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АНОТАЦІЯ 

 

Метою даної дипломної роботи є розробка бази даних для сумісної 

роботи із web-додатком, що призначений для пошуку відкритих рамок 

зчитування в нуклеотидних послідовностях про- та еукаріотичних організмів.  

Реалізовано можливість додавати, обновляти, видаляти та 

завантажувати інформацію щодо розглянутих та проаналізованих web-

додатком даних. Збереження нуклеотидних послідовностей виконується у 

fasta-форматі. 

Обсяг пояснювальної записки: 

Кількість ілюстрацій: 27 

Кількість таблиць: 16 

Кількість бібліографічних найменувань за переліком посилань: 

Перелік ключових слів: 
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ABSTRACT 

 

The goal of this work is to develop a database for joint work with web-

application that is designed for searching open reading frames in the nucleotide 

sequences of pro- and eukaryotic organisms. 

There are possibilities to add, update, delete and download information on 

reviewed and analyzed web-applications data. Saving of nucleotide sequences is 

performed in fasta-format. 

The volume of the explanatory note: 

Number of illustrations: 27 

Number of tables: 16 

Number of items on a list of bibliographic references: 

The key words: 
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ВСТУП 

 

Актуальність 

Біоінформатика являє собою самостійну область на стику біології та 

математики зі своїми специфічними задачами та методами їх вирішення. 

Вона використовує методи математичної логіки та теорії алгоритмів, 

інформаційних та стохастичних процесів, статистики та ін. 

Важливість розвитку біоінформатики диктується декількома 

обставинами. Найпростіше з них – це об’єм геномної інформації, що робіть 

неможливим її усесторонню та ручну обробку без використання 

алгоритмічних методів. Сучасні технології геноміки та протеоніки неможливі 

без інтенсивного застосування комп’ютерної обробки результатів. 

Дані про послідовності амінокислот у білках або нуклеотидів у 

нуклеїнових кислотах з’являються у великих кількостях. Більшість із них 

загальнодоступна, що дає можливість будь-кому використовувати їх для 

своїх досліджень, проте дуже малий відсоток отриманих результатів 

детально розглядається та аналізується. 

Знаходження кодуючи ділянок відритих рамок зчитування у 

нуклеотидних послідовностях про- та еукаріотичних організмів – важливий 

процес по збільшенню анотованих послідовностей серед «прочитаних» 

нуклеотидів геномів про- та еукаріот. 

Новизна 

Новизна роботи полягає у тому, що реалізований Web-додаток 

враховує особливості молекулярної організації геному про- та еукаріотичних 

організмів та дозволяє знаходити всі можливі ORF та ідентифікувати ті з них, 

що є кодуючими. Присутня можливість зберегти результати роботи до бази 

даних, а також завантажити раніше збережені дані для перегляду або 

подальшої роботи з ними. 
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Мета роботи 

Метою даної роботи є створення бази даних до Web-додатку, 

призначеного для пошуку відкритих рамок зчитування в нуклеотидних 

послідовностях про- та еукаріотичних організмів.  

Для досягнення мети були поставлені наступні задачі: 

1. Зібрати та проаналізувати вимоги до даних. 

2. Структурувати вимоги до даних. 

3. Відредагувати інтерфейс сайту для полегшення роботи із БД. 

4. Пов’язати БД із створеним Web-додатком, встановити ефективне 

адміністрування бази даних. 
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РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ 

 

1.1 Будова та функції біологічних полімерів 

1.1.1 Хімічна будова нуклеїнових кислот 

 

Мономерна одиниця нуклеїнової кислоти - нуклеотид - складається з 

трьох елементів: азотиста основа, пентозний цукор, залишок фосфорної 

кислоти. Азотисті основи  -  гетероциклічні сполуки, у кільцях яких містяться 

карбон і азот, а всі зв'язки мають характер частково подвійних. До складу 

нуклеїнових кислот входять два типи азотистих основ: пурини (purines, 

загальноприйняте позначення R) - аденін (A) і гуанін (G); піримідини 

(pyrimidines, Y) - урацил (U), тимін (T), цитозин (C). Загальне позначення для 

всіх основ – N. 

Найсуттєвішими для структури нуклеїнових кислот та їхніх взаємодій з 

іншими молекулами є такі властивості азотистих основ: 

а) Оскільки всі зв'язки в кільці - частково подвійні, азотисті основи 

є планарними - усі атоми кільця лежать практично в одній площині. 

б) Атоми азоту кільця та приєднані до нього атоми оксигену є 

акцепторами, а NH2-групи - донорами водневого зв'язку. Але водночас 

площина кільця є гідрофобною, тому азотисті основи погано розчиняються у 

воді [1]. 

Нуклеотид складається з двох елементів, які розрізняються за 

полярністю та конформаційною рухливістю: 

а) Полярна й досить гнучка частина - пентозний цукор із фосфатним 

залишком, причому останній має негативний заряд. 

б) Жорстка планарна азотиста основа, яка в цілому є неполярною, 

хоча й містить донорні та акцепторні групи. 
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1.1.2 ДНК 

 

ДНК — один із двох типів природних нуклеїнових кислот, що 

забезпечує зберігання, передачу з покоління в покоління і реалізацію 

генетичної програми розвитку й функціонування живих організмів. Основна 

роль ДНК в клітинах — довготривале зберігання інформації про структуру 

РНК і білків. 

У клітинах еукаріотів (наприклад, тварин, рослин або грибів) ДНК 

міститься в ядрі клітини в складі хромосом, а також в деяких клітинних 

органелах (мітохондріях і пластидах). У клітинах прокаріотів (бактерій і 

архей) кільцева або лінійна молекула ДНК, так званий нуклеоїд, міститься в 

цитоплазмі і прикріплена зсередини до клітинної мембрани. У них і у нижчих 

еукаріотів (наприклад дріжджів) зустрічаються також невеликі автономні 

кільцеві молекули ДНК, так звані плазміди. Крім того, одно- або 

дволанцюгові молекули ДНК можуть утворювати геном ДНК-вірусів. 

Послідовність нуклеотидів дозволяє «кодувати» інформацію про різні 

типи РНК, які синтезуються на матриці ДНК (тобто за рахунок копіювання 

послідовності ДНК у послідовність макромолекули, що синтезується) у 

процесі транскрипції і беруть участь у біосинтезі білків (процесах сплайсингу 

і трансляції). Крім кодованих послідовностей, ДНК клітини містить 

послідовності, що виконують регуляторні і структурні функції [2]. 

У ДНК зустрічається чотири види азотистих основ: аденін, гуанін, 

тимін і цитозин (рис. 1.1). Азотисті основи одного з ланцюжків сполучені з 

азотистими основами іншого ланцюжка водневими зв'язками згідно з 

принципом комплементарності: аденін з'єднується тільки з тиміном, гуанін 

— тільки з цитозином. 
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Рисунок 1.1 – Структури гетероциклічних основ 

 

Дезоксирибонуклеїнова кислота є біополімером (поліаніоном), 

мономерами якого є нуклеотиди [3]. 

Кожен нуклеотид складається із залишку фосфорної кислоти, 

приєднаного за 5'-положенням до цукру дезоксирибози (символ ' прийнято 

додавати, щоб відрізняти атоми фуранозного кільця пентози від атомів 

азотистої основи), до якого також через глікозидний зв'язок (C—N) за 1'-

положенням приєднана одна з чотирьох азотистих основ. До 3 '- атома 

завжди приєднана ОН-група (рис. 1.2). Пентоза, у складі якої ОН-група 

знаходиться також при 2 '-атомі, називається рибозою (ribose). Пентоза 

іншого типу, яка також входить до складу нуклеїнових кислот - 

дезоксирибоза (deoxyribose) - відрізняється лише заміною цієї ОН-групи на 

атом гідрогену. Саме наявність характерного цукру і складає одну з головних 

відмінностей між ДНК і РНК, зафіксовану в назвах цих нуклеїнових кислот 

(до складу РНК входить цукор рибоза). 
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Рисунок 1.2 – Нуклеотид 

 

Фосфорилювання ОН-групи при 5’-атомі пентози у складі нуклеозиду 

приводить до утворення нуклеотиду. Найважливішою для нуклеїнових 

кислот властивістю фосфатного залишку є негативний заряд, який він має за 

нейтральних рН. Таким чином, нуклеотид є нуклеозидфосфатом або 

нуклеозидмонофосфатом (NMP). Зокрема, нуклеотид, зображений на рис. 1.2, 

є аденозинмонофосфатом (АМР). 

На відміну від азотистих основ, пентози та фосфатні залишки є цілком 

полярними й добре взаємодіють з водою. Крім того, пентоза не містить 

подвійних зв’язків. Тому, на відміну від азотистої основи, у фуранозному 

кільці пентози є можливим обертання навкруг зв’язків, і воно не є 

планарним. У складі нуклеїнових кислот переважно зустрічаються дві 

конформації, схематично показані на рис. 1.3. Конформація С2' - ендо (С2' -

атом виходить у бік С5' - атома з площини, заданої атомами С4' - О - С1') є 

переважною для дезоксирибози. Поява ОН-групи замість гідрогену при С2' -

атомі робить цю конформацію неможливою, і для рибози переважною стає 

конформація С3’- ендо.  
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Перемикання цих двох конформацій суттєво змінює геометрію інших 

зв’язків у складі нуклеотиду й тому лежить в основі перетворень між 

структурними формами нуклеїнових кислот. Отже, нуклеотид складається з 

двох елементів, які розрізняються за полярністю та конформаційною 

рухливістю: 

а)  полярна й досить гнучка частина - пентозний цукор із фосфатним  

   залишком, причому останній має негативний заряд; 

б)  жорстка планарна азотиста основа, яка в цілому є неполярною, хоча 

й містить донорні та акцепторні групи. 

