13 хв (навантаження 100 Вт);

Powercom

7

В;

8

800AP

Тип використовуваної батареї: Герметична

Schuko

обслуговуюча свинцево-кислотна 12 В, 7.2 Ач

Кондиціонер

Тип:

спліт-система.;

Холодо

/

SAMSUNG

Теплопроізв .: 3,5 / 3,8 кВт. Обігрів /

AQ12UGF (1 шт.)

охолодження: 1,053 / 1,09 кВт .; Габарити

9

зовнішнього блоку: 470х660х240 мм. Вага: 25
кг.
8

Шафа (1 шт.)

Габарити (ШхДхВ): 400х600х100 мм

9

Стілець(деревина) (1 Габарити (ШхДхВ): 600х600х1000 мм

1
3

шт.)
10

Стіл(деревина)

(1 Габарити (ШхДхВ): 1800х1000х1000 мм

4

шт.)

Рисунок 4.1 – План робочого приміщення
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Параметри

розглянутої

серверної

кімнати

не

відповідають

встановленим нормам значення НАПБ Б.03.002-2007., що в свою чергу не
забезпечує цілком безпечне проведення процедури підтримання серверу в
робочому стані та полагодження в випадку несправностей.

4.2

Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Визначено небезпечні і шкідливі виробничі фактори в кабінеті, що
дозволять виявити небезпеки та розробити заходи по покращенню
(нормалізації) умов праці[20]
Таблиця 4.4 – Небезпечні та шкідливі виробничі чинники






Фізичні
Мікроклімат
Освітлення
Шум
Електронебезпека
Пожежонебезпека

Хімічні
Пил

Біологічні
Відсутні

Психофізичні
Відсутні

4.2.1 Мікроклімат
У данному розділі розглядуется джерела впливу та заходи нормалізації у
серверній.
Таблиця 4.5 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні
№

1

Джерело
зміни
показників
мікроклімату
Відносна вологість
повітря зовні
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Продовження таблиці Таблиця 4.5
2

Низька та висока
температура повітря

3
4

Протяги
Потужне теплове
випромінювання
нагрітих процесорів,
блоків живлення,
жорстких дисків,
оптичних приводів,
компресора.

Некомфортні умови праці для працівника,
напруженість та зменшеність працездатності
працівника
Захворювання працівників
-Перегрівання процесорів, блоків живлення,
жорстких дисків, оптичних приводів, вихід
компонентів пристроїв з ладу;

За санітарно-гігієнічним нормуванням (ДСН 3.3.6.042-99) [21] основні
характеристики мікроклімату аудиторії відповідають встановленим
нормам. У таблиці 4.6 розроблено заходи для того, щоб нормалізувати
параметри мікроклімату в приміщення
Таблиця 4.6 – Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату
№
1

Заходи

Технічні

Реалізація

Тех.обл.

Можливе придбання спеціальної
ватерчіллерна(гідроохолдження) системи охолодженя
у персональному комп’ютері та у сервері, яка
замінить кулери блоків живлення та відеокарти

Приміщення

Можливе придбання системи підтримки постійної
температури у приміщенні Terneo sen

2 Організаційні

Тех.обл.
Приміщення

Підтримка системи постійної температури у
приміщенні Terneo sen, та догляд за ватерчіллерною
(гідроохолдження) системою охолодженя у
персональному комп’ютері та у сервері

3

ЗІЗ

Не передбаченні

5

4.2.2 Освітлення
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Даний проект виконуеться в серверній, де джерелами світла є екран
ноутбуку, лампи та зовнішне,внутрішне оствітлення. Джерела зорових
навантажень у табл. 4.7
Таблиця 4.7 – Джерела зорових навантажень
№

Джерела зорових навантажень

Наслідки

1

Неправильне налаштування екрану

Погіршення зорової роботи, сухість

ноутбука Lenovo B570

капілярів, перенапруження

2

Недостатне освітлення

3

Неправильне налаштування
монохромного(двухколірного) екрану
серверу
Пульсація світлового потоку

4

Основні

характеристики

Стробоскопічний ефект

освітлення

приміщення

відповідають

встановленим нормам ДБН В.2.5-28-2006[22] та ДСанПіН 3.3.2.007-98[23]. У
таблиці 4.8 наведенні заходи, як зменшити шкідливий вплив на організм .
Таблиця 4.8 – Засоби захисту зору
№
1

2

3

Заходи

Реалізація

Технічні при недостатній

Можливе придбання додаткових джерел

освітленості

освітлення(настільні лампи)

Технічні при зайвому

Зменшення яскравості монітору, менш яскраві лампи

освітленні

типу 24W HO G5

Організаційні

Підтримка належної яскравості монітору,закриття або
відкритя жалюзей на вікнах

4

ЗІЗ

Можливе придбання захисних окулярів та захисної
плівки на екран монітора

4.2.3 Шум
У приміщенні, де розробляється web сайт, джерелами шуму є: кулер
кондиціонеру, зовнішній шум, кулер системного блоку ПК та кулер серверу.
Таблиця 4.8 – Джерела і наслідки шумових навантажень.
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Джерела шуму

Наслідки

Кулер кондиціонеру(блок

Емоційна напруженність, що може призвести до помилок у

живлення,материнської

роботі, пригнічення ЦНС, погіршення кольоросприймання

плати), дБА
Кулер ПК(відеокарта,блок
живлення), дБА
Кулер серверу(блок
живлення), дБА
Зовнішній шум, дБА

Середній рівень шуму у приміщенні може перевищувати встановлені
норми за ДСН 3.3.6.037-99[24] «Санітарні норми виробничого шуму,
ультразвуку та інфразвуку».У таблиці 5.9 наведенні заходи, як зменшити
шкідливий вплив на організм .
Таблиця 4.9 - Заходи безпеки
Вид захисту

Реалізація


Технічні заходи

Можливе

встановлення

на

стіни

додадковий звукопоглинаючий матеріал
AKUSTIK-foam


Сервери

знаходяться

в

спеціальних

звукопоглинаючих шафах


Організаційні заходи

Режим праці і відпочинку, закриття
дверей та вікон від зовнішнього шуму.



