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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І
ТЕРМІНІВ

Бібліотека – набір готового функціоналу певної мови програмування.
Фреймворк – інфраструктура програмних рішень, що полегшує
розробку складних систем.
ПЗ – програмне забезпечення.
ПП – програмний продукт
HTML – стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті.
CSS – спеціальна мова, що використовується для відображення
сторінок, написаних мовами розмітки даних.
PHP – скриптова мова програмування.
MySQL – вільна система керування реляційними базами даних.
JavaScript

–

назва

реалізації

стандарту

мови

програмування

ECMAScript, що базується на принципах прототипного програмування.
JQuery – популярна JavaScript-бібліотека з відкритим вихідним кодом.
Laravel – PHP-фреймворк з відкритим сирцевим кодом який зручно
використовувати як для створення невеликих проектів, так і для великих
комерційних рішень.
KnockOutJS – популярна JavaScript бібліотека з відкритим сирцевим
кодом, використовується для побудови структур, які працюють за патерном
MVVM.
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ВСТУП
Актуальність
В сучасному суспільстві велику ролі відіграє навчання, стандарти
якості якого ростуть кожного року. Великою проблемою є оцінка знань
студентів, перевірка письмових робіт студентів займає багато цінного часу
викладачів, а також не слід виключати людський фактор. Тому існує потреба
в автоматизації процесу перевірки знань студентів та їх оцінювання.
Мета роботи
Розробити онлайн-систему для рейтингового оцінювання знань
студентів, де студенти зможуть пройти тест та відразу побачити свою
рейтингову оцінку.
У відповідності до мети роботи сформовано наступні задачі:
1) створити онлайн-систему, яка дозволяє додавати та змінювати тести;
2) створення інтерфейсу для взаємодії з студентом;
3) обчислення рейтингової оцінки;
4) створення бази даних, яка буде містити дані тестів та результати їх
проходження студентами.
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РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ОТОЧЕННЯ, ІСНУЮЧИХ
СИСТЕМ

1.1 Аналіз організаційного оточення

Результатом дипломної роботи є онлайн-система, тобто веб-сайт. Вебсайт, або просто сайт (англ. website, від web - павутина, "веб" і site - "місце")
- це одна або сукупність веб-сторінок, доступних в інтернеті через протоколи
HTTP/HTTPS; Веб-сайт - це місце в інтернеті, яке визначається своєю
адресою (URL), має свого власника і складається з веб-сторінок, які
сприймаються як єдине ціле.
Сукупність всіх загальнодоступних веб-сайтів є Всесвітня павутина.
Сторінки веб-сайту об'єднані загальною кореневою адресою, а також
звичайно темою, логічною структурою, оформленням або авторством.
Сторінки веб-сайтів - це файли з текстом, розміченим на мові HTML або
XHTML. Ці файли, будучи завантаженими відвідувачем на його комп'ютер,
обробляються програмою-оглядачем, званою браузером і виводяться на засіб
відображення користувача (монітор, екран КПК, принтер або синтезатор
мови). Мова HTML/XHTML дозволяє форматувати текст, розрізняти в ньому
функціональні

елементи,

створювати

гіпертекстові

посилання

(гіперпосилання) і вставляти в сторінку, що відображається, зображення,
звукозаписи і інші мультимедійні елементи. Відображення сторінки можна
змінити додаванням в неї таблиці стилів на мові CSS або сценаріїв на мові
JavaScript.
Сторінки сайтів можуть бути простими статичними наборами файлів
або створюватися спеціальною комп'ютерною програмою на сервері - так
званим движком сайту. Движок може бути або зроблений на замовлення для
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окремого сайту, або готовим продуктом, розрахованим на якийсь клас
сайтів. Деякі з движків можуть забезпечити власнику сайту можливість
гнучкої настройки структуризації і виведення інформації на веб-сайті; такі
називаються системами управління змістом.
Виготовлення сайтів як працюючих цілісних інформаційних ресурсів є
складений процес, що залучає працю різних спеціальностей. Загальний
термін сайтобудівна діяльність - "веб-розробка"[1].
Сайти бувають двох основних типів:
1) статичні;
2) динамічні.
Статичним називається сайт, який представляє собою попередньо
відформатовані HTML або XHTML сторінки на сервері, які відправляються
клієнту кожного разу в одному й тому ж вигляді.
Динамічний веб-сайт часто змінює чи оновлює себе в автоматичному
режимі. Для цього використовуються такі мови програмування як PHP, Perl,
Python, Ruby, Java та інші. Часто для таких задачі використовується мова
програмування JavaScript [2].
Веб-сайти використовують клієнт-серверну архітектуру. Архітектура
клієнт-сервер є

одним

із архітектурних

шаблонів

програмного

забезпечення та є домінуючою концепцією у створенні розподілених
мережних застосунків і передбачає взаємодію та обмін даними між ними.
Вона передбачає такі основні компоненти:
1) набір серверів, які надають інформацію або інші послуги програмам,
які звертаються до них;
2) набір клієнтів, які використовують сервіси, що надаються серверами;
3) мережа, яка забезпечує взаємодію між клієнтами та серверами.
Сервери є незалежними один від одного. Клієнти також функціонують
паралельно і незалежно один від одного. Немає жорсткої прив'язки клієнтів
до серверів. Більш ніж типовою є ситуація, коли один сервер одночасно

БС42С.4212.1300.3166.П3
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

6

обробляє запити від різних клієнтів; з іншого боку, клієнт може звертатися
то до одного сервера, то до іншого. Клієнти мають знати про доступні
сервери, але можуть не мати жодного уявлення про існування інших
клієнтів. Будова клієнт-серверної архітектури зображена на Рис. 1.1.

Рис. 1.1 Клієнт-серверна архітектура
Дуже важливо ясно уявляти, хто або що розглядається як «клієнт».
Можна говорити про клієнтський комп'ютер, з якого відбувається звернення
до інших комп'ютерів. Можна говорити про клієнтське та серверне
програмне забезпечення. Нарешті, можна говорити про людей, які бажають
за допомогою відповідного програмного та апаратного забезпечення
отримати доступ до тієї чи іншої інформації.
Загальноприйнятим є положення, що клієнти та сервери — це перш за
все програмні модулі. Найчастіше вони знаходяться на різних комп'ютерах,
але бувають ситуації, коли обидвіпрограми — і клієнтська, і серверна,
фізично розміщуються на одній машині; в такій ситуації сервер часто
називається локальним.

БС42С.4212.1300.3166.П3
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

7

Модель клієнт-серверної взаємодії визначається перш за все розподілом
обов'язків між клієнтом та сервером. Логічно можна виокремити три рівні
операцій:
1) рівень представлення даних, який по суті являє собою інтерфейс
користувача і відповідає за представлення даних користувачеві і
введення від нього керуючих команд;
2) прикладний рівень, який реалізує основну логіку застосунку і на якому
здійснюється необхідна обробка інформації;
3) рівень управління даними, який забезпечує зберігання даних та доступ
до них.
Дворівнева клієнт-серверна архітектура передбачає взаємодію двох
програмних модулів — клієнтського та серверного. В залежності від того, як
між ними розподіляються наведені вище функції, розрізняють:
1) модель тонкого клієнта, в рамках якої вся логіка застосунку та
управління даними зосереджена на сервері. Клієнтська програма
забезпечує тільки функції рівня представлення;
2) модель товстого клієнта, в якій сервер тільки керує даними, а обробка
інформації та інтерфейс користувача зосереджені на стороні клієнта.
Товстими клієнтами часто також називають пристрої з обмеженою
потужністю: кишенькові комп'ютери, мобільні телефони та ін.
Типовим

прикладом

клієнт-серверної

взаємодії

є WWW.

Існує

величезна кількість веб-серверів, на яких розміщується та чи інша
інформація. У найпростішому випадку ця інформація являє собою набір вебсторінок, які можуть зберігатися на сервері у вигляді файлів, розмічених за
допомогою мови розмітки HTML. Але ситуація, як правило, є складнішою;
значна частина веб-ресурсів на сучасному етапі є динамічними, тобто вони
не

існують

в

заздалегідь

підготовленому

вигляді,

а

створюються

безпосередньо в процесі обробки запиту від користувача.
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Для того, щоб людина, яка працює в Інтернеті, могла переглянути ту
чи іншу сторінку, на її комп'ютері повинно бути встановлено відповідне
програмне

забезпечення.

Програми

для

перегляду

веб-сторінок

називаються браузерами (веб-оглядачами). Найпоширеніші браузери: Google
Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari і Opera.
Але, крім браузерів, до серверів можуть звертатися і інші клієнти, а
саме — автономні програми. Вони можуть передбачати взаємодію з
людиною, а можуть працювати в цілком автоматичному режимі. Типовим
класом таких програм є роботи, призначені для автоматичного перегляду
веб-ресурсів. Зокрема, роботи є важливим елементом пошукових систем і
використовуються ними для перегляду сторінок і збору інформації про них.
Для запиту до веб-сервера клієнтська програма повинна задати
місцезнаходження комп'ютера, на якому розміщується серверна програма,
назву потрібного документа і, можливо, інші дані, які специфікують запит.
Мережа забезпечує знаходження сервера і передачу йому клієнтського
запиту. Серверні програми обробляють цей запит, відповідь пересилається
по мережі клієнтові [3].
На сучасному етапі для програмування модулів проміжного рівня
використовується мова серверних сценаріїв PHP, а для управління даними —
СУБД MySQL. Таким чином, зв'язку PHP-MySQL слід розглядати як
стандартний інструмент для створення порівняно простих інтерактивних
веб-сайтів та систем електронної комерції; близько 90% комерційних систем
сьогодні створюється саме на цій основі. Водночас як засоби управління
даними, так і middleware-засоби можуть бути найрізноманітнішими. Так, для
створення

серверних

застосовуються Java, Perl, Python.

застосунків,
Взагалі,

крім PHP,
технології

широко
створення

розподілених, зокрема веб-застосунків, стрімко розвиваються. Слід згадати
про технології EJB (Enterprise Java Beans), CORBA, а також про .NET —
порівняно нову ініціативу компанії Microsoft. Для зберігання даних та їх
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передачі часто використовується так звана розширена мова розмітки XML
(Extensible Markup Language).