 

 

Рисунок 1.3 – Дві переважні конформації пентозного кільця у складі 

нуклеїнових кислот 

 

Дві хімічні групи - ОН-група при 3'- атомі пентози одного нуклеотиду 

та фосфат при 5' - атомі іншого - використовуються для утворення 

фосфодіефірного зв'язку між нуклеотидами (рис. 1.4). Таким чином, 

полінуклеотидний ланцюг має напрямок. На одному його кінці залишається 

5'-фосфат (5'-кінець), на іншому - 3' ОН-група (3'- кінець). Послідовності 

нуклеотидів прийнято записувати в напрямку 5' → 3', у тому ж напрямку 

відбувається синтез усіх нуклеїнових кислот.  
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Слід також розуміти, що конформаційні особливості ланцюга залежать 

від напрямку, в якому розташовані сусідні нуклеотиди. Наприклад, 

послідовність СА має інші особливості, ніж послідовність АС.  

Загалом у складі ланцюга може бути 16 типів таких динуклеотидних 

контактів (16 можливих комбінацій із чотирьох по два). 

Отже, полярний остов полінуклеотидного ланцюга являє собою 

фосфатні залишки та пентози, що чергуються - цукрофосфатний остов. Від 

цього остова відходять азотисті основи як бокові залишки. 

 

 

Угорі праворуч: два варіанти схематичного зображення ланцюга, вертикальна лінія 

позначає пентозу, Р – фосфатний залишок. 

Рисунок 1.4 – Полінуклеотидний ланцюг 

 

Два полінуклеотидні ланцюги (ДНК, РНК або гібридні) можуть 

об’єднуватись в єдину дволанцюгову структуру (дуплекс), схему якої 

зображено на рис. 1.5. Таке об’єднання відбувається за жорсткої умови: певні 

азотисті основи повинні стояти одна проти одної . А проти Т (чи U), G проти 

C.  
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Цей принцип комплементарності, сформульований Уотсоном і Кріком 

(James D. Watson, Francis H.C. Crick), зумовлений утворенням специфічних 

водневих зв’язків між названими основами: два зв’язки в парі А-Т, три в парі 

G-C. Два ланцюги при цьому спрямовані в різні боки (є антипаралельними), 

цукрофосфатні остови розташовані зовні, пари основ - усередині цієї 

структури. 

У складі такого дволанцюгового комплексу неполярні площини 

сусідніх пар основ мають наблизитися одна до одної, і відносна гнучкість 

остовів дозволяє це зробити простим шляхом - закрутити два ланцюги один 

навкруг одного у подвійну спіраль (рис. 1.6). 

 

Рисунок 1.5 – Схема об’єднання двох нуклеотидів у дволанцюгову структуру  

 

Рисунок 1.6 – Два варіанти представлення подвійної спіралі ДНК 
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Комплементарність подвійної спіралі означає, що інформація, що 

міститься в одному ланцюжку, міститься і в іншому ланцюжку. Оборотність і 

специфічність взаємодій між комплементарними парами основ важлива для 

реплікації ДНК і решти всіх функцій ДНК в живих організмах. 

Оскільки водневі зв'язки нековалентні, вони легко розриваються і 

відновлюються. Різні пари основ утворюють різну кількість водневих 

зв'язків. A-T зв'язані двома, G-C — трьома водневими зв'язками, тому на 

розрив GC потрібно більше енергії. Відсоток GC пар і довжина молекули 

ДНК визначають кількість енергії, необхідної для дисоціації ланцюжків: 

довгі молекули ДНК з великим вмістом GC більш «тугоплавкі». 

Формується стопка (stack) щільно укладених одна на одну пар основ, 

захищена на поверхні спірально закрученими один навкруг одного 

полярними цукрофосфатними остовами. Між остовами на поверхні спіралі 

утворюються два жолобки різного розміру – великий і маленький 

(major/minor groove), в які “дивляться“ донорні та акцепторні групи 

азотистих основ (рис. 1.7): у великому жолобку міститься по два акцептори 

(O, N) та одному донору (NH2) водневого зв’язку кожної пари; у маленькому 

- два акцептори пари А-Т, два акцептори й один донор пари G-C. 

 

Праворуч: атоми тих самих пар зображені відповідно до їхніх вандерваальсових радіусів. 

Рисунок 1.7 – Комплементарні пари основ у складі ДНК з водневими 

зв’язками між основами 
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Таким чином, гідрофобні взаємодії між площинами пар азотистих 

основ зумовлюють формування подвійної спіралі. При цьому реалізується 

щільна упаковка - утворюються вандерваальсові контакти між сусідніми 

парами. Велика кількість таких контактів уздовж осі спіралі робить їх 

суттєвим фактором стабілізації дуплекса. Вандерваальсові взаємодії між 

парами основ є за своїм характером орієнтаційними та, унаслідок 

нерівномірності розподілу електронної щільності по кільцях основ, диполь 

дипольними. Такі взаємодії складного характеру (гідрофобний ефект + 

вандерваальсові взаємодії) у складі стопки мають спеціальну назву – стекінг-

взаємодії [4]. 

Ефективність стекінг-взаємодій залежить від типу контактуючих пар 

основ, а також їхньої взаємної орієнтації та порядку розташування в 

ланцюгах дуплекса - типу динуклеотидного контакту вздовж осі подвійної 

спіралі. Замість 16 типів динуклеотидних контактів у одноланцюговій 

нуклеїновій кислоті, у подвійній спіралі залишається 10 - унаслідок 

комплементарності ланцюгів певні контакти є еквівалентними. Наприклад, 

контакт AG в одному ланцюзі автоматично означає, що в комплементарному 

ланцюзі реалізується контакт CT. Ланцюги є антипаралельними, 

послідовність нуклеотидів читається в напрямку 5’ → 3’. Для певних 

контактів (наприклад, пурин-піримідинових порівняно з піримідин-

пуриновими) стекінг - взаємодії є більш ефективними. Відповідно, 

стабільність подвійної спіралі залежить від послідовності пар основ [5]. 

Утворення подвійної спіралі працює проти конформаційної ентропії: 

розходження двох ланцюгів супроводжується значним зростанням їхньої 

конформаційної свободи (невпорядкованості). Відповідно, стабільність 

подвійної спіралі залежить від температури: при зростанні температури 

ентропійна компонента вільної енергії збільшується, і відбувається 

розходження ланцюгів - плавлення подвійної спіралі.  
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Зрозуміло, що температура плавлення - температура за якої 50 % пар 

основ є розплавленими - є мірою стабільності й залежить від послідовності 

пар основ. 

Суттєвий дестабілізуючий внесок у вільну енергію подвійної спіралі 

дають також електростатичні взаємодії. Оскільки кожен фосфатний залишок 

несе на собі негативний заряд (рис. 1.4), молекула ДНК є гігантським 

поліаніоном із високою поверхневою щільністю зарядів. У розчині ці заряди 

суттєво нейтралізовані протиіонами - неорганічними катіонами: навколо 

ДНК утворюється “іонна атмосфера“ з досить високою локальною щільністю 

катіонів, тобто в системі виникає нерівномірний розподіл катіонів - зростає 

відповідна ентропійна компонента вільної енергії. Цей невигідний ефект буде 

тим меншим, чим вищою є концентрація солі в розчині, тобто різниця між 

концентрацією катіонів поблизу від ДНК і на віддаленні від неї. Відповідно, 

стабільність подвійної спіралі (і температура плавлення) залежить від іонної 

сили розчину - зростає при підвищенні концентрації солі. 

За фізіологічних умов подвійна спіраль є досить стабільною 

структурою, і саме в цій формі ДНК (і значна частина комплементарних 

ділянок РНК) існує в живих системах. Розходження ланцюгів, яке має 

тимчасово відбуватися при різноманітних функціональних процесах, 

потребує виконання роботи молекулярними машинами з використанням 

енергії гідролізу АТР [6]. 

 

1.1.3 РНК 

 

Молекула РНК являє собою лінійну спіраль, що складається з залишків 

рибонуклеотидів. Принцип сполучення нуклеотидів у полінуклеотидний 

ланцюг тут такий же, як і в молекулі ДНК: залишок рибози одного 

нуклеотиду з’єднується кисневим містком із залишком фосфорної кислоти 

наступного нуклеотиду.  



Змін.

.. 

Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

19 
ЛД11.18.1300.1118.ПЗ 

 

В утворенні кожного нуклеотиду бере участь пуринова чи 

піримідинова основа, рибоза і фосфорна кислота. У складі РНК виявлені 

мінорні основи: 6-метилгуанін, 2-метиламіно-6-окснпурин, 5-метилцитозин, 

псевдоуридин, 2-диметиламіно-б-оксипурин. Молекула РНК являє собою 

однонитчастий полінуклеотидний ланцюг, що у деяких ділянках може бути 

двохспіральний з утворенням водневих зв’язків між комплементарними 

основами (А-У, Г-Ц). РНК більшості вірусів двохспіральна, кожна спіраль 

містить 20000—25000 нуклеотидних залишків. Багато вірусів містять тільки 

РНК. На відміну від ДНК, що має тверду структуру молекули, РНК є 

біополімером, молекула якого може змінити форму і конфігурацію в 

залежності від умов середовища: рН, іонної сили розчинника, температури й. 

