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ВСТУП 

Обслуговуючий персонал засобів обчислювальної техніки Медичний центр 

«Verum expert», стикаються з проблемами технічного обслуговування, а саме з 

ефективною організацією робіт з розподілу заявок на ремонт засобів обчислювальної 

техніки (ЗОТ) в інформаційно-технологічних відділеннях (ІТ-відділеннях). 

Комп'ютер потрібен лікарняним персоналу для ведення запису робіт з прийому 

пацієнтів, введення різної документації з обліку лікарських засобів. Завдання служби 

ЗОТ входить забезпечення безперебійної роботи ПК, а на деяких відділеннях «Verum 

expert», наприклад, приймальному відділенні, швидка допомога і т.д. ця умова має 

діяти неухильно. 

Чи не інформованість користувачів про стан проведених профілактичних і 

ремонтних робіт, створюють проблему численного звернення, створюють труднощі 

в черговості і своєчасному виконанні робіт. Якщо ці проблеми не вирішуються, то в 

результаті відбувається, втрата робочого часу. Персонал лікарні не отримує 

повноцінну технічну підтримку та інструменту своєї роботи - персонального 

комп'ютера (ПК). На сьогоднішній день розвиток комп'ютерної техніки дозволило в 

мережевому середовищі виконати розробку програмного забезпечення для 

мережевого централізованого технічного обслуговування засобів обчислювальної 

техніки (ЗОТ) і обчислювальних мереж, з метою підтримки їх в працездатному, 

надійному стані. 

Завдяки мережевим технологіям централізований збір забезпечує зручний і 

швидкий збір відомостей про виниклі справно ПК. Розвиток агент-серверної 

технології, дозволяє здійснити діагностику, збір і зберігання інформації, про 

характеристики комп'ютерів встановленому на них програмним забезпеченням і 

периферійних пристроїв віддалених клієнтів. 

Актуальність теми диплома полягає в тому, що розробляється система 

дозволить системного адміністратора оперативно збирати заявки від персоналу 

лікарні, розподілити їх серед виконавців і проводити попередню діагностику ПК 



через обчислювальну мережу. Безперервно сповіщати ІТ-персонал, про що 

накопичилося роботі для її виконання. 

На допомогу розробнику подібних систем на ринку програмного забезпечення 

є рішення у вигляді веб додатків з відкритим кодом, які називають менеджерами 

ІТ-інфраструктури. Це досить широко-функціональне засіб, що має на увазі набір 

модулів, об'єднаних в єдину систему яке забезпечує централізованої збір інформації 

з технічного обслуговування (ЗОТ). Менеджер ІТ-інфраструктури набув широкого 

поширення в організаціях, де виконується обслуговування ЗОТ, тому що це 

стабільна система, з гнучким функціоналом. Підвищена популярність обумовлена 

його безкоштовною ліцензією, і великим різноманіттям функціональних 

можливостей. 

Мета дипломного проекту полягає в розробці системи на базі менеджера 

ІТ-інфраструктури та адаптації його до виконання набору функцій як системи 

централізованого збору інформації, з технічного обслуговування (ТО) і контролю 

засобів обчислювальної техніки в «Verum expert». 

Впровадження програмного продукту в організації буде супроводжуватися 

розгортання системи, її установкою і конфігурацією для конкретних користувачів: 

лікарів, обслуговуючого персоналу, адміністраторів ЗОТ і техніків. Також необхідно 

попередньо провести роботи з встановлення та налаштування веб-сервера, для 

подальшої установки на нього програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

1.1 Постановка задачі 

«Verum expert» має парк персональних комп'ютерів (до 500 штук), який 

обслуговує ІТ-відділ фахівців. Зразкові технічні характеристики описані в таблиці 1. 

 

Таблиця 1.1 - Кількісний склад персональних комп'ютерів в «Verum expert», 

№ Комп'ютера Кількість 

1 Pentium 4 45 

2 Celeron 117 

3 Intel Core 2 Duo 52 

4 Intel Core i-3 75 

5 Intel Core i-5 70 

 

Таблиця 1.2 - Кількісний склад периферійного обладнання персональних 

комп'ютерів в «Verum expert», 

№ Назва Кількість Тип Опис 

1 Brother MFC-7360N 

Printer 

5 Принтер Лазерний друк; 

2 Canon LBP2900 14 Принтер Лазерний друк; 

3 HP LaserJet 1020 13 Принтер Лазерний друк; 

4 HP LaserJet M1005 14 Принтер Лазерний друк; 

5 HP LaserJet P1005 2 Принтер Лазерний друк; 

6 HP LaserJet Professional 

P1102 

8 Принтер Лазерний друк; 

7 Samsung ML-1520 8 Принтер Лазерний друк; 

 

Судячи за кількісним складом парку ПК, «Verum expert» він розділяється на 



комп'ютери різних поколінь, що відрізняються один від одного, істотно, як по 

архітектурі, так і по продуктивності. У такій ситуації працівники відділу технічної 

повинні володіти широкими знаннями і вміннями, для здійснення ремонту ЗОТ і 

його технічного обслуговування (ТО). 

За визначенням інформаційні технології (ІТ) - це широкий клас дисциплін 

областей діяльності, що відносяться до технологій управління і обробки даних 

обчислювальною технікою. [10] 

Системний адміністратор - співробітник, в обов'язки якого входить не тільки 

спостереження за мережевою безпекою в організації, але і створення надійної 

працездатності комп'ютерів і програмного забезпечення, для користувачів, часто 

пов'язаних між собою спільною працею на певний результат. Так само в ІТ-відділі 

працюють техніки, програмісти і начальники двох ІТ-відділень, в містах Кіровськ та 

Апатити. Фахівців з комп'ютерної техніки і програмування часто називають 

ІТ-фахівцями. Даний відділ забезпечує роботу персоналу і виконання ним їх 

трудових обов'язків по ремонту та обслуговуванню ЗОТ. 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема распределения заявок 

Лікарняний персонал виконує роботи на ПК, які можна об'єднати по виду в 

певні групи: 

 робота з особистими даними пацієнтів; 

 введення документації (медична статистика, облік лікарських засобів); 

 робота з кадровим складом; 



Отримання конфіденційної інформації, за допомогою інтернет мережі. 

В процесі роботи ІТ-відділ стикається з проблемами технічного 

обслуговування. Накопичення великої кількості заявок для виконання ремонтних і 

профілактичних робіт ЗОТ. Проблема поінформованості ІТ-співробітників лікарні 

про призначення роботи для виконання співробітником ремонтних і профілактичних 

роботах. Існує також проблема віддаленості деяких відділень (місць розташування 

ЗОТ) лікарні безпосередньо від ІТ-відділу. В силу цього ІТ-фахівця необхідно бути 

досить поінформованим про завдання його бедующій роботи, щоб запобігти втраті 

часу на аналізування та спосіб її усунення. При великій кількості заявок існує так 

само проблема, доречного розподілу їх серед співробітників ІТ-відділу, з 

урахуванням їх спеціалізації. 

На даний момент, якщо у співробітника лікарні з'являються питання 

стосується працездатності обчислювальної техніки. За кожним ПК закріплений 

фахівець, який, може зателефонувати в ІТ-відділ, або відвідати його фізично. І 

зробити запит на технічне обслуговування, за якими розуміється комплекс операцій 

чи операція з підтримки працездатності або справності виробу під час використання 

за призначенням, очікуванні, зберігання і транспортування. 

У деяких відділеннях, таких як швидка допомога, приймальне відділення 

потрібне забезпечення безперебійної і надійної роботи засобів обчислювальної 

техніки. Так як потрібно їх постійна активність, то ці кошти обчислювальної техніки 

повинні володіти рядом властивостей: 

 безвідмовність; 

 довговічність; 

 ремонтопридатність; 

 збереженість. 

Безвідмовність - властивість об'єкта безупинно зберігати працездатний стан 

протягом деякого часу або напрацювання. 

Довговічність - властивість об'єкта зберігати працездатний стан при 



встановленій системі технічного обслуговування і ремонту. 

Ремонтопридатність - властивість об'єкта, що полягає в пристосованості до 

підтримання та відновлення працездатного стану шляхом технічного обслуговування 

і ремонту. 

Збереженість - властивість об'єкта зберігати в заданих межах значення 

параметрів, що характеризують здатність об'єкта виконувати необхідні функції, 

протягом і після зберігання та (або) транспортування. [2, с. 8] 

Висновок: Для вирішення всіх завдань забезпечують безвідмовність, 

довговічність, ремонтопридатність, збереженість ЗОТ. Співробітники ІТ-відділу 

повинні задіяти всі способи організації, взаємодії технічних і інтелектуальних 

засобів. 

1.2 Організація технічного обслуговування ЗОТ 

ІТ-фахівці в «Verum expert» для підтримки інфраструктури інформаційної 

комп'ютерної мережі в працездатному стані повинні грамотно організувати технічне 

обслуговування ЗОТ. Для цього організовується система технічного, 

профілактичного обслуговування і ремонту. 