ЗІЗ

Можливе придбання звукопоглинючих
навушників Sennheiser X320, беруші для
вух

4.2.4 Електричне випромінювання та електронебезпека
У даному розділі наведені джерела небезпечних випромінювань та наслідки
для працівника при тривалому впливі (табл. 4.10), а також заходи та засоби
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захисту (таблиця 4.11).
Таблиця 4.10 – Джерела випромінювань та статичної електрики, наслідки їх впливу
№
1

Джерело небезпеки

Наслідок

Електромагнітне випромінювання Погіршення
від монітора та блоку живлення.

зору,

зниження

працездатності,

головні болі, сповільнення пульсу, порушення
діяльності серцево-судинної системи.

2

Електростатичне поле внаслідок Порушення ЦНС, нагрівання шкірного покрову,
поляризації

металевих

частин мимовільне скорочення м’язів, відчуття сухості

комп'ютера.

слизових оболонок, алергія.

Таблиця 4.11 – Заходи та засоби для уникнення небезпек спричинених
випромінюванням
Заходи
В
Тех
обладнанні
нічн
В
і
приміщенні
Організаційні
ЗІЗ

Реалізація
Поляризаційна плівка
Жалюзі
Проведення переривів з деяким інтервалом часу
Спеціальні захисні окуляри від елетромагнітного випромінювання

Оскільки електромагнітне випромінювання присутнє в незначній кількості
– виконаних заходів та засобів захисту від нього достатньо.
У данному розділі наведеді джерела і наслідки небезпек, які працюють від
електрики.
Таблиця 4.12 – Джерело і наслідки електронебезпеки
Джерело небезпеки

Наслідок

Коротке замикання пристроїв

Ураження працівника струмом, опіки

Потрапляння рідини на пристрої

від струма, отримання інших,

Пошкодженні або не ізольовані кабелі

електротравм, пошкодження пристроїв

У таблиці 4.13 реалізованні заходи з безпеки в приміщенні
Таблиця 4.13 - Заходи безпеки в приміщені
Вид захисту
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Продовження Таблиці 4.13
Технічні заходи



прихована проводка;



джерело безперебійного живлення



все обладнання вмикається в мережу через
спеціальні

розетки

з

заземленням

ИРДП.468829.001;
Організаційні заходи



ізоляція струмовідвідних частин



Інструктажі з правил електричної безпеки,
перевірка пристоїв мегомметром



ЗІЗ

непередбачені

Приміщення по електробезпеці належить до категорії без підвищеної
небезпеки.
4.2.5 Пожежна безпека
В приміщенні присутні наступні горючі речовини: папір, дерево,
пластмаса, тканина (матеріал жалюзі), плати серверу та ПК.
Таблиця 5.14 – Параметри пожежної безпеки
№

Джерело небезпеки

1

Несправність електромережі, розеток

2

Загоряння будівлі внаслідок зовнішніх

Наслідок
Виникнення пожежі, яка спричиняє шкоду
технічного
здоров’я:

впливів
3

Коротке замикання, пробій ізоляції

4

Використання непередбачених

обладнання
негативний

серцево-судинну,
отруєння

та
вплив

дихальну

організму,

можливі

людського
на

ЦНС,

системам,
летальні

випадки.

електроприладів

Виникнення пожежі може бути спричинене коротким замиканням,
використанням не передбачених електроприладів або ж недотриманням
правил пожежної безпеки.
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Таблиця 4.15 Заходи з пожежної безпеки
організаційні
технічні

ЗІЗ

Інструктажі з пожежної охорони, та з евакуації, плановий огляд
пристроїв
Вільний доступ до вимикача електроживлення. Можливе
встановлення системи оповіщення людей про пожежу і
керування евакуацією, системи протидимного захисту.
Використання вогнегасника ОУ-5
Не передбачені

Вимоги СНіП 2.01.02-85[25] та СНіП 2.09.02-85[26] щодо вогнетривкості
будівлі, часу евакуації у випадку пожежі та ширини евакуаційних проходів
дотримуються в повній мірі.
Висновки до розділу 4
1. Параметри даного кабінету

частково не відповідають встановленим

нормам.
2. Визначено усі джерела небезпек у приміщенні.
3. Розроблені всі заходи для уникнення небезпек, також приведені пристої,
які забезпечать безпечну роботу в приміщені
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У рамках виконання дипломної роботи був розроблений сайт кафедри
біомедичної кібернетики з авторизованим доступом. Було досягнуто наступне:
1. Проведений