Близько 90% РНК зосереджено в цитоплазмі і 10% у ядрі клітин. Ці 

співвідношення між ядерною і протоплазматичною РНК у різних клітинах 

неоднакові [7].  

За будовою і функціями розрізняють три типи РНК: 

а)  інформаційні РНК (іРНК) — це РНК, головною функцією яких є 

перенесення інформації про будову, а отже, і властивості білків, на органоїд 

клітини, де відбувається синтез молекул білка. ІРНК є матрицею для синтезу 

білкової молекули, в чому і полягає її друга функція. ІРНК являє собою 

полінуклеотидний ланцюг певної довжини, що відповідає довжині гена, в 

якому закодована інформація про будову білка, а отже, і ознаці організму. 

ІРНК завжди значно коротше (по довжині), ніж ДНК. Різновидів іРНК 

нескінченна безліч, оскільки багато окремих особин організмів, а відповідно і 

ознак, їм відповідних; 

б)  транспортні РНК (тРНК) — це відносно невеликі молекули 

специфічної будови, їх відносно небагато — 64. Їх головна функція — 

транспорт молекул природних альфа-амінокислот до місця синтезу молекул 

білка (в рибосоми). ТРНК активізують амінокислоти і переносять їх до місця 

синтезу білка. Вони мають специфічну хрестоподібну форму, і на вершині  
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«хреста» розташовується антикодон, яким тРНК прикріплюється до кодону 

на іРНК. На протилежному полюсі молекули тРНК розташовується 

«акцепторні» (захоплюючі) ділянки молекули, до якої прикріплюється дана 

альфа-амінокислота. Різновидів тРНК 64 тому, що існує 64 кодонів альфа-

амінокислот, за допомогою яких кодується поліпептидний ланцюг молекули 

білка, початок, завершення і паузи в синтезі білкової молекули; 

в) рибосомальні РНК (рРНК) — це РНК, що утворюють рибосоми 

спільно з молекулами білка; рРНК поряд з іншими РНК сприяють 

протіканню процесів біосинтезу білка, крім цього вони виконують 

будівельну функцію, будучи одним з речовин, з яких утворені рибосоми. 

Існує велика різноманітність молекул рРНК. 

Синтез РНК, як і синтез ДНК відноситься до матричного синтезу. РНК 

синтезується під впливом ферментів на поверхні деспіралізованного ДНК на 

окремих її ділянках. Як ферменти, організм використовує білки типу РНК-

полімерази. Синтез РНК починається з процесу деспіралізації відповідної 

ділянки ДНК, на цій ділянці і відбувається «складання» (транскрипція) 

полинуклеотидного ланцюга РНК згідно з принципом комплементарності. 

Синтез РНК — ендотермічний процес і на його здійснення витрачається 

енергія, що виділяється при розщепленні АТФ до АДФ і фосфорної кислоти 

[8]. 

 

1.1.4 Білки 

 

Узагальнену хімічну формулу амінокислоти - мономерної одиниці 

молекули білка (протеїну, protein) - зображено на рис. 1.8. 

 За нейтральних рН аміно- та карбоксильна групи, приєднані до 

спільного атома карбону (Сα), перебувають в іонізованому стані. Саме ці, 

стандартні для всіх амінокислоти, групи (наявність яких і зумовила назву цих 

сполук) забезпечують утворення полімерної молекули білка. 
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Рисунок 1.8 – Структурна формула амінокислоти 

 

Розрізняються амінокислоти за типом бокового (амінокислотного) 

залишку. Усього у складі білків зустрічається 20 амінокислот (у дужках - 

загальноприйняті скорочення, три- та однолітерні): аланін (Ala, A), аргінін 

(Arg, R), аспарагін (Asn, N), аспарагінова кислота (Asp, D), валін (Val, V), 

гістидин (His, H), гліцин (Gly, G), глутамін (Gln, Q), глутамінова кислота 

(Glu, E), ізолейцин (Ile, I), лейцин (Leu, L), лізин (Lys, K), метіонін (Met, M), 

пролін (Pro, P), серин (Ser, S), тирозин (Tyr, Y), треонін (Thr, T), триптофан 

(Trp, W), фенілаланін (Phe, P), цистеїн (Cys, C). Їхні бокові залишки 

зображено на рис. 1.9. 

 

Рисунок 1.9 – Бокові залишки амінокислот, приєднані до Сα атома, 

у стані іонізації, який вони мають при рН 7,0 
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Два параметри амінокислотних залишків мають особливе значення для 

структури білка: розмір і здатність взаємодіяти з водою. За останньою 

ознакою залишки можна поділити дві групи: полярні й неполярні 

(гідрофобні). Три гідрофобні залишки (окрема група на рис. 1.9) - маленького 

розміру, тому їх можна вважати “нейтральними”  щодо спорідненості до 

води (гідрофобний ефект залежить від розміру поверхні). У глобулярних 

водорозчинних білках співвідношення між гідрофобними та полярними 

залишками дорівнює в середньому 50 : 50. Унаслідок гідрофобного ефекту 

неполярні залишки прагнуть опинитися всередині структури білка, полярні 

залишаються на поверхні, зберігаючи взаємодії з водою. Це і є головна 

рушійна сила, яка змушує білковий ланцюг укладатися певним чином у 

просторі, формуючи компактну структуру - так звану глобулу. 

Полярні амінокислоти тому так і називаються, що прагнуть взаємодіяти 

з водою за рахунок водневих зв’язків (містять донорні та акцепторні групи). 

Серед них є залишки, які мають постійний заряд при рН 7,0: негативний у 

Asp і Glu (за рахунок карбоксильних груп у складі бокового залишку), 

позитивний у Lys (аміногрупа) та Arg (гуанідинова група). 

His також може набувати позитивного заряду в структурі білка в 

певному мікрооточенні (у розчині він іонізується при рН < 6,5). 

Карбоксильна група однієї амінокислоти та аміногрупа іншої, 

втрачаючи молекулу води, утворюють ковалентний зв’язок, який називається 

пептидним (рис. 1.10). Група атомів O-C'-N-H називається пептидною 

групою. Оскільки в утворенні зв’язку між мономерами беруть участь різні 

хімічні групи, поліпептидний ланцюг має напрям: його кінець, де 

залишається аміногрупа, називається N-кінцем, протилежний (карбоксильна 

група) - С-кінцем. Синтезуються поліпептидні ланцюги у напрямку N → С, у 

цьому ж напрямку представляються за умовчанням амінокислотні 

послідовності білків. 
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Дві властивості пептидної групи відіграють ключову роль в утворенні  

просторової структури білка: 

а) пептидна  група  є  полярною - виступає одночасно донором і 

акцептором водневих зв’язків. Таким чином, остов поліпептидного ланцюга 

(пептидні групи та Сα-атоми, що чергуються), від якого відгалужуються 

полярні та неполярні бокові залишки (рис. 1.11), є полярним. 

б) Одна з пар електронів, що відповідає зв’язку C'-О (зазвичай 

позначається як подвійний, як праворуч на рис. 1.10), насправді 

делокалізована також між атомами C'-N: пептидний зв’язок є -

напівподвійним, що унеможливлює обертання навкруг нього. Для більшості 

амінокислот реалізується більш вигідна транс-конформація пептидного 

зв’язку: при єднані до пептидної групи Сα-атоми “дивляться” в різні боки 

(рис. 1.11). Єдине виключення - пептидний зв’язок перед Pro, приблизно 10% 

таких зв’язків знаходяться в цис-конформації. 

 

 

Рисунок 1.10 – Фрагмент поліпептидного ланцюга 
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Синім кольором позначено заборонені, білим – дозволені для більшості амінокислотних 

залишків зони. Літери α і β позначають зони, які відповідають певним регулярним 

конформаціям 

Рисунок 1.11 – Тетрапептид і приблизна діаграма Рамачандрана 

 

Оскільки обертання навкруги пептидного зв’язку є неможливим, 

конформація поліпептидного ланцюга може змінюватись тільки за рахунок 

обертання навкруг суміжних до пептидної групи одинарних зв’язків 

(обертальні кути φ і ψ, рис. 1.11), а також обертання навкруги зв’язків у 

межах бокових залишків (χ1, χ2 ...). Унаслідок стеричних обмежень не всі 

комбінації кутів обертання φ і ψ є можливими - для поліпептидного ланцюга 

реалізується обертально-ізомерний механізм гнучкості. Дозволені для 

більшості залишків зони конфірмаційного простору в координатах φ-ψ 

(діаграма Рамачандрана (Gopalasamudram Narayana Ramachandran)) показано 

на рис. 1.11. Діаграми Рамачандрана мають свої специфічні ознаки для 

окремих залишків. Особливо це проявляється, якщо ввести третю координату 

- вільну енергію для кожної пари обертальних кутів. Інакше кажучи, 

переважна (найбільш імовірна) локальна  конформація  ланцюга  залежить  

від амінокислотної послідовності [9]. 
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1.2 Біосинтез білків 

 

Інформація про порядок амінокислот в білковому ланцюгу міститься в 

кодуючих ділянках ДНК/РНК. Кожна амінокислота закодована 

послідовністю із трьох нуклеотидів – триплетом або кодоном. Відповідність 

між нуклеотидними триплетами і кодованими ними амінокислотами, а також 

сигналами початку і кінця синтезу поліпептидного ланцюга, трансляції, 

називають генетичним кодом. В більшості випадків генетичний код в живих 

системах є однаковим і називається універсальним, чи стандартним, 

генетичним кодом. Але існують і відмінності від універсального генетичного 

коду – як правило, невеликі,  в значеннях декількох кодонів. Так, генетичний 

код мітохондрій має відмінності від універсального коду. При цьому 

генетичний код мітохондрій однаковий у всіх хребетних, але відрізняється 

від генетичного коду мітохондрій дріжджів чи дрозофіл [10]. 