Перш ніж провести технічне обслуговування, фахівці проводять аналіз її 

завдання і робіт, пов'язаних з ЗОТ, що дозволяє їм виділити наступні напрямки для 

робіт: 

забезпечення працездатності засобів обчислювальної техніки. При цьому 

необхідно розуміти, що дана задача полягає в контролі працездатності та 

прогнозуванні потреб в оновленні парку ЗОТ. При вирішенні даного завдання 

необхідно використовувати аналіз і прогнозування стану ЗОТ, програмного 

забезпечення і існуючих завдань, що дозволить в плановому режимі вирішувати 

існуючі проблеми; 

забезпечення працездатності операційних систем і прикладного програмного 

забезпечення. При цьому необхідно розуміти, що дана задача полягає: 

1) В правильному підборі драйверів, вирішенні проблем їх взаємодії один з 



одним і іншим апаратно-програмним забезпеченням; 

2) необхідності контролювати працездатність встановленого програмного 

забезпечення і прогнозувати потреби в його оновленні; 

3) забезпечення цілісності, збереження і працездатності інформаційних 

масивів. Дане завдання зводиться до резервного архівування даних, забезпечення їх 

захисту від вірусів і інших спотворюють дій; 

4) забезпечення працездатності периферійного, мережного і комунікаційного 

устаткування. 

Система ТО і ремонту ЗОТ в «Verum expert» повинна відповідати наступним 

вимогам: 

 забезпечення заданих рівнів експлуатаційної надійності парку ЗОТ при 

раціональних матеріальних і трудових витратах; 

 планово-нормативний її характер, що дозволяє планувати і 

організовувати ТО і ремонт на всіх рівнях; 

 обов'язковість для всіх організацій і підприємств, які володіють ЗОТ, 

незалежно від їх відомчої підпорядкованості; 

 конкретність, доступність і придатність для керівництва і прийняття 

рішень усіма ланками інженерно-технічній (сервісній) служби; [2, с. 13] 

1.3 Функції підприємства (відділу) 

У нинішній час всі компанії - від малого до великого розміру потребують 

забезпечення технічної підтримки ЗОТ, забезпечення зв'язку користувачів з 

адміністраторами для вирішення конкретних завдань, або рішення будь-яких 

технічних неполадок. Однак специфіка засобів ІТ. і методів їх впровадження, 

експлуатації зміняться залежно від способу підходу співробітників ІТ-відділу. У 

«Verum expert» кваліфікована група фахівців покликана домагатися вирішення 

конкретних завдань з технічного обслуговування ЗОТ: 

 ІТ-відділ виконує завдання, такі, як: 

 реалізація ІТ-проектів; 



 забезпечення працездатності інформаційних систем; 

 надання керівній ланці компанії відомостей про нові можливості ІТ. і 

технологіях управління ними; 

Діловодство відділу, ведення бюджету ІТ, облік ІТ активів, забезпечення 

кадрового складу ІТ. 

Жодна людина не може бути висококваліфікованим фахівцем відразу у всіх 

областях ІТ. Отже, в штаті ІТ співробітників компанії повинні складатися фахівці 

різного профілю. 

Кожен фахівець зайнятий виконанням тільки свого завдання, виконання якої 

потрібно остільки, оскільки це необхідно для виконання завдань, поставлених перед 

ІТ-інфраструктурою підприємства в цілому. 

Як випливає з вище викладеного, робота кількох людей, що виконують різну 

роботу, повинна бути скоординована. Що передбачає діяльність кожного з фахівців, 

так і цілі і завдання ІТ-інфраструктури повинні виконуватися в рамках діяльності 

підприємства. 

Розгляд даних нюансів неминуче наштовхує на висновок про те, що відділ ІТ 

повинен бути системою, а не просто набором засобів і компанією дружно 

працюючих фахівців з різних областей. Таким чином, відділ ІТ компанії - це 

сукупність взаємодіючих засобів ІТ та фахівців в області інформаційних технологій, 

метою якої є: 

забезпечення інформаційними технологіями; 

підвищення ефективності діяльності організації за допомогою оптимізації 

інформаційних потоків. [6, с. 6] 

1.4 Опис вхідних і вихідний інформації 

Однією з головних задач обслуговування ЗОТ в «Verum expert» є забезпечення 

безпеки обробки і надійності зберігання персональних даних. Введення даних 

здійснюють оператори, техніки. Рішенням завдання забезпечення безпеки 

займаються ІТ-фахівці. Їх головним завданням у цій галузі є, створення, і підтримка 



захищеної надійної середовища для забезпечення безпеки обчислювальних операцій 

персоналу лікарні. Працівники відділу технічної несуть відповідальність за 

відповідність проведених ними заходів щодо організації та забезпечення безпеки 

обробки з використанням програмного забезпечення відповідного ліцензійним 

вимогам і умовам, експлуатаційної та технічної документації до персональних 

комп'ютерів і обчислювальних мереж. 

 

 

Малюнок 2 - Схема каналів зв'язку для обміну даними між персоналом та 

ІТ-відділом через глобальну і локальну мережу 

 

Персональні дані обробляються і зберігаються в інформаційній системі з 

використанням певних інформаційних технологій і технічних засобів, що 

породжують об'єкти захисту різного рівня, атаки на які створюють прямі або непрямі 

погрози, що захищається. 

Персональні дані мають різні форми подання (носії ПДН) з урахуванням 

використовуваних в інформаційній системі інформаційних технологій і технічних 

засобів. 

Носій ПДН - матеріальний об'єкт, в тому числі фізична поле, в якому ПДН 

знаходить своє відображення у вигляді символів, образів, сигналів, технічних рішень 

і процесів, кількісних характеристик фізичних величин. 

Носії ПДН можуть містити інформацію, представлену в наступних видах: 

-акустіческая (мовна) інформація, що міститься безпосередньо в усного 



мовлення користувача ІСПДн при здійсненні ним функції голосового введення ПДН 

в ІСПДн, або відтворюється акустичними засобами ІСПДн (якщо такі функції 

передбачені технологією обробки ПДН), а також міститься в електромагнітних 

полях і електричних сигналах, які виникають за рахунок перетворень акустичної 

інформації; 

видова інформація, представлена у вигляді тексту і зображень різних пристроїв 

відображення інформації засобів обчислювальної техніки, 

інформаційно-обчислювальних комплексів, технічних засоби обробки графічної, 

відео - і буквено-цифрової інформації, що входять до складу ІСПДн; 

інформація, що обробляється (циркулює) в ІСПДн, у вигляді електричних, 

електромагнітних, оптичних сигналів; інформація, що обробляється в ІСПДн, 

представлена у вигляді біт, байт, IP-протоколів, файлів і інших логічних структур. 

Основними носіями ПДН в ІСПДн в установах «Verum expert»  є: 

-відовая інформація; 

інформація, що обробляється в ІСПДн, представлена у вигляді біт, байт, 

IP-протоколів, файлів і інших логічних структур. 

Решта типів носіїв можна виключити з наступних причин: 

- акустичну (мовну) інформацію, ІСПДн не проводиться голосового введення 

персональних даних; 

інформація, що обробляється (циркулює) в ІСПДн, у вигляді електричних, 

електромагнітних, оптичних сигналів, якщо всі елементи ІСПДн знаходяться 

всередині контрольованої зони. 

На основі аналізу умов створення та використання персональних даних 

повинні бути визначені елементи і інформація, супутня державотворчих процесів і 

використання персональних даних. 

Технічні засоби ІСПДн, в тому числі: 

 Опис серверів баз даних, де зберігаються ПДН. Якщо сервера БД мають 

унікальну програмну, технічну або логічну структуру, необхідно опис кожного 



сервера; 

 опис серверів БД, розташованих поза межами контрольованої зони або є 

частиною інших ІСПДн, з якими ваша інформаційна система обмінюється 

даними; 

 опис АРМ користувачів. Якщо у вашій інформаційній системі АРМ 

користувачів уніфіковані, то досить перерахувати програмне забезпечення 

використовується, при обробці ПДН і встановлені засоби безпеки; 

 використовувані канали зв'язку, за допомогою яких ІСПДн обмінюється 

даними з іншими системами. Каналом зв'язку так само є підключення всієї 

ІСПДн або її елементів до мережі міжнародного обміну Інтернет, навіть якщо 

режим роботи інформаційної системи не передбачає службової необхідності 

передачі даних по мережах загального користування та міжнародного обміну. 

Висновок: Фахівці ІТ-відділу в лікарні для підтримки працездатності засобів 

обчислювальної техніки та обчислювальної мережі, задіють не тільки методи 

технічного і профілактичного обслуговування. А так же забезпечують безпеку 

обробки даних, так як існує захищена інформація, яка не повинна бути доступна 

третім особам, деяке її використання в корисливих цілях, може завдати шкоди 

пацієнтам, і репутації лікарні. Апаратна несправність персонального комп'ютера 

може викликати необоротну втрату важливої інформації, як для лікарні, так і для 

пацієнтів. 

1.5 Методи технічного обслуговування (ремонту) ЗОТ 

В установі «Verum expert», використовуються методи технічного 

обслуговування, для того що б організовувати сервіс з використанням апаратних і 

програмних засобів. 

Метод технічного обслуговування (ремонту) ЗОТ визначається сукупністю 

організаційних заходів і комплексом технологічних операцій з технічного 

обслуговування (ремонту). 

Методи технічного обслуговування (ремонту) поділяються за ознакою 



організації на методи: 

 фірмовий; 

 автономний; 

 спеціалізований; 

 комбінований. 

Фірмовий метод полягає в забезпеченні працездатного стану ЗОТ 

підприємством-виробником, які проводять роботи з технічного обслуговування і 

ремонту ЗОТ власного виробництва. 

Автономний метод полягає в підтримці працездатного стану ЗОТ в період 

експлуатації, при якому технічне обслуговування і ремонт ЗОТ користувач виконує 

своїми силами. 