аналіз

загальних

положеннь

опис

предметного

середовища: опис процесу діяльності, опис функціональної моделі,
постановка задач, призначення розробки, а також проведен аналіз з
іншими існуючими сайтами кафедр ;
2. Проведен опис засобів, які найбільш підходять для розробки даного
програмного забезпечення. Описано їх можливості та обмеження.
Надано інформацію про переваги цих засобів розробки для створення
програмного забезпечення.
3. Описано створення сайту та коротка інструкція як додавати матеріали.
Інструкція містить всю необхідну інформацію, щоб за короткий час
опанувати навички роботи з програмним забезпеченням. Для більш
чіткого уявлення про послідовність роботи з системою, робота містить
screenshot’и з відповідними екранними формами
4. Був розробленний розділ охорона праці, приведі всі можливі небезпечні
та шкідливі фактори, реальні або можливі заходи боротьби з ними.
Тож, були досягнуті всі поставлені задачі у повному обсязі. Сайт був
розроблений для впровадження в навчальний процес на кафедру біомедичної
кібернетики, факультету біомедичної інженерії, НТУУ «КПІ».
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ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. п. 1. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних
закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня
1993 року № 161, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23
листопада 1993 р. за №173.
2. п. 2.2 Положення про організацію навчального процесу у вищих
навчальних закладах.
3. Стаття 49 Закону України “Про вищу освіту”.
4. Наказ Міністерства статистики України від 9 жовтня 1995 року N 253 «Про
затвердження типових форм первинного обліку».
5. Мова

гіпертекстової

розмітки

HTML5.

[Електронний

ресурс]:

https://html.spec.whatwg.org – Режим доступу:// https://html.spec.whatwg.org
6. Різниця

між

WHATWG

та

HTMLWG
–

http://www.webmonkey.com

[Електронний
Режим

ресурс]:
доступу://

http://www.webmonkey.com/glossary/the-difference-between-the-whatwgand-the-htmlwg/.
7. HTML5 IS A W3C RECOMMENDATION [Електронний ресурс]:
–

http://www.w3.org/blog/

Режим

доступу://

http://www.w3.org/blog/news/archives/4167
8. Консорциум W3C утвердил стандарт HTML5 [Електронний ресурс]:
http://www.opennet.ru

–

Режим

доступу://

http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=40954
9. .NET Framework / [Електронний ресурс] / http://msdn.microsoft.com/ruru/library/w0x726c2(v=vs.110).aspx
10. WordPress українською. [Електронний ресурс]: http://uk.wordpress.org –

Змін...Лист № докум. Підпис

Дата

ІМ11.15.1300.1118.ПЗ

Лист

50

11.ECM

Enterprise

Content

Management,

Ulrich

Kampffmeyer.

Hamburg 2006, ISBN 978-3-936534-09-8. Definition, history, architecture,
components and ECM suites
12.Приклади зміни вигляду HTML-документа в залежності від CSS
[Електронний ресурс]: http://csszengarden.com/
13. Пакет

интернет-разработчика

[Електронний

ресурс]:

Денвер.

bourabai.kz

Возможности
–

Режим

проекта
доступу:

http://bourabai.kz/dbt/denwer01.htm
14. Офіційний WEB-сайт [Електронний ресурс]:https://notepad-plus-plus.org
15.Мазуркевич.А. PHP настольная книга программиста [Електронний ресурс]
/ Режим доступу: http://mediaray-blog.ru
16.Админка wordpress [Електронний ресурс]: http://wpcreate.ru/step/adminkawordpress-obshhee-opisanie-funktsionala-adminki-v-wordpress.html
17.Форматы

записей

[Електронний

ресурс]:

https://codex.wordpress.org/Форматы_записей
18.Теги

шаблонов

[Електронний

ресурс]:

https://codex.wordpress.org/Теги_шаблонов
19.Теги HTML // http://htmlbook.ru – [Електронний ресурс]. Режим доступу:
http://htmlbook.ru/html/form/action
20. Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы
[Електронний

ресурс]:

helper.by

–

Режим

доступу:

http://helper.by/psixofiziologicheskie-opasnie-i-vrednie-proizvodstvenniefaktori.html
21.ДСН 3.3.6.042-99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень
22.ДБН-В.2.5-28-2006-Природне і штучне освітлення
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23.ДСанПіН 3.3.2.007-98- Гігієнічні вимоги до організації роботи з
візуальними

дисплейними

терміналами

електронно-обчислювальних

машин
24.ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та
інфразвуку.
25.СНіП 2.01.02-85 –Противопожарные нормы
26. СНиП 2.09.02-85. Cтроительные нормы и правила производственные
здания
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ДОДАТОК А
ЛІСТИНГ ГОЛОВНОЇ СТОРІНКИ
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html

xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"

lang="ru-RU"

prefix="og: http://ogp.me/ns#">

<head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
<meta

http-equiv="Content-Type"

content="text/html";

charset="UTF-8" />

<title>Главная - БМК БМК</title>

<link

rel="stylesheet"

href="/wp-

content/themes/fbmi/style.css" type="text/css" media="screen" />
<link rel="pingback" href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/xmlrpc.php"
/>

<!-- This site is optimized with the Yoast WordPress SEO plugin
v1.7.1 - https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/ -->
<meta name="robots" content="noindex,follow"/>
<!-- Заметка для администратора: эта страница не показывает
мета-описания, поскольку она не имеет его, либо запишите его для
этой страницы специально или перейдите в SEO -> Заголовки меню и
настройте шаблон. -->
<link rel="canonical" href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/" />
<meta property="og:locale" content="ru_RU" />
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<meta property="og:type" content="website" />
<meta property="og:title" content="Главная - БМК" />
<meta property="og:description" content="Діяльність кафедри
біомедичної