1.1.2 Стан дистанційної освіти

Незначний за обсягом час існування системи дистанційної освіти, що
базується на використанні сучасних технічних засобів збереження та
доставки інформації, масової комунікації, не сприяє створенню розвинених
наукових теорій у цій галузі. У тому вигляді, в якому вони вже існують, вони
більше стосуються технічної й організаційної сторін функціонування цієї
системи. Суто психологічні і педагогічні аспекти системи дистанційної
освіти

до

сьогодні

залишаються

найменш

науково-теоретично

обґрунтованими й усвідомленими. Однак вітчизняний і зарубіжний досвід
практики дистанційної освіти, що вже склався, наближає нас до розуміння
сутності та особливостей цієї системи, заснованої на використанні
специфічних освітніх
технологій, сучасних методик навчання, технічних засобів і способів
передачі інформації, інформаційних та телекомунікаційних технологій, дає
змогу осмислити їх на рівні теоретичної концепції. Базовим для створення
будь-якої концепції є визначення основних її понять [7].
Аналіз та узагальнення літературних джерел свідчать, що сьогодні є
різні

трактування

сутності

дистанційної

освіти,

які

відображають

різноманіття підходів до його тлумачення. У багатьох випадках термін
"дистанційна

освіта"

використовується

поряд

або

замість

терміна

"дистанційне навчання", "дистантне навчання" тощо.
Так, у Концепції створення і розвитку дистанційної освіти в Російській
Федерації за основу прийнято таке: дистанційна освіта - це комплекс
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освітніх послуг, що надаються широким верствам населення у країні і за її
мережами за допомогою спеціалізованого інформаційного освітнього
середовища, яке базується на засобах обміну навчальною інформацією на
відстані (супутникове телебачення, радіо, комп'ютерний зв'язок та ін.).
Отже, у цьому визначенні наголошується на розумінні дистанційної
освіти як комплексу послуг, якими може скористатися будь-яка людина.
Другий аспект у цьому визначенні пов'язаний з розумінням цієї системи як
технічної,

що

підкреслюється

поняттям

інформаційно-освітнього

середовища, і трактується як сукупність інформаційних ресурсів, технічних
засобів і каналів телекомунікації1 [8].
Дистанційна

освіта

характеризується

також

як

якісно

новий,

прогресивний вид навчання, що виник в останній третині XX ст. завдяки
новим технологічним можливостям, які з'явилися внаслідок інформаційної
революції, і на підставі ідеї відкритої освіти. В основу цього виду навчання
покладено

самостійну

інтерактивну

роботу

студента

зі

спеціально

розробленими навчальними матеріалами. Наведене визначення прийнято за
основу в Міжнародному інституті менеджменту "ЛІНК", що є російським
представництвом Британського відкритого університету та зорієнтовано,
відповідно, на британську Модель дистанційної освіти з її характерним
акцентом на інтерактивність, роль спеціальних матеріалів для самостійної
роботи, а також на відкритий і прагматичний характер освіти.
У праці В.І. Овсяннікова, де наводиться ґрунтовний аналіз поняття
"дистанційна освіта", зазначено, що в сучасній теорії і практиці поряд з цим
поняттям як синонім використовується також поняття "дистанційне
навчання". Прикладом цього може бути таке визначення: "Дистанційна
освіта - це навчання на відстані. Навчання реалізується завдяки поєднанню
поштового, радіо-, телевізійного, електронного зв'язків, телефону і газет за
обмеженого безпосереднього контакту того, хто навчається, з викладачем
або за повної його відсутності" [9].
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1.1.3 Автоматизація перевірки знань

Підвищення ефективності навчання − одна з пріоритетних задач у
сфері освіти. Ефективність традиційного методу навчання і перевірки знань
в системі «викладач − студент» обмежується низкою недоліків. По-перше,
під час викладання навчального матеріалу викладачу дуже складно
визначити ступінь його засвоєння і розуміння студентами, зважаючи на
незручність отримання зворотного зв’язку в системі «викладач − студент».
Тобто опитування студентів для з’ясування того, як сприйнято викладений
матеріал, є ускладненим або зовсім неможливим, зважаючи на дефіцит часу
при

лекційній

формі

навчання.

По-друге,

індивідуальна

швидкість

сприйняття інформації є одним із параметрів, що характеризують
особистість студента, і коливається в достатньо широких межах. Виходячи з
цього, викладач вимушений орієнтуватися на студентів із середньою
швидкістю сприйняття інформації. Отже, для частини студентів швидкість
викладання матеріалу недостатня, внаслідок чого вони відволікаються, не
дослухавши лекцію до кінця. По-третє, перевірка знань людиною −
суб’єктивний процес, результат якого залежить від безлічі чинників, що
характеризують того, хто перевіряє, починаючи від стану його здоров’я і
закінчуючи його ставленням до особи, яку він перевіряє.
Усі наведені недоліки традиційного навчання і перевірки знань можуть
бути усунені, коли роль викладача бере на себе персональний комп’ютер.
Саме ідея усунення недоліків традиційного навчання і перевірки знань стала
основною мотивацією для використання інформаційних технологій у
процесах навчання і перевірки знань [10; 11].
Комп’ютерну програму, орієнтовану на навчання і перевірку знань,
зазвичай, називають автоекзаменатором. Звичайна структура таких програм
виконує дві основні функції:
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1) організацію конкретного навчального матеріалу, що має бути
засвоєний студентом;
2) реалізацію

процесів

перевірки

знань

із

формуванням

певних

протоколів.
Організація навчального матеріалу припускає наявність у складі
комп’ютерної програми бази даних, що містить в електронній формі
навчальні посібники, або інші матеріали, які повинен засвоїти студент. При
цьому до кожного розділу (параграфа, пункту) навчального посібника мають
бути сформульовані контрольні запитання з альтернативними відповідями −
як правильними, так і хибними. Так викладач має нагоду формувати
навчальний матеріал будь-якого наповнення у межах навчального посібника.
Це дозволяє викладачу підготувати:
1) навчальний матеріал у вигляді модулів, які містять матеріал певного
навчального посібника або його частину;
2) лабораторні роботи, контрольні та практичні завдання для їх
подальшого виконання.
Навчальний матеріал у вигляді модулів, лабораторних, практичних або
контрольних робіт потрапляє до студента.
Навчання відбувається поетапно, за розділами. Під час перегляду
чергового розділу на екрані монітора студент може оцінити кількісно його
засвоєння, орієнтуючись

на правильність

відповідей

на

контрольні

запитання. Правильні відповіді означають, що розділ засвоєно, а хибні
свідчать, що треба краще вивчити пройдений матеріал. Це і є реалізація
зворотного зв’язку в системі «викладач (комп’ютер)−студент». Отже,
навчальний матеріал можна вважати засвоєним, якщо студент безпомилково
відповів на всі контрольні запитання. Процес навчання відбувається в темпі
засвоєння інформації конкретним студентом, що виключає другий недолік
традиційного методу навчання. Для перевірки знань (іспит) вивченого
навчального матеріалу студент входить у режим, в якому комп’ютерна
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програма виводить на екран монітора певну кількість контрольних запитань,
що становлять екзаменаційний білет. Ці запитання вибрані з учбового
матеріалу за законом випадкових чисел. При цьому кількість контрольних
запитань визначає викладач, який організує навчання і перевірку знань.
Відповівши на контрольні запитання екзаменаційного білета, студент
отримує оцінку автоекзаменатора за критерієм, що задається викладачем −
організатором навчання і перевірки знань. Критерієм оцінки є відносна
кількість помилок, які може допустити студент у відповідях на контрольні
запитання в екзаменаційному білеті. Таким чином, оцінка студента на іспиті
у разі наперед заданого її критерію не залежить від викладача і є умовно
об’єктивною. Автоекзаменатор формує протокол навчання і перевірки
знань[12].

1.2 Аналіз існуючих аналогів

1.2.1 Classmaker

ClassMarker безпечний, професійний веб-сервіс тестування який є
простим у використанні. Налаштовані онлайн-тести можна використовувати
для бізнесу, навчання та оцінки успішності.
Сервіс використовується для ділових і навчальних тестів; рекрутингу
працівників і та оцінювання кандидатів; в освітнії установах, школах,
університетах, для дистанційного навчання, онлайн-курсів, E-Learning,
самонавчання груп, практичні тести і багато іншого [4].
Сервіс платний.
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Рис. 1.2.1.1 – Інтерфейс сайту ClassMaker
Переваги сервісу ClassMaker:
1) безпека особистих даних;
2) непотрібно встановлювати ніяких клієнтських програм;
3) можна створювати як приватні так і публічні тести;
4) підримка широкого спектру девайсів.

1.2.2 ExamBuilder

ExamBuilder поєднує в собі інтуїтивно зрозумілий інструмент для
створення тестів, використовує потужний енджін та має простої інтерфейс
для аналізування результатів. Можна більше ніж просто створювати і
проходиттии тести – можна відображати зміни результату в реальному часі,
видавати сертифікати [5]. Сервіс платний.

БС42С.4212.1300.3166.П3
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

15

Рис. 1.2.2.1 – Інтерфейс сайту ExamBuilder
Переваги ExamBuilder:
1) аналітика;
2) рольова система доступу для відокремлення акантів інструкторів;
3) доставка сертифікатів у режимі реального часу;
4) простий у використанні.

1.2.3 Coursera

Відрізняється від більшості курсів науковим підходом для вирішення
задач. Курси ведуть найкращі вчені світу у найкращих університетів світу.
Один з найстаріших ресурсів по онлайн-навчанню з великою кількістю
користувачів

і

прихильників.

Приємний

та

корисний

інтерфейс

з

можливістю обговорення лекцій та практик. [6].
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Рис. 1.2.3.1 – Інтерфейс сайту Coursera
Переваги Coursera:
1) Відео найкращих вчених світу;
2) Невеличкі опитування по матеріалам лекцій;
3) Міні-проекти по розділам курсу;
4) Науковий підхід до вирішення практичних задач;
5) Велика різноманітність курсів різних рівней важкості;
6) Є можливість проходити курси дистанційно разом з викладачем;
7) Сертифікація та дипломи по різним спеціальностям від найкращих
ВУЗів світу.
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РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ВЕБ-ТЕХНОЛОГІЙ

2.1 Життєвий цикл розробки

При розробці онлайн системи тестування і рейтингового оцінювання
студентів використовувалась ітераційна (інкрементна) модель ЖЦ розробки.
Це зумовлено тим, що ПП містить декілька модулів, які можна реалізовувати
послідовно.

Було

використано

принципи

RAD

(Rapid

Application

Development), такі як :
1) Інструментарій має бути націлений на мінімізацію часу розробки;
2) Створення прототипу для уточнення вимог замовника;
3) Циклічність розробки: кожна нова версія продукту грунтується на
оцінці результату роботи попередньої версії замовником;
4) Мінімізація часу розробки версії, за рахунок перенесення вже готових
модулів і додавання функціональності в нову версію;
5) Команда розробників повинна тісно співробітничати, кожен учасник
повинен бути готовий виконувати декілька обов'язків;
6) Управління

проектом

повинне

мінімізувати

тривалість

циклу

розробки [13].
ЖЦ розробки ПЗ за використаною моделлю описується в стандартах
ISO/IEC 12207:2008 «System and software engineering — Software life cycle
processes».
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2.2 Огляд використаних мов програмування

2.2.1 HTML

HTML (англ. HyperText

Language — Мова

Markup

розмітки гіпертекстових документів) — стандартна мова для розмітки вебсторінок в Інтернеті. Більшість веб-сторінок створюються за допомогою
мови HTML. Документ HTML оброблюється браузером та відтворюється на
екрані у звичному для людини вигляді.
HTML є похідною мовою від SGML, успадкувавши від неї визначення
типу документу та ідеологію структурної розмітки тексту.
HTML

разом

із каскадними

таблицями

стилів та вбудованими

скриптами — це три основні технології побудови веб-сторінок [14].
HTML впроваджує засоби для:
1) Створення