Спеціалізований метод полягає в забезпеченні працездатного стану ЗОТ 

підприємством сервісу, який проводить роботи з технічного обслуговування і 

ремонту ЗОТ. 

Комбінований метод полягає в забезпеченні працездатного стану ЗОТ 

користувачем спільно з підприємством сервісу, або з підприємством-виробником і 

зводиться до розподілу між ними робіт з технічного обслуговування і ремонту ЗОТ. 

Співробітники ІТ-відділу «Verum expert» використовують комбінований метод 

технічного обслуговування, так він задовольнять потребам і вимогам самої лікарні. 

За характером виконання, технічне обслуговування в лікарні проводиться 

індивідуальним методом, при якому, ТО забезпечується обслуговування силами і 

засобами персоналу установи. 

Для усунення, будь-яких несправностей ІТ-фахівець використовує комплект 

обладнання: 

 комплект програм (тестів) для перевірки роботи ЗОТ; 

 інструмент і ремонтні приналежності; 

 допоміжне обладнання та приладдя; 

 спеціальні меблі для зберігання майна і обладнання робочих місць оператора і 



наладчика елементної бази. 

Все перераховане обладнання передбачає можливість оперативного пошуку та 

усунення несправностей. Даний комплект в поєднанні з необхідними запасні 

інструменти, прилади (ЗІП) повинен забезпечити заданий час відновлення ЗОТ. 

При наявності необхідної сервісної апаратури і кваліфікованого технічного 

персоналу індивідуальний сервіс дозволяє істотно скоротити час відновлення ЗОТ, 

але при цьому потрібно значні витрати на утримання технічного персоналу та 

сервісної апаратури. 

Ефективність роботи ЗОТ більшою мірою залежить від кваліфікації 

обслуговуючого персоналу, своєчасності проведення профілактичних і ремонтних 

робіт та якості їх виконання. 

Групове ТО служить для обслуговування декількох ЗОТ, зосереджених в 

одному місці, засобами і силами спеціального персоналу. Структура складу 

обладнання при груповому сервісі та ж, що і при індивідуальному, але при цьому 

передбачається наявність більшої кількості апаратури, пристосувань і т. Д., Що 

виключає невиправдане дублювання. Комплект групового сервісу включає як 

мінімум комплект обладнання індивідуального сервісу ЗОТ, доповнений апаратурою 

та пристроями інших ЗОТ. 

Централізоване технічне обслуговування є більш прогресивною формою 

обслуговування ЗОТ. Система централізованого технічного обслуговування являє 

собою систему, яка в свою чергу є додатком, створеним за допомогою веб 

технологій, яка при спільному взаємодії ІТ-фахівців з персоналом лікарні, за 

допомогою цього додатка зможе забезпечити ЗОТ і обчислювальну мережу в 

працездатному стані. 

При централізованому обслуговуванні скорочується час на виконання заявки, 

прийнятої від користувача. Технічне обслуговування передбачає ремонт елементів, 

вузлів і блоків ЗОТ на базі спеціальної майстерні, оснащеної всім необхідним 

обладнанням і приладами. Крім цього, централізоване технічне обслуговування 



дозволяє зосередити в одному місці матеріали за статистикою відмов елементів, 

вузлів, блоків і пристроїв ЗОТ, а також отримати технічні дані з десятки однотипних 

ЗОТ при прямому контролі достовірності. Все це дає можливість використовувати 

інформацію для прогнозування необхідного ЗІП, видачі рекомендацій по 

експлуатації ЗОТ. 

Вид ремонту визначається умовами його проведення, складом і змістом робіт, 

виконуваних на ЗОТ. 

Ремонт ЗОТ підрозділяється на види: поточний; середній; капітальний (для 

механічних і електромеханічних ЗОТ). 

Поточний ремонт повинен проводитися для відновлення працездатності ЗОТ 

без використання стаціонарних засобів технологічного оснащення на місці 

експлуатації ЗОТ. 

При поточному ремонті фахівцями проводиться контроль ЗОТ на 

функціонування з використанням відповідних засобів перевірки. Середній ремонт 

повинен проводитися для відновлення працездатності ЗОТ, або складових частин 

ЗОТ з використанням спеціалізованих стаціонарних засобів технологічного 

оснащення. При середньому ремонті перевіряється технічний стан окремих 

складових частин ЗОТ з усуненням виявлених несправностей і доведенням 

параметрів до передбачених норм. 

Капітальний ремонт повинен проводитися для відновлення працездатності і 

ресурсу ЗОТ за допомогою заміни або ремонту складових частин ЗОТ, в тому числі і 

базових, з використанням спеціалізованих стаціонарних засобів технологічного 

оснащення в стаціонарних умовах. 

Середній та капітальний ремонти ЗОТ або їх складових частин є, як правило, 

плановими і проводяться на виробах, для яких визначені міжремонтні ресурси і (або) 

обмежений термін (ресурс) експлуатації. [3, с. 24] 

Висновок: В «Verum expert» для забезпечення технічного обслуговування, 

використовують комбінований метод, як найбільш підходящий для даного закладу, і 



за характером виконання індивідуальний. Для обліку ТО буде використовуватися 

«Веб сервіс допомоги». 

1.6 Діагностика і контроль ЗОТ і обчислювальних мереж 

Технічне обслуговування також включає в себе контроль і діагностику. Для 

запобігання і прогнозування поломок, пов'язаних з обчислювальною технікою або 

обчислювальними мережами виконують контроль, діагностику. Займаються цим, 

працівники відділу технічної, а саме технік або системний адміністратор. 

Контроль - це перевірка правильності роботи об'єкта (елемента, вузла, 

пристрої). Правильно працює пристрій - схема контролю не виробляє ніяких 

сигналів (в деяких системах, правда, виробляється сигнал нормальної роботи), 

невірно працює пристрій - схема контролю видає сигнал помилки. На цьому 

закінчуються функції контролю. Іншими словами, контроль - це перевірка: 

правильно - неправильно. 

Процес діагнозу можна розділити на окремі частини, звані елементарними 

перевірками. 

Елементарна перевірка полягає в подачі на об'єкт тестового впливу і у вимірі 

(оцінці) відповіді об'єкта на цей вплив. Алгоритм діагнозу визначається як 

сукупність і послідовність елементарних перевірок разом з певними правилами 

аналізу результатів останніх з метою відшукання місця в об'єкті, параметри якого не 

відповідають заданим значенням. 

Отже, діагностика - це теж контроль, але контроль послідовний, спрямований 

на відшукання несправного місця (елементу) в діагностується. [2, с. 28] 

 

 

 

 

 

 



2. СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

2.1 Параметри та етапи розробки 

У представлених дипломному проекті, розробляється веб-додаток «Сервісу веб 

допомоги» для централізованого збору інформації з технічного обслуговування ЗОТ. 

Додаток включає клієнтську частину та адміністративну. З клієнтською частиною 

працює персонал, адміністративної - ІТ-фахівці. Для проектування і створення 

системи використовувався менеджер ІТ-інфраструктури - GLPI. Крім того в якості 

супутнього програмного забезпечення для функціонування GLPI серверна 

операційна система Ubuntu Server. 

Етапи розробки веб-додатки проходили в наступному порядку: 

 установка середовища на віртуальний сервер для функціонування програми. 

 інсталяція GLPI на сервер; 

 настройка конфігурації веб-додатки 

 встановлення додатків; додавання користувачів, наповнення контентом 

розділів. 

2.2 Встановлення та налаштування веб-сервера 

Веб сервер необхідний для роботи всієї системи GLPI. У дипломній роботі 

використовувався сервер Ubuntu Server Edition, так як він має, необхідні 

характеристики і забезпечує стабільну і надійну роботу в якості сервера. 

Основні кроки по установці Ubuntu Server Edition ті ж самі, що при установці 

інших операційних систем з використанням CD. На відміну від Desktop Edition, в 

Server Edition не включена графічна програма установки. Замість цього установник 

Ubuntu Server використовує процес, заснований на консольних меню. 

 

Таблиця 1.3 - Рекомендовані мінімальні вимоги 

Тип 

установки 

Процесор Оперативна 

пам'ять 

Розмір жорсткого диска 



   Базова установка Повна установка 

Server 300 МГц 128 МБайт 500 МБайт 1 ГБайт 

 

Для установки сервера були виконані наступні кроки: 

 Процес установки почнеться з питання про розкладці клавіатури; 

 Установник визначить конфігурацію комп'ютера і налаштує мережу з 

використанням DHCP. Далі установник запросить ім'я комп'ютера і часовий 

пояс; 

 Потім було вибрано кілька опцій по конфігурації жорсткого диска. На цьому 

основна частина системи встановлена; 

 Налаштований новий користувач; 

 Наступний крок процесу установки полягає у виборі того, як буде, 

оновлюється система; 

І, нарешті, останній крок перед перезавантаженням - установка годин в UTC. [5] 

Для забезпечення працездатності системи було обрано такі набори пакетів: 

LAMP сервер: Вибрані Linux / Apache / MySQL / PHP пакети:Apache - вільний 

веб-сервер. Apache є кросплатформним ПО, підтримує операційні системи Linux, 

BSD, Mac OS, Microsoft Windows, Novell NetWare, BeOS. Основними достоїнствами 

Apache вважаються надійність і гнучкість конфігурації. Він дозволяє підключати 

зовнішні модулі для надання даних, використовувати СУБД для аутентифікації 

користувачів, модифікувати повідомлення про помилки і т. Д .; 

MySQL - вільна реляційна система управління базами даних. MySQL є 

рішенням для малих і середніх додатків. зазвичай MySQL 

Використовується в якості сервера, до якого звертаються локальні або видалені 

клієнти. Гнучкість СУБД MySQL забезпечується підтримкою великої кількості типів 

таблиць. Завдяки відкритій архітектурі і GPL-ліцензуванню, в СУБД MySQL 

постійно з'являються нові типи таблиць; 

Всі дані по вступникам і оброблюваних заявками зберігаються в базі даних 



MySQL. 