кібернетики

спрямована

на

підготовку

бакалаврів,

магістрів, а також спеціалістів вищої кваліфікації у галузі знань
0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за напрямом підготовки
6.050101 «Комп&#039;ютерні науки» та спеціальністю 7(8).05010101
«Інформаційні управляючі системи та технології»." />
<meta property="og:url" content="http://bmc.fbmi.kpi.ua/" />
<meta property="og:site_name" content="БМК" />
<meta property="og:image" content="http://bmc.fbmi.kpi.ua/wpcontent/uploads/2015/01/line.png" />
<meta property="og:image" content="http://bmc.fbmi.kpi.ua/wpcontent/uploads/2015/01/bmc_img.png" />
<script

type="application/ld+json">{

"http://schema.org",

"@type":

"http://bmc.fbmi.kpi.ua/",

"@context":

"WebSite",

"potentialAction":

"url":

{

"SearchAction",

"@type":
"target":

"http://bmc.fbmi.kpi.ua/?s={search_term}",

"query-input":

"required name=search_term" } }</script>
<!-- / Yoast WordPress SEO plugin. -->

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="БМК
&raquo; Лента" href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/feed/" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="БМК
&raquo;

Лента

комментариев"

href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/comments/feed/" />
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="БМК
&raquo;

Лента

комментариев

к

&laquo;Главная&raquo;"

href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/glavnaya/feed/" />
<script type="text/javascript">

Змін...Лист № докум. Підпис

Дата

ІМ11.15.1300.1118.ПЗ

Лист

54

window._wpemojiSettings

=

{"baseUrl":"http:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/72x72\/","ext"
:".png","source":{"concatemoji":"http:\/\/bmc.fbmi.kpi.ua\/wpincludes\/js\/wp-emoji-release.min.js?ver=4.2.2"}};
!function(a,b,c){function

d(a){var

c=b.createElement("canvas"),d=c.getContext&&c.getContext("2d");re
turn

d&&d.fillText?(d.textBaseline="top",d.font="600

32px

Arial","flag"===a?(d.fillText(String.fromCharCode(55356,56812,553
56,56807),0,0),c.toDataURL().length>3e3):(d.fillText(String.fromC
harCode(55357,56835),0,0),0!==d.getImageData(16,16,1,1).data[0]))
:!1}function

e(a){var

c=b.createElement("script");c.src=a,c.type="text/javascript",b.ge
tElementsByTagName("head")[0].appendChild(c)}var
f,g;c.supports={simple:d("simple"),flag:d("flag")},c.DOMReady=!1,
c.readyCallback=function(){c.DOMReady=!0},c.supports.simple&&c.su
pports.flag||(g=function(){c.readyCallback()},b.addEventListener?
(b.addEventListener("DOMContentLoaded",g,!1),a.addEventListener("
load",g,!1)):(a.attachEvent("onload",g),b.attachEvent("onreadysta
techange",function(){"complete"===b.readyState&&c.readyCallback()
})),f=c.source||{},f.concatemoji?e(f.concatemoji):f.wpemoji&&f.tw
emoji&&(e(f.twemoji),e(f.wpemoji)))}(window,document,window._wpem
ojiSettings);
</script>
<style type="text/css">
img.wp-smiley,
img.emoji {
display: inline !important;
border: none !important;
box-shadow: none !important;
height: 1em !important;
width: 1em !important;
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margin: 0 .07em !important;
vertical-align: -0.1em !important;
background: none !important;
padding: 0 !important;
}
</style>
<link

rel='stylesheet'

id='layerslider_css-css'

href='http://bmc.fbmi.kpi.ua/wpcontent/plugins/LayerSlider/css/layerslider.css?ver=4.1.1'
type='text/css' media='all' />
<link

rel='stylesheet'

id='contact-form-7-css'

href='http://bmc.fbmi.kpi.ua/wp-content/plugins/contact-form7/includes/css/styles.css?ver=3.4.1'

type='text/css'

media='all'

/>
<link

rel='stylesheet'

id='colorbox_style-css'

href='http://bmc.fbmi.kpi.ua/wp-content/plugins/formlightbox/colorbox/style-1/colorbox.css?ver=4.2.2'

type='text/css'

media='all' />
<link

rel='stylesheet'

id='evcal_google_fonts-css'

href='//fonts.googleapis.com/css?family=Oswald%3A400%2C300%7COpen
+Sans%3A400%2C300&#038;ver=4.2.2'

type='text/css'

media='screen'