структурованого

документу

шляхом

позначення

структурного складу тексту: заголовки, абзаци, списки, таблиці,
цитати та інше;
2) Отримання інформації із Всесвітньої мережі через гіперпосилання;
3) Створення інтерактивних форм;
4) Включення зображень, звуку, відео, та інших об'єктів до тексту.
Для поліпшення взаємодії, SGML вимагає аби кожна похідна мова
(HTML у тому числі) визначала свою кодову таблицю для кожного
документа, яка складається зрепертуара (перелік різноманітних символів)
та позиції символа (перелік цифрових посилань на символи з репертуара).
Кожен документ HTML — це послідовність символів з репертуара.
HTML використовує найповнішу кодову таблицю UCS (англ. Universal
Character Set — Універсальний Набір Символів).
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Проте, однієї кодової таблиці недостатньо для того, щоб браузери
могли правильно відтворювати документи HTML. Для цього браузерам
потрібно «знати» специфічну кодову таблицю документа, яку автор має
зазначати завжди в елементі meta із параметром charset. За замовчуванням
використовується кодова таблиця ISO-8859-1, відома також як Latin-1.
Розмітка в HTML складається з чотирьох основних компонентів:
елементів (та їхніх атрибутів), базових типів даних, символьних мнемонік та
декларації типу документа [15].
Документ HTML 4.01 складається з трьох частин:
1) Декларація типу документу (англ. Document type declaration, Doctype),
на початку документа, в якій визначається тип документа (DTD).
2) Шапка документу (знаходиться в межах елементу head), в якій
записано загальні технічні відомості або додаткова інформація про
документ, яка не відтворюється безпосередньо в браузері;
3) Тіло документу (може знаходитися в елементах body або frameset), в
якому міститься основна інформація документа.
В системі викоритстовуються елементи нового стандарту HTML5.
HTML 5 — це наступна значна переробка стандарту HTML. Робота над
створенням специфікації, відома під назвою «Web Applications 1.0»,
розпочата WHATWG в червні 2004 року [14].
HTML 5 спрямований на скорочення використання заснованих
на плагінах, RIA-технологій, таких як Adobe Flash, Microsoft Silverlight і Sun
JavaFX, хоча досягнення цієї мети займе багато років [16].
Специфікація HTML 5 зводиться до надання семантичного рівня мови
розмітки і пов'язаних з ними семантичних рівнів API для сценаріїв задля
авторизації доступних сторінок в Всесвітній павутині, починаючи від
статичних документів і закінчуючи динамічними застосунками [17]. HTML 5
вводить ряд нових елементів і атрибутів, які відображають типову
архітектуру

сучасних

веб-сторінок.

Деякі

з

них

є семантичними
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замінами загально-використовуваних блочних (div) і вбудованих (span)
елементів, наприклад елемент nav (навігаційного блок сторінки) і footer. Інші
елементи,

забезпечують

нові

функціональні

можливості

через

стандартизований інтерфейс, наприклад елементи audio і video.
Наразі специфікація має статус: «у розробці», та, як очікується, матиме
його ще протягом трьох років, хоча розробка частин HTML 5 буде завершена
і реалізована в браузерах ще до того, як специфікація отримає остаточний
статус Рекомендації W3C [18].

2.2.2 PHP

Основні

модулі

програмної

системи

написані

на

мові

php.

PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor — PHP: гіпертекстовий препроцесор),
попередня

назва:

Personal

Home

Page

Tools — скриптова мова

програмування, була створена для генерації HTML-сторінок на стороні вебсервера. PHP є однією з найпоширеніших мов, що використовуються у сфері
веб-розробок.

PHP

підтримується

переважною

більшістю хостинг-

провайдерів. PHP — проект відкритого програмного забезпечення.
PHP інтерпретується веб-сервером в HTML-код, який передається на
сторону клієнта. На відміну від скриптової мови JavaScript, користувач не
бачить PHP-коду, бо браузер отримує готовий html-код. Це є перевага з
точки зору безпеки, але погіршує інтерактивність сторінок. Але ніщо не
забороняє використовувати РНР для генерування і JavaScript-кодів які
виконуються вже на стороні клієнта.
PHP — мова, яка може бути вбудована безпосередньо в html-код
сторінок,

які,

в

свою

чергу

коректно

будуть

оброблені
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інтерпретатором. Механізм РНР просто починає виконувати код після
першої екрануючої послідовності (<?) і продовжує виконання до того
моменту, коли він зустріне парну екрануючу послідовність (?>).
Велика різноманітність функцій PHP дають можливість уникнути
написання багаторядкових призначених для користувача функцій на C або
Pascal.
1) Наявність інтерфейсів до багатьох баз даних
а) в

PHP

вбудовані

бібліотеки

для

роботи

з MySQL, PostgreSQL, mSQL, Oracle, dbm, Hyperware, Informix, I
nterBase, Sybase.
б) через стандарт

відкритого

інтерфейсу

зв'язку

з

базами

даних (Open Database Connectivity Standard — ODBC) можна
підключатися до всіх баз даних, до яких існує драйвер.
2) Традиційність
Мова РНР здаватиметься знайомою програмістам, що працюють в
різних областях. Багато конструкцій мови запозичені з С, Perl. Код РНР дуже
схожий на той, який зустрічається в типових програмах на С або Pascal. Це
помітно знижує початкові зусилля при вивченні РНР. PHP — мова, що
поєднує переваги Perl і С і спеціально спрямована на роботу в Інтернеті,
мова з універсальним і зрозумілим синтаксисом. І хоча PHP є досить
молодою мовою, вона здобула таку популярність серед web-програмістів, що
в наш час є мало не найпопулярнішою мовою для створення вебзастосунків (скриптів).
Стратегія Open Source, і розповсюдження початкових текстів програм
в масах, безсумнівно справили благотворний вплив на багато проектів, в
першу чергу — Linux хоч і успіх проекту Apache сильно підкріпив позиції
прихильників Open Source. Сказане відноситься і до історії створення РНР,
оскільки підтримка користувачів зі всього світу виявилася дуже важливим
чинником в розвитку проекту РНР.
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Ухвалення стратегії Open Source і безплатне розповсюдження
початкових

текстів

РНР

надало

неоціниму

послугу

користувачам.

Додатково, користувачі РНР в усьому світі є свого роду колективною
службою підтримки, і в популярних електронних конференціях можна
знайти відповіді навіть на найскладніші питання.
Ефективність є дуже важливим чинником у програмуванні для
середовищ розрахованих на багато користувачів, до яких належить і web.
Важливою перевагою PHP є те, що ця мова належить до інтерпретованих. Це
дозволяє обробляти сценарії з достатньо високою швидкістю. За деякими
оцінками, більшість PHP-сценаріїв (особливо не дуже великих розмірів)
обробляються швидше за аналогічні їм програми, написані на Perl. Проте хоч
би що робили розробники PHP, виконувані файли, отримані за допомогою
компіляції, працюватимуть значно швидше — в десятки, а іноді і в сотні
разів.

Але

продуктивність

PHP

достатня

для

створення

цілком

серйозних веб-застосунків [19].

2.2.2.1 PHP-фреймворк Laravel

Laravel – безкоштовний веб-фреймворк з відкритим сирцевим кодом,
призначений для розробки з використанням архітектурної моделі MVC
(Model View Controller – модель-представлення-контроллер).

Laravel

випущений під ліцензією MIT. Сирцевий код розміщено на GitHub [20].
В

результаті

найпопулярніші

опитування

PHP-фреймворки

sitepoint.com
Laravel

в

зайняв

грудні
місце

2013

про

найбільш

багатообіцяючого проекту на 2014 рік [20].
В 2015 році в результатах опитування sitepoint.com про використання
PHP-фреймворків серед програмістів зайняв перше місця в номінаціях:
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 Фреймворк корпоративного рівня
 Фреймворк для особистих проектів [21]
Laravel було створено Тейлором Отвелом як більш функціональна
альтернатива CodeIgniter, який не передбачує різноманітні додаткові
функції. Перший бета-реліз Laravel став доступним 9 червня 2011 року, а
Laravel 1 вийшов того ж місяця. Laravel 1 включав в себе вбудовану
підтримку

аутентифікації,

локалізації,

моделі,

представлення,

сесій,

маршрутизації та інших механізмів.
Laravel 2 був випущений у вересні 2011 року. Основні функції
включали в себе підтримку контролерів, які зробили фреймворк повністю
MVC-сумісним, вбудовану підтримку інверсії управління, і систему
шаблонів Blade.
Laravel 3 було випущено в лютому 2012 з набором нових функцій,
включаючи інтерфейс командного рядку (CLI) під іменем «Artisan»,
вбудовану підтримку декількох систем управління базами даних, міграції баз
даних у вигляді контролю версій, обробку подій. Випуск Laravel 3
забезпечив значний приріст кількості користувачів, що вплинуло на його
популярність.
Далі вийшли версії 4 та 5, які, в основному, містять виправлення
помилок, доробки, незначні покращення, більш детальну документацію. На
сьогоднішній день актуальною є версія Laravel 5.2.
Основні особливості, які лежать в основі архітектури Laravel:
 Пакети (packages) – дозволяють створювати і підключати модулі в
форматі Composer до додатку на Laravel. Багато додаткових функцій
вже доступні у вигляді таких модулів.
 Eloquent ORM – реалізація шаблону проектування ActiveRecord на
PHP. Дозволяє чітко визначити відношення між об’єктами бази даних.
Стандартний для Laravel будівник запросів Fluent підтримується ядром
Eloquent.
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 Логіка додатку – частина розроблюваного додатку, оголошена або за
допомогою

контролерів,

або

маршрутів

(функцій-замикачів).

Синтаксис оголошень схожий на синтаксис, який використовується в
каркасі Sinatra.
 Зворотня маршрутизація зв’язує між собою посилання і маршрути, які
генеруються додатком, дозволяючи змінювати останні з автоматичним
оновленням зв’язаних посилань. При створенні посилань з допомогою
іменованих маршрутів Laravel автоматично генерує кінцеві URL.
 REST-контроллери – додатковий шар для розділення логіки обробки
GET- і POST-запитів HTTP.


Автозавантаження класів – механізм автоматичного завантаження
класів PHP без необхідності підключати файли через include.
Завантаження за вимогою попереджує завантаження непотрібних
компонентів;

завантажуються

тільки

ті

з

них,

які

дійсно

використовуються.
 Складальники представлень (view composers) – блоки коду, які
виконуються при генерації представлення (шаблону).
 Інверсія управління (Inversion of Control) – дозволяє отримувати
екземпляри об’єктів за принципом зворотного керування. Також може
використовуватись для створення і отримання об’єктів-одинаків.
 Міграції -

система управління версіями для баз даних. Дозволяє

пов’язувати зміни в коді додатку із змінами, які потрібно внести в
структуру БД, що спрощує розгортання і оновлення додатку.
 Модульне тестування (юніт-тести) – відіграють дуже велику ролі в
Laravel, який сам по собі містить велику кількість тестів для
запобігання регресій (помилок в наслідок оновлення коду чи
виправлення інших помилок)ю
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 Сторінковий вивід (pagination) – спрощує генерацію сторінок,
заміняючи різні способи рішення цієї задачі одним механізмом,
вбудованим в Laravel [22].

2.2.3 JavaScript

JavaScript —

назва

реалізації стандарту мови

програмування ECMAScript компанії Netscape,

базується

на

принципах

прототипного програмування. Найпоширеніше і найвідоміше застосування
мови — написання сценаріїв для веб-сторінок, але, також, використовується
для впровадження сценаріїв керування об’єктами вбудованими в інші
програми.
Незважаючи

на

схожість

назв,

JavaScript

та

мова

програмування Java мають дуже мало спільного. Права на назву Java
належать компанії Sun Microsystems.
JavaScript розроблений у компанії Netscape. На сьогоднішній день
підтримується

більшістю браузерів.

безпосередньо

Текст

в HTML-документ

самим браузером (точніше,

вбудованим

програми
і

у

включається
інтерпретується

браузер рушієм

JavaScript).

Застосовується в основному для часткової автоматизації обробки і
маніпуляції даними, які використовує сторінка.
JavaScript має низку властивостей об’єктно-орієнтованої мови, але завдяки
концепції прототипів підтримка об’єктів в ній відрізняється від традиційних
мов ООП.