У таблицях автоматично згенерованих GPLI зберігатися інформація, заявки 

користувача, користувачі, дані про комп'ютерах і різні інші дані. Наприклад, таблиця 

з користувачами «glpi_users» зображена на малюнок. 3. 

 

Рисунок 2.1 - Таблиця користувачів 

 «glpi_users» - скриптова мова програмування загального призначення, 

інтенсивно застосовується для розробки веб-додатків. В області програмування для 

мережі інтернет PHP - один з популярних сценарних мов (разом з JSP, Perl і мовами, 

використовуваними в ASP.NET) завдяки своїй простоті, швидкості виконання, 

багатій функціональності, платформ і розповсюдженню початкових кодів на основі 

ліцензії PHP. 

OpenSSH сервер: пакети, необхідні для установки сервера OpenSSH: (відкрита 

безпечна оболонка) - набір програм, що надають шифрування сеансів зв'язку з 

комп'ютерних мереж з використанням протоколу SSH. 



 

Рисунок 2.2 - Дозвіл аутентифікації по публічному ключу 

 

Рисунок 2.3 - Відкриваємо порт (port) 22 для SSH Server в Windows Firewall 

 



Webmin, web панель управління сервером: - це програмний комплекс, що 

дозволяє адмініструвати операційну систему через веб-інтерфейс, в більшості 

випадків, дозволяючи обійтися без використання командного рядка і 

запам'ятовування системних команд і їх параметрів. Використовуючи будь-який 

браузер, адміністратор сервера може створювати нові облікові записи користувачів, 

поштові скриньки, змінювати налаштування служб і сервісів, наприклад: веб-сервера 

Apache, DNS. 

 

Рисунок 2.4 - Загальна інформація про стан системи 

ProFTP, пакет файлового сервера: 

PhpMyAdmin, web інтерфейс адміністрування баз MySQL: - веб-додаток з 

відкритим кодом, написаний на мові PHP і представляє собою веб-інтерфейс для 

адміністрування СУБД MySQL. PHPMyAdmin дозволяє через браузер здійснювати 

адміністрування сервера MySQL, запускати команди SQL і переглядати вміст 

таблиць і баз даних. Додаток користується великою популярністю у веб-розробників, 

так як дозволяє управляти СУБД MySQL без безпосереднього введення SQL команд, 

надаючи дружній інтерфейс. 

 



2.3  «Менеджер IT - інфраструктури».  Визначення та основні 

можливості 

Абревіатура для Gestionnaire libre de parc informatique (Вільний менеджер 

ІТ-інфраструктури), є системою роботи з заявками та інцидентами, а також для 

інвентаризації комп'ютерного обладнання (комп'ютери, програмне забезпечення, 

принтери і т.д.). Має розширені функції, такі як робота системи відстеження пошти з 

повідомленням і методи, для створення бази даних з основною інформацією про 

топологію мережі. 

Системний адміністратор розподіляє за допомогою додатка «Сервіс веб 

допомоги», заявки між співробітниками ІТ-відділу: техніками, програмістами, 

практикантами. 

Спеціаліст відповідальний за розподіл заявок, взаємодіє з адміністративним 

інтерфейсом програми, за допомогою списків заявок призначає спеціаліста, який 

буде виконувати призначену заявку.ето веб-додаток розробляється на PHP. GLPI 

включає можливості: 

 інвентарізацію комп'ютерів, периферійного обладнання, мережевих принтерів і 

пов'язаних компонентів через інтерфейс FusionInventory; 

 управління заявками і інцидентами; 

 управління ліцензіями, договорами (за стандартом ITIL); 

 зв'язування користувачів і груп за географічним положенням; 

 управління діловою і фінансовою інформацією (договору); 

 управління статусом об'єктів; 

 підтримка бази знань і Часто ставляться (FAQ); 

 генератори звітів; 

 підтримка UTF8; 

 система оповіщення про події; 

 GLPI дозволяє збільшувати функціональність за допомогою підключення 



плагінів. 

Технології, що використовуються: 

 Мова PHP; 

 бази даних MySQL; 

 HTML для веб-сторінок; 

 CSS таблиці стилів; 

 CSV, PDF і SLK для експорту даних; 

 SVG і PNG для зображень і графіки. 

 

2.3 Встановлення програми, на сервер 

1. Розпакований архів з додатком GLPI, скопійований в потрібну директорію, і 

зроблений її доступною. Були виставлені права на запис на папки, файли і 

Config. 

2. Далі продовжився процес установки програми, через наступні етапи: вибір 

мови, прийняття ліцензії GNU «General Public License», перевірка, що система 

відповідає вимогам для установки; 

3. Налаштування з'єднання з базою даних; 

4. Вибір бази даних і її ініціалізація. Обрана база даних, яка використовується 

додатком GLPI; 

5. Завершення установки. 

 

2.4 Перший огляд 

Для роботи з GLPI необхідний веб-браузер. 

Для оптимальної роботи програми слід використовувати сучасний браузер. 

Наприклад, такі: Firefox версії 2 і вище, Seamonkey версії 2 і вище, Opera, Safari і 

Chrome. GLPI також працює з Internet Explorer версії 7 і вище. Сумісність з Internet 

Explorer 6 або нижче не гарантується. 

Відкрийте в браузері головну сторінку «Сервісу веб допомоги» 



http://invent.kcgb.int. Для доступу до функціональності програми потрібен 

аутентифікація. 

Щоб розірвати з'єднання, потрібно натиснути на посилання «Вийти» в правому 

верхньому кутку екрану. Після завершення сесії, користувач перенаправляється на 

сторінку авторизації. 

Залежно від профілю користувача, меню можуть різнитися, але логіка 

інтерфейсу залишається колишньою. 

У GLPI інтерфейс складається з п'яти областей: 

 Управління призначеними для користувача настройками, доступ до 

допомоги та завершення сесії; 

 Головне меню дозволяє переміщатися по різних модулів додатка; 

 Перехід до основних напрямів роботи; 

 Контекстне меню; 

 Основна робоча область. 

 

2.5 Розробка шаблону,  веб сервісу допомоги 

Шаблон розроблений для застосування «Сервісу веб допомоги» для установи 

«Verum expert», відповідно до колірної палітрою і логотипом офіційного сайту 

«Verum expert». 

В даному дипломному проекті було використано наступне програмне 

забезпечення: 

1) Для редагування і зміни зображень, в якості графічного редактора 

використовувався Adobe Photoshop: Photoshop - багатофункціональний графічний 

редактор, розроблений і поширюваний фірмою Adobe Systems. В основному працює 

з растровими зображеннями, проте має деякі векторні інструменти. Продукт є 

лідером ринку в області комерційних засобів редагування растрових зображень, і 

найбільш відомим продуктом фірми Adobe. 

2)  Для доступу до файлового сервера був задіяний клієнт FileZilla: - це 



вільний багатомовний FTP-клієнт для Microsoft Windows, Mac OS X і Linux. 

Структура файлів програми є в Додатку Б. 1. 

3) Для доступу до сервера SSH використовувався Putty: - вільно 

розповсюджуваний клієнт для різних протоколів віддаленого доступу, включаючи 

SSH, Telnet, rlogin. PuTTY дозволяє підключитися і керувати віддаленим вузлом 

(наприклад, сервером). У PuTTY реалізована тільки клієнтська сторона сполуки - 

сторона відображення, в той час як сама робота виконується на іншій стороні. 

4)  Для розгортання віртуального сервера застосований Virtual Box: (Oracle 

VM VirtualBox) - програмний продукт віртуалізації для операційних систем 

Microsoft Windows, Linux, FreeBSD, Mac OS X, Solaris / Open Solaris, ReactOS, DOS і 

інших. 

5) Для редагування текстових файлів використовувався блокнот: 

Блокнот (англ. Notepad) - простий текстовий редактор, який є частиною 

операційних систем Microsoft Windows [6] 

На першому етапі розробки шаблони, була змінена сторінка авторизації 

користувачів. За допомогою графічного редактора Adobe Photoshop, доданий 

логотип, назву організації. Назва додатка було встановлено в загальних 

налаштуваннях системи GLPI. 

На сторінках додатку «Веб сервіс допомоги» була встановлена колірна палітра, 

відповідна офіційному сайту організації «Verum expert». Три рівня меню виділені 

плавним переходом кольору за рівнями меню. Верхній рівень виділений темно синім 

кольором, середній - світло-синім, нижній блакитним. Нижній колонтитул виділено 

також темно-синім. 

Коди кольорів: 

1) # 28567a - темно-синій; 

2) # A4c7e1 - світло-синій; 

3) # A4e7e1 - блакитний. 

До розгортаючих списків верхнього блоку меню було використано властивість 



непрозорості (opacity), і виставлено його значення рівне 0.9. Для цього в файлі 

BlackGLPI.css рис. А1 в додатку А, в рядку «html body #c_menu #menu ul.ssmenu» 

прописана рядок «opacity: 0.9» і там же виставлено колір фону верхнього блоку 

меню рівний: # 28567a. 