/>
<link

rel='stylesheet'

id='evcal_cal_default-css'

href='http://bmc.fbmi.kpi.ua/wpcontent/plugins/eventON/assets/css/eventon_styles.css?ver=4.2.2'
type='text/css' media='all' />
<link

rel='stylesheet'

id='evo_font_icons-css'

href='http://bmc.fbmi.kpi.ua/wpcontent/plugins/eventON/assets/fonts/font-awesome.css?ver=4.2.2'
type='text/css' media='all' />
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<link

rel='stylesheet'

id='fancybox-css'

href='http://bmc.fbmi.kpi.ua/wp-content/plugins/easyfancybox/fancybox/jquery.fancybox-1.3.7.min.css?ver=1.5.7'
type='text/css' media='screen' />
<script

type='text/javascript'

src='http://bmc.fbmi.kpi.ua/wpincludes/js/jquery/jquery.js?ver=1.11.2'></script>
<script

type='text/javascript'

src='http://bmc.fbmi.kpi.ua/wp-includes/js/jquery/jquerymigrate.min.js?ver=1.2.1'></script>
<script

type='text/javascript'

src='http://bmc.fbmi.kpi.ua/wpcontent/plugins/LayerSlider/js/layerslider.kreaturamedia.jquery.j
s?ver=4.1.1'></script>
<script

type='text/javascript'

src='http://bmc.fbmi.kpi.ua/wpcontent/plugins/LayerSlider/js/jquery-easing1.3.js?ver=1.3.0'></script>
<script

type='text/javascript'

src='http://bmc.fbmi.kpi.ua/wpcontent/plugins/LayerSlider/js/jquerytransit.js?ver=0.9.9'></scri
pt>
<script

type='text/javascript'

src='http://bmc.fbmi.kpi.ua/wpcontent/plugins/LayerSlider/js/layerslider.transitions.js?ver=4.1
.1'></script>
<script

type='text/javascript'

src='http://bmc.fbmi.kpi.ua/wp-content/plugins/formlightbox/colorbox/jquery.colorbox-min.js?ver=1.4.33'></script>
<link

rel="EditURI"

type="application/rsd+xml"

title="RSD"

href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/xmlrpc.php?rsd" />
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<link

rel="wlwmanifest"

type="application/wlwmanifest+xml"

href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/wp-includes/wlwmanifest.xml" />
<meta name="generator" content="WordPress 4.2.2" />
<link rel='shortlink' href='http://bmc.fbmi.kpi.ua/' />
<!-- <meta name="NextGEN" version="2.0.79" /> -->

<!-- EventON Version -->
<meta name="generator" content="EventON 2.2.26" />

<!--

Easy

FancyBox

1.5.7

using

FancyBox

1.3.7

-

RavanH

(http://status301.net/wordpress-plugins/easy-fancybox/) -->
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
var fb_timeout = null;
var fb_opts = { 'overlayShow' : true, 'hideOnOverlayClick' :
true,

'showCloseButton'

:

true,

'centerOnScroll'

:

true,

'enableEscapeButton' : true, 'autoScale' : true };
var easy_fancybox_handler = function(){
/* IMG */
var fb_IMG_select = 'a[href*=".jpg"]:not(.nofancybox,.pin-itbutton),

area[href*=".jpg"]:not(.nofancybox),

a[href*=".jpeg"]:not(.nofancybox,.pin-it-button),
area[href*=".jpeg"]:not(.nofancybox),
a[href*=".png"]:not(.nofancybox,.pin-it-button),
area[href*=".png"]:not(.nofancybox)';
jQuery(fb_IMG_select).addClass('fancybox image');
var fb_IMG_sections = jQuery('div.gallery ');
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fb_IMG_sections.each(function()

{

jQuery(this).find(fb_IMG_select).attr('rel',

'gallery-'

+

fb_IMG_sections.index(this)); });
jQuery('a.fancybox,
a:not(li.nofancybox
'transitionIn'

area.fancybox,

a)').fancybox(

:

'elastic',

li.fancybox

jQuery.extend({},

'easingIn'

:

fb_opts,

{

'easeOutBack',

'transitionOut' : 'elastic', 'easingOut' : 'easeInBack', 'opacity'
:

false,

'hideOnContentClick'

:

false,

'titleShow'

:

true,

'titlePosition' : 'over', 'titleFromAlt' : true, 'showNavArrows' :
true, 'enableKeyboardNav' : true, 'cyclic' : false }) );
/* Auto-click */
jQuery('#fancybox-auto').trigger('click');
}
/* ]]> */
</script>

</head>
<body class="home page page-id-6 page-template-default loggedin">
<div id="page_holder">
<div id="page">
<div id="header_holder">
<div id="header" role="banner">
<div id="header_menu">
<a href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/" class="logo"></a>
<div id="menunav">
<div

class="menu-glavnoe-container"><ul

class="menu"><li

id="menu-item-20"

id="menu-glavnoe"

class="menu-item

menu-item-

type-post_type menu-item-object-page current-menu-item page_item
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page-item-6

current_page_item

menu-item-20"><a

href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/">Головна</a></li>
<li

id="menu-item-19"

class="menu-item

menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-has-children menu-item19"><a href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/pro-kafedru/">Про кафедру</a>
<ul class="sub-menu">
<li

id="menu-item-177"

post_type

class="menu-item

menu-item-object-page

menu-item-typemenu-item-177"><a

href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/spivrobitniki/">Співробітники</a></l
i>
</ul>
</li>
<li id="menu-item-295" class="menu-item menu-item-type-custom
menu-item-object-custom

menu-item-has-children

menu-item-295"><a

href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/specialnosti/">Абітуріенту</a>
<ul class="sub-menu">
<li

id="menu-item-152"

post_type

class="menu-item

menu-item-object-page

menu-item-typemenu-item-152"><a

href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/specialnosti/">Спеціальності</a></li
>
<li

id="menu-item-61"

post_type

class="menu-item

menu-item-object-page

menu-item-typemenu-item-61"><a

href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/abiturientu/bakalavr/">Бакалавр</a><
/li>
<li

id="menu-item-62"