Крім

того,

JavaScript

має

ряд

властивостей,

притаманних функціональним мовам, — функції як об’єкти першого рівня,
об’єкти як списки, каррінг (currying), анонімні функції, замикання (closures)
— що додає мові додаткову гнучкість.

БС42С.4212.1300.3166.П3
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

26

JavaScript має C-подібний синтаксис, але в порівнянні з мовою Сі має
такі корінні відмінності:
 об’єкти, з можливістю інтроспекції і динамічної зміни типу через
механізм прототипів
 функції як об’єкти першого класу
 обробка винятків
 автоматичне приведення типів
 автоматичне прибирання сміття
 анонімні функції
JavaScript

містить

декілька

вбудованих

об’єктів: Global, Object, Error, Function, Array, String, Boolean, Number, Math,
Date, RegExp. Крім того, JavaScript містить набір вбудованих операцій, які,
строго кажучи, не обов’язково є функціями або методами, а також набір
вбудованих операторів, що управляють логікою виконання програм.
Синтаксис JavaScript в основному відповідає синтаксису мови Java (тобто,
зрештою, успадкований від C), але спрощений порівняно з ним, щоб зробити
мову сценаріїв легкою для вивчення. Так, приміром, декларація змінної не
містить її типу, властивості також не мають типів, а декларація функції може
стояти в тексті програми після неї [23].

2.2.3.1 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
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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 веб-сторінок.

2.2.3.2 KnockOutJS
KnockoutJS являє

собою

автономну JavaScript реалізацію

патерну Model-View-ViewModel з власними шаблонами. Основоположні
принципи:
 чіткий поділ між даними застосунку, шаблонами, та даними для
відображення
 наявність

чітко

визначеного

шару

спеціалізованого

коду

для

управління відносинами між шаблонами
Останній використовує вбудоване управління подіями мови Javascript.
Ці можливості KnockoutJS оптимізують та спрощують програмування
складних відносини між шаблонами.
KnockoutJS розроблений та підтримується Стівом Сандерсоном,
працівником Microsoft. Автор підкреслює, що це особистий проект з
відкритим кодом, і не є продуктом Microsoft [24].
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2.3 Обгрунтування вибору мов програмування

2.3.1 HTML

Більшість настільних додатків, які читають і записують файли,
використовують спеціальний формат файлів. Наприклад, Microsoft Word
розуміє файли “.doc”, а Microsoft Excel розуміє “.xls”. Ці файли містять
інструкції про те, як відновити документ, коли ви відкриєте його наступного
разу, який вміст документа і “метадані” статті, такі як автор, дата останньої
модифікації документа, навіть такі речі, як список зроблених змін, щоб
можна було переміщатися між різними версіями.
HTML (“Мова розмітки гіпертексту”) є мовою опису вмісту
документів Web. Він використовує спеціальний синтаксис, що містить
маркери (звані “елементами”), які охоплюють текст в документі, щоб
вказати, як агенти
користувача повинні інтерпретувати цю частину документа.
Тут використовується технічний термін “агенти користувача”, а не
“браузери Web”. Агент користувача є будь-яким програмним продуктом,
який використовується для доступу до сторінок Web від імені користувачів.
Тут необхідно зробити важливу відмінність – усі типи програм браузерів
настільних комп’ютерів (Internet Explorer, Opera, Firefox, Safari, і т.д.) і
альтернативні браузери для інших пристроїв (такі як Інтернет-канал Wii, і
браузери мобільних телефонів, такі як Opera Mini і WebKit на iPhone) є
агентами користувачів, але не всі агенти користувачів є програмамибраузерами.

Автоматичні

програми,

які

компанії

Google

і

Yahoo!

використовують для індексування Web для використання в своїх пошукових
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системах, також є агентами користувачів, але ні одна людська істота не
керує ними безпосередньо.

2.3.2 JavaScript

JavaScript — це особлива мова програмування, який базується на
об’єктному представленні браузера. Він потрібен для того, щоб надати сайту
більше інтерактивності в порівнянні зі звичайним статичним HTMLдокументом. Наприклад, в інтерфейсі можна буде реалізувати мінливі
малюнки, рухомий рядок з тексту та багато іншого! Відмінність JavaScript
полягає в тому, що текст програми вбудовується в документ HTML і
аналізується самим браузером. JavaScript — це мова програмування
сценаріїв на веб-сторінках.
Знаючи, що таке JavaScript, багато користувачів все одно плутають цей
термін з іншим поняттям — Java. Хоч мови і схожі за назвою, але мають
вони різні значення. Основні відмінності полягають в складності і в кількості
можливостей.
Реалізація JavaScript більш вільна у порівнянні з Java. Перетворення
типів даних, наприклад, відбувається набагато простіше. Також програмісту
не потрібно буде компілювати вихідний код програми на мові JavaScript,
тобто

JavaScript

є

інтерпретується

мовою.

У

JavaScript

програма

обробляється рядок за рядком, та інформація про помилки видається після
кожної прочитаної рядки, якщо вони є. В в Java компілятор видає ці
відомості після прочитання всього тексту програми. Зверніть увагу, що
JavaScript не розглядається як заміна мови програмування Java. Краще за все
перший використовувати як доповнення до другого.
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За допомогою JavaScript створюються динамічні документи HTML.
Статичний вигляд сторінок HTML пішов у минуле! JavaScript пов’язує
воєдино всі будівельні блоки програми, це як би засіб побудови фундаменту.
JavaScript здійснює перевірку полів форм HTML до того, як вони передалися
на сервер. Управління програмою на даній мові програмування йде через
локальний введення інформації. Користувач має можливість бачити в
окремих вікнах повідомлення-застереження, які виводяться за допомогою
JavaScript [25].
jQuery — популярна JavaScript-бібліотека з відкритим 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 веб-сторінок.
Основне завдання jQuery — це надавати розробнику легкий та гнучкий
інструментарій кросбраузерної адресації DOM об'єктів за допомогою CSS та
XPath селекторів. Також даний фреймворк надає інтерфейси для Ajaxзастосунків, обробників подій і простої анімації.
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Принцип роботи jQuery полягає в використанні класу (функції), який
при звертанні до нього повертає сам себе. Таким чином, це дозволяє
будувати послідовний ланцюг методів [26].

2.3.4 PHP

PHP

–

розповсюджена

мова

програмування,

яка

найчастіше

використовується при розробці сайтів. PHP — мова, код якої можна
вбудовувати безпосередньо в html-код сторінок, які, у свою чергу, будуть
коректно оброблені PHP-інтерпретатором. Обробник РНР просто починає
виконувати код після відкриваючого тегу (<?php) і продовжує виконання до
того моменту, поки не зустріне закриваючий тег (?>).
Велика різноманітність функцій PHP дає можливість уникати
написання багаторядкових функцій, призначених для користувача, як це
відбувається в C або Pascal.
Основні переваги PHP:
 Наявність інтерфейсів до багатьох баз даних в PHP вбудовані
бібліотеки для роботи з MySQL, PostgreSQL, mSQL, Oracle, dbm,
Hyperware, Informix, InterBase, Syb

se.

через стандарт

відкритого

інтерфейсу зв'язку з базами даних (Open Database Connectivity
Standard — ODBC) можна підключатися до всіх баз даних, до яких
існує драйвер.
 Традиційність. Мова PHP здаватиметься знайомою програмістам, що
працюють в різних областях. Багато конструкцій мови запозичені з С,
Perl. Код РНР дуже схожий на той, який зустрічається в типових
програмах на С або Pascal. Це помітно знижує початкові зусилля при
вивченні PHP. PHP — мова, що поєднує переваги Perl і С і спеціально
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спрямована на роботу в Інтернеті, мова з універсальним і зрозумілим
синтаксисом. І хоча PHP є досить молодою мовою, вона здобула таку
популярність серед web-програмістів, що в наш час є мало не
найпопулярнішою мовою для створення веб-застосунків (скриптів).
 Наявність сирцевого коду та безкоштовність. Стратегія Open Source, і
розповсюдження початкових текстів програм в масах, безсумнівно
справили благотворний вплив на багато проектів, в першу чергу —
Linux хоч

і

успіх

проекту Apache сильно

підкріпив

позиції

прихильників Open Source. Сказане відноситься і до історії створення
PHP, оскільки підтримка користувачів зі всього світу виявилася дуже
важливим чинником в розвитку проекту PHP.
 Ухвалення стратегії Open Source і безплатне розповсюдження
початкових текстів PHP надало неоціненну послугу користувачам.
Окрім цього, користувачі PHP в усьому світі є свого роду колективною
службою підтримки, і в популярних електронних конференціях можна
знайти відповіді навіть на найскладніші питання.
 Ефективність.

Ефективність

є

дуже

важливим

чинником

у

програмуванні для середовищ розрахованих на багато користувачів, до
яких належить і web. Важливою перевагою PHP є те, що ця мова
належить до інтерпретованих. Це дозволяє обробляти сценарії з
достатньо високою швидкістю. За деякими оцінками, більшість PHPсценаріїв (особливо не дуже великих розмірів) обробляються швидше
за аналогічні їм програми, написані на Perl. Проте хоч би що робили
розробники PHP, виконавчі файли, отримані за допомогою компіляції,
працюватимуть значно швидше — в десятки, а іноді і в сотні разів. Але
продуктивність PHP достатня для створення цілком серйозних вебзастосунків.
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РОЗДІЛ 3 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА «ОНЛАЙН СИСТЕМА
ТЕСТУВАННЯ І РЕЙТИНГОВОГО ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ»

Вступ

Програмний продукт «Онлайн система тестування і рейтингового
оцінювання студентів» дає можливість автоматизувати процес оцінювання
знань студентів.

3.1.1 Назва програми

Назва програми: «StudTest ».

3.1.2 Призначення та область застосування

Програмний продукт «Онлайн система тестування і рейтингового
оцінювання студентів» повинен забезпечувати можливість виконання таких
функцій:
1) Можливість реєстрації;
2) Створення/редагування тестів;
3) Проходження тесту і автоматичне обчислення рейтингової оцінки.

3.1 Вимоги до програми
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3.1.1 Вимоги до функціональних характеристик

Програма повинна

забезпечувати

можливість

виконання

таких

функцій:
1) Реєстрація;
2) Аутентифікація;
3) Створення тестів;
4) Редагування тестів;
5) Вібір тесту для проходження;
6) Можливість підвищити оцінку;
7) Збереження результату тестування;
8) Визначення рейтингової оцінки.

3.1.2 Вимоги до надійності

Вимоги до забезпечення надійного функціонування програми
Надійне (стійке) функціонування програми має бути забезпечене
виконанням сукупності таких організаційно-технічних заходів:
а) організацією безперебійного живлення технічних засобів;
б) використанням ліцензійного програмного забезпечення.
Час відновлення після відмови
Час відновлення після відмови, викликаний збоєм електроживлення
технічних засобів, не повинен перевищувати 30-ти хвилин за умови
дотримання правил експлуатації технічних та програмних засобів.
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3.2 Умови експлуатації

3.2.1 Кліматичні умови експлуатації

Кліматичні умови експлуатації, за яких забезпечуються задані
характеристики, мають задовольняти вимогам до технічних засобів.

3.2.2 Вимоги до кваліфікації та чисельності персоналу

Для забезпечення стабільної роботи програми потрібен один працівник
– системний адміністратор, повинен мати вищу профільну освіту та
сертифікати компанії-виробника операційної системи. До переліку задач, що
виконуються системним адміністратором входять:
а) задача підтримки дієздатності технічних засобів;
б) задачі встановлення (інсталяції) і підтримка дієздатності системних
програмних засобів — операційної системи та розробленої програми;
в) задача встановлення (інсталяції) програми.

3.2.3 Вимоги до складу і параметрів технічних засобів

До складу технічних засобів має входити IВМ-сумісний персональний
комп’ютер з такими характеристиками:
1) процесор Intel CORE DUO i3;
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2) оперативна пам’ять об’ємом 2 Гбайт, не менше;
3) HDD об’ємом 20 Гбайт, не менше;
4) операційна система;
5) веб-переглядач.

3.2.4 Вимоги до інформаційної і програмної сумісності

Вимоги до інформаційних структур
Програма реалізується за допомогою веб-переглядача.
Вимоги до вихідних кодів і мов програмування
Програма реалізується засобами HTML, CSS, JavaScript, JQuery, PHP,
Laravel, Knockout.js.

3.3 Техніко-економічні показники

Орієнтовна економічна ефективність не розраховується.

3.4 Стадії і етапи розробки

3.4.1 Стадії розробки
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Розробка повинна бути проведена за дев’ять стадій:
1) формування ідеї дипломної роботи (ДР);
2) аналіз організаційного оточення, існуючих системи;
3) вибір життєвого циклу розробки, обґрунтування вибору мов
програмування;
4) формування технічного завдання;
5) проектування;
6) реалізація програмного продукту;
7) тестування програмного продукту;
8) формування рекомендацій щодо супроводу програмного
продукту;
9) визначення норм і заходів з охорони праці.

3.4.2 Етапи розробки

На стадії розробки технічного завдання має бути виконаний етап
розробки, узгодження і затвердження технічного завдання.
На стадії попереднього проектування мають бути виконані такі етапи
робіт:
1) вибір ЖЦ, його обґрунтування;
2) розробка структурної схеми програми.
На стадії проектування мають бути виконані такі етапи робіт:
1) розробка загального інтерфейсу програми;
2) розробка модулів програми;
3) реалізація об’єднання модулів в одну програму.
На стадії тестування роботи програми виконується випробування
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програмного продукту на наявність помилок, достовірність роботи всіх
підсистем і системи в цілому.
На стадії оформлення дипломної роботи виконується підбиття
підсумків і опис результатів усіх виконаних робіт за етапами.

3.4.3 Зміст робіт за етапами

На етапі розробки технічного завдання повинні бути виконані такі
роботи:
1) постановка задачі;
2) визначення і уточнення вимог до технічних засобів;
3) визначення вимог до програми;
4) визначення стадій, етапів і термінів розробки програми;
5) узгодження і затвердження технічного завдання.
На етапі проектування програми повинна бути виконана робота по
кодуванню програми.
На етапі тестування роботи програми повинна бути виконана перевірка
достовірності отриманих у програмі результатів.
На етапі розробки програмної документації повинна бути виконана
розробка програмних документів у відповідності до вимог до складу
документації.

3.5 Порядок контролю і приймання
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3.5.1 Види випробувань

Згідно з вимогами до дипломної роботи в НТУУ «КПІ».

3.5.2 Загальні вимоги до приймання роботи

Дипломна робота має містити всі пункти завдання.
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РОЗДІЛ 5 ЕТАП ПРОЕКТУВАННЯ

5.1 База даних

В якості СУБД для проекту обрано MySQL. База даних повинна бути
нормалізованою.
Таблиці:
1)

users – містить дані користувачів;

2)

roles – містить всі можливі ролі користувачів;

3)

role_user – містить дані про те, якою роллю володіє кожен користувач;

4)

password_reset – в даній таблиці зберігаються токени для відновлення
доступу до аккаунту;

5)

tests – зберігаються тести;

6)

test_result – зберігаються результати тестів;

7)

migrations – містить дані про міграції (контроль версій БД).
Схема бази даних зображена на Рис. 5.1.

Рис. 5.1 – Схема бази даних
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5.2 Діаграма класів

Основна бізнес-логіка міститься в контролерах додатку. Розглянемо
діаграму класів контролерів (Рис. 5.2).

Рис. 5.2 – Діаграма кламів контролерів
Як бачимо з діаграми класів, всі класи контролерів є класаминащадками класу Controller. Методи класів нащадків називаються у
відповідності до стандартів REST.
Діаграма класів моделі має наступний вигляд:
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Рис. 5.3 – Діаграма класів моделі
Модель

даних (Data

model) — абстрактне представлення

реального світу, що відображає тільки ті об'єкти, що безпосередньо
стосуються програми. Це, як правило, визначає специфічну групу об'єктів,
їх атрибутивне значення

і

відношення

між

ними.

В

випадку ГІС,

використовується механізм представлення і організації просторової моделі
даних, аборастрової моделі даних. Вона не залежить від комп'ютерної
системи і пов'язана тільки з структурою даних.
Всі класи моделей, які використовуються в додатку є нащадками класу
Model,

який

імплементує

інтерфейси

Jsonable,

QueueableEntity,

JsonSerializable, UrlRoutable, Arrayable та ArrayAccess.
Повна діаграма класів зображена на Рис. 5.4.
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Рис. 5.4 – Діаграма класів програмного продукту
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РОЗДІЛ 6 КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА

6.1 Реєстрація

Для реєстрації необхідно ввести наступні дані:
 Ім’я
 Прізвище
 Адресу електронної пошти
 Пароль
 Повторити пароль

Рис. 6.1 – Інтерфейс сторінки реєстрації

6.2 Авторизація

Після реєстрації можна авторизуватись в системі. Для цього вводимо в
поля адресу електронної пошти та пароль користувача. Також передбачена
функція «запам’ятати мене», яка збільшує тривалість сесії.
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Рис. 6.2 – Інтерфейс сторінки авторизації

6.3 Адміністративна частина сайту

Після авторизації, якщо у користувача є права адміністратора, він може
зайти на адміністративну частину сайту.

Рис. 6.3 – Інтерфейс головної сторінки адміністративної частини
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На головній сторінці адміністративної частини доступні посилання на
сторінку зі списком користувачів, зареєстрованих в системі та на сторінку зі
списком тестів.

Рис 6.4 – Інтерфейс сторінки зі списком тестів
Як додавати нові тести, так і редагувати існуючі. Тест може мати
скільки завгодно питань. Питання складається з тексту питання та можливих
варіантів відповіді. Питання можуть бути двох типів:
1)

з одним правильним варіантом відповіді (radiobutton group);

2)

з декількома правильними варіантами відповіді (checkboxes).
Перед тим, як додавати варіанти відповіді, потрібно вказати їх тип за

допомогою випадаючого списку.

Рис. 6.5 – Інтерфейс сторінки створення тесту
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Для кожного питання потрібно обрати правильний варіант відповіді, як
показано на Рис. 6.6.

Рис. 6.6 – Сторінка редагування тесту

6.4 Проходження тестів

Після авторизації користувач автоматично направляється на сторінку зі
списком доступних тестів. Якщо якийсь із тестів вже було здано, то замість
посилання на тест міститься посилання на сторінку результатів.

Рис. 6.7 – Сторінка зі списком тестів
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При виборі тесту відбувається перехід на сторінку тестування. Питання
тесту кожного разу перемішуються в довільному порядку. Студент обирає
правильні, на його думку, відповіді і натискає кнопку «надіслати відповіді».

Рис. 6.8 – Сторінка тестування
Для того, щоб дізнатись результати пройдених тестів потрібно перейти
на сторінку «Результати». Посилання на неї знаходиться в правому
верхньому куті.

Рис. 6.9 – Сторінка результатів
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РОЗДІЛ 7 ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Вступ

Метою даного розділу є дослідження санітарно-гігієнічних учов праці,
безпеки праці та пожежної безпеки у приміщенні серверної – кімната 5-10
корпусу ФБМІ на Янгеля 16.

7.1 Характеристика об'єкту та умови його експлуатації

Приміщення в якому буде зберігатися сервер – серверна кімната.
Приміщення знаходиться на першому поверсі. У приміщенні відсутні
шкідливі речовини та сильні вібрації.
Таблиця 7.1.1 - Технічна характеристика обладнання
ПЕОМ Everest Home Частота роботи процесора: 2.7 ГГц;
& Office 1015
Потужність, що розсіюється: 65 Вт;
Критична температура: 72 ° C;
Напруга живлення: 0.850 - 1.350 В.
TFT монітор LG
Тип РК-матриці: TFT TN (ЖК дисплей (активна
23MP55HQ-P
матриця));
Максимальна роздільна здатність, пікселі: 1920 x
1080;
Яскравість: 250 кд/м2;
Контрастність: 1000:1;
Споживана потужність під час роботи, Вт: 21;
Розмір кроку 0.264 мм;
Колірна палітра 24-біта (16.7 млн. кольорів);
Сервер Patriot Rack 2U Частота роботи процесора: 3.4 ГГц
E3-1240V3 (4 шт)
Потужність, що розсіюється: 200 Вт;
Критична температура: 72 ° C;
Напруга живлення: 0.850 - 1.350 В
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Таблиця 7.1.2 - Характеристики приміщення
Параметри
Розміри
приміщення
Кількість
працюючих
Площа
Об'єм кабінета

Кількісна і візуальна характеристика
4000 (мм) × 3500 (мм) × 2700 (мм)
1 чол.
4 (м) × 3,5 (м) = 14 (м2)
4 (м) × 3,5 (м) × 2,7 (м) = 37,8 (м3)

При розміщенні обладнання в приміщенні слід дотримуватись норм
ДСанПІН 3.3.2.007-98. Реальні та нормативні значення вказані в Таблиці
5.1.3.

Рисунок 7.1.1 – План робочого приміщення
1 – Робочий стіл з ПК, 2 – Серверна шафа GYDERS, 3 - Вогнегасник ВП-2, 4 – Шафа, 5 Світильник Л201Б (2 шт.), 6 – Двері, 7 – Перегородка, 8 – Вікно, 9 – Кондиціонер

При розміщенні обладнання в приміщенні слід дотримуватись норм
ДСанПІН 3.3.2.007-98. Реальні та нормативні значення вказані в Таблиці
5.1.3.
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Таблиця 7.1.3 - Результати розрахунків
Параметр
S1 на 1-го робочого

Нормовані показн.
≥6м

Реальні показн.
14 м2

V1 на 1-го робочого

≥ 20 м3

37,8 м3

2

Таблиця 7.1.4 - Норми відстаней
Параметр
Відстань від комп’ютера до
стіни
Прохід
Двері
Вікно
Відстань від сервера до робочго
місця

Норма (ДСанПІН
3.3.2.007-98)
≥1м

Реальні показн.

≥ 1м
1000 (мм) × 2100 (мм)
1200 (мм) × 2000 (мм)
1500 (мм)

1м
900 (мм) × 2100 (мм)
1200 (мм) × 800 (мм)
1500 (мм)

1м

Всі реальні показники, крім ширини дверей та вікна, відповідають
вимогам

нормативних

документів

з

ОП.

Дане

приміщення

може

використовуватися як виробниче, та повністю задовольняти потреби
працюючих.

7.2 Оцінка небезпечних i шкідливих виробничих факторів та розробка
заходів

по

покращенню

(нормалізації)

умов

праці

при

технологічному процесі (розробці програмного продукту).

Таблиця 7.2.1 - Небезпечні та шкідливі захисні фактори ( ГОСТ
12.0.003-74)
Фізичні
Хімічні
Мікроклімат, освітлення, шум, Паперовий
електронебезпека,
пил,
пожежонебезпека
випари
клею ПВА

Біологічні Психофізіологічні
Віруси,
відсутні
плісеневі
гриби
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7.3 Фізичні джерела небезпечних i шкідливих виробничих факторів

7.3.1 Мікроклімат виробничого приміщення

Затрати енергії складають менше 120 ккал/год., тому вона відноситься
до категорії «Легка–1а».
Таблиця 7.3.1.1 - Джерела і наслідки
Параметри мікроклімату
Вологість

Джерела

Наслідки

Погана вентиляція приміщення
Повітря, видихуване людьми

Температура

Обладнання (сервер, комп’ютер)

Конденсування вологи на
обладнанні
Поламка обладнання

Зниження працездатності
працюючих
Перегрівання обладнання

Швидкість руху повітря

Відкрите вікно та двері (протяг)

Немає

Таблиця 7.3.1.2 - Оптимальні та реальні величини температури та
відносної вологості повітря в робочій зоні (ДСН 3.3.6.042-99)
Період
року
Холодни
й період
року
Теплий
період
року

Категорія
робіт

Температура
повітря на, 0С
Реал.в
Опт.вел.
ел.

Швидкість руху,
м/с
Реал.в
Реал.в
Опт.вел.
ел.
ел.

Відносна, %
Опт.ве
л.

Легка 1а

22 - 24

22-25

60 - 40

55

0,1

0,1

Легка 1а

23 - 25

22-25

60 - 40

45

0,1

0,1
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Таблиця 7.3.1.2 - Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату
Вид захисту
Технічні
заходи

Заходи

У технологічному
обладнанні

4 кулери на кожен сервер (50%)
кулер в персональному комп’ютері (25%)
окремі кулери в серверній шафі (25%)
У холодну пору року: Опалення (1 радіатор М-140, 6
секцій). (100%)
У теплу пору року: Кондиціонер типу спліт-системи, марки
HITACHI
RAS-14XH1(режим
осушення/
охолодження/обігрів; P = 0,73 (кВт)/2,1 (кВт)). (100%)
Вологе прибирання 3 рази на тиждень (50%)
кондиціювання, зволоження або осушення повітря (50%)
Непередбачені

У приміщенні

Організаційні заходи
ЗІЗ

7.3.2 Освітлення
Таблиця 7.3.2.1 - Джерела і наслідки
Джерела

Наслідки

Недостатнє місцеве освітлення

Порушення зору працівника

Надто яскраве світло

Зниження рівня працездатності

Таблиця 7.3.2.2 - Норми освітленості при штучному освітлені
Розряд
роботи
ІІв

ІІг

зорової Освітленість
комбіноване
освітлення
2000 лм

1000 лм

загальне
освітлення
500 лм

загальне освітлення
(реальне значення)
2100 лм

300 лм

Таблиця 7.3.2.2 - Заходи для нормалізації параметрів освітлення
Вид захисту
У технологічному
Технічні обладнанні
заходи
У приміщенні

Організаційні заходи
ЗІЗ

Заходи
Не передбачені
Штучне освітлення – комбіноване (2 лампи Л201Б, P =
40 (Вт), висота 2,6 (м)) (60%)
Природнє освітлення – бокове (однобічне), 1 вікно на
схід (1,5 (м) × 0,8 (м)), жалюзі, склопакет
двокамерний. (40%)
Вологе прибирання, підтримання чистоти вікон (50%)
та світильників (50%)
Непередбачені
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7.3.3 Шум

Таблиця 7.3.3.1 - Джерела і наслідки
Джерела

Наслідки

Сервер (50%)

Зниження рівня працездатності працівника
Порушення слуху

Кондиціонер (20%)

Втомлюваність

і

загальна

раздратованість

Зовнішній шум (20%)

Віброакустичний дискомфорт

Куллер комп’ютера (10%)

Пошколдження обладнання вібрацією

Таблиця 7.3.3.2 - Порівняння нормованого і фактичного шумів
Нормований

Рівень
Джерело шуму

звуку

Li,

дБА
Блок живлення Foxconn
ATX 350W
Кулер процессора Intel
Core Duo 430
Жорсткий диск 120Gb

Час

впливу

звуку ti, ч

Кількість n,

рівень

шт

дБА

шуму,

(ДСН 3.3.6.037-99 )

63

8

4

18

8

4

25

8

4

7200rpm SATAII

Фактичний
рівень
дБА

< 50

DVD-RW ASUS
Зовнішній шум (вулиця
та внутрішній шум)
Кондиціонер
SAMSUNG AQ12UGF

50

0,5

4

35

8

1

30

4

2

шуму,

85,11

Таблиця 7.15 – Засоби захисту від шуму
Вид захисту
Технічні заходи У технологічному обладнанні
У приміщенні
Організаційні заходи
ЗІЗ

Заходи
Кулери для відсутності шуму від перегріву (80%)
Відсутні зазори у з’єднаннях (20%)
Перегородка серверних шаф з шумоізоляцією (80%)
Шумоізоляція від зовнішнього шуму (20%)
Чистка апаратних частин від пилу (85%)
Перевірка на відсутність зазорів (15%)
Не передбачені
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Рівень шуму перевищує встановлену норму. Для того, щоб захистити
працівників необхідна перегородка від серверної. Нижче розраховується
товщина перегородки.
Розрахунок:
LO = 85 дБ — фактичний шум, LД = 50 дБ — норма шуму,
S1 = площа приміщення до звукоізоляційного кожуха (5*6*2.8 (м3))
S0= площа приміщення після звукоізоляційного кожуха (5*6*2.8 (м 3))
a0 - коефіцієнт звукопоглинання для деревноструйної плити,
a1 - коефіцієнт звукопоглинання акустичної штукатурки
1) R = LO - Ld - LД = 85 - 10 - 50 = 25 дБ — необхідна звукоізолююча
здатність
2) Ld = 10lg(a0*S0/a1*S1) = 10lg(0.37*30/0.037*30) = 10
Значенню R=25дБ по відповідає стіна товщиною h0 = 12,5 (мм)

Рисунок 7.1.2 – Шумоізоляційна перегородка в розрізі
1) вязкоеластична полімерна мембрана (2,5 мм), 2) односторонній абсорбуючий войлок (10 мм)

7.4 Небезпека враження людини електричним струмом

БС42С.4212.1300.3166.П3
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

56

Таблиця 7.4.1 - Джерела і наслідки
Джерела

Наслідки

Сервер

Ураження струмом

Кондиціонер

Опіки

Копм’ютер

Поранення

Таблиця 7.4.2 - Параметри споживачів напруги
Найменування електроприладу
Персональний комп’ютер
Джерела освітлення
Монітор
Кондиціонер
Сервери

Робочі умови застосування
мережа змінного струму напруги
220±20 В частоти 50 Гц, граничне
відхилення частоти живильної
мережі ±0,5Гц

Споживча
потужність, Вт\год
300
360
100
810
800

Приміщення сухе зі струмонепровідною підлогою, вологість не
перевищує 75%.
Таблиця 5.4.2 - Заходи і засоби захисту від ураження електричним
струмом
Вид захисту
Технічні
норма
заходи

аварійний

Організаційні заходи
ЗІЗ

Заходи подолання небезпеки
Прихована та ізольована проводка. (35%)
Електричні блоки безпеки. (20%)
Встановлено запобіжники типу «пробка-автомат». (20%)
Світильники встановлені на висоті 2,6м. (15%)
Блоки живлення комп’ютерів обладнані запобіжниками на 2 А (10%)
Техніка ввімкнена в мережу через заземлені фільтри. (50%)
В коридорі знаходиться автоматичний вимикач S203-С 6kA (ABB) на 63A
з захисними характеристиками С ГОСТ Р50345-99 (МЭК 60898-95).
(50%)
Всі працюючі ознайомлені з правилами техніки безпеки (60%)
Своєчасне навчання і перевірка знань працівників з питань
електробезпеки (40%)
Непередбачені

7.5 Пожежна безпека
Конструкція будинку виконана із залізобетонних плит, тобто його
конструктивні елементи - не спалювані. Будинок відноситься до I-II ступеня
вогнестійкості. Межа вогнестійкості конструкції 0,5 -2,5 ч.
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Таблиця 7.5.1 - Горючі матеріали
Тип матеріалу

Температура горіння

Дерево

300 °C

Папір

233 °C

Поліетилен

310-340 °C

ABS-пластик

450 °C

Таблиця 7.5.2 - Характеристика пожежонебезпечності приміщення (СНІП
2.09.02-85)
Клас пожежі
Клас робочої зони приміщення по пожежній безпеці
Вибухопожежонебезпеки приміщення
Горючі речовини та матеріали

А2 – горіння твердих речовин, що не
супроводжуються
тлінням;
Е
–
горяння
електроустановок під напругою
ІІ-ІІа
категорія "В" - пожежонебезпечна
меблі, що містять деталі з дерева, пластику і
синтетичних тканин, папір, паркет, пластикові
корпуси комп’ютерів.

Таблиця 7.5.3 - Джерела і наслідки
Джерела

Небезпечний фактор

Наслідки

Сервери

Коротке замикання

Комп’ютер

Коротке замикання

Виникнення пожежі
Опіки
Знищення устаткування

Кондиціонер

Коротке замикання

Схильні до займання матеріали і
речовини

Загоряння

Для запобігання пожежі у приміщенні слід вжити наступні заходи
протипожежної безпеки зазначені в Таблиці 7.5.2.
Таблиця 7.5.4 - Заходи протипожежної безпеки
Вид захисту
Технічні заходи

Організаційні заходи

ЗІЗ

Заходи подолання небезпеки
Вогнегасник ВП-2. (50%)
Вільний доступ до мережних рубильників та вимикачів. (30%)
У коридорі – пожежний кран та рукав. (20%)
Інструктаж з пожежної безпеки та періодичний контроль знань про правила
пожежної безпеки. (40%)
План евакуації при пожежі. (35%)
Вільний доступ до вимикача електроживлення. (25%)
Не передбачені
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Таблиця
шляхів

7.5.5 - Порівняння основних характеристик евакуаційних
Нормативні значення, м

Існуючі значення, м

Ширина коридору
Ширина дверей

> 2,0
> 0,8

2,2
0,8

Висота дверей

> 2,0

2,2

Рисунок 7.2 - План евакуації 5-го поверху при пожежній небезпеці
(Янгеля 16)
7.6 Висновки
Дане приміщення задовольняє практично всім нормативним вимогам.
Умови роботи у серверному приміщенні можна вважати задовільними.
Устаткування серверної кімнати відповідає пропонованим до неї вимогам,
забезпечує

оптимальне

функціонування

сервера

та

налаштовує

до

продуктивної праці з СПД 3.2. Всі міри запобігання пожежі прийняті та
дотримуються. Для дотримання всіх вимог потрібно збільшити відстань від
стіни до задньої частини системного блоку ПЕОМ. Також, для покращення

системи пожежної безпеки можна встановити в приміщенні датчики диму.
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РОЗДІЛ 8 ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО
ПРОДУКТУ

Вступ

Проводиться

оцінка

основних

характеристик

онлайн

системи

тестування і рейтингового оцінювання студентів. Сайт розробляється за
допомогою мови програмування PHP за допомогою інструменту PhpStorm
10. . Програмний продукт призначено для розгортання на будь-якому вебсервері або персональному комп’ютері під керуванням будь-якої операційної
системи із встановленими php 5.5.*, СУБД MySQL та HTTP-сервером
Apache або nginx. . Взаємодія з середовищем відбувається за допомогою
будь-якого браузер. Веб-інтерфейс побудований за допомогою HTML, CSS,
Javascript та MVVM фреймворку KnockOutJS.
Розроблена онлайн система призначена для автоматизації процесу
тестування студентів, що дозволить економити час викладачів та студентів,
може використовуватися у вищих учбових закладах, школах та ін..
Проаналізуємо різні варіанти реалізації системи з метою знайти
найбільш оптимальний варіант реалізації з економічної точки зору. Оскільки
розроблена система не має аналогів, використовуватимемо проведемо
функціонально-вартісний аналіз системи.
Функціонально-вартісний аналіз — це метод комплексного технікоекономічного дослідження об’єкта з метою розвитку його корисних функцій
при оптимальному співвідношенні між їхньою значимістю для споживача і
витратами на їхнє здійснення. Є одним з основних методів оцінки вартості
науково-дослідної роботи, оскільки ФВА враховує як технічну оцінку
продукту, що розробляється, так і економічну частину розробки. Крім того,
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даний метод дозволяє вибрати оптимальний, як з погляду розробника, так і з
точки зору покупця варіант розв’язання будь-якої задачі, а також дозволяє
оптимізувати витрати й час виконання робіт.
Як прямі, так і побічні витрати розподіляються по продуктах та послугах
залежно від потрібних на кожному етапі виробництва обсягів ресурсів.
Виконані на цих етапах дії у контексті методу ФВА називають функціями.
Мета ФВА полягає у забезпеченні правильного розподілу ресурсів,
виділених на виробництво продукції або надання послуг, на прямі та непрямі
витрати, у нашому випадку – аналізу функцій ПП й виявлення усіх витрат на
реалізацію цих функцій.

8.1 Обгрунтування функцій програмного продукту

8.1.1 Формування варіантів функцій

Виходячи з конкретних цілей, які реалізуються програмою, виділимо її
основні функції:
F1 – реєстрація;
F2 – авторизація;
F3 – визначення ролі користувача;
F4 – створення та редагування тестів;
F5 – проходження тесту з подальшим збереженням результатів;
F6 – розрахунок рейтингової оцінки.
Кожна з основних функцій може мати кілька варіантів рішення:
для F1:
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а) проста реєстрація;
б) реєстрація з підтвердженням через email.
для F2:
а) одноетапна авторизація;
б) двоетапна авторизація.
для F3:
а) визначення ролі користувача.
для F4:
а) збереження питань тесту в окрему таблицю БД;
б) збереження питань тесту в тій самій таблиці, що і тест.
для F5:
а) при збереженні тесту вираховувати результат;
б) розраховувати результат кожного разу при завантаженні сторінки з
результатами.
для F6:
а) розрахунок рейтингової оцінки.

8.1.2 Варіанти реалізації основних функцій

За розглянутими варіантами будуємо морфологічну карту (рис. 4.1).
На основі цієї карти побудуємо позитивно-негативну матрицю (табл. 4.1).
Таблиця 8.1. Позитивно-негативна матриця
Основна
функція

Варіант
реалізації

F1

а)

Переваги
Простота реалізації

Недоліки
Можливість створення багатьох
акаунтів з недійсними email адресами
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б)

а)

Точно відомо, що користувач
реальний

Складно реалізувати, витрата часу
користувача

Простота реалізації, швидкість

Середній рівень безпеки

Високий рівень безпеки

Займає багато часу користувача,
незручний

Універсалізація, можливість
повторного використання

Погіршення швидкодії, збільшення
об’єму програмного коду

Швидкість

Зникає можливість повторного
використання питань в інших тестах

Простота, швидкість

Оцінка не перераховується, навіть якщо
тест було змінено (виправлено)

Оцінка враховує зміни в тесті

Швидкість завантаження сторінки
знижується

F2
б)

а)
F4
б)

а)
F5
б)

Рис. 8.1- Морфологічна карта
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На основі аналізу позитивно-негативної матриці можна зробити
висновок, що при розробці програмного продукту деякі варіанти реалізації є
недоцільними і їх можна відкинути.
Функція F1: оскільки веб додаток не працює з важливими даними
користувачів й мало цікавий для різного виду ком’ютерних зловмисників, є
доцільним відкинути варіант б).
Функція F2: так само як і для функції F1, можна позбавитись від варіанту б),
який призначений лише для збільшення рівня безпеки, бо високий інтерес до
акаунтів користувачів не передбачається.
Таким чином, доцільним є використання одного з наступних варіантів:
F1а – F2а – F3а – F4а – F5а – F6а
F1а – F2а – F3а – F4а – F5б – F6а
F1а – F2а – F3а – F4б – F5а – F6а
F1а – F2а – F3а – F4б – F5б – F6а

8.1.3 Обгрунтування системи параметрів програмного продукту

Для

побудови

характеристик

використаємо

наступні

основні

параметри:
Х1 – швидкість завантаження сторінки, с;
Х2 – зручність користування продуктом, %;
Х3 – безпека ососбистих даних, %;
Х4 – об’єм оперативної пам’яті, необхідний для роботи.
Х1 – відображає швидкість завантаження сторінки, в залежності від
обраного варіанту реалізації функцій;
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Х2

–

відображає те,

наскільки

швидко

користувач

може

почати

користуватись програмним продуктом і наскільки йому легко його
використовувати;
Х3 – відображає наскільки добре персональні дані користувачів захищені від
різного типу атак;
Х4 – об’єм оперативної пам’яті, необхідний для роботи програмного
продукту.

8.1.4 Кількісна оцінка параметрів

Будемо розглядати три типи варіантів значення параметрів.
Таблиця 8.2. Основні параметри програмного продукту
Значення параметра
Назва
параметра

Умовні
позначення

Одиниці
виміру

гранично
допустиме
значення

середні

кращі

Швикість
завантаження
сторінки

Х1

с

3

1,5

1

Зручність
користування
продуктом

Х2

%

50

75

90

Безпека
особистих
даних

Х3

%

50

70

80

Об’єм
оперативної
пам’яті

Х4

Мб

256

160

96

БС42С.4212.1300.3166.П3
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

65

За даними таблиці 2 побудуємо графіки залежності бальної оцінки
параметра від його основного значення.

Рис. 8.2. Бальна оцінка швидкості завантаження сторінки

Рис. 8.3 - Бальна оцінка зручності користування продуктом

БС42С.4212.1300.3166.П3
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

66

Рис. 8.4 - Бальна оцінка безпеки особистих даних

Рис. 8.5 - Бальна оцінка необхідного об’єму оперативної пам’яті
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8.1.5 Аналіз експертного оцінювання параметрів

Кожен експерт оцінює ступінь важливості кожного параметру для
конкретно поставленої цілі – розробка онлайн системи тестування і
рейтингового оцінювання студентів.
Результати експертного ранжування параметрів наведено в таблиці 8.3 та
таблиці 8.4.
Таблиця 8.3. Результати ранжування параметрів
Експерти
Параметри

Підсумкова оцінка Числове значення
1 2 3 4 5 6 7

Х1, Х2

< < = = < = <

<

0,5

Х1, Х3

> > = > > > >

>

1,5

Х1, Х4

> > > > > > >

>

1,5

Х2, Х3

> > = > > = >

>

1,5

Х2, Х4

> > > > > > >

>

1,5

Х3, Х4

> > > > > > >

>

1,5

Розрахуємо коефіцієнт координації (узгодженості) експертних оцінок.
Таблиця 8.4. Результати ранжування показників
Ранг параметра за оцінкою
експерта
1

2

3

4

5

6

7

Сума
рангів
Ri

Х1

2

2

1

1

2

1

2

11

-6,5

42,25

Х2

1

1

2

2

1

3

3

13

-4,5

20,25

Позначення
параметра

Відхилення
Δ i2

Δ i2
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Х3

3

3

3

3

3

2

1

18

0,5

2,5

Х4

4

4

4

4

4

4

4

28

10,5

110,25

10 10 10 10 10 10 10

70

0

175,25

Сума

Розрахуємо коефіцієнт узгодженості:
Для перевірки ступеня достовірності експертних оцінок визначимо наступні
параметри:
а) сума рангів кожного з параметрів і загальна сума рангів:
Nnn  1
 70
2

Ri   Nj rij Rij 

де N – кількість експертів, n – кількість параметрів;
б) середня сума рангів:
T

1
Rij  17,5
n

в) відхилення суми рангів кожного параметра від середньої суми
рангів:

i  Ri  T
Сума відхилень по всім параметрам повинна дорівнювати 0;
г)загальна сума квадратів відхилення:
n

S   2i  175,25
i 1

W

12S
12 *175,25
,W  2
 0,72  Wk  0,67
3
N n n
7 * 43  4
2





 



Ранжирування можна вважати достовірним, тому що знайдений
коефіцієнт узгодженості перевищує нормативний, котрий дорівнює 0,67.
Скориставшись результатами ранжирування, проведемо попарне
порівняння всіх параметрів і результати занесемо у таблицю.
Числове значення, що визначає ступінь переваги i–го параметра над j–
тим, aij визначається по формулі:
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1.5,

aij  1 ,

0.5,

Xi  X j
Xi  X j
Xi  X j

З отриманих числових оцінок переваги складемо матрицю A=║ aij ║.
Для кожного параметра зробимо розрахунок вагомості Kві за
наступними формулами:

Відносні оцінки розраховуються декілька разів доти, поки наступні
значення не будуть незначно відрізнятися від попередніх (менше 2%).На
другому і наступних кроках відносні оцінки розраховуються за наступними
формулами:

Таблиця 8.5. Розрахунок вагомості параметрів
Параметри

Перший крок

Другий крок

Параметри
Х1

Х2

Х3

Х4

bi

Кві

bi1

К ві1

Х1

1

0,5

1,5

1,5

4,5

0,281

16,25

0,28

Х2

1,5

1

1,5

1,5

5,5

0,344

21,25

0,36

Х3

0,5

0,5

1

1,5

3,5

0,219

12,25

0,2

Х4

0,5

0,5

0,5

1

2,5

0,156

9,25

0,16

16

1

59

1

Всього:
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Як видно з таблиці, різниця значень коефіцієнтів вагомості вже на
другій ітерації не перевищує 2%, тому більшої кількості ітерацій не
потрібно.

8.1.6 Аналіз рівня якості варіантів реалізації функцій

Визначаємо рівень якості кожного варіанту виконання основних
функцій окремо.
Абсолютні значення параметрів Х2 (інтуїтивна зрозумілість, як
користуватись

продуктом)

та

X1

(швидкодія

мови

програмування)

відповідають технічним вимогам умов функціонування даного ПП.
Абсолютне значення параметра Х3 (рівень складності алгоритму) обрано з
наступних міркувань: а) для легкої розробки та розширення функціоналу 50% та б) для більш складних рішень - 58%.
Абсолютні значення параметра Х4 (точність розрахунків) обрані з
міркувань, що дані будуть усередненими, тобто це значення буде в проміжку
від 70% до 85%.
Коефіцієнт технічного рівня для кожного варіанта реалізації ПП
розраховується за формулою:
К ТР   К в і  Ві , і  1...n,
і

де n – кількість параметрів, Kві– коефіцієнт вагомості i-го параметра, Bi –
оцінка i-го параметра в балах.
Результати розрахунків зведемо до таблиці 4.6.

БС42С.4212.1300.3166.П3
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

71

Таблиця 8.6. Розрахунок показників рівня якості варіантів реалізації
Основні
функції

F1

F2

F3

Варіанти
реалізації
функцій

Параметри, що
приймають
участь при
реалізації
функцій

Абсолютне
значення
параметра

Бальна
оцінка
параметра

Коефіцієнт
вагомості
параметра

Х2

87

8

0,36

а)

а)

а)

Коефіцієнт
рівня якості

3,68
Х3

65

4

0,2

Х2

90

10

0,36

Х3

65

4

0,2

Х4

172

3

0,16

Х1

1

10

0,28

Х1

1

10

0,28

а)

4,88

2,8

3,6
Х4

160

5

0,16

Х1

1,5

5

0,28

F4
б)

1,88
Х4

172

3

0,16

Х1

1,5

5

0,28

а)

2,2
Х4

160

5

0,16

Х1

2

0

0,28

F5
б)

F6

а)

0
Х4

256

0

0,16

Х4

1,5

5

0,16

0,8

Розрахуємо коефіцієнт якості кожного в варіантів:
КТЕР1 = 3,68 + 4,88 + 2,8 + 3,6 + 2,2 + 0,8 = 17,96
КТЕР2 = 3,68 + 4,88 + 2,8 + 3,6 + 0 + 0,8 = 15,76
КТЕР3 = 3,68 + 4,88 + 2,8 + 1,88 + 2,2 + 0,8 = 16,24
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КТЕР4 =3,68 + 4,88 + 2,8 + 1,88 + 0 + 0,8 = 14,04
Отже, перший варіант є найоптимальнішим для реалізації, бо його
коефіцієнт якості має найбільше значення.

8.2 Економічний аналіз варіантів розробки програмного продукту

8.2.1 Визначення трудомісткості

При визначенні трудомісткості ПП враховують наступні фактори:
- об’єм ПП в умовних машинних командах (УМК);
- складність розроблюваного ПП;
- ступінь новизни розроблюваного ПП;
- ступінь використання у розробці стандартних модулів, типових
програм.
Склад функцій, реалізованих у даному продукті:
- створення інтерфейсу користувачу;
- організація пошуку та пошук в базі;
- безпека даних;
- чисельні методи.
Даний

програмний

продукт

призначений

для

вже

існуючих

комп’ютерів й операційних систем, використання типових програмних
продуктів не планується.
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Оскільки дана система не має жодної з характеристик, які дозволяють
віднести її до першої або другої групи складності, віднесемо її до третьої
групи складності.
Об’єм кожної з функцій визначається відповідно “Каталогу функцій
ПС ВТ”, для наших функцій підрахунки зведемо у таблицю 4.7.
Таблиця 8.7. Визначення об’єму функцій
Номер
функції у
каталозі

203

208

Вміст функції

Відсоток
використання у
даному
програмному
продукті

Створення
інтерфейсу
користувачу
Організація
пошуку та пошук
в базі

Уточнення
Об’єм
об’єму функції
функції,
за каталогом,
УМК
УМК

20

6260

1565

15

17270

658

305

Обробка даних

20

3670

550,5

403

Обробка таблиць

20

3690

738

701

Чисельні методи

25

11650

3495

Всього

7006,5

Таким чином, загальний об’єм розроблюваного ПП для кожного з
варіантів дорівнює 7006,5.
Встановлюємо норму часу на розробку програмного продукту ТР:
Тр1 – 385 людино-днів;
Загальна трудомісткість Т0:
Т01= Ксл * Тр1 = 1,0 * 385 = 385
По ступені новизни програмний продукт відноситься до третього
ступеню, тому значення поправочного коефіцієнта Кн, що її враховує,
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дорівнює 0,7. У зв’язку з тим, що використання типових програмних
продуктів не планується, коефіцієнт приймаємо рівним 1,0.
Таблиця 8.8. Розрахунок трудомісткості на всіх ступенях розробки
програмного продукту
Ступінь
Технічне завдання
Ескізний проект
Технічний проект
Робочий проект
Впровадження
Разом

Код ступеня
ТЗ
ЭП
ТП
РП
ВН

Трудомісткість розробки ступеня
31,67
0
49,28
214,7
56,32
351,97

Необхідна кількість виконавців для розробки всього ПП (за рік)
визначаємо за такою формулою:

T

ij

Р
Р 

ij

Феф



Т0
Феф

Т0
351,97

 1,098  2 людини.
Феф 3211

Отже необхідна кількість виконавців всього програмного продукту за
рік – дві людини.

8.3 Визначення витрат на розробку й розрахунок вартості програмного
продукту
Витрати на оплату праці розробників ПП:
Сз=Сг·T·(1+Hд/100),
де Сг – розмір погодинної оплати праці програміста, грн.;
Т – трудомісткість розробки ПП, людино-година;
Hд – норматив, який враховує додаткову заробітну плату, Hд = 20%.
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У розробці беруть участь два програміста з окладом 15700 грн. Визначимо
зарплату програміста за годину при 21 робочому дні на місяць:
Сг 

15700  15700
 93,45грн.
2 * 21* 8

Тоді зарплати розробників відповідно рівні:
Сз = 93,45 *385 *(1+0,2) = 43 175 грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок:
Сот=43 175 *0,3677 = 15 875,45 грн.
Для обслуговування серверу залучений спеціаліст із ЗП 4800 грн./міс.
Коефіцієнт його зайнятості при обслуговуванні – 0,45.
Вартість одного комп’ютера (сервера) – 4500 грн.
Для одного пристрою отримаємо:
Сг = 12 * 4500* 0,45 = 24 300 грн.
З урахуванням додаткової заробітної плати
Соб = 24 300 * (1 + 0,2) = 29 160 грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок (36.77 % від фонду оплати
праці, 2 клас професійного ризику виробництва):
Свід = Сзп * 0.3677 = 29 160 * 0,3677 = 10 722,13 грн.
Амортизаційні відрахування обчислимо за формулою:
Са=0,01*На*Ктм*Цд,
де Цдог – договірна ціна приладу, грн;
Ктм– коефіцієнт, який враховує витрати на транспортування та монтаж
приладу у користувача;
На – річна норма амортизації, %.
За амортизації 25% та вартості сервера 4500 грн. маємо:
Са = 1,15 * 0,25 * 4500 = 1293,75 грн.
Витрати на ремонт та профілактику розрахуємо за формулою:
Срем = (Кр / 100%) Цд * Ктм,
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де Крем – відсоток витрат на поточні ремонти. У розрахунках значення цього
нормативу орієнтовно візьмемо 5%.
Срем = 1,15 * 4500 * 0,05 = 258.75 грн.
Ефективний годинний фонд часу ПК за рік розрахуємо за формулою:
Тр = (Дк – Дв – Дс – Др.)*tз * nз * Кв,
де Дк – календарна кількість днів у році;
Дв, Дс – відповідно кількість вихідних та святкових днів;
Дрем – кількість днів планових ремонтів устаткування;
tзм – час зміни;
nзм – кількість змін експлуатації пристрою;
Кв  коефіцієнт використання приладу у часі протягом зміни (можна взяти
0,9);
Цен – тариф за 1 КВт-год. електроенергії, грн., (1,825 грн. – тариф для
підприємств, установ та організацій - грудень 2015)
Tеф  ( 365  10  52 * 2 )* 8 * 0.9 * 1,825  3298,14 год.
Витрати на оплату електроенергії знаходимо за формулою:
Cел  Цен * Р *Tеф,
де Р – потужність,
Р =0,5 кВт.
Сел  0,4 * 0,5 * 3298,14  659,63 грн.
Накладні витрати в розмірі 67 % від витрат на оплату праці:
Снакл = 24 300 * 0,67 = 16 281 грн.
Тоді, річні експлуатаційні витрати складуться у формулу:
Секс=4800/21/8*0.45*3298,14*(1+0,368+0,67)+1293,75+659,63 = 88 374,07 грн

Собівартість однієї машино-години ЕОМ дорівнюватиме:
Смг = Секс / Теф = 88 374,07 /3298,14 = 26,8 грн/год.
Оскільки в цьому випадку всі роботи, пов’язані з розробкою
програмного продукту, ведуться на ЕОМ, витрати на оплату машинного часу
для обраного варіанта реалізації пакета становитимуть:
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Смч = Т * Смг = 385 * 26,8 = 10 318 грн.
Накладні витрати становлять 67 % від заробітної плати:
Снакл = Сз * 0.67 = 43 175 * 0,67 = 28 927,25 грн.
Функціонально необхідні затрати на створення ПП обчислюються за
формулою:
Спп=Сз + Свід + Смч + Снакл
Визначимо вартість розробки програмного продукту для обраного
варіанта:
Спп = 43 175 + 10 722,13 + 10 318 + 28 927,25 = 93 142,38 грн.
8.2.2 Розрахунок показників економічної ефективності
Для обраного варіанта реалізації функцій ПП коефіцієнт технікоекономічного рівня розраховується за формулою:
КТЕРj= КТРj /СПП.
КТЕР1 = 17,96/93 142,38 = 1,93E-04;
КТЕР2 = 15,76/93 142,38 = 1,694E-04;
КТЕР3 = 16,24/93 142,38 = 1,745E-04;
КТЕР4 = 14,04/93 142,38 = 1,509E-04.
Таким чином, найбільш ефективним є перший варіант реалізації
функцій ПП, який має максимальну величину коефіцієнта технікоекономічного рівня КТЕР1 = 1,93E-04, вартість витрат Спп = 93 053,83 грн.
Цей варіант передбачає:
 просту реєстрацію без підтвердження через електронну пошту;
 одноетапну авторизацію;
 визначення ролі користувача;
 збереження питань тесту в окремій таблиці БД;
 при збереженні тесту вираховувати результат;
 розрахунок рейтингової оцінки.
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Висновки

В результаті виконання економічного розділу були систематизовані і
закріплені теоретичні знання в галузі економіки та організації виробництва
використанням їх для техніко-економічного обґрунтування розробки
методом функціонально-вартісного аналізу. В результаті виконання аналізу
були виділені основні функції та розглянуто чотири варіанти реалізації
програмного продукту. На основі даних про зміст основних функцій, які
повинен реалізувати програмний продукт,

був визначений найбільш

перспективний варіант реалізації продукту. Цей варіант передбачає просту
реєстрацію без підтвердження через електронну пошту, одноетапну
авторизацію, визначення ролі користувача, збереження питань тесту в
окремій таблиці БД, вираховування результату при збереженні відповідей на
тест та розрахунок рейтингової оцінки.
При такому варіанті виконання програмний продукт буде зручним
для користувачів та матиме достатню універсальність і легкість модифікації.
Загальна трудомісткість даного програмного продукту 385 людино-днів,
річні експлуатаційні витрати складають 88 374,07 грн., а собівартість
становить = 93 142,38 грн.
Дана онлайн система дозволяє автоматизувати процес перевірки знань
студентів, що в умовах активного розвитку дистанційного навчання є дуже
актуальним. Програмний продукт вираховує рейтингову оцінку студента та
дозволяє підняти оцінку, якщо студент дав неправильну відповідь на
незначну частину питань. Вирішені проблеми захисту даних успішності
студента, а також нівелюється людський фактор, який має місце при
перевірці робіт викладачем вручну. Тому онлайн ресурс, який дозволяє
оцінити рівень якості знань — важливий для фінансування.
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