Список, що випадає меню знизу закруглений властивістю «border-radius» зі 

значеннями 9px, 9px. У файлі «BlackGLPI.css», в рядку «html body #c_menu #menu 

ul.ssmenu» Прописано властивість виду border-radius: 9px 9px. 

2.7 Огляд користувацького інтерфейсу 

Навігація по модулях здійснюється за допомогою верхньої панелі інтерфейсу. 

Різні функції GLPI згруповані в 6 модулів: 

 модуль «Обладнання» забезпечує доступ до даних про різні типи обладнання; 

 модуль «Підтримка» дозволяє створювати і відстежувати заявки, а також 

переглядати статистику; 

 модуль «Управління» дає можливість керувати бюджетами, постачальниками, 

контактами, договорами і документами; 

 модуль «Інструменти» дозволяє управляти нотатками, базою знань, 

резервуванням і переглядати звіти; 

 модуль «Адміністрування» дає можливість керувати користувачами, групами, 

організаціями, профілями, правилами і каталогами, переглядати журнали. Цей 

же модуль дає доступ до виконання таких операцій як резервне копіювання і 

чи наявна нова версія програми. 

 модуль «Налаштування» дозволяє отримати доступ до загальної конфігурації 

GLPI, а також випадає списками, компонентам, повідомленнями, 

запланованим завданням, налаштувань аутентифікації і приймача пошти, 

зовнішніх посиланнях і доповнень (плагінів). 

Меню, що відображається користувачеві, залежить від налаштувань його 

профілю. 

Для користувача може використовуватися стандартний або спрощений 



інтерфейс: 

1) Стандартний - це основний інтерфейс програми, всі модулі присутні. 

Головна сторінка стандартного інтерфейсу забезпечує швидкий доступ до активних 

елементів. 

2) Спрощений інтерфейс - призначений для користувачів з обмеженими 

правами. Це найсуворіший інтерфейс. Число доступних меню зведено до мінімуму. 

У конфігурації за замовчуванням, користувач може тільки створювати заявки, 

стежити за станом своїх заявок, виконувати резервування та переглядати актуальні 

питання. Головна сторінка замінюється на сторінку створення заявки. 

Пошук всередині списку записів дозволяє задавати і додавати критерії пошуку: 

звичайні і глобальні. 

Експорт результатів пошуку можливий в форматах PDF, SLK або CSV може 

виконуватися в двох варіантах - тільки поточної сторінки пошуку (яка 

відображається на екрані) або всіх страніц.позволяет заощадити час шляхом 

збереження параметрів пошуку у вигляді закладок. Управління закладками можна 

здійснювати через панель закладок, яка викликається кнопкою. Швидкий пошук 

розташований в правому верхньому куті будь-якої сторінки GLPI. 

2.8 Огляд модулей 

Модуль «Обладнання». 

Для деяких об'єктів GLPI нові елементи можна створювати з використанням 

шаблонів. Шаблони дозволяють задати стандартні значення полів. Це спрощує 

створення великої кількості однотипних елементів. 

У GLPI все обладнання розділене за такими групами: 

 комп'ютери; 

 монітори; 

 програмне забезпечення; 

 мережі; 

 периферія на відміну від об'єктів належать до категорії мережі. Пристрої 



категорії периферія, можуть бути підключені фізично до комп'ютера. 

Наприклад: USB-модем; 

 принтери; 

 картриджі; 

 витратні матеріали; 

 телефони; 

 статус. 

Модулі «Підтримка», «Управління», «Інструменти», «Додатки», 

«Адміністрування». 

«Підтримка» - дозволяє системному адміністратору, адмініструвати заявки, 

проблеми. Складати планування, і аналізувати статистику. 

«Управління» - за допомогою модуля можна керувати бюджетами, 

постачальниками, додавати, видаляти або редагувати контакти; експортувати або 

імпортувати договору, документи. 

«Інструменти» - в цьому модулі можна створювати, редагувати замітки; існує 

база знань, з можливістю пошуку, і пошуку за заданими категоріями; так само є 

можливість формування звітів. 

2.9 Керівництво користувача для адміністратора веб-додатки 

В даному розділі, існує опис роботи користувача з інтерфейсом програми. 

Наводиться скріншоти програми та алгоритми роботи з «Сервісом веб-допомоги», а 

саме робота в адмін. панелі управління. 

Для того, що б зайти в панель управління додатком, адміністратор чи інший 

співробітник ІТ-відділу лікарні, може зайти на сторінку авторизації користувачів 

малюнок 5, після вдалої аутентифікації можна побачити головну сторінку панелі 

управління. 

 



 

Рисунок 2.5 - Головна сторінка панелі керування 

Адміністратор, в списку відстежування нових заявок, бачить надійшла заявка, 

прочитавши її зміст, аналізуючи, він призначає їй виконавця, який відповідно своїй 

спеціалізації, повинен її виконати. Якщо за зверненням користувача, адміністратор 

вважає за потрібне переглянути список встановленого обладнання або програмного 

забезпечення він переходить на поле «пов'язані елементи» де вибирає комп'ютер, 

підв'язаний до профілю користувача, що відправив заявку. На сторінці комп'ютера 

він може побачити детальну інформацію про нього. Оператор, що розподіляє заявки 

має більш детальну картину з даної заявки. 



 

Рисунок 2.6 - Адміністрування заявок



 

 

Рисунок 2.7 - Інформація про ПК 

 

Заявка передана на виконання, адміністратор визначив її терміни. У цей 

момент, у користувача надсилається повідомлення про стан заявки. 

 

 

Рисунок 2.8 - Виконання заявки. 

 



Спеціаліст вирішує поставлене завдання, після виконання заявки, він 

повідомляє про неї оператору. Оператор встановлює статус заявки на виконану 

задачу. Це означає, що заявка виконана, і робота виконана в строк, і її статус стає як 

«Вирішено». 

2.10 Керівництво користувача для персоналу лікарні 

У цьому розділі дається опис роботи користувача з інтерфейсом програми. 

Наводиться скріншоти програми та алгоритми роботи з «Сервісом веб-допомоги». 

Якщо у лікаря або іншого персоналу лікарні. Виникають технічні неполадки 

або питання, пов'язані з технічним або програмним забезпеченням. Користувач 

звертається за допомогою веб-додатки «Сервісу веб-допомоги» до ІТ-фахівцям. 

Запустивши веб-браузер, він переходить на адресу доменного імені 

«invent.kcgb.int», після чого потрапляє на сторінку авторизації користувачів, вводить 

свої дані в поля, після чого проходить процес авторизації, після чого входить на 

головну призначену для користувача сторінку додатка малюнок 10.



 

 

Рисунок 2.9 - Головна сторінка призначеного для користувача інтерфейсу



 

 

Рисунок 2.10 - Форма створення заявки користувача 

Для того що б звернеться по допомогу потрібно заповнити форму заявки 

малюнок 11, він заповнює поля (обов'язкове поле опис, всі інші за вибором). 

Користувачеві потрібно вказати коротко суть виниклої проблеми і відправити 

заявку. Далі для того що б дізнатися статус своєї заявки, співробітник, переходить на 

сторінку «Відстеження заявок» малюнок 12. Заявка передана, вона надходить на 

розгляд оператору заявок.



 

 

Рисунок 2.11 - Відстеження заявки 

 

Після того як співробітник відправив заявку, він чекає відповіді оператора, 

який в свою чергу зв'яжеться з співробітником лікарні.



 

 

Рисунок 2.12 - База знань 

 

Для розміщення додаткової інформації, будь-яких інструкцій, як для 

користувачів, так і для співробітників ІТ-відділу, є функція бази знань з можливістю 

пошуку за заданими критеріями рис. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 РОЗРОБКА ТА ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 

 

3.1 Конфігурація додатку  «сервіс web-допомоги» 

Для того що б отримати дані про пристрої. У систему було встановлено 

додаток «Fusion Inventory». Воно завантажено з офіційної сторінки проекту GLPI і 

встановлено як доповнення, в додаток. Для того, що б воно змогло отримати 

інформацію про пристрій, потрібно завантажити клієнтську (агент) програму «Fusion 

Inventory Agent», яка в свою чергу передає дані в бази програми. Бази MySQL 

створюються автоматично. При установці агента було вказано адресу сервера ». У 

додатку, в основний конфігурації плагіна встановлений URL для агента. Додаток за 

допомогою агента, встановленого на персональному комп'ютері, зібрало інформацію 

про персональні комп'ютери, їх програмний продукт і пристрій, встановленому в їх 

комплектації. Ця інформація була збережена в своїх базах і розподілена за 

категоріями обладнання. 

Так само для зручності був встановлений плагін «Менеджер тем», який 

дозволяє подивитися встановлені теми, задати тему за замовчуванням. Так само є 

функція імпорту файлу теми. 

Для сортування програмного забезпечення існує «Правила призначення 

категорії для ПО». Тут створено кілька критерій для його сортування. Критерії 

вказані як програмне забезпечення, умова встановлено як «містить», «причина» 

вказується частина назви оновлень Windows. Для виконання цих умов, призначено 

дію, яке відносить програмне забезпечення до категорії з назвою «Оновлення 

Windows» 

Для тесту і діагностики були створені три користувача з іменами doctor-1, 

doctor-2 і doctor-3. Дані користувачі були автоматично внесені в бази даних. Їм 

надано права звичайного користувача. І кожному присвоєно конкретний 

персональний комп'ютер з отриманою інформацією про обладнання та програмне 

забезпечення, встановлене на даній машині. 