post_type

class="menu-item

menu-item-object-page

menu-item-typemenu-item-62"><a

href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/magistr/">Магистр</a></li>
<li

id="menu-item-151"

post_type

class="menu-item

menu-item-object-page

menu-item-typemenu-item-151"><a

href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/pravila-prijomu/">Правила
прийому</a></li>
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</ul>
</li>
<li

id="menu-item-158"

class="menu-item

menu-item-type-

post_type menu-item-object-page menu-item-has-children menu-item158"><a href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/studentu/">Студенту</a>
<ul class="sub-menu">
<li

id="menu-item-162"

post_type

class="menu-item

menu-item-object-page

menu-item-typemenu-item-162"><a

href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/studentu/diplomneproektuvannya/">Дипломне проектування</a></li>
</ul>
</li>
<li id="menu-item-294" class="menu-item menu-item-type-custom
menu-item-object-custom

menu-item-has-children

menu-item-294"><a

href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/diplomi/">Наука</a>
<ul class="sub-menu">
<li

id="menu-item-283"

post_type

class="menu-item

menu-item-object-page

menu-item-typemenu-item-283"><a

href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/diplomi/">Дипломи</a></li>
<li

id="menu-item-227"

post_type

class="menu-item

menu-item-object-page

menu-item-typemenu-item-227"><a

href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/nauka/naukovikonferenci%d1%97/">Наукові конференції</a></li>
</ul>
</li>
<li

id="menu-item-16"

post_type

class="menu-item

menu-item-object-page

menu-item-typemenu-item-16"><a

href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/mezhdunarodnij-ofis/">Міжнародний
офіс</a></li>
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<li

id="menu-item-236"

post_type

class="menu-item

menu-item-object-page

menu-item-typemenu-item-236"><a

href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/kontakti/">Контакти</a></li>
<li

id="menu-item-321"

post_type

class="menu-item

menu-item-object-page

menu-item-typemenu-item-321"><a

href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/vxid/">Вхід</a></li>
</ul></div> <div id="header-search">
<form method="get" id="searchform" action="">
<label class="hidden" for="s"></label>
<div>

<input

type="text"

value=""

name="s"

id="s"

placeholder="Пошук">

<input type="submit" id="searchsubmit" value="">
<input type="submit" id="searcbutton" value="">
</div>
</form>
</div>
</div>
<div

class="header_about"><img

src="/wp-

content/themes/fbmi/images/bmc.png"></div>
<div class="header_lang"></div>

</div>
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</div>
</div>
<div id="page-index">

<div class="post" id="post-6">
<div class="entry">
<div class="main_holder">
<div class="main">
<div id="featured-content">
<div id="slider_holder">
<div id="slider-main">
<div id="slider-shadow"></div>
<script

type="text/javascript">var

lsjQuery

=

jQuery;</script><script type="text/javascript">
lsjQuery(document).ready(function() {
if(typeof

lsjQuery.fn.layerSlider

==

"undefined")

{

lsShowNotice('layerslider_1','jquery'); }
else

if(typeof

lsjQuery.transit

lsjQuery.transit.modifiedForLayerSlider

==

"undefined"
==

||

typeof

"undefined")

{

lsShowNotice('layerslider_1', 'transit'); }
else {
lsjQuery("#layerslider_1").layerSlider({
width : '870px',
height : '334px',
responsive : true,
responsiveUnder : 0,
sublayerContainer : 0,
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autoStart : true,
pauseOnHover : true,
firstLayer : 1,
animateFirstLayer : true,
randomSlideshow : false,
twoWaySlideshow : true,
loops : 0,
forceLoopNum : true,
autoPlayVideos : true,
autoPauseSlideshow : 'auto',
youtubePreview : 'maxresdefault.jpg',
keybNav : true,
touchNav : true,
skin : 'defaultskin',
skinsPath

:

'http://bmc.fbmi.kpi.ua/wp-

content/plugins/LayerSlider/skins/',
globalBGColor : 'transparent',
navPrevNext : true,
navStartStop : true,
navButtons : true,
hoverPrevNext : true,
hoverBottomNav : false,
thumbnailNavigation : 'hover',
tnWidth : 100,
tnHeight : 60,
tnContainerWidth : '60%',
tnActiveOpacity : 35,
tnInactiveOpacity : 100,
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imgPreload : true,
yourLogo : false,
yourLogoStyle : 'left: 10px; top: 10px;',
yourLogoLink : false,
yourLogoTarget : '_self',
cbInit : function(element) { },
cbStart : function(data) { },
cbStop : function(data) { },
cbPause : function(data) { },
cbAnimStart : function(data) { },
cbAnimStop : function(data) { },
cbPrev : function(data) { },
cbNext : function(data) { }
});
}
});
</script><div
style="width:

id="layerslider_1"

870px;

height:

334px;

class="ls-wp-container"

margin:

0px

auto;

"><div

class="ls-layer" style="slidedirection: right; slidedelay: 4000;
durationin:

1500;

durationout:

1500;

easingin:

easeInOutQuint;

easingout: easeInOutQuint; delayin: 0; delayout: 0; timeshift: 0;
transition2d:

all;

transition3d:

all;

"><img

src="http://bmc.fbmi.kpi.ua/wpcontent/uploads/2015/01/gallery.png" class="ls-bg"><div class="lss-1" style="position: absolute; top:20px; left: 20px; durationin :
1500; durationout : 1500; easingin : easeInOutQuint; easingout :
easeInOutQuint; delayin : 0; delayout : 0; showuntil : 0; whitespace: nowrap;"> </div></div></div>
</div>
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</div>
<div class="sidebar_main">
<div id="text-html-widget-10" class="widget text-html">
<div

class="widget-top"><h4>Календар

подій</h4><div

class="stripe-line"></div></div>
<div class="widget-container">
<div>
<div id="sidebar" role="complementary">
<ul>
<div

id="evcalwidget-4"

id='evcal_widget'

class="widget

class='evo_widget'><div

EvcalWidget"><div

id='evcal_calendar_'

class='ajde_evcal_calendar ' >
<div class='evo-data' data-cyear="2015" data-cmonth="6" datarunajax="1"

data-evc_open="0"

data-cal_ver="2.2.26"

data-

mapscroll="true" data-mapformat="roadmap" data-mapzoom="18" dataev_cnt="0"

data-show_limit="no"

data-tiles="no"

sort_by="sort_date"

data-filters_on="false"

data-range_end="0"

data-send_unix="0"

accord="0"

></div><div

id='evcal_head'

><div

data-

data-range_start="0"

data-ux_val="0"

data-

class='calendar_header

'

class='evo_cal_above'></div><div

class='evo_cal_above_content'></div><p

id='evcal_cur'>

Червень,

2015</p>
<span

id='evcal_prev'

class='evcal_arrows

evcal_btn_prev'

style='display:none'><i class='fa fa-angle-left'></i></span><span
id='evcal_next'

class='evcal_arrows

evcal_btn_next'

style='display:none'><i class='fa fa-angle-right'></i></span><div
class='cal_arguments'

style='display:none'

data-show_et_ft_img="no"

data-hide_past="no"

data-event_order="ASC"

data-

ft_event_priority="no" data-lang="L1" data-month_incre="0" dataevc_open="no"

data-show_limit="no"

data-etc_override="no"

data-

tiles="no"

data-tile_height="0"

data-tile_bg="0"

data-
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tile_count="2" data-s="" ></div><div class='clear'></div></div><a
class='evo_sort_btn'>Sort

Options</a><div

class='eventon_sorting_section' style='display:none'>
<div class='eventon_sort_line evo_sortOpt' >
<div class='evo_sortby'><p>Sort By:</p></div>
<div

class='evo_srt_sel'><p

class='fa'>date</p></div><div

class='clear'></div>
</div><div

class='eventon_filter_line'><div

class='eventon_filter'

data-filter_field='event_location'

data-

filter_val='all' data-filter_type='tax' data-fl_o='IN'></div><div
class='eventon_filter'

data-filter_field='event_organizer'

data-

filter_val='all' data-filter_type='tax' data-fl_o='IN'></div><div
class='eventon_filter'

data-filter_field='event_type'

data-

filter_val='all' data-filter_type='tax' data-fl_o='IN'></div><div
class='eventon_filter'

data-filter_field='event_type_2'

filter_val='all'

data-filter_type='tax'

fl_o='IN'></div></div><div

datadata-

class='clear'></div></div><div

id='eventon_loadbar_section'><div
id='eventon_loadbar'></div></div><div
class='eventon_events_list

id='evcal_list'

'><div

id='event_276'

class='eventon_list_event event' data-event_id='276' data-ri='0'
itemscope

itemtype='http://schema.org/Event'

style=""

data-

colr='#206177'><div class="evo_event_schema" style="display:none"
>
<a href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/" itemprop="url"></a>
<time itemprop="startDate" datetime="2015-6-22"></time>
<time itemprop="endDate" datetime="2015-6-26"></time></div>
<div
mul_val

id='evc_1434934800276'
'

gmtrig="1"

data-exlk="0"

class='evcal_list_a

style="border-color:

data-gmap_status="null"

class='evcal_cblock'
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data-syr='2015'><em

class='evo_date'

><span

class="start">22<em>Чер</em></span><span

class="end">

26</span></em><em

class='evo_day'>Чер

class='evo_time'><em

-

22</em><span class='start'>01:00</span><em class='evo_day end'>Чер
26</em></em><em class='clear'></em></span><span class='evcal_desc
evo_info ' data-location_status="false" ><span class='evcal_desc2
evcal_event_title'

itemprop='name'>Захист

дипломів</span><span

class='evcal_desc_info'

></span><span

class='evcal_desc3'></span></span><em
class='clear'></em></div><div
evcal_eventcard

class='event_description

'

class='evo_metarow_details

style="display:none"><div
evorow

evcal_evdata_row

bordb

evcal_event_details'>
<div

class="event_excerpt"

style="display:none"><h3

class="padb5 evo_h3">Event Details</h3><p></p></div>
<span

class='evcal_evdata_icons'><i

class='fa

fa-align-

justify'></i></span>
<div

class='evcal_evdata_cell

'><div

class='eventon_full_description'>
<h3

class='padb5

evo_h3'>Event

Details</h3><div

class='eventon_desc_in' itemprop='description'>
<p>Захист дипломів у бакалаврів та магістрів</p>
</div><div class='clear'></div>

</div>
</div>
</div><div

class='evo_metarow_time

evorow

evcal_evdata_row

bordb evcal_evrow_sm lastrow'>
<span

class='evcal_evdata_icons'><i

class='fa

fa-clock-

o'></i></span>
<div class='evcal_evdata_cell'>
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<h3

class='evo_h3'>Time</h3><p>22

(Понеділок)