 

1.2.1 Транскрипція  

 

Транскрипція  - процес синтезу РНК з використанням ДНК в якості 

матриці, що відбувається у всіх живих клітинах. Іншими словами, це 

перенесення генетичної інформації з ДНК на РНК. 

Транскрипція каталізується ферментом ДНК - залежної РНК-

полімеразою. Процес синтезу РНК протікає в напрямку від 5'-до 3'-кінця, 

тобто по матричної ланцюга ДНК РНК-полімераза рухається в напрямку 3'-> 

5' [11]. 

Транскрипція складається з таких стадій: 

а) ініціації; 

б) елонгації; 

в) термінації.  
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Ініціація транскрипції - складний процес, що залежить від 

послідовності ДНК поблизу транскрипційної послідовності і від наявності 

або відсутності різних білкових факторів. 

Момент переходу РНК-полімерази від ініціації транскрипції до 

елонгації точно не визначений. Три основних біохімічних події 

характеризують цей перехід у разі РНК-полімерази кишкової палички : 

відділення сигма-фактора, перша транслокація молекули ферменту уздовж 

матриці і сильна стабілізація транскрипційного комплексу, який крім РНК-

полімерази включає зростаючий ланцюг РНК і транскрипційну ДНК. Ці ж 

явища характерні й для РНК-полімерази еукаріот. Перехід від ініціації до 

елонгації супроводжується розривом зв'язків між ферментом, промотором, 

факторами ініціації транскрипції, а в ряді випадків - переходом РНК-

полімерази в стан компетентності у відношенні елонгації (наприклад, 

фосфорилювання CTD- домену у РНК-полімерази II). Фаза елонгації 

закінчується після звільнення зростаючого транскрипту і дисоціації 

ферменту від матриці (термінації). 

Елонгація здійснюється за допомогою основних елонгіруючих 

факторів, необхідних, щоб процес не зупинявся передчасно. 

Останнім часом з'явилися дані, що показують, що регуляторні фактори 

також можуть регулювати елонгації. РНК-полімераза в процесі елонгації 

робить паузи на певних ділянках гена. Особливо чітко це видно при низьких 

концентраціях субстратів. У деяких ділянках матриці тривалі затримки в 

просуванні РНК-полімерази, так звані паузи, спостерігаються навіть при 

оптимальних концентраціях субстратів. Тривалість цих пауз може 

контролюватися  факторами елонгації [12]. 
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1.2.2 Процесинг 

 

Дозрівання пре-мРНК з утворенням функціональної матриці називають 

процесингом (processing). Він складається з трьох операцій: 

а) кепування - модифікація 5' - кінця з утворенням так званого кепу 

(cap); 

б) сплайсинг (splicing) - вирізання інтронів і зшивання екзонів - процес, 

у результаті якого мРНК стає копією лише кодуючої частини гена або її 

фрагментів: сплайсинг часто може відбуватися кількома альтернативними 

шляхами (альтернативний сплайсинг); 

в) поліаденілування - приєднання до 3'-кінця polyА послідовності, яке 

тісно пов’язане з термінацією транскрипції. 

Усі  операції  процесингу  відбуваються  під  час  транскрипції  на РНК-

полімеразному  комплексі, тобто процесинг є невід’ємною частиною 

транскрипції. Місцем збирання машинерії процесингу служить С-кінцевий 

домен (CTD) РНК-полімерази ІІ, який відходить від полімерази поряд із 

каналом виходу РНК. 

Хімічну структуру кепу та процес його утворення показано на рис. 

1.12. У складі пре-мРНК до 5' - атома рибози першого нуклеозидтрифосфату, 

який був включений до ланцюга РНК, залишаються приєднаними три 

фосфатні залишки. 

Перша стадія кепування: відщеплення одного фосфату (γ-фосфату) із 5' 

- кінця, що здійснюється фосфатазою. 

Друга стадія: перенесення гуанозинмонофосфату (GMP) з 

гуанозинтрифосфату (GTP) на два фосфатні залишки, що залишились на 5' -

кінці (відповідний фермент - гуанілілтрансфераза). Результатом перенесення 

є утворення ковалентного зв’язку між 5' - фосфатом GMP та 5' - кінцевим β-

фосфатом пре-мРНК, тобто формування нехарактерного для нуклеїнових 

кислот зв’язку між нуклеотидами. 
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Третя стадія: метилювання метилтрансферазою кінцевого G з 

утворенням 7-метилгуаніну (7mG). 

 

Рисунок 1.12 – Стадії утворення та хімічна структура кепу 

 

Три ферментативні активності, які здійснюють кепування, містяться в 

трьох (дріжджі) або двох (ссавці) білках. Ці ферменти рекрутуються на CTD і 

5’-кінець пре-мРНК після синтезу перших 20-30 нуклеотидів транскрипту. 

Функціональне значення кепу є багатоплановим: 

а) захист  5'-кінця  від  деградації: особливість зв’язку між першими 

двома нуклеотидами робить цей зв’язок непомітним для екзонуклеаз; 

б) участь в інших реакціях процесингу: СВС стимулює сплайсинг 

першого інтрона та поліаденілування 3'-кінця; 

в) транспорт  мРНК  у  цитоплазму здійснюється завдяки взаємодії 

СВС з ядерною порою: саме своїм 5'-кінцем мРНК виштовхується в 

цитоплазматичний простір; 

г) ініціація трансляції: саме кеп є первинною точкою збирання 

рибосоми та інших елементів ініціації білкового синтезу. 
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Узагальнену схему інтрона зображено на рис. 1.13. На кінцях 

переважної більшості інтронів розташовані стандартні динуклеотиди GU та 

AG, що містяться у складі певних консенсусних послідовностей. Ближче до 

3'-кінця, перед піримидинзбагаченим треком довжиною ~15 нуклеотидів 

існує ще один консенсус, до складу якого обов’язково входить аденіновий 

нуклеотид. Цей А є точкою розгалуження (branch point), яка виконує 

особливу роль. 

 

 

Рисунок 1.13 – Узагальнена схема послідовності нуклеотидів інтрона 

 

Сплайсинг інтрона полягає у двох послідовних хімічних реакціях 

трансестерифікації (заміни одного фосфодіефірного зв’язку на інший), які 

показано на рис. 1.14. 

а) аденіновий нуклеотид у точці розгалуження має підвищену 

реакційну здатність (унаслідок особливостей просторової структури інтрона, 

які розглядатимуться нижче). 2'-ОН група його рибози здійснює 

нуклеофільну атаку фосфату в 5'-сплайс сайті - на межі між лівим екзоном та 

інтроном. У результаті зв’язок між цим фосфатом і 3'-кінцевим нуклеотидом 

екзона замінюється на зв’язок між фосфатом і 2'-ОН групою аденінового 

нуклеотиду - у 5'-кінцевій частині інтрона утворюється так зване ласо (lariat).  

б) ОН-група, що залишилася на 3'-кінці першого екзона атакує 

фосфодіефірний зв’язок у 3'-сплайс-сайті. Цей зв’язок розривається, 

замінюючись на зв’язок між двома екзонами. 
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Рисунок 1.14 – Дві стадії сплайсингу 

 

Оскільки кількість фосфодіефірних зв’язків не змінюється, реакція 

трансестерифікації є ізоенергетичною і не потребує АТР як джерела енергії. 

Але безумовно, обидві реакції сплайсингу потребують каталізу, і, на відміну 

від інших реакцій, що розглядалися досі, каталізаторами сплайсингу не 

виступають білкові ферменти. 

Сигнал термінації транскрипції та поліаденілування (так званий polyA-

сигнал) складається з двох елементів послідовності: консенсус AAUAAA і 

розташована в ~20 нуклеотидах нижче від нього U- або G/U-збагачена 

послідовність (рис. 1.15). Перший елемент упізнається гетеротетрамерним 

білком CPSF (Cleavage-Polyadenylation Specificity Factor). Три із чотирьох 

субодиниць фактора є компонентами базального фактора транскрипції TFIID 

- вони переносяться на CTD після ініціації, і далі полімераза несе їх на собі, 

доки вони не зустрінуть сигнал. Другий елемент polyA-сигналу впізнається 

фактором розрізання РНК СstF (Cleavage stimulation Factor). Взаємодія обох 

факторів з РНК є кооперативною - вони підсилюють зв’язування одне 

одного. 
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Рисунок 1.15 – Впізнання polyA-сигналу та поліаденілування мРНК 

 

Після первинного впізнання polyA-сигналу, поки РНК-полімераза 

продовжує синтез РНК за сигналом (до 1000 нуклеотидів), до 

мультибілкового комплексу, що збирається на polyA-сигналі, долучаються 

polyA-полімераза (РАР), ще два фактори розрізання (Сleavage Factors) CF 1 і 

2 та, можливо, інші білки. Збирання комплексу стимулюється зв’язаним з 

кепом СВС, а також сплайсосомою на останньому інтроні - сплайсинг 

останнього інтрона та розрізання / поліаденілування РНК здійснюються 

одночасно і стимулюють одне одного. Зокрема, білок U2AF, який 

знаходиться на останньому інтроні, взаємодіє з РАР. 