3.2 Початок розробки, та налаштування додатку 

Для початку розробки, встановимо пакет для синхронізації часу: 

yum install ntpdate 

Задаємо часовий пояс: 

\cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Moscow /etc/localtime 

Створимо завдання в cron для актуалізації часу: 

crontab -e 

0 0 * * * /sbin/ntpdate ru.pool.ntp.org 

Безпека 

Додаємо правило в firewalld: 

firewall-cmd --permanent --add-port=80/tcp 

firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp 

firewall-cmd --reload 

Відключаємо SELinux: 

sed -i "s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/" /etc/selinux/config 

setenforce 0 

Установка пакетів 

Для установки деяких пакетів нам знадобитися репозиторій Epel: 

yum install epel-release 

Встановимо поновлення: 

yum update 

Установка Apache 

Додаток GLPI найкраще працює на основі веб-сервера Apache (але не виключає 

можливості установки на NGINX). Для його установки вводимо команду: 

yum install httpd 

Після запускаємо його: 

systemctl enable httpd 

systemctl start httpd 



Відкриваємо браузер і вводимо IP-адресу сервера - ми повинні побачити тестову 

сторінку Apache: 

Установка PHP 7 

У репозиторії CentOS знаходиться PHP версії 5.4. Для свіжих версій GLPI потрібно 

більш нова версія php. Для цього встановимо репозиторій REMI: 

rpm -Uvh http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm 

Тепер ставимо php7: 

yum --enablerepo=remi-php72 install php 

Відкриємо на редагування файл: 

vi /etc/php.ini 

І правимо наступне: 

upload_max_filesize = 256M 

post_max_size = 256M 

date.timezone = "Europe/Moscow" 

* де upload_max_filesize - максимальний розмір одного завантаження; post_max_size 

- обсяг всіх відправляються на сервер даних за раз; date.timezone - тимчасова зона за 

замовчуванням, яку буде встановлювати інтерпретатор php. 

Apache + PHP 

Відкриваємо конфігураційний файл apache: 

vi /etc/httpd/conf/httpd.conf 

Редагуємо рядок: 

<IfModule dir_module> 

    DirectoryIndex index.php index.html 

</IfModule> 

* додаємо index.php 

Створюємо віртуальний домен: 

vi /etc/httpd/conf.d/glpi.conf 



<VirtualHost *:80> 

    Define root_domain glpi.dmosk.local 

    Define root_path /var/www/glpi 

    ServerName ${root_domain} 

    DocumentRoot ${root_path} 

</VirtualHost> 

* ми створили віртуальний домен glpi.dmosk.local, при зверненні на який apache буде 

шукати файли в каталозі / var / www / glpi. 

Перезапускаємо apache: 

systemctl restart httpd 

Створюємо каталог: 

mkdir -p /var/www/glpi 

Створюємо файл з наступним змістом: 

vi /var/www/glpi/index.php 

<?php phpinfo(); ?> 

Відкриваємо браузер і вводимо ім'я віртуального домену (в нашому випадку, 

glpi.dmosk.local) - ми повинні побачити, приблизно, наступне: 

 

Рисунок 3.1 – інформація системи 

Установка MariaDB 

За замовчуванням, в CentOS встановлюється mariadb версії 5. Це рання версія і вона 

не підходить для останніх версій GLPI. 



 

Рисунок 3.2 – вибір конфігурації 

Нижче ми побачимо інструкцію по додаванню сховища в CentOS і установці СУБД: 

 

Рисунок 3.3 – інформіція конфігурації 

Згідно з інструкцією, додамо репозиторій: 

vi /etc/yum.repos.d/mariadb-10.repo 

[mariadb] 

name = MariaDB 



baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos7-amd64 

gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB 

gpgcheck=1 

Оновимо пакети: 

yum update 

Встановлюємо СУБД командою: 

yum install mariadb-server 

Запускаємо сервер баз даних: 

systemctl enable mariadb 

systemctl start mariadb 

Задаємо пароль для суперкористувача СУБД: 

mysqladmin -u root password 

Встановлюємо модулі php для роботи з MariaDB: 

yum --enablerepo=remi-php72 install php-mysql php-mysqli 

Перезапускаємо apache: 

systemctl restart httpd 

Відкриваємо нашу сторінку з phpinfo - ми повинні знайти інформацію підтримки 

MySQL:

 

Рисунок 3.4 – параметри бази даних 



Установка GLPI 

Створення бази даних 

Підключаємося до СУБД: 

mysql -uroot -p 

Створюємо базу даних: 

> CREATE DATABASE glpi DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT 

COLLATE utf8_general_ci; 

* Де glpi - ім'я бази. 

Створюємо користувача з доступом до цієї бази: 

> GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi. * TO glpi @ localhost IDENTIFIED BY 

'glpi123'; 

* Де glpi @ localhost - користувач з логіном glpi і доступом з локального сервера; 

glpi123 - пароль для користувача. 

Відключаємося від MariaDB: 

> \ Q 

Завантаження 

Встановимо пакет для завантаження файлів: 

yum install wget 

Викачуємо GLPI: 

wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/9.3.0/glpi-9.3.tgz 

Установка 

Встановлюємо php-розширення, необхідні для GLPI: 

yum --enablerepo=remi-php72 install php-mbstring php-gd php-simplexml 

Встановлюємо рекомендовані php-розширення: 

yum --enablerepo = remi-php72 install php-ldap php-imap php-pecl-zendopcache 

php-pecl-apcu php-xmlrpc php-pear-CAS 

Розпаковуємо архів в каталог віртуального домену (налаштовували в Apache): 

tar -xvzf glpi - *. tgz -C / var / www / glpi --strip-components 1 



Задаємо власника apache для даного каталогу: 

chown -R apache: apache / var / www / glpi 

Запускаємо браузер і знову відкриваємо портал по імені віртуального домену. У 

вікні вибираємо російську мову (або будь-який з можливих варіантів) і натискаємо 

OK: 

 

Рисунок 3.5 – Інсталяція GLPI 

Приймаємо ліцензійну угоду і натискаємо Продовжити: 

 

Рисунок 3.6 – Угода з ліцензією 

З двох варіантів (встановити або оновити) вибираємо Встановити 

 

Рисунок 3.7 – Установка GLPI 



Система перевірити, що наші настройки відповідають рекомендованим. Якщо все 

добре, натискаємо Продовжити. 

На наступному кроці вводимо дані для підключення до бази даних: 

 

Рисунок 3.8 – Авторизація до бази даних 

Далі вибираємо базу, створену раніше: 

 

Рисунок 2.9 – Підключення до створеної БД 

Кілька разів натискаємо Продовжити і на останньому етапі Запустити GLPI. 

Готово. Для першого входу використовуємо логін і пароль за замовчуванням - glpi / 

glpi. 

первинна настройка 

1. З сервера видаляємо файл установки: 

\ Rm /var/www/glpi/install/install.php 

2. У cron додаємо завдання GLPI cron.php - це необхідно для автоматичного запуску 

деяких процедур всередині самого GLPI, в іншому випадку, ми отримаємо 

попередження cron не запущено: 

crontab -e 



* * * * * / Bin / php /var/www/glpi/front/cron.php &> / dev / null 

* В даному прикладі скрипт /var/www/glpi/front/cron.php буде виконуватися раз на 

хвилину. 

3. Переходимо в Адміністрування - Користувач: 

 

Рисунок 3.10 – Зміна доступів 

Міняємо пароль для наступних облікових записів: 

1. glpi 

2. post-only 

3. tech 

4. normal 

Розташування пунктів важливих налаштувань Для зручності використання 

порталу необхідно самостійно налаштувати наступне: 

 Заявки. Підтримка - Заявки - Управління шаблонами (дві горизонтальні лінії з 

розривом) - вибираємо шаблон для настройки. 

 Повідомлення. Налаштування - Повідомлення - включити коментарі і, при 

необхідності, повідомлення по email і браузерні оповіщення. Після включення 

сповіщень можна буде перейти до налаштувань шаблонів сповіщень. 

 Інтерфейс. Налаштування - Загальний - Значення за замовчуванням. А також 

визначення вигляду для конкретного користувача - натискаємо на ім'я профілю 

в правому верхньому куті - Зовнішній вигляд. 

 Cron. Налаштування - Автоматичне дію. Серед списку дій натискаємо на 



потрібну. 

 SLA. Налаштування - Рівні обслуговування. Якщо рівнів немає, створюємо, 

натиснувши на плюсик. 

 Автоматичне призначення заявок на фахівця. Адміністрування - Правила - 

Бізнес-правила для заявок. Насправді, дозволяє автоматизувати не тільки 

призначення на фахівця. 

Установка плагінів 

Функціональні можливості програми значно розширюються за рахунок плагінів. 

Розглянемо установку деяких з них. 

Принцип установки плагінів 

Установка плагінів в GLPI виконується за наступним алгоритмом: 

1. Викачуємо плагін, версія якого сумісна з встановленою версією GLPI. 

2. Розпаковуємо скачаний архів в каталог plugins, який знаходиться в каталозі з 

glpi. 

3. Заходимо на портал, переходимо в Настройки - Додатки. Знаходимо потрібний 

плагін - натискаємо навпроти нього по Встановити і потім Увімкнути. 

FusionInventory (инвентаризация ИТ-оборудования) 

Встановлюємо bzip2: 

yum install bzip2 

Переходимо на сторінку завантаження плагіна 

https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases и копируем ссылку 

на останню версію релізу «Release FusionInventory for GLPI». 