01:00

-

26

(П\\\\) 01:00</p>
</div>
<div

class='evcal_evdata_row

evcal_close'

title='Close'></div></div></div><div

class='clear

end'></div></div> </div><!-- #evcal_list-->
<div class='clear'></div>
</div><!-- .ajde_evcal_calendar-->

</div></div> </ul>
</div>

</div>
</div>
</div>
<div id="text-html-widget-12" class="widget text-html"><div
class="widget-top"><h4>Корисні

посилання</h4><div

class="stripe-

line"></div></div>
<div

class="widget-container"><div><div

style="width:

25%;

float: left;">
<a

href="http://login.kpi.ua"

class="aligncenter

wp-image-987

content/themes/fbmi/images/ecamp.png"

target="_blank"><img
size-full"
alt="е-Кампус"

src="/wpwidth="40"

height="40"></a>
<p style="text-align: center;"><a href="http://login.kpi.ua"
target="blanc">е-Кампус</a></p>
</div><div style="width: 25%; float: left;">
<a

href="http://kpi.ua"

class="aligncenter
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content/themes/fbmi/images/eres.png"

alt="i-Ресурс"

width="40"

height="40"></a>
<p

style="text-align:

center;"><a

href="http://directory.kpi.ua/FMM/KM%20FMM"

target="blanc">i-

Ресурс</a></p>
</div><div style="width: 25%; float: left;">
<a

href="http://library.kpi.ua/"

class="aligncenter

wp-image-987

content/themes/fbmi/images/lib.png"

target="_blank"><img
size-full"

src="/wp-

alt="Бібліотека"

width="40"

height="40"></a>
<p

style="text-align:

center;"><a

href="http://library.kpi.ua/" target="blanc">Бібліотека</a></p>
</div><div style="width: 25%; float: left;">
<a

href="http://r.kpi.ua/"

class="aligncenter

wp-image-987

target="_blank"><img
size-full"

src="/wp-

content/themes/fbmi/images/radio.png" alt="Радіо КПІ" width="40"
height="40"></a>
<p

style="text-align:

center;"><a

href="http://r.kpi.ua/"

target="blanc">Радіо КПІ</a></p>
</div>
</div><div class="clear"></div></div></div>
</div>
</div>

<div class="span8" style=" width: 930px; margin: 0 auto;">

<div class="post-blog">

<div class="post-blog-top">
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<div class="post-blog-top-title">23 травня 2015 &#8212; ДЕНЬ
ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ НА ФБМІ</div>
<div class="post-blog-top-date">18-05-2015</div>
</div>
<div class="post-blog-bot">
<div

class="post-blog-bot-text"><p><strong>Уважаемые

абитуриенты!</strong> Приглашаем Вас, Ваших родителей и друзей 23
мая 2015 посетить день открытых дверей факультета биомедицинской
инженерии.<br />
Начало в 11:00. <noindex><a href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/23travnya-2015-den-vidkritix-dverej-na-fbmi-2/#more-186"
class="more-link">(далее&hellip;)</a></noindex></p>
</div>
</div>
<div class="post-blog-button">
<a

href="http://bmc.fbmi.kpi.ua/23-travnya-2015-den-

vidkritix-dverej-na-fbmi-2/"><button>Детальніше</button></a>
</div>

</div>

</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

</div>
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<script

type="text/javascript"

src="/wp-

content/themes/fbmi/js/eventon_script.js"></script>
<footer>

<div id="footer_holder">

<a

href="#"

id='Go_Top'><img

alt="up"

src="/wp-

content/themes/fbmi/images/up.png"></a>
<div id="footer" role="contentinfo">
<div

style="font-family:

''Roboto_Bold'';font-

size:16px;padding-top: 16px; width: 1060px; margin: 0 auto;">
<p

style="float:

style="color:

left;color:#000;text-align:left;"><span

#fff;">Адреса:</span><br>03056,

Україна,

Київ<br>

вул. Янгеля 16/2<br> Студентська поліклініка</p>
<p

style="float:

left;"><img

alt="Line"

content/themes/fbmi/images/line_footer.png"

src="/wpheight="60"

width="31"><img style="float: left;" alt=""></p>
<p

style="float:

left;color:#000;text-align:left;"><span

style="color: #fff;">Телефони:</span>
<br>+38 (044) <span>454-96-84</span><br>+38 (044) 406-85-74
(приймальна декана)
<span

style="color:

#fff;"><br>Email:</span>&nbsp;<strong><strong><a
href="mailto:mmif@kpi.ua">mmif@kpi.ua</a></strong></strong></p>
</div>
<div class="footer_kpi">Copyright © 2015 - KPI FBMI</div>
</div>
</div>
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<script

language="JavaScript"

type="text/javascript"

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.mi
n.js"></script>
<script language="JavaScript" type="text/javascript">
$(function() {
$.fn.scrollToTop = function() {
$(this).hide().removeAttr("href");
if ($(window).scrollTop() >= "250") $(this).fadeIn("slow")
var scrollDiv = $(this);
$(window).scroll(function() {
if

($(window).scrollTop()

<=

"250")

$(scrollDiv).fadeOut("slow")
else $(scrollDiv).fadeIn("slow")
});
$(this).click(function() {
$("html, body").animate({scrollTop: 0}, "slow")
})
}
});

$(function() {
$("#Go_Top").scrollToTop();
});
</script>
</div>
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