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АНОТАЦІЯ
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графічних рисунків та 16 таблиць. Кількість бібліографічних посилань - 5.
Мета роботи – розробити сайт кафедри біомедичної інжерерії.
Для реалізації поставленою мети були поставленні наступні задачі:
 аналіз методів для розробки сайту;
 аналіз вже існуючих сайтів схожої направленості;
 створення структури сайту;
 створення дизайну сайту;
 верстка сайту та розміщення його в мережі Інтернет
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Web, jQuery, HTML, CSS, PHP, CMS, Wordpress, MySQL.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

HTML – HyperText Markup Language
PHP – Hypertext Preprocessor
CSS – Cascading Style Sheets
WP – WordPress
CMS – Система керування вмістом
Web – Інтернет простір
ЗІЗ – Засоби індивідуального захисту
jQuery – JavaScript бібліотера
ASP – Active Server Pages
XML – eXtensible Markup Language
XSLT – eXtensible Stylesheet Language Transformations
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ВСТУП

В сучасному світі з появою web-технологій, комп’ютером починають
користуватися все більше верст населення. Це сприяє тому, що донесення
інформації споживачу стає простіше, оперативніше і доступніше.
Web-технології повністю перевернули бачення про подачу інформації.
Вони допомагають не тільки працювати в електронному середовищі, а й
контактувати з іншими людьми. З розвитком мов програмування та
технологій гіпертекстової розмітки в мережі Інтернет почало з’являтися все
більше сайтів, тематика яких абсолютно різна, проте майже всі розроблені
для того, щоб донести якусь інформацію.
В освітньому середовищі також активно використовують web-сайти
задля того, щоб підтримувати свій статус, надавати необхідну інформацію
користувачам та бути конкуренто спроможним в своїй області. Зокрема
кафедри вищих навчальних закладів використовують web-сайти для того,
щоб підтримувати зв'язок із студентами та викладачами у освітній,
комунікативній, представницькій та інформаційній сфері. Ці сайти доносять
до громадськості інформацію про діяльність та історію кафедри, про
працівників та викладачів, наукову роботу, учбовий процес тощо.
Актуальність полягає у тому, щоб організувати web-підтримку
процесу інформатизації кафедри, що могло б збільшити зацікавленість
студентів, які бажають поступати у НТУУ «КПІ». Висвітлити її діяльність
та виділити серед інших кафедр схожої направленості.
Мета роботи – створення сучасного і зрозумілого у навігації сайт, за
допомогою якого можна буде легко донести основну інформацію
відвідувачам.
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Для реалізації мети поставлені наступні задачі:
 аналіз методів для розробки сайту;
 аналіз вже існуючих сайтів схожої направленості;
 створення структури сайту;
 створення дизайну сайту;
 верстка сайту та розміщення його в мережі Інтернет
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1 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. Аналіз існуючих сайтів кафедр
У більшості випадків сайти кафедр інших факультетів застарілі, або
розроблені за старими стандартами, через це головна інформація губиться у
контенті. На прикладі сайту кафедри Автоматизованих систем обробки
інформації і управління (ФІОТ) через громістке навігаційне меню
втрачається легкість пошуку необхідного розділу (рис.1).

Рисунок 1. – Головна сторінка сайту кафедри АСОІУ (ФІОТ)
Щоб

сайт

добре

функціонував

–

його

необхідно

весь

час

підтримувати. Мінімально – оновлювати контект, а для того, щоб він не
відставав у пошукових системах – адаптувати під нові стандарти. Таке
спостерігається на небагатьох сайтах кафедр, виключенням є кафедра
Лазерної техніки та фізико технічних технологій (ММІ), він добре
адаптований під мобільні пристрої і має сучасний «легкий» вигляд (рис.2).
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Рисунок 1. – Головна сторінка сайту кафедри ЛТФТТ (ММІ)
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2 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

2.1 Потреба у web-сайті
На сьогодні майже у кожного підприємства, закладу чи організації є
свій web-сайт. Це відбуваєтсья через те, що використовуючи сучасні
інформаційні технології можливо залучати додаткових клієнтів.
Створення

та

розробка

сайту

включає

в

себе:

затвердження технічного завдання;
визначення структурної схеми сайту – розділи, навігація та
необхідний контент;
web-дизайн сторінок, створення гафічного оформлення елементів
макета;
розробка програмного коду, бази даних та інших елементів, які
необхідні сайту;
тестування та розміщення сайту в мережі.
Під час проходження практики були поставленні наступні задачі:
проаналізувати існуючі сайти кафедр НТУУ «КПІ» і проаналізувати
плюси та мінуси;
обрати систему керування вмістом за допомогою засобів якої і буде
створюватися web-сайт;
розробка проекту web-сайту кафедри на основі системи керування
вмісту WordPress;
розробка HTML-каркасу головної сторінки;
підключення каскадної таблиці стилів – CSS;
розробка автоматизованної системи керування контентом.
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2.2 Поняття web-сайт
Інформація, яка доступна користувачам мережі Internet, в більшій
своїй мірі організована у вигляді web-сайтів. Кожний з них має свою ім’я
або адресу в мережі. Розміщується на комп’ютерах (web-серверах), на яких
встановлено спеціальне програмне забезпечення.
Отже web-сайт – це інформація, яка надається користувачу у певному
вигляді. Для того, щоб дістатись до web-сайту на комп’ютері – користувачу
необхідно

використовувати

спеціальні

програми,

які

називаються

браузерами. Вписуючи в форму «адрес» необхідне ім’я (адрес) сайту,
браузер буде завантажувати у вікні інформацію, на яку робиться запит.
Web-сайт – це сукупність web-сторінок. Web-сторінка являє собою
текстовий файл з розширенням *.html, котрий включає в себе текстову
інформацію та спеціальні команди – HTML-коди, який в свою чергу
визначає, в якому вигляді буде подана інформація у вікні браузера. Інша
інформація безпосередньо у web-сторінку не входить, а представляє собою
окремі файли (табл.1). У гіпертекстовій розмітці HTML вказуються лише
посилання на ці файли.
Розширення

Медіа-файл

*.gif, *.jpg

Графіка

*.mid, *.mp3

Аудіо

*.avi

Відео

Таблиця 1. – Відповідність файлів до розширення.
Кожна web-сторінка також має сій адрес, проте він складається з
адресу сйту та ім’я файла, який відповідає цій сторінці. Таким чином, Webсайт – це ресурс, який складається із гіпертекстових документів (webсторінок), розміщений на web-сервері і має індивідуальний адрес.
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2.3 Класифікація web-сайтів
З кожним днем кількість web-сайтів росте, вже сьогодні їх налічується
декілька міліонів, а то і більше. Це можуть бути як і особисті сторінкивізитки, так і величезні соц.мережі. Класифікувати можна за п’ятьма
наступними напрямками:
 за технологіями, які впливають на дизайн та функціонал –
статичні, динамічні та флеш-сайти;
 за способом використання – особисті сайти і сайти комерційної
та некомерційної організації;
 за величиною, за рівнем розв'язуваних ними завдань – прості,
тематичні (вузьконаправлені) та багатофункціональні сайти;
 за типом інформації і можливостей, які вони надають
користувачам мережі – ті, що надають контент та онлайнсервіси, сайти електронної комерції, для онлайн-контактів і
спілкування;
 неприродні сайти – дорвеї (сайти для отримання пошукового
трафіку та переадрисації), каталоги, сателити або сайтисупутники, MFA- та MFS- сайти.
2.4 Проектування web-сайту
затвердження технічного завдання;
визначення структурної схеми сайту – розділи, навігація та
необхідний контент;
web-дизайн сторінок, створення гафічного оформлення елементів
макета;
розробка програмного коду, бази даних та інших елементів, які
необхідні сайту;
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тестування та розміщення сайту в мережі.
2.5 Етапи розробки web-сайту
2.5.1 Постановка завдання при проектуванні web-сайту
Було поставлено завдання: розробити сайт кафедри, на якому можна
було розмістити усю необхідну інформацію по навчальному процесу. Webсайт повинен:
бути сучасним, вмістити в себе новітні методи web-програмування;
бути зрозумілим у використанні та заповнені;
підтримувати використання звукових, графічних та анімаційних
вставок;
адаптованим під мобільні додатки;
містити основну інформацію для користувачів, а саме для студентів,
абітурієнтів, їх батьків, викладачів та адміністрації.
Проте головним завданням проектування було створення системи
керування вмістом.
2.5.2 Обрання програмного засобу для розробки
Для створення web-сайту та керування вмістом було використано
CMS (Content Management System) WordPress.
WordPress – це доволі проста у встановленні та подальшому
використанні система, завдяки якій можна керувати кодом та вмістом webсайту. Перший випуск цієї системи відбувся у 2003 році 27 травня,
вдосконалення ведуться по цей день. Розроблена вона на платформі
об’єктно-орієнтованої мови PHP. Система безкоштовна, розвивається
завдяки розробникам та користувачам.
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2.5.3 Розробка інтерфейсу
Головна сторінка повинна максимально, в стиснутому вигляді
проінформувати відвідувача сайту. На титульній сторінці необхідно
розмістити логотип кафедри, слайдер, навігаційне меню, стрічку новин та
посилання на основні ресурси факультету.
2.5.4 Розробка бази даних
Через те, що фундаментом сайту є система керування вмістом
WordPress, в якій база даних представлена у вигляді MySQL, база даних
сайту буде підтримувати ту саму структуру
2.6 Засоби розробки
2.6.1 HTML
Це мова гіпертекстової розмітки. Має розширення *.html та *.htm.
Більшість web-сайтів містять опис розмітки на даній мові.
Мова була розроблена приблизно в період 1986-1991 роках,
британським вченим Тімом Бернерсом-Лі. Спочатку мову розробляли для
обміну науковою та технічною документацією, придатним навіть для тих
користувачів, хто не являвся спеціалістом в області верстки.
HTML-документ складається з тексту, який являє собою зміст
документу, та тегів, які визначають його структуру і зовнішній вигляд при
відображені браузером. Найпростіший html-документ виглядає, приблизно,
наступним чином:
<html>
<head>
<title>назва</title>
</head>
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<body>
<p>тіло документа
</body>
</html>
Ключове слово, яке укладено в трикутні дужки – тег. Розрізняють
одинарні теги, такі як <p>, та парні <body> </body>, у другому випадку дія
тега поширюється на текст між його відкриваючою та закриваючою
частиною. Всередині тега можна задавати параметри (стилі), приклад:
<body bgcolor="white" text="black">.
Весь текст документа має бути укладеним у тег <html>, документ
розбиваєтсья на дві частини – заголовок (<head>) та тіло (<body>).
Посилання на інший документ встановлюється за допомогою тега <a
href="URL">...</a>, де URL – це повний або відносний адрес документа.

2.6.2 PHP
Це гіпертекстовий препроцесор, скриптова мова програмування, яка
була

створена для

генерації

HTML.

На

сьогодні

–

це

одна

з

найпоширеніших мов програмування, що використовується у сфері wrbрозробок.
Через велику різноманітність функцій можна уникати складних кодів,
які призначені для користувача.
Приклад найпростішої програми:
<?php
echo 'Hello, world!';
?>
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2.6.3 jQuery
jQuery – популярна JavaScript-бібліотека з відкритим сирцевим
кодом. Вона була представлена у січні 2006 року у BarCamp NYC Джоном
Ресіґом (John Resig). Згідно з дослідженнями організації W3Techs, JQuery
використовується понад половиною від мільйона найвідвідуваніших
сайтів. jQuery є найпопулярнішою бібліотекою JavaScript, яка посилено
використовується на сьогоднішній день.
jQuery є вільним програмним забезпеченням під ліцензією MIT (до
вересня 2012 було подвійне ліцензування під MIT та GNU General Public
License другої версії).
Синтаксис jQuery розроблений, щоб зробити орієнтування у навігації
зручнішим завдяки вибору елементів DOM, створенню анімації, обробки
подій, і розробки AJAX-застосунків. jQuery також надає можливості для
розробників, для створення плагінів у верхній частині бібліотеки
JavaScript. Використовуючи ці об'єкти, розробники можуть створювати
абстракції для низькорівневої взаємодії та створювати анімацію для
ефектів високого рівня. Це сприяє створенню потужних і динамічних вебсторінок.
2.6.4 Web-сервер Apache
Самий поширений web-сервер у світі. За даними компанії Netcraft,
загальне число web-вузлів, що працюють під його керуванням, станом на
2013 р. досяг 53.34% встановлених серверів у світі (358 974 045). Підтримує
величезну кількість кодувань, з них ті, що відповідають за кирилицю – це
koi8-r та Windows-1251.
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2.6.5 CMS WordPress
Самий поширений web-сервер у світі. За даними компанії Netcraft,
загальне число web-вузлів, що працюють під його керуванням, станом на
2013 р. досяг 53.34% встановлених серверів у світі (358 974 045). Підтримує
величезну кількість кодувань, з них ті, що відповідають за кирилицю – це
koi8-r та Windows-1251.
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3 ПРОЕКТНА ЧАСТИНА

3.1 Загальна структура сайту
На малюнку (рис.2) зображена структура сайту, яка була затверджена
адміністрацією. Вона повністю відповідає стандартам НТУУ «КПІ»
На головній сторінці відображені останні новини і основна
інформація.
У розділі «Про кафедру» вказані основні відомості та історія
становлення кафедри.
Розділ «Співробітники» включає інформацію про професорськовикладацький склад, аспірантів та співробітникам кафедри.
На сторінці «Наука» вказана інформація про конференції, інші наукові
заходи та наукові напрями кафедри.
«Абітурієнту» - основна інформація майбутнім студентам.
«Навчання» - навчальний процес та розлад занять.
У розділі «Контакти» вказане місцеположення деканату факультету та
контактні номери телефонів.

Рисунок 2. – структурна схема сайту (ББЗЛ)
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3.2 Загальна структура сайту
3.2.1 Дизайн web-сайту
Головна сторінка (рис.3) була спроектована у відповідності зі
стандартами.

Рисунок 3. – головна сторінка сайту
На головній сторінці присутні: навігаційне меню, слайдер з
інформацією та новини.
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При

натисканні

на

навігаційне

меню

–

користувач

буде

переправлений на іншу сторінку нашого web-сайту.
Розділ «Про кафедру» являє собою сторінку з основною інформацією
про кафедру (рис.4).

Рисунок 4. – розділ «Про кафедру»
На інших сторінках знаходиться інформація згідно назви розділу.
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3.2.2 Процес створення web-сайту
Розробка сайту відбувалася на основі CMS WordPress. Була обрана
саме
така система керування вмістом через те, що на сьогоднішній день
вона являється однією з провідних систем. Вона підтримує велику кількість
функцій та такі технології, як: HTML, PHP, ASP, Java, XML, XSLT, CSS та
інші.
При створені web-сайту був створений унікальний шаблон, який
був удосконалений засобами WordPress. Програмна частина була створена в
текстовому редакторі PhpStorm (рис.5)

Рисунок 5. – Розробка головної сторінки
Файли, комбінуванням клавіш ctrl+S – зберігаються на сервер і ми
можемо спостерігати зміни на сайті.
В PhpStorm робиться виключно графічне оформлення сайту, текстова
заноситься за допомогою CMS WordPress. Таким чином ми структуруємо
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сторінки, що дозволяє редагувати будь-який елемент. Повний код сторінки
наведено в Додатку А.
3.3 Розробка сайту за допомогою CMS WordPress
3.3.1 Встановлення CMS WordPress
WordPress, для доступу до адміністративної панелі управління
використовує адресу Вашого web-сайту, з додаванням вкінці “/wp-admin”.
На нашому прикладі, адреса нашого web-сайту http://bbzl.fbmi.kpi.ua/, тобто
для керування необхідно перейти на http://bbzl.fbmi.kpi.ua/wp-admin. Після
цого відкриється сторінка авторизації (рис.6)

Рисунок 6. – Сторінка авторизації
Після вдалої авторизації Вас перенаправить на сторінку
керування (рис.7)
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Рисунок 7. – Сторінка керування
Тут розташовані основні інструменти керування web-сайту, зокрема
контентом.
3.3.2 Створення сторінок
Кожний розділ на сайті – це окремо створена сторінка, вони
поділяються на головні та другорядні (рис.8).
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Рисунок 8. – Створення сторінок
Процес створення сторінки наступний:
Необхідно обрати розділ «Сторінки», обрати «Створити нову» (рис.9),
ввести назву та вписати основний текст. Якщо сторінка другорядна, то
справа у формі «Атрибути сторінки» обираємо батьківський розділ.

Рисунок 9. – Вікно редагування сторінки
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Далі, для того, щоб сторінка була доступна користувачам,
необхідно додати її в меню сайту (рис.10). Заходимо в розділ «Зовнішній
вигляд», далі «Меню» і визначаємо структуру.

Рисунок 10. – Структура меню сайту
Після необхідно зберегти зміни, в іншому випадку - вони не
зберігаються. Для цього необхідно натиснути «Зберегти меню».
3.3.3 Робота з контентом
Заповнювати сторінки бажано через вбудований редактор CMS
WordPress.
Усі файли зберігаються на сайті в бібліотеці, у кожного з них є своя
пряма адреса, за допомогою якою можна на будь-якій сторінці можна
опублікувати той чи інший елемент.
Для того щоб потрапити в бібліотеку необхідно зайти в розділ
«Медіафайли», потім обрати «Бібліотека» (рис.11).
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Рисунок 11. – Бібліотека сайту
Для завантаження медіафайлів необхідно у цьому самому розділі
перейти

в пункт «Додати новий». Максимальний розмір файлів за

замочуванням – 2МВ.
3.3.4. Адаптація під мобільну версію
Сьогодні все більше людей починають використовувати мобільні
девайси не тільки як телефон, а і засіб для моніторингу мережі Інтернет.
Пошукові системи, такі як Google та Yandex вже починають відмовлятися
індексувати сайти, які не адаптовані під мобільні девайси. Тобто сайти, які
не можна подивитись у мобільній версії навіть не будуть знайдені.
Через це було розроблено адаптовану мобільну версію web-сайту
кафедри. (рис 12.).
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Рис. 12 – сайт кафедри на мобільному телефоні
Через велику кількість різноманітних девайсів та розмірів екранів,
сайт було адаптовано і під більші монітори (рис. 13).

Рис. 13 – сайт кафедри на планшеті
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ

Тема дослідження дипломного проекту стосується створення webресурсу, сайту кафедри для інформування абітурієнтів, студентів та
викладачів, тому в даному розділі розглянуто питання безпеки та охорони
праці в серверній кімнаті.
Для того, щоб розмістити сайт – необхідно мати в розпорядженні ftpсервер та web-сервер, що дає змогу керувати сайтом та контентом. Також
необхідно надати серверу достатню пропускну потужність.
4.1 Загальна характеристика приміщення
Таблиця 1. – характеристика приміщення
Параметри

Кількісна і візуальна
характеристика

Розміри приміщення

5,2(мм) х 3,5(мм) х
2,8(мм)

Кількість працюючих

1 чол.

Площа

18,2(м2)

Об’єм

50,96(м3)

Таблиця 2. – характеристика обладнання
№
1

Назва

Характеристика

Сервер Dell PowerEdge c6100



(1шт.)

L5420 2.5Ghz Low Power Processor;

Процесор: 8x Intel Xeon Quad Core



Оперативна пам’ять: 32GB RAM;



RAID-контроллер: LSI SAS1068E

(Hardware RAID 0, 1, 5);


Змін. Лист № докум.
..

Підпис Дата

Корзина: 16 диска форм-фактора

ІМ11.21.1300.1118.ПЗ

Лист
31

2.5” по 4х Surepmicro X7DWT-S5023
Serverboard;


Блок живлення: 2x500W;



Відеоадаптер: вбудований;



Габарити: 414 х 717 х 216 мм.

(ШхДхВ)
2

Ультрабук

Lenovo

u310

(1шт.)



Екран: Глянцевий 15.6 (1366х768)

LED HD;


Процесор: Pentium B960 Sandy

Bridge (2.2 ГГц);


Оперативна пам’ять: 3 Гб DDR3

1600 MHz;

3

Серверна шафа (1шт.)



Жорсткий диск: 500 Гб;



Відеоадаптер: Intel HD Graphics;



Оптичний привід: DVD+/-RW



Колір: чорний;



Стінки: знімні, перфоровані;



Максимальне навантаження: 600 кг;



Рівень захисту: ІР20



Габарити: 1 х 1 х 42U м. (ШхДхВ)

4

Стул (1шт.)



0,6 х 0,6 х 1 м. (ШхДхВ)

5

Стіл (1шт.)



1,8 х 1 х 1 м. (ШхДхВ)

6

Шафа (1шт.)



0,4 х 0,6 х 1 м. (ШхДхВ)

7

Кондиціонер



Тип: спліт-система;



Хол./Тепл. Продуктивність: 3,5/3,8

SAMSUNG

AQ12UGF (1шт.)

кВт;


Обігрів/Охолодження: 1,053/1,09

кВт;


Габарити (наружн. Блоку): 0,47 х

0,66 х 0,24 м.
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8

9



Потужність: 155 Вт;

(1шт.)



Кількість секцій: 9 секцій;

Роутер Asus RT-N12+ (1шт.)



WAN-порт: Ethernet;



Інтерфейси: LAN: 4 x 10/100 BaseT

Радіатор

Summer

120GT

Ethernet;
WAN: 1 x 10/100 BaseT;

10

Комутатор Asus GX-D1051



Швидкість Wi-Fi: 300 Мб/с;



Частота работи Wi-Fi: 2.4 ГГц;



Можливість

(1шт.)

віддаленого

управління: Некерований;


Порти: 5

x

Gigabit

Ethernet

(10/100/1000 Мб/с);

11



Підтримка PoE: Ні.

безперебійного



Модель - LPB W PSW-800

живлення LogicPower LPB-



Максимальна

Джерело

W-PSW-800VA (1шт.)

короткочасна

потужність - 800 Вт (приблизно 3 с.)


Робоча (номінальна) потужність 480 Вт



Напруга акумуляторної батареї - 12
В

12

Вогнегасник ВП-5

Змін. Лист № докум.
..

Підпис Дата



-

ІМ11.21.1300.1118.ПЗ

Лист
33

Рисунок. 12 – План серверної.
Обсяг приміщення на одну людину більший нормативного значення
НАПБ Б.03.002-2007.
4.2 Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів
Небезпечні та шкідливі виробничі фактори відповідно до ГОСТ
12.0.003-74 за природою дії поділяються на 4 групи (табл. 3).
Таблиця 3. – Небезпечні та шкідливі фактори
Фактори

Основні характеристики

Фізичні



Мікроклімат приміщення;



Електронебезпека;



Освітлення;



Шум;



Небезпека пожежі.

Хімічні



Пил

Біологічні



Відсутні
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Психофізіологічні

Відсутні

4.2.1 Мікроклімат приміщення
В серверній джерелом тепла є обладнання, яке працює без перебою.
Роботу із сервером виконує адміністратор, який сидить у приміщені і не
виконує дій зв’язаних з фізичним навантаженням, тому його робота
відноситься до категорії «Легкі роботи – 1а».
При цьому виділяться до 120ккал/год.
Таблиця 4.1. – Джерела впливу на мікроклімат
№
1

Джерело впливу

Насідок

Нагрівання техніки, зокрема

Вихід з ладу

серверу
2

апаратури

Протяги

Підвищена
захворюваність
працівника

3

Висока температура повітря

Потовиділення.

зовні

Зменшення
працездатності робітника

4

Низька температура повітря

Дискомфортні

зовні

умови для працівника

Таблиця 4.2. – Заходи для нормалізації
Вид захисту
Технічні
заходи

У

Заходи


Встановлення новіших

технологічному

кулерів задля охолодження та

обладнанні

зменшення енергоспоживання, що
спричиняє перегрівання

У
приміщенні
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SAMSUNG AQ12UGF


Утеплення вікон на

холодний період року


Організаційні заходи

Збільшення перерв, з

метою провітрювання приміщення


Регулярне очищення від

пилу, щоб уникнути нагрівання


Провітрювання

приміщення не рідше 1 разу на годину
якщо в приміщенні постійно працює
робітник


ЗІЗ

Відсутні

Вимоги, що відповідають санітарно-гігієнічному нормуванні для
серверної кімнати відповідають нормі завдяки прецизійному кондиціонеру
SAMSUNG AQ12UGF, відповідно нормативу ДСН 3.3.6.042-99.
4.2.2. Електронебезпека
Таблиця 5.1. – Джерела небезпеки
№
1

Джерело
Деталі сервера, які знаходяться
під напругою

Насідок
Небезпека для
працівників бути ураженими

2

Пошкодженні кабелі та контакти

струмом, що може призвести до

3

Не ізольовані джерела струму

тілесних пошкоджень, таких як:
опіки та механічні ушкодження.
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Таблиця 5.2. – Заходи безпеки
Вид захисту
Технічні

Заходи


У

заходи

технологічному

Занулення і заземлення

техніки

обладнанні
У приміщенні



Ізоляція струмопровідних



Приховування проводки в



Встановлення

частин
стіні
світильників на необхідній висоті


Користування розетками

із заземленням


Організаційні заходи

Ознайомдення

працівника із технікою безпеки


Заховати сервер в

серверну шафу


ЗІЗ

Відсутні

Приміщення із робочим місцем користувача комп’ютерів/серверів для
забезпечення електробезпеки обладнання, а також для захисту від ураження
електричним струмом самого користувача ПК повинні мати достатні
технічні засоби захисту відповідно до ГОСТ 12.1.009-76, НПАОП 40.1-1.0701 “Правила експлуатації електрозахисних засобів”, НПАОП 40.1-1.2198 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, НПАОП
40.1-1.32-01

“Правила

будови

електроустановок.

Електрообладнання

спеціальних установок”
З метою запобігання ушкодженням, що можуть статися через
ураження електричним струмом, загоряння, коротке замикання тощо,
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розроблено загальний стандарт безпеки ІЕС 950. Загальним стандартом
електробезпечності для країн Європейської співдружності є Cemark.
4.2.3. Освітлення
Таблиця 6.1. – Джерела небезпеки
№

Джерело

Насідок

1

Підвищена або

Порушення зору у

занижена яскравість світла в

працівника

приміщенні

Таблиця 6.2. – Заходи безпеки
Вид захисту
Технічні
заходи

У

Заходи


Автоматичне

технологічному

калібрування яскравості монітору

обладнанні

сервера та ноутбука, за яким працює
робітник

У приміщенні



Штучне освітлення:

комбіноване, за допомогою 2-ох ламп
24W HO G5


Природнє: 1 вікно (1,2 х

2,0 м.), освітлення бокове.
Організаційні заходи



Підтримка чистоти вікон

та ламп.


ЗІЗ
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4.2.4. Шум
Таблиця 7.1. – Джерела небезпеки
№

Джерело

Насідок

1

Вбудовані в техніку

Емоційна

кондиціонери (кулери)

роздратованість
працівника, що може

Кондиціонер SAMSUNG

2

призвести до зменшення

AQ12UGF

продуктивності його

Шум від лампового

3

роботи.

обладнання

Таблиця 7.2. – Заходи безпеки
Вид захисту
Технічні
заходи

У
технологічному

Заходи


Встановлення без

вібраційних кріплень

обладнанні
У приміщенні



Підтримка серверної

шафи у закритому вигляді
Організаційні заходи



Шумоізоляція на вікнах



Перевірка на належний

стан кріплень в техніці
ЗІЗ



Перерви



Відсутні

Рівень звуку у приміщенні може перевищувати встановлені норми (за
ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та
інфразвуку»).
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4.2.5. Небезпека пожежі
В приміщенні знаходяться дерев’яні меблі та апаратура.
Клас пожежі В.
Таблиця 8.1. – Джерела небезпеки
№

Джерело

Насідок

1

Несправні електроприлади,

Виникнення

розети.
2

3

пожежі, що може

Самозагоряння, в наслідок

спричинити

несправності техніки

травмування
працівника,

Щільність проводки

ушкодження та
знищення техніки.

Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85, шляхи
евакуації людей при пожежі для даного приміщення відповідають
встановленим норма.
Заходи необхідні для пожежної безпеки при роботі з сервером
Таблиця 8.2. – Заходи безпеки
Вид захисту
Технічні
заходи

Заходи


У
технологічному

Вимкнення техніки при

відсутності працівника

обладнанні



Регулярна перевірка

обладнання


Наявність вогнегасника



Пожежні сигналізації

Організаційні заходи



Інструктажі

ЗІЗ



Відсутні

У приміщенні
ОП-05
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Параметри даного кабінету не відповідають встановленим нормам.
Це приміщення не призначене

для постійної роботи, а тільки для

підтримання серверу в робочому стані.
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ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК

У результаті виконання дипломної роботи, був розроблений web-сайт
кафедри ББЗЛ. Ця робота призначена для того, щоб у кафедри був
особистий інформаційний ресурс, на якому буде розміщатися основні
відомості, оновлення та новини.
Сьогодні, в умовах наукового прогресу та повного переходу в мережу
Інтернет для інформування – у кожного наукового, або будь-якого іншого
підрозділу має бути свій web-ресурс. Завдяки цьому можна оперативно
доносити інформацію до відвідувачів.
Основні функції web-сайту кафедри:
- донести необхідну інформацію до відвідувачів;
- відповісти на їх питання;
- інформування студентів, які навчаються на кафедрі стосовно
конференцій та іншого;
Створений web-сайт може бути корисним як для студентів, так і для
абітурієнтів. Дана дипломна робота відображає створення web-ресурсу та
надає змогу вдосконалити систему інформування.
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ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Web Database Application with PHP and MySQL, 2nd Edition
By David Lane, Hugh E. Williams. © O'Reilly, May 2004. ISBN: 0-59600543-1.
2. CMS List. Обзор cms. Сайт о системах керування web-ресурсами.
http://www.cmslist.ru
3. Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії о системах керування
сайтами. http://ru.wikipedia.org/wiki/CMS
4. Content

management

system

http://www.brutto.ru/informacija/uznat-

bolshe/content-management-system
5. CMS огляд: CMS, движок сайту, система управління сайтом, mambo,
php

nuke,

netcat,

phpbb,

invision

power

board,

vbulletin.

http://cmsobzor.ru/news.php
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ДОДАТОК А

Код головної сторінки сайту.
<!DOCTYPE html>
<html>
<head lang="en">
<meta charset="UTF-8">
<title></title>
<link
href="http://bbzl.fbmi.kpi.ua/wp-content/themes/new/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet" media="screen">
<link
href="http://bbzl.fbmi.kpi.ua/wp-content/themes/new/css/bootstrap-theme.min.css"
rel="stylesheet" media="screen">
<link
href="http://bbzl.fbmi.kpi.ua/wp-content/themes/new/style.css"
rel="stylesheet"
media="screen">
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.1.3/jquery.min.js"></script>
<script src="http://bbzl.fbmi.kpi.ua/wp-content/themes/new/js/bootstrap.min.js"></script>
<link
href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Code+Pro:400,700'
rel='stylesheet' type='text/css'>
<link
href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:400,700&subset=cyrillic,latin'
rel='stylesheet' type='text/css'>
</head>
<body>
<header>
<div class="row-fluid">
<div class="navbar navbar-main" role="navigation">
<div class="container">
<div class="collapse navbar-collapse" id="responsive-menu">
<div class="logo"><a href="/"></a></div>
<ul id="menu-primary" class="nav navbar-nav"><li id="menu-item-4" class="menuitem menu-item-type-custom menu-item-object-custom current-menu-item current_page_item menuitem-home menu-item-4 active"><a title="Головна" href="http://bbzl.fbmi.kpi.ua/">Головна</a></li>
<li id="menu-item-24" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page
menu-item-24"><a
title="Про
кафедру"
href="http://bbzl.fbmi.kpi.ua/pro-kafedru">Про
кафедру</a></li>
<li id="menu-item-23" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page
menu-item-23"><a
title="Співробітники"
href="http://bbzl.fbmi.kpi.ua/spivrobitniki">Співробітники</a></li>
<li id="menu-item-22" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page
menu-item-has-children menu-item-22 dropdown"><a title="Наука" href="#" data-toggle="dropdown"
class="dropdown-toggle" aria-haspopup="true" data-hover="dropdown" aria-expanded="false" datadelay="100">Наука <span class="caret"></span></a>
<ul role="menu" class=" dropdown-menu">
<li id="menu-item-196" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-objectpage
menu-item-196"><a
title="Конференція"
href="http://bbzl.fbmi.kpi.ua/nauka/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0
%bd%d1%86%d1%96%d1%8f">Конференція</a></li>
<li id="menu-item-84" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-objectpage
menu-item-has-children
menu-item-84
dropdown"><a
title="Наукові
напрямки"
href="http://bbzl.fbmi.kpi.ua/nauka/%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d1%8f%d0%bc%d0%ba%d0%b8">Наукові напрямки</a></li>
</ul>
</li>
<li id="menu-item-21" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page
menu-item-has-children
menu-item-21
dropdown"><a
title="Абітурієнту"
href="#"
data-
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toggle="dropdown" class="dropdown-toggle" aria-haspopup="true" data-hover="dropdown" ariaexpanded="false" data-delay="100">Абітурієнту <span class="caret"></span></a>
<ul role="menu" class=" dropdown-menu">
<li id="menu-item-99" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-objectpage
menu-item-99"><a
title="Спеціальності"
href="http://bbzl.fbmi.kpi.ua/navchannya/specialnosti">Спеціальності</a></li>
<li id="menu-item-47" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-objectpage menu-item-47"><a title="Правила прийому" href="http://bbzl.fbmi.kpi.ua/navchannya/pravilaprijomu">Правила прийому</a></li>
</ul>
</li>
<li id="menu-item-20" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page
menu-item-has-children
menu-item-20
dropdown"><a
title="Навчання"
href="#"
datatoggle="dropdown" class="dropdown-toggle" aria-haspopup="true" data-hover="dropdown" ariaexpanded="false" data-delay="100">Навчання <span class="caret"></span></a>
<ul role="menu" class=" dropdown-menu">
<li id="menu-item-76" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-objectpage
menu-item-76"><a
title="Розклад"
href="http://bbzl.fbmi.kpi.ua/navchannya/%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b
4">Розклад</a></li>
<li id="menu-item-48" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-objectpage
menu-item-48"><a
title="Спеціальності"
href="http://bbzl.fbmi.kpi.ua/navchannya/specialnosti">Спеціальності</a></li>
<li id="menu-item-178" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-objectpage
menu-item-178"><a
title="Навчальна
документація"
href="http://bbzl.fbmi.kpi.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d
0%b0%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d1%96%d1
%8f">Навчальна документація</a></li>
</ul>
</li>
<li id="menu-item-19" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-item-object-page
menu-item-19"><a title="Контакти" href="http://bbzl.fbmi.kpi.ua/kontakti">Контакти</a></li>
</ul>
<!--<div class="search">-->
<!--<input type="text">-->
<!--</div>-->
</div>
</div>
</div>
</div>
</header> <div class="block-1">
<div class="container">
<div class="cont-1"></div>
</div>
</div>
<div class="block-2">
<div class="container">
<h2>Новини</h2>
<div class="block-2-title">Дні відкритих дверей - 2015</div>
<div class="block-2-content">
<div class="block-2-content-1">Шановні абітурієнти!</div>
<div class="block-2-content-1">Ми раді запросити Вас та Ваших батьків на дні
відкритих дверей факультету біомедичної інженерії, що відбудуться 25.04.2015 та 23.05.2015
р. вул. Янгеля 16/2, ауд. 5-13</div>
<div class="block-2-content-1">Контактний телефон - 406-85-74</div>
</div>
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<div class="block-2-title">VI Міжнародний Медичний Форум «Інновації в медицині здоров'я нації»</div>
<div class="block-2-content">
<div class="block-2-content-1">15-17 квітня 2015 у ВЦ «КиївЕкспоПлаза»</div>
<div class="block-2-content-1">Україна, м Київ, вул. Салютна, 2-Б, метро
«Нивки»</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="block-3">
<div class="container">
<div class="line"></div>
<img src="http://bbzl.fbmi.kpi.ua/wp-content/themes/new/images/stuff.png">
</div>
</div>
<footer>
<div class="container clearfix">
<div class="footer-left">
<ul>
<li><a href="#">ГОЛОВНА</a></li>
<li><a href="#">ПРО КАФЕДРУ</a></li>
<li><a href="#">АБІТУРИЕНТУ</a></li>
<li><a href="#">НАУКА</a></li>
<li><a href="#">МІЖНАРОДНИЙ ОФІС</a></li>
</ul>
</div>
<div class="footer-right">
<ul>
<li>Телефони:</li>
<li>+38 (044) 454-96-84 </li>
<li>+38 (044) 406-85-74</li>
<li>Email:</li>
<li>mmif@kpi.ua</li>
</ul>
</div>
<div class="footer-center">
© 2015 FBME. Department of Biosafety and Regenerative Engineering
</div>
</div>
</footer>
</body>
</html>
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