Викачуємо плагін: 

wget https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases/download/glpi9.

3%2B1.1/fusioninventory-9.3.1.1.tar.bz2 

Розпаковуємо його в папку з плагінами GLPI: 

tar -xvjf fusioninventory-*.tar.bz2 -C /var/www/glpi/plugins/ 

https://github.com/fusioninventory/fusioninventory-for-glpi/releases


Заходимо на портал GLPI - Налаштування - Модулі. У списку плагінів повинен 

з'явитися FusionInventory - необхідно його встановити, потім включити: 

 

Рисунок 3.11 – Включення плагіна 

На комп'ютери мережі встановлюємо FusionInventory Agent 

Reports (звіти) 

Переходимо на сторінку завантаження плагіна - 

forge.glpi-project.org/projects/reports/files. Копіюємо посилання на відповідну версію 

(уважно дивимося наявність підтримки встановленої версії GLPI). Після викачуємо 

на сервер плагін: 

wget 

https://forge.glpi-project.org/attachments/download/2246/glpi-plugin-reports-1.11.3.tar.gz 

Розпаковуємо плагін: 

tar -xvzf glpi-plugin-reports-*.tar.gz -C /var/www/glpi/plugins/ 

На порталі переходимо в Настройки - Додатки - навпаки Reports натискаємо 

Встановити і Включити. 

Barcode (генератор баркодів) 

Копіюємо посилання на плагін - github.com/pluginsGLPI/barcode/releases. 

розпаковуємо: 

tar -xvjf glpi-barcode - *. tar.bz2 -C / var / www / glpi / plugins / 

Заходимо в управління плагінами на порталі і встановлюємо Barcode. 

Archires (візуалізація топології мережевої інфраструктури) 

Плагін можна завантажити за посиланням forge.glpi-project.org/projects/archires/files. 

Однак, на момент, написання інструкції, версія GLPI 9.3 ще не знайшла підтримки. 



Хід установки аналогічний - завантажуємо: 

wget https://forge.glpi-project.org/attachments/download/2235/glpi-archires-2.5.1.tar.gz 

розпаковуємо: 

tar -xvzf glpi-archires - *. tar.gz -C / var / www / glpi / plugins / 

Встановлюємо через портал. 

OCS Inventory 

Викачуємо (github.com/pluginsGLPI/ocsinventoryng/releases): 

wget 

https://github.com/pluginsGLPI/ocsinventoryng/releases/download/1.5.0/glpi-ocsinventory

ng-1.5.0.tar.gz 

Розпаковуємо: 

tar -xvzf glpi-ocsinventoryng - *. tar.gz -C / var / www / glpi / plugins / 

Встановлюємо через портал. 

Інші плагіни 

Повний список плагінів можна знайти за посиланням plugins.glpi-project.org. 

Доменна аутентифікація (Active Directory) 

Якщо в нашій мережі є сервер з встановленою роллю контролера домену, ми 

можемо виконувати аутентифікацію на основі ldap. Налаштування виконується в два 

етапи - настройка зв'язку з LDAP і імпорт користувачів з каталогу. 

Налаштування зв'язку з LDAP 

Для початку, створюємо обліковий запис в каталозі Active Directory для настройки 

зв'язування з GLPI. У неї повинні бути мінімальні права. 

Тепер створюємо каталог LDAP. Для цього переходимо в Настройки - 

Аутентифікація: 



 

Рисунок 3.12 – Аутентифікація 

Кількома по LDAP каталог і натискаємо Додати: 

 

Заповнюємо поля для налаштування LDAP: 

 Рисунок 3.13 – Додавання до каталогу 

* де: 

 Найменування - довільне ім'я каталогу, наприклад, dmosk.local. 

 Сервер - сервер з роллю ldap-сервера. В даному прикладі вказано весь домен, 

за яким можуть відгукуватися всі сервери. 



 Фільтр з'єднань - фільтр об'єктів, які ми здобуваємо. Для Active Directory 

працює (& (objectClass = user) (objectCategory = person)). 

 База пошуку (baseDN) - контейнер або організаційний юніт, з якого 

починається пошук об'єктів. У нашому випадку, OU = Users, DC = dmosk, DC = 

local. 

 Поле імені користувача - поле LDAP, за яким буде асоціюватися ім'я 

користувача (samaccountname). 

 Сервер за замовчуванням і Активний переводимо в Да. 

 rootDN (користувач для підключення) - обліковий запис в AD DS, у якій є 

права на читання каталогу (CN = glpi, CN = Users, DC = dmosk, DC = local). Її 

ми створювали на першому етапі. 

Пароль (користувач для Підключення) - пароль і для облікового запису в AD. 

Натискаємо Додати. 

Переходимо до підрозділу Тест і перевіряємо підключення до каталогу. Якщо воно 

виконається з помилкою, почекайте, хвилин, 15 - можливо, не пройшла реплікація 

між усіма контролерами. 

Переходимо до підрозділу Користувач - заповнюємо поля для асоціацій з LDAP: 

 



Рисунок 3.14 – Зв'язок з каталогом 

Натискаємо Зберегти. 

А також: 

1. У групах можна додати фільтр (& (objectClass = group) (objectCategory = group)). 

2. У додатковій інформації міняємо часовий пояс. 

імпорт користувачів 

Переходимо в Адміністрування - Користувач: 

 

Рисунок 3.15 – Імпорт користувачів 

Кількома по Зв'язки з LDAP: 

 

Рисунок 3.16 – Зв'язку з користувачами 

Потім Імпорт нових користувачів - Пошук. Серед знайдених результатів відзначаємо 

всіх або необхідних користувачів - Дія - Імпорт. 

Після імпорту, користувач може входити на портал під своїм доменної обліковим 

записом. 

Захищене з'єднання (https) 

Для настройки https нам потрібен сертифікат. Його можна створити за допомогою 

внутрішнього центру сертифікації, купити, отримати безкоштовно у Let's Encrypt 

або, як тестового варіанту, створити самозаверенний сертифікат командами: 

mkdir /etc/httpd/ssl/ 



openssl req -new -x509 -days 1461 -nodes -out /etc/httpd/ssl/cert.pem -keyout 

/etc/httpd/ssl/cert.key -subj "/C=RU/ST=SPb/L=SPb/O=Global Security/OU=IT 

Department/CN=test.dmosk.local/CN=test" 

Додаємо віртуальний домен: 

vi /etc/httpd/conf.d/glpi.conf 

<VirtualHost *:80> 

    Define root_domain test-glpi.dmosk.local 

    Define root_path /var/www/glpi 

    ServerName ${root_domain} 

    DocumentRoot ${root_path} 

    RewriteEngine On 

    RewriteCond %{HTTPS} off 

    RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} 

</VirtualHost> 

<VirtualHost *:443> 

    Define root_domain test-glpi.dmosk.local 

    Define root_path /var/www/glpi 

    ServerName ${root_domain} 

    DocumentRoot ${root_path} 

    SSLEngine on 

    SSLCertificateFile ssl/cert.pem 

    SSLCertificateKeyFile ssl/cert.key 

</VirtualHost> 

Додаємо порт 443 в брандмауер (якщо цього не було зроблено при підготовці 

сервера): 

firewall-cmd --permanent --add-port=443/tcp 

firewall-cmd --reload 

Встановлюємо модуль mod_ssl: 



yum install mod_ssl 

Перезапускаємо apache: 

systemctl restart httpd 

HTTP/2 

Для підтримки http2, додаємо новий репозиторій: 

cd /etc/yum.repos.d 

wget https://repo.codeit.guru/codeit.el`rpm -q --qf "%{VERSION}" $(rpm -q 

--whatprovides redhat-release)`.repo 

Встановлюємо модуль mod_http2: 

yum install mod_http2 

У конфиг віртуального домену додамо: 

 Protocols h2 http / 1.1 

Перезапустити httpd: 

systemctl restart httpd 

 

3.2 Опис економічної доцільність впровадження проекту 

Автоматизуючи той чи інший аспект виробничої діяльності, програміст має на 

меті полегшення роботи користувача. Економічна доцільність впровадження 

будь-якого програмного продукту полягає в економії часових ресурсів на вирішення 

завдань. При проектуванні складніших систем можуть бути досягнуті такі 

економічні вигоди зниження витрат на допоміжні матеріали, необхідні для 

вирішення завдання і економія електроенергії. 

Система централізованого збору інформації з технічного обслуговування (ТО) 

і контролю засобів обчислювальної техніки (ЗОТ). Розробляється система дозволить 

системного адміністратора оперативно збирати заявки від персоналу лікарні, 

розподілити їх серед виконавців і проводити попередню діагностику ПК через 

обчислювальну мережу. 

Мета даної системи полягає в розробці системи на базі менеджера 



ІТ-інфраструктури та адаптації його до виконання набору функцій системи 

централізованого збору інформації, з технічного обслуговування (ТО) і контролю 

засобів обчислювальної техніки (ЗОТ) в «Verum expert».. 

Для більш детального розгляду вигод, переслідуваних при створенні системи 

потрібно зробити розрахунок витрат, на реалізацію проекту. При їх порівнянні 

будуть видні економічні показники ефективності проекту. 

Розрахунок витрат на створення проекту має на увазі під собою розрахунок 

початкових витрат, які несе розробник при створенні програмного забезпечення. До 

початковою витрат відносяться: 

 Розрахунок заробітної плати; 

 Розрахунок відрахування на соціальні потреби; 

 Розрахунок витрат на амортизацію обладнання; 

 Розрахунок витрат на електроенергію; 

 Розрахунок витрат на допоміжні матеріали; 

 Розрахунок зведеного кошторису витрат. 