У межах другого елемента послідовності polyA-сигналу знаходиться 

консервативний динуклеотид СА, в якому й відбувається розрізання 

(сleavage) РНК. Від якої конкретно активності залежить це розрізання, 

залишається невідомим. До 3'-кінця, що виник внаслідок розрізу, РАР (за 

стимулюючої дії CPSF) приєднує один за одним 100.200 аденінових 

нуклеотидів. З polyA-хвостом, що зростає, відразу зв’язується специфічний 

білок РАВР (PolyA Binding Protein), який підвищує процесивність РАР (рис. 

1.15). 
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Розрізання / поліаденілування РНК є тригером термінації транскрипції 

(рис. 1.16). Напевно, упізнання polyA-сигналу та розрізання / 

поліаденілування факторами, зв’язаними з РНК-полімеразою, індукує 

конформаційні зміни в полімеразному комплексі, які приводять до зниження 

спорідненості полімерази до ДНК та / або транскрипту. Крім того, процес 

розрізання та поліаденілування синхронізовані з так званою 

котранскрипційною деградацією РНК нуклеазами нижче від polyA-сигналу. 

Механізми активації такої деградації не з’ясовані, але швидке руйнування 

транскрипту має стимулювати дисоціацію полімеразного комплексу. 

Термінація транскрипції іноді потребує також інших регуляторних елементів 

послідовності. Одні з них можуть знаходитись у межах останнього інтрона та 

стимулювати / блокувати впізнання polyA-сигналу, інші - нижче від polyA-

сигналу й зумовлювати паузи в роботі полімерази, які сприяють термі нації 

[13]. 

 

Рисунок 1.16 – Синхронізація поліаденілування і термі нації транскрипції 
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РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ ГЕНОМІВ 

 

2.1 Генетичний код 

 

У послідовності нуклеотидів ДНК записана інформація про 

послідовність амінокислот у складі білків. Відповідність між цими двома 

типами текстів - між комбінаціями нуклеотидів і амінокислотами - 

називається генетичним кодом. Загальна кількість комбінацій по два 

нуклеотиди із чотирьох дорівнює 16, а по три - 64. Тобто мінімальна 

кількість нуклеотидів у одному слові нуклеотидного тексту, оскільки такими 

словами потрібно закодувати 20 амінокислот, має дорівнювати трьом. Саме 

це й спостерігається: одне слово - кодон - являє собою триплет нуклеотидів. 

Послідовності всіх 64 кодонів (у напрямку від 5'- до 3'-кінця у складі 

мРНК) наведено на рис. 2.1.  

 

Рисунок 2.1 – Таблиця генетичного коду 
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Серед 64 кодонів три є сигналами зупинки синтезу білка (стоп-кодони, 

або нонсенс-кодони), решта - 61 змістовний кодон - відповідають двадцяти 

амінокислотам. Співвідношення між кодонами та амінокислотами є 

однозначним: певний триплет кодує одну і тільки одну певну амінокислоту. 

Зворотне співвідношення не є однозначним: більшість амінокислот 

кодуються кількома триплетами - код є виродженим. 

Генетичний код є досить універсальним - наведена таблиця коду 

реалізується як для бактерій, так і для ссавців. Однак у деяких випадках 

(окремі прокаріоти, гриби, водорості, а також автономна генетична система 

мітохондрій) спостерігаються невеличкі відхилення від цієї універсальної 

таблиці. 

При синтезі білка триплети зчитуються з нуклеотидного тексту один за 

одним: сусідні триплети не перекриваються, і між ними відсутні проміжки. 

Відповідно, будь яка послідовність нуклеотидів може бути прочитана трьома 

різними способами - містить три рамки зчитування (рис. 2.2). Рамка, що 

знаходиться між стартовим (частіше як стартовий використовується 

метіоніновий кодон AUG) і стоп-кодоном, називається відкритою рамкою 

зчитування (ORF, open reading frame) [14]. 

 

Рисунок 2.2 – Три можливі рамки зчитування, одна з яких (позначена 

червоними дужками) є відкритою 

 

2.2 Гени 

 

Відкрита рамка зчитування (кодуюча послідовність), яка містить 

інформацію про амінокислотну послідовність білка, є найважливішою 

змістовною частиною гена (gene).  
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Ген - це ділянка ДНК, яка є необхідною і достатньою для повноцінного 

синтезу функціональної молекули РНК. Ділянка ДНК, яка може вважатися 

геном, має містити кодуючу послідовність, де записана інформація про 

продукт, а також певний набір регуляторних елементів послідовності, від 

яких залежить запуск / блокування процесу транскрипції, шлях зчитування 

інформації тощо. 

Одним із найважливіших типів продуктів транскрипції генів є мРНК - 

матричні РНК (messenger RNA, mRNA), які використовуються далі як 

матриці для синтезу білків (піддаються трансляції). У цьому випадку білок є 

кінцевим продуктом гена, який, відповідно, називається білковим. Крім того, 

досить велика кількість генів кодує різноманітні молекули РНК, які не 

піддаються трансляції (є кінцевими продуктами): рРНК - рибосомні РНК 

(ribosome RNA, rRNA); тРНК - транспортні РНК (transfer RNA, tRNA); 

маленькі ядерні РНК (small nuclear RNA, snRNA); маленькі ядерцеві РНК 

(small nucleolar RNA, snoRNA); мікро-РНК (micro RNA, miRNA), молекули 

РНК, які є компонентами деяких ферментів; інші види РНК, не для всіх із 

яких з'ясовано їхні функції. 

 

2.3 Організація геномів прокаріот 

 

ДНК, що міститься у клітині, - це не тільки гени, принаймні мають 

бути з'єднуючі міжгенні ділянки. Сукупність послідовностей ДНК у 

гаплоїдному наборі даного організму називається геномом. На сьогодні 

повністю розшифровані послідовності більше 600 прокаріотичних і 80 

еукаріотичних геномів. Головна відмінність між ними полягає в тому, що в 

прокаріотичних геномах кодуючі послідовності становлять до 95 %, тоді як 

частка кодуючих послідовностей у геномах еукаріотів не перевищує 3 %. 

 

 



Змін.

.. 

Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

36 
ЛД11.18.1300.1118.ПЗ 

 

Отже, під геномом організму розуміють сумарну ДНК гаплоїдного 

набору хромосом і кожного з позахромосомних генетичних елементів, що 

міститься в окремій клітині зародкової лінії багатоклітинного організму. У 

визначенні генома окремого біологічного виду необхідно враховувати, по-

перше, генетичні відмінності, пов'язані із статтю, оскільки чоловічі і жіночі 

статеві хромосоми відрізняються. По-друге, через величезну кількість 

алельних варіантів генів і супутніх послідовностей, які присутні в генофонді 

великих популяцій, можна говорити лише про якийсь усереднений геном, 

який сам по собі може мати істотні відмінності від геномів окремих особин. 

Розміри геномів організмів різних видів значно відрізняються один від 

одного і при цьому залежність між рівнем еволюційної складності 

біологічного вигляду і розміром його генома досить слабка. 

 

2.3.1 Особливості організації геному 

 

Одним із найпростіших і вперше вивчених геномів є  геном 

бактеріофага φX-174 (рис. 2.3). Геном побудований надзвичайно «економно»: 

десять генів (один із них дає два різні транскрипти) займають практично всю 

циркулярну ДНК бактеріофага. Більше того, декілька генів перекриваються 

за рахунок використання різних рамок зчитування: гени А і С та С і D 

перекриваються своїми кінцями, гени B, K і E повністю знаходяться у межах 

інших генів; три гени - А, С і K - використовують усі три можливі рамки 

зчитування на одній ділянці ДНК (звичайно, у даному випадку всі три рамки 

є відкритими). 
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Рисунок 2.3 – Геном бактеріофага φX-174. Позначено початок і кінець 

кожного гена, загальна довжина ДНК – 5386 пар основ 

 

Загалом геноми вірусів і бактеріофагів побудовані за подібним 

економним принципом: порівняно невелика кількість генів, мінімальна 

кількість міжгенної ДНК. 

У геномі прокаріотичної клітини кількість ДНК і генів значно зростає, 

але зберігається принцип економічності щодо використання більшості 

послідовностей для кодування генетичної інформації.  

 

Наприклад, геном Escherichia coli представлений однією циркулярною 

молекулою ДНК (бактеріальною хромосомою) довжиною 4,6 млн пар основ. 

Близько 90 % цієї ДНК припадає на кодуючі послідовності ~4100 білкових 

генів і ~120 генів РНК, що не транслюється. Середній розмір гена 

складається з 950 пар основ, середня довжина міжгенної ділянки - 118 пар 



Змін.

.. 

Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

38 
ЛД11.18.1300.1118.ПЗ 

 

основ. Проте, міжгенні зони мають досить нерівномірний розподіл за 

довжиною, яка варіює від 0 до 1 тис. 730 пар основ. 

Приблизно ¾ транскрипційних одиниць E. coli містять один ген, решта 

реалізує характерний для бактерій (і тільки для них) оперонний принцип 

організації генетичного матеріалу. Оперон являє собою кластер так званих 

структурних генів, на яких синтезується одна молекула мРНК, що має кілька 

(на кожен структурний ген) послідовних (які не перекриваються) відкритих 

рамок зчитування для трансляції відповідних білків. У межах оперона 

згруповані структурні гени, які відповідають за синтез білків, залучених до 

одного ланцюжка біохімічних перетворень (ферменти синтезу або деградації 

певної сполуки). Крім структурних генів оперон має регуляторні ділянки, за 

рахунок яких здійснюється регуляція транскрипції оперона як цілого. У 

геномі E. coli міститься ~650 таких одиниць транскрипції. 

Характерною особливістю бактерій є наявність у клітині, поряд із 

бактеріальною хромосомою, невеликих автономних елементів геному - 

плазмід. Плазміда є циркулярною молекулою ДНК (типовий розмір ~3 тис. 

пар основ), яка містить кілька генів і реплікується незалежно від 

бактеріальної хромосоми. Плазміди широко використовуються як зручний 

інструмент молекулярно-біологічних досліджень. 

Циркулярна ДНК бактеріальної хромосоми існує у клітині у вигляді 

комплексу з білками. Ця взаємодія є досить динамічною, і практично весь 

бактеріальний геном (що принципово відрізняє його від еукаріотичного 

геному, див. нижче) перебуває в потенційно транскрипційно-активному 

стані: гени й оперони є об'єктами швидкої оперативної регуляції у відповідь 

на зміну зовнішніх умов. 
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2.3.2 Регуляція експресії генів 

 

Структурні гени не можуть бути постійно в активному стані, тому їхня 

діяльність то активується, то пригнічується. Але у прокаріотів, в яких 

високий рівень активності обміну речовин, більшість генів постійно активні: 

на них синтезуються молекули ІРНК, або РНК інших типів. Це дає змогу 

прокаріотичній клітині швидко реагувати на зміни в навколишньому 

середовищі. Процес, за якого спадкова інформація, закодована у вигляді 

послідовності нуклеотидів молекули ДНК, втілюється у функціональний 

продукт - молекулу білка або РНК певного типу, називається експресія генів. 

Експресія генів може регулюватись під час транскрипції, трансляції або 

остаточних змін у структурі білка чи РНК, завдяки чому ці молекули стають 

функціонально активні. Клітини прокаріотів та еукаріотів здатні ефективно 

регулювати експресію генів. Так, за певних умов деякі гени залишаються 

неактивними, тоді як активність інших зростає або зменшується. Зміни умов 

середовища можуть спричинити активацію неактивних та пригнічення 

активних генів. 

Механізми регуляції активності генів різноманітні. Насамперед вони 

можуть реалізуватися на рівні синтезу молекул РНК. Зокрема, така регуляція 

може здійснюватись або за допомогою білків, одні з яких пригнічують 

транскрипцію, тоді як інші необхідні для початку цього процесу. У першому 

випадку процеси транскрипції розпочинаються лише тоді, коли свої 

властивості втрачає білок-пригнічувач (депресор). В іншому - процеси 

транскрипції тривають, доки не втрачають своєї активності білки-активатори. 

Білкові молекули, які здатні впливати на експресію генів, спочатку 

зв’язуються з промотором - послідовністю нуклеотидів, розташованою перед 

кодуючою частиною гена. Кожний ген або група генів може мати один або 

кілька промоторів, регуляція кожного з яких здійснюється окремо [15]. 
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РОЗДІЛ 3 ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА РОБОТИ З БД 

 

База даних представляє собою сукупність спеціальним образом 

організованих даних, що зберігаються в пам’яті обчислювальної системи і 

відображають стан об’єктів та їх взаємозв’язків у предметній області, що 

розглядається.  

Бази даних бувають централізованими (зберігаються на одному 

комп’ютері) та розподіленими (зберігаються на декількох комп’ютерах 

деякої мережі). 

Логічну структуру даних, що зберігаються у базі називають моделлю 

представлення даних. До основних моделей відносяться наступні: ієрархічна, 

мережева, реляційна, постреляційна, багатомірна та об’єктно-орієнтована 

[16]. 

В даній дипломній роботі використовувалася реляційна система 

управління базами даних MySQL, що представляє собою комплекс мовних та 

програмних засобів, призначених для створення, супроводження та сумісного 

використання БД багатьма користувачами. 

 

3.1 Структура БД 

 

В основі процесу створення бази даних лежать певні принципи. 

Перший принцип полягає в необхідності виключати повторювані (або зайві) 

дані, так як вони займають місце і підвищують ймовірність виникнення 

помилок і неполадок. Другий принцип стосується важливої ролі правильних і 

повних даних. Якщо база даних містить неправильні дані, всі запити, в яких 

дані об'єднуються, будуть також містити невірні відомості. Це може 

призвести до прийняття неправильних рішень на основі запитів до БД. 

Правильна структура бази даних передбачає: 

а) розподіл даних за тематичними таблицями з метою скорочення 

обсягу повторюваних даних; 
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б) додавання даних, необхідних для об'єднання відомостей, які 

містяться в таблицях; 

в) можливість підтримки та відстеження точності та цілісності 

даних; 

г) відповідність вимогам до обробки даних і створення запитів. 

 

Процес розробки бази даних включає наступні кроки: 

а) визначення цілі створення БД; 

б) пошук та організація необхідних даних; 

в) розподілення даних по таблицям; 

г) перетворення елементів даних у стовпчики; 

д) створення первинних ключів; 

е) створення зв’язків між таблицями; 

ж) удосконалення структури; 

з) застосування правил нормалізації БД. 

 

Кожна таблиця бази даних повинна містити стовпчик або набір 

стовпчиків для однозначного визначення кожної строки таблиці. Як правило, 

в таких цілях використовується унікальний ідентифікатор – порядковий 

номер, серійний код або ж ідентифікаційний код. У БД такі дані носять назву 

первинного ключа, що служать для швидкого зв’язування даних із декількох 

таблиць. Стовпчик первинного ключа завжди повинен мати якесь значення і 

не повинен містити значень, що повторюються. Значення первинного ключа 

не може змінюватися. У базі даних із декількома таблицями первинний ключ 

одної таблиці може використовуватися у якості посилання в інших таблицях. 

 

 

 

 

 



Змін.

.. 

Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

42 
ЛД11.18.1300.1118.ПЗ 

 

3.2 Відношення між таблицями 

 

Існує три типи відношень: один-до-одного, при якому кожний рядок 

таблиці пов'язаний з нулем або одним рядком іншої таблиці; один-до-

багатьох, при якому кожний рядок таблиці пов'язаний з нулем, однією або 

декількома рядками іншої таблиці, і багато-до-багатьох, при якому кожний 

рядок першої таблиці пов'язаний з нулем, однією або декількома рядками 

другої таблиці, а кожен рядок другої таблиці може бути пов'язаний з нулем, 

однією або декількома рядками першої таблиці. 

Відношення один-до-одного зустрічаються досить рідко. Як правило, 

вони використовуються у разі, коли набір атрибутів застосовується до 

невеликої кількості примірників сутності. 

Відношення один-до-багатьох (рис. 3.1) створюється в тому випадку, 

коли тільки одне з полів є полем первинного ключа або унікального індексу. 

 

 

Рисунок 3.1 – Відношення один-до-багатьох 

 

Для реалізації відношення багато-до-багатьох (рис. 3.2) 

використовується таблиця-посередник (вузлова таблиця). Вузлова таблиця 

складається з первинних ключів таблиць з кожної зі сторін відносини. 

Відношення один-до-багатьох встановлюється між вузловою таблицею і 

кожною з оригінальних таблиць. Тож відношення  багато-до-багатьох 

реалізується з використанням вузлової таблиці. 
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Рисунок 3.2 – Відношення багато-до-багатьох 

 

3.3 Нормалізація БД 

 

Вказівки для правильного проектування реляційних баз даних 

викладені в реляційній моделі даних. Вони зібрані в 5 груп, які називаються 

нормальними формами. Перша нормальна форма являє найнижчий рівень 

нормалізації баз даних. П'ятий рівень представляє вищий рівень нормалізації. 

Переваги нормалізації бази даних: 

а) У нормалізованій структурі бази даних ви можете робити складні 

вибірки даних відносно простими SQL-запитами. 

б) Цілісність даних. Нормалізована база даних дозволяє надійно 

зберігати дані. 

в) Нормалізація запобігає появі надмірності збережених даних. Дані 

завжди зберігаються тільки в одному місці, що робить легким процес 

додавання, оновлення та видалення даних. Є виняток з цього правила. Ключі, 

самі по собі, зберігаються в кількох місцях тому, що вони копіюються як 

зовнішні ключі в інші таблиці. 

г) Масштабованість - це можливість системи справлятися з 

майбутнім зростанням. Для бази даних це означає, що вона повинна бути 

здатна працювати швидко, коли число користувачів і обсяги даних 

зростають. 
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3.4 Основна інформація про MySQL 

 

MySQL - це система управління базами даних, що дуже часто 

застосовується в поєднанні з PHP. База даних являє собою структуровану 

сукупність даних. Для запису, вибірки й обробки даних, що зберігаються в 

комп'ютерній базі даних, необхідна система управління базою даних, якою і є 

MySQL. Оскільки комп'ютери чудово справляються з обробкою великих 

обсягів даних, управління базами даних відіграє центральну роль в 

обчисленнях. Реалізовано таке управління може бути по-різному - як у 

вигляді окремих утиліт, так і у вигляді коду, що входить до складу інших 

додатків. MySQL - це система управління реляційними базами даних. У 

реляційній базі даних дані зберігаються в окремих таблицях, завдяки чому 

досягається швидкість та гнучкість управління. Таблиці зв'язуються між 

собою за допомогою відносин, завдяки чому забезпечується можливість 

поєднувати при виконанні запиту дані з декількох таблиць. SQL як частина 

системи MySQL можна охарактеризувати як мова структурованих запитів, 

плюс найбільш поширена стандартна мова, яка використовується для 

доступу до баз даних.  

MySQL складається з двох частин: серверної і клієнтської. Сервер 

MySQL постійно працює на комп'ютері. Клієнтські програми (наприклад, 

скрипти PHP) посилають серверу SQL-запити через механізм сокетів (тобто 

за допомогою мережевих засобів), сервер їх обробляє і запам'ятовує 

результат. Тобто скрипт (клієнт) вказує, яку інформацію він хоче отримати 

від сервера баз даних. Потім сервер баз даних посилає відповідь (результат) 

клієнту (скрипту). Механізм використання сокетів базується на технології 

клієнт-сервер, тобто в системі повинна бути запущена спеціальна програма - 

MySQL-сервер, яка приймає і обробляє запити від програм. Cтруктура 

MySQL трирівнева: бази даних - таблиці - записи.  
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Бази даних і таблиці MySQL фізично представляються файлами з 

розширеннями frm, MYD, MYI. Таблиця являє собою сукупність записів, а 

записи - це сукупність полів різного типу. Ім'я бази даних MySQL унікальне 

в межах системи, а таблиці - в межах бази даних, поля - в межах таблиці. 

Один сервер MySQL може підтримувати відразу декілька баз даних, доступ 

до яких може розмежовуватись логіном і паролем. Знаючи логін і пароль, 

можна працювати з конкретною базою даних. Наприклад, можна створити 

або видалити в ній таблицю, додати записи і т. д. Зазвичай ім'я-ідентифікатор 

та пароль призначаються хостинг провайдерами, які і забезпечують 

підтримку MySQL для своїх користувачів [17]. 
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РОЗДІЛ 4 РЕАЛІЗАЦІЯ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ WEB-ДОДАТКУ 

 

4.1 Загальний опис програмного продукту 

 

Представлена БД була розроблена за допомогою системи управління 

базами даних MySQL. Для адміністрування створеної та зв’язаної із web-

додатком баз даних використовується web-інтерфейс phpMyAdmin. В web-

програму вставлено теорію за допомогою тегів HTML. 

Web-додаток пошуку ORF має можливість зберегти вхідні та вихідні 

дані до створеної БД. У випадку необхідності перевірити або відредагувати 

дані, що використовувалися раніше, будь-який користувач має можливість 

завантажити ці дані із БД. 

 

4.2 Інструкція користувача та інтерфейс бази даних 

 

Взаємодія із даними представленої БД відбувається за допомогою web-

додатку, основним призначенням якого є знаходження відкритих рамок 

зчитування у нуклеотидних послідовностях. 

Перший зв'язок із БД встановлюється при введенні та аналізі 

послідовності у вкладці «ORF» до відповідного поля. Послідовність 

зберігається до відповідної таблиці при натисканні кнопки «Зберегти до 

бази» (рис. 4.1). Збереженя даних стає можливим після натискання однієї із 

кнопок-активаторів пошуку відкритих рамок зчитування («Shine-Dalharno», 

«Prybnou-Box», «Gilbert-Box»)  
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Рисунок 4.1 – Поле введення послідовності, та основні елементи програми 

 

БД складається із п’яти таблиць, розділених відповідно до правил 

нормалізації (рис. 4.2).  

 

 

Рисунок 4.2 – Загальний вигляд БД 
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Введена послідовність зберігається у таблиці «Sequence» (рис. 4.3). 

 

 

Рисунок 4.3 – Таблиця збережених послідовностей 

 

Таблиці «Regnum» та «Domain» зберігають у собі інформацію про 

біологічні класифікації організмів (рис. 4.5), ці дані пов’язані із таблицею 

«Sequence» за допомогою зовнішнього ключа «idRegnum_k» (рис. 4.4). 

 

 

Рисунок 4.4 – Таблиця «Sequence». Зовнішній ключ 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Таблиці «Domain» та «Regnum» 
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У таблиці «ORF» зберігаються дані про всі знайдені відкриті рамки 

зчитування, їх довжина, положення у послідовності. ORF, що були визнані 

кодуючими, зберігаються окремо від інших (рис 4.2). 

До таблиці «D_Time» зберігаються дані про час першої та останньої 

роботи із відповідними послідовностями (рис. 4.2). 
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РОЗДІЛ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

Вступ 

 

Дипломна робота була виконана на базі НТУУ «КПІ» ФБМІ кафедри 

БМК. Метою дипломної роботи є розробка бази даних для системи пошуку 

та ідентифікації кодуючих ділянок геномів. Ця база даних буде 

використовуватися, як складова частина системи пошуку кодуючи ділянок 

геномів, у навчальному процесі на кафедрі БМК ФБМІ.  

В цьому розділі розглядаються норми та заходи з охорони праці й 

техніки безпеки для комп’ютерної лабораторії, які будуть направлені на 

усунення потенційно шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що при 

певних умовах можуть негативно вплинути на організм працюючих у 

комп’ютерній лабораторії в процесі використання результатів даної 

дипломної роботи. 

 

5.1 Загальна характеристика комп’ютерної лабораторії при написанні 

програмного продукту. 

 

 Комп’ютерна лабораторія знаходиться на 5 поверсі п’ятиповерхової 

будівлі (каб. 5-07). Приміщення сухе, не запилене, підлога вкрита 

лінолеумом та не проводить електричний струм. План комп’ютерної 

лабораторії зображено на рис. 5.1. Параметри та основні елементи 

комп’ютерної лабораторії відображені в таблиці 5.1. 
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Таблиця 5.1 – Параметри та основні елементи комп’ютерної 

лабораторії 

Параметр Значення № 

Розміри приміщення 3-6 × 5-7 × 2,8 м - 

Площа 6м × 7м – 2м × 3м = 36 м2 - 

Об'єм приміщення 6м × 7м × 2,8м – 2м × 3м × 2,8м = 100,8 

м2 

- 

Кількість працюючих 19 ч.: 1 викладач, група студентів до 18 

ч. 

- 

Вікно (2 шт.) 1.5х1.7 м 4 

Двері (1 шт.) 2х1.1 м 5 

Батарея (2 шт.) Чавунний радіатор МС-140, Тепловий 

потік  - 160 Вт 

6 

Освітлювальна лампа (3 

шт.) 

ПВЛМ-Р, по дві ЛДЦ 40, Освітленість 

820 лк, Потужність 40 Вт 

7 

 

Предмети, які знаходяться в комп’ютерній лабораторії зазначені в 

таблиці 5.2. 

 

Таблиця 5.2 – Перелік предметів на плані комп’ютерної лабораторії 

№ Кількість Назва елементу Характеристика 

1 9 ПК FM-11-1 W7HB, 220-240 В/50 Гц, 450 

Вт, клавіатура -  110 M Standard 

Keyboard, 0.43x-0.15x0.03 мм, 220-240 

В/50 Гц, 1.25 Вт, комп’ютерна мишка -  

Mitsumi Scroll , 220-240 В/50 Гц, 1.25 Вт 

9 1 Проектор Epson EB-X 14 G, 0.077 x 0.295 x 0.228 

м, 220-240 В/50 Гц, 200 Вт 

8 1 Кондиціонер DEKKER DSH135R/L Bio, 

0.68х0.25х0.21 мм,220-240 В/50 Гц, 1,2 

кВт 

2 11 Стіл 1.5х0.7х0.75 м 

3 19 Стілець 0.5х0.55х0.5 м 
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Рисунок 5.1 – План приміщення (комп’ютерної лабораторії) 

 

 

Таблиця 5.3 – Заходи покращення умов в комп’ютерній лабораторії 

Вид заходу Засоби подолання небезпеки 

Технічний  Непередбачені 

Організаційний Ділити групу студентів на підгрупи з метою зменшення 

працюючих у приміщенні. Робити п’ятихвилинні перерви 

між півпарами з провітрюванням приміщення. 

ЗІЗ Непередбачені  

 

5.2 Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів 

 

Небезпечні та шкідливі виробничі фактори відповідно до ГОСТ 

12.0.003-74  [22] за природою дії поділяються на 4 групи (табл. 5.4). 
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Таблиця 5.4 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори 

Фізичні Хімічні Біологічні Психофізіологічні 

Мікроклімат, 

освітлення, шум, 

електронебезпека, 

пожежонебезпека 

Відсутні  Відсутні Зниження м’язової 

активності, розумове 

перенавантаження, 

монотонність праці 

 

5.2.1 Мікроклімат 

 

Робота, що проводиться в комп’ютерній лабораторії, виконується 

сидячи, без фізичного навантаження, а затрати енергії складають менше 120 

ккал/год., тому вона відноситься до категорії «Легка – 1а». 

 

 Таблиця 5.5 – Основні джерела впливу на мікрокліматичні умови 

Параметри 

мікроклімату 

Джерела Наслідки 

Температура - Сонячна радіація 

- Електрообладнання 

(проектор (лампа, блок 

живлення), монітор, 

системний блок ПК (ЦП, 

блок живлення, 

відеокарта))  

- Людина 

При підвищеній температурі 

працездатність людини 

знижується, може погіршитись 

самопочуття 

Вологість та 

іонізація 

- Погана вентиляція 

приміщення 

- Повітря, видихуване 

людиною  

При підвищенні вологості піт не 

випаровується, а залишається на 

тілі людини. 

 

 Значення параметрів температури у робочому приміщенні не 

перевищують оптимальних значень, згідно ДСН 3.3.6.042-99 [23]. 

 У комп’ютерній лабораторії показники мікроклімату не виходять за 

межі норми, виконано заходи і засоби для нормалізації параметрів 

мікроклімату. 
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 Таблиця 5.6 – Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату 

Заходи Шляхи реалізації 

 

 

 

Технічні 

 

У технічному 

обладнанні 

Застосовуються вентилятори 

(DFS531205HC0T, AD07105HX09KB00 

(DC05V 0,45A)) у комп’ютерах. 

Термопаста для комп’ютера Titan TTG-

G30030. 

У проекторі застосовуються два 

вентилятори охолодження (Noctua NF-

S12B redux-1200 PWM) 

 

В 

приміщенні 

У 

холодну 

пору 

Опалення (2 чавунних радіатори МС-140) 

У теплу 

пору 

Кондиціонування повітря (DEKKER 

DSH135R/L Bio, 1,2 кВт) 

 

Організаційні 

Вологе прибирання приміщення. 

Оптимізувати кількість працюючих у 

приміщенні.  

ЗІЗ Непередбачені 

 

5.2.2 Освітлення 

 

 Джерела освітлення – природнє бокове та штучне освітлення. Дані про 

зорову роботу наведено у таблиці 5.7. 

 

 Таблиця 5.7 – Характеристика зорової роботи 

Характеристика зорової роботи Середньої точності 

Найменший розмір об’єкту 

розрізнення 

Понад 0.5 до 1 

Розряд зорової роботи IV 

Підрозряд зорової роботи в 

Контраст об’єкта розрізнення з фоном Малий 

Середній 

Великий 

Характеристика фону Фон програми-середовища розробки 

– чорно-білий, шрифт програми – 4 – 

6 (пк), яскравість 60%, 2 – 3 (мм), 

розмір мінімальних об’єктів 3 (пк) –  
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1 (мм) 

Яскравість 70% 

Природнє 

освітлення 

Бокове 1.5 

 

Таблиця 5.8 – Заходи для нормалізації параметрів освітлення 

Заходи Шляхи реалізації 

 

Технічні 

У 

технологічному 

обладнанні 

Застосовується світлий фон з яскравістю 

близько 60%.  

В приміщенні Природне освітлення – бокове (однобічне), 2 

вікна 1.5х1.7 м. Штучне освітлення – 

комбіноване (3 лампи ПВЛМ-Р, Р = 40 Вт, 

висота 2.8м) 

Обладнати вікна пристроями для регулювання 

освітлення. 

Організаційні Вологе прибирання, підтримання чистоти 

вікон та світильників 

ЗІЗ Непередбачені  

 

Реальні значення освітлення в лабораторії відповідають вимогам 

нормативних документів (ДБН В.2.5-28-2006 [24] та ДСанПіН 3.3.2.007-98 

[25]). 

 

5.2.3 Шум 

 

Таблиця 5.9 – Джерела шуму та наслідки їх впливу 

Джерела шуму Наслідки впливу на людину 

Системні блоки ПК (вентилятори 

охолодження) 

Кондиціонер (система циркуляції 

повітря внутрішнього блоку) 

Проектор (вентилятори системи 

охолодження) 

Зовнішній шум (вулиця та 

внутрішній шум) 

Дратівливість, підвищена 

втомлюваність, загальна слабкість, 

порушення слуху 



Змін.

.. 

Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

56 
ЛД11.18.1300.1118.ПЗ 

 

Таблиця 5.10 – Заходи і засоби захисту від шуму 

Заходи Шляхи реалізації 

 

Технічні 

У 

технологічному 

обладнанні 

Системні блоки комп’ютера  закрити 

спеціальними шумопоглинаючими 

кожухами. 

В приміщенні Встановити металопластикові вікна. 

Організаційні Проведення планово-попереджувальних 

оглядів та ремонтів устаткування. 

ЗІЗ Непередбачені 

 

Рівень звуку у приміщенні не перевищує встановлених норм за ДСН 

3.3.6.037-99 [26]. 

 

5.2.4 Електронебезпека 

 

Таблиця 5.11 – Джерела небезпеки враження електричним струмом 

Найменування 

електроприлад

у 

ПК Проектор Моніто

р 

Кондиціонер Джерела 

освітленн

я 

Потенційно 

небезпечний 

елемент 

Блок 

живленн

я, 

провода 

з’єднанн

я 

елементі

в ПК  

Блок 

керуванн

я, 

регулятор 

напруги 

лампи 

Провід, 

екран 

монітор

у 

Провід, 

внутрішній 

блок 

кондиціонуван

ня 

Проводка

, лампи 

освітленн

я 

Таблиця 5.11 – Параметри споживачів напруги 

Найменування 

електроприладу 

Споживча потужність, 

Вт/год 

Персональний комп’ютер 220-224 

Джерела освітлення 360 

Монітор 100 

Кондиціонер 810 

Проектор 100-240 
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Згідно класифікації приміщень за ступенем небезпеки враження 

електричним струмом приміщення, відповідно до ПУЕ-87, можна віднести до 

категорії без підвищеної небезпеки. Приміщення сухе зі струмонепровідною 

підлогою, вологість не перевищує 75%. 

 

Таблиця 5.12 – Заходи та засоби запобігання ураження електричним 

струмом 

Заходи Засоби подолання небезпеки 

Технічні У 

технологічному 

обладнанні 

Використовувати приховану проводку. Усі 

системи та блоки живлення оснащені 

запобіжниками.  

В приміщенні Підлогу покрити антистатичним лінолеумом. 

Ізоляція струмопровідних частин. Світильники 

встановлено на висоті 2.8 м. 

Організаційні заходи Всі працюючі ознайомлені з правилами техніки 

безпеки. 

ЗІЗ Непередбачені  

 

5.2.5 Небезпека пожежі 

 

Таблиця 5.13 – Основні джерела та наслідки пожежної небезпеки 

Джерело небезпеки Небезпечний фактор Наслідок 

Системний блок ПК 

(блок живлення) 

Коротке замикання Виникнення пожежі 

Кондиціонер (блок 

живлення та регуляції) 

Проектор (блок 

живлення) 

Матеріали та речовини 

схильні до займання 

Загоряння матеріалів 
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Таблиця 5.14 – Характеристика пожежонебезпечної зони 

Тип пожежі Характеристика 

Клас пожежі А – горіння твердих речовин, Е – 

горіння електроустановок, під 

напругою до 1000В 

Вибухопожежонебезпечна Категорія В (пожежонебезпечна) 

Пожежонебезпечна зона Клас II-IIa 

Горючі матеріали Волокнисті (папір), тверді (столи, 

стільці, двері), пластикові (вікно, 

стільці, лінолеум, комп’ютер) 

 

Для запобігання пожежі у приміщенні вжито наступні заходи 

протипожежної безпеки зазначені в таблиці 5.15. 

 

Таблиця 5.15 – Заходи протипожежної безпеки 

Заходи Засоби подолання небезпеки 

 

 

 

Технічні 

У технологічному 

обладнанні 

Усі системи та блоки живлення 

оснащені запобіжниками. 

 

 

В приміщенні 

Вогнегасник ОУ-3, вільний доступ 

до мережних рубильників та 

вимикачів, у коридорі – пожежний 

кран та рукав, датчик теплової 

пожежної сигналізації КИ-1 

Організаційні Інструктаж з ТБ та періодичний 

контроль знань про правила 

пожежної безпеки, план евакуації 

при пожежі 

ЗІЗ Непередбачені 

 

Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85 [27], шляхи 

евакуації людей при пожежі для даного приміщення відповідають 

встановленим нормам. 
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Висновки до розділу 5 

 

У даному розділі дипломної роботи було розглянуто приміщення 

(комп’ютерна лабораторія) з усім оснащенням, розглянуті норми та заходи з 

охорони праці й техніки безпеки. На підставі опрацьованої літератури з 

охорони праці, були зазначені норми для забезпечення оптимальних умов 

мікроклімату, освітлення, рівня шуму, випромінювання, умов для 

дотримання правил пожежної безпеки та електробезпеки. 

Приміщення відповідає нормам з охорони праці за винятком того, що 

комп’ютерна лабораторія не відповідає плануванню санітарно-гігієнічним 

нормам, але ці неточності можливо легко усунути. 
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ВИСНОВКИ 

 

В результаті роботи було створено базу даних для взаємодії із web-

додатком пошуку відкритих рамок зчитування. Проведений аналіз даних, що 

потенційно необхідні для найефективнішого функціонування БД, у 

результаті було сформовано набір таблиць та встановлено відповідні зв’язки 

між ними. 

В дипломній роботі було виконано поставлені задачі, а саме: 

1. Зібрано та проаналізовано необхідні дані для успішного та 

ефективного створення бази даних для web-додатку пошуку ORF. 

2. Структуровано відповідні вимоги до отриманих даних для 

подальшого виділення їх у таблиці, що орієнтовані на збереження даних з 

якими працюють користувачі. 

3. Удосконалено інтерфейс програми пошуку ORF на сайті для 

кращої взаємодії користувача із базою даних. Введена можливість 

завантаження даних із БД для їх подальшого аналізу та обробки. 

4. Встановлено ефективне адміністрування бази даних за 

допомогою web-інтерфейсу phpMyAdmin, що дозволяє проводити 

повноцінну, а також, що не менш важливо, віддалену роботу із створеною 

БД. 
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