 Всі ці витрати входять в собівартість програмного продукту. 

 

3.3 Розрахунок заробітної плати розробника 

Заробітна плата (оплата праці працівника) - винагорода за працю залежно від 

кваліфікації працівника, складності, кількості, якості та умов виконуваної роботи, а 

також компенсаційні виплати і стимулюючі виплати. (Ст.129 ТК РФ) Заробітна 

плата (розм. Зарплата) - грошова компенсація (про іншому вигляді компенсацій 

практично невідомо), яку працівник отримує в обмін за свою працю. 

Інші визначення заробітної плати: 

1) ціна трудових ресурсів, задіяних у виробничому процесі; 

2) виражена в грошовій формі частина сукупного суспільного продукту, що 

надходить в особисте споживання працівників відповідно до кількості і якості 

витраченої праці; 



3) частину витрат на виробництво і реалізацію продукції, що спрямовується на 

оплату праці працівників підприємства. 

Мінімальна заробітна плата - офіційно встановлюється державою мінімальний 

рівень оплати праці на підприємствах будь-якої форми власності у вигляді 

найменшої місячної ставки або погодинної оплати. 

Значення мінімальної заробітної плати не завжди прив'язане до величини 

прожиткового мінімуму. Воно визначається в кожен період часу фінансовими 

можливостями держави, періодично змінюється (номінально завжди підвищується). 

Номінал мінімальної плати (МРОТ) використовується для обчислення розмірів 

державних податків, платежів, штрафів. Наприклад, штраф за перехід вулиці у 

невстановленому місці становить 1/10 мінімальної заробітної плати. До мінімальної 

заробітної плати прив'язується і величина прибуткового податку з фізичних осіб. 

Виходячи з кількості днів у році - 365 днів, з них робітників - 247, випливає, 

що в середньому кількість робочих днів у місяці дорівнюватиме: 

/ 12 = 20,58 днів (1) 

На розробку програмного продукту відводилося півтора місяці 45 днів, з яких 

30 робочих днів. Тоді при 8-ми годинний робочий день, час розробки складе: 

• 30 = 240 годин (2) 

Оклад програміста в «Verum expert» становить 6400 грн. З огляду на районний 

коефіцієнт 0,4 і полярну надбавку 0,8, отримуємо місячну заробітну плату 

спеціаліста: 

+ (6400 * 0,4) + (6400 * 0,8) = 14080 грн. (3) 

Так як кількість робочих днів у місяці 20,58 днів, а кількість робочих годин в 

день 8, то оплата праці фахівця за годину складе: 

/ (20,75 * 8) = 85 грн. (4) 

Таким чином, середня заробітна плата фахівця за час розробки програми 

складе: 

* 240 = 20400 грн. (5) 



 

3.4 Розрахунок витрат на амортизацію обладнання 

Амортизація - це процес перенесення вартості основних засобів, на вартість 

виробленої та проданої кінцевої продукції в міру їх зносу, як матеріального, так і 

морального. 

У міру старіння обладнання, будівель і споруд, машин і інших основних 

засобів, з вартості кінцевої продукції здійснюються грошові відрахування, з метою їх 

подальшого оновлення. Дані грошові потоки називаються амортизаційними 

відрахуваннями. Для цього створюються спеціальні амортизаційні фонди, в яких 

акумулюються всі перераховані кошти після продажу готової продукції. 

Відсоток, необхідний для відшкодування вартості частини капітального блага, 

що піддалося протягом року зносу, розраховується відношенням суми щорічних 

амортизаційних відрахувань до вартості основного засобу і називається нормою 

амортизації. 

Для розробки програмного продукту знадобитися персональний комп'ютер за 

50000 грн. Для того щоб розрахувати амортизацію комп'ютера, був узятий 

нормативний термін експлуатації 5 років, річна амортизація обладнання 20%, то, 

отже, сума амортизаційних відрахувань за один рік складе: 

* 0,2 = 10000 (7) 

Тоді сума амортизаційних відрахувань за місяць складе: 

/ 12 = 833,33 грн. (8) 

А за період розробки проекту сума амортизаційних відрахувань складе: 

, 33 * 1,5 = 1250 грн. (9) 

 

3.5 Розрахунок витрат на електроенергію 

Також до первинних витрат відносяться витрати, пов'язані з оплатою 

електроенергії витраченої за час проектування системи (240 годин). Оскільки 

потужність споживана комп'ютером на годину дорівнює 0,75 кВт і тариф оплати 



електроенергії дорівнює 1,337 грн.  за 1 кВт то сума витрат на електроенергію 

склала: 

* 0,75 * 1,337 = 240,66 грн. (10) 

Якби програма розроблялася відділом технічної підтримки, «Verum expert», 

тоді витрати на електроенергію при тарифі 3,5 грн. за 1 кВт склали б: 

* 0,75 * 3,5 = 630 грн. (11) 

Тому економія по електроенергії становить: 

- 240,66 = 380,34 грн. (12) 

 

3.6 Розрахунок витрат на допоміжні матеріали по процесу 

В процесі розробки програмного продукту були використані наступні 

допоміжні матеріали: 

На роздруківку пояснювальної записки знадобилося 45 листів паперу, 500 

аркушів коштує 190 грн., отже, вартість одного аркуша паперу складе: 

/ 500 = 0,3 грн. (13) 

Таким чином, підсумкова сума, витрачена на купівлю паперу, складе: 

* 0,3 = 14,7 грн. (14) 

Розрахунок вартості допоміжних матеріалів, в процесі створення програми 

«Веб-сервісу допомоги» можна зробити в таблиці 4 - «Розрахунок вартості 

матеріалів». 

 

Таблиця 3.1 - «Розрахунок вартості матеріалів». 

Найменування од. вим. Кількість Ціна за од. Сума грн. 

Клавіатура: Oklick 

Illuminated 480S 

Шт. 1 1 190 1 190 

Миша: Oklick 355MW 

(чорно-сріблястий) 

Шт. 1 290 290 



USB - флешка Silicon 

Power Touch 810 64Gb 

Шт. 2 2090 4 180 

Папір: SVETO COPY Листов. 49 0,3 14,7 

Картридж HP 21 Шт. 1 720 720 

   Всього 6394,7 

 

Висновок. 

За економічними розрахунками витрати на допоміжні матеріали по процесу 

складають - 6394,7 грн. 

 

3.7 Собівартість програмного продукту 

Таким чином, собівартість програмного продукту є сумою всіх певних вище 

витрат. 

Таблиця 3.2 - «Розрахунок зведеного кошторису витрат» 

Початкові витрати Сума (грн.) Доля. вага,% 

1 2 3 

Заробітна плата 20 400 58,47 

Відрахування на соціальні потреби 6 160,8 17,65 

Амортизація обладнання 1 250 3,58 

Допоміжні матеріали 6394,7 18,5 

Підсумок: 34835,5 100 

 

Висновок: таким чином, підсумкова сума собівартості програмного продукту 

становить: 34835,5 грн. 

3.8 Визначення економічної вигоди від реалізації проекту 

Для визначення економічної доцільності проекту експериментальні 

спостереження за визначенням кількості часу витраченого користувачами визначити 

неможливо, так як програмний продукт передбачає розміщення додатка «Сервісу веб 



допомоги» і це 

досить широко-функціональне засіб, що має на увазі набір модулів, об'єднаних 

в єдину систему яке забезпечує централізованої збір інформації з технічного 

обслуговування (ЗОТ)  

«Веб сервіс допомоги» є додатком помічником для організації «Verum expert», 

тому він розроблявся безкоштовно для лікарні, в рамках дипломного проекту, 

відповідно, прибутку від створення програмного продукту не стягується. 

Якби даний web-сайт розроблявся в будь-якої спеціалізованої компанії, 

наприклад веб-Агентство «Бенефіс», то лікарні довелося б понести значні витрати, 

тому що мінімальна вартість сайту становить 60000 грн. Додаткових витрати на 

експлуатацію програми не потрібно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

Централізований збір, за допомогою обчислювальної мережі, відомостей про 

заявки та інформації про персональні комп'ютери персоналу «Verum expert», їх 

апаратному та програмному забезпеченні, дозволяє організувати ефективну роботу з 

технічного обслуговування ЗОТ. Створене за допомогою веб-технологій додаток 

«Сервіс веб-допомоги» реалізує всі поставлені завдання технічного завдання 

дипломного проекту. 

При впровадженні програмного продукту в «Verum expert», ІТ-адміністратор, 

який займається організацією робіт з технічного обслуговування отримує зручний і 

надійний інструмент для виконання цієї важливої для всієї лікарні роботи. 

 В ході розробки дипломного проекту були досягнуті наступні цілі: 

 створено програму з повною функціональністю реалізує поставлену 

задачу; 

 розроблена документація по використанню для адміністратора і 

користувача системи; 

 виконано технічний опис проекту у вигляді пояснювальної записки; 

 був освоєний матеріал по налаштування та конфігурації відкритих 

операційних систем і систем управління сайтами; 

 використовувалися сучасні середовища для створення і налагодження 

веб-додатки. 

По завершенню роботи над дипломним проектом, програмний продукт був 

запропонований до використання в «Verum expert». Він встановлений на сервері 

лікарні і проходить тестові випробування. 

Розвиток продукту можна проводити шляхом модифікацій відкритого коду, 

використовуючи матеріали в пояснювальній записці. 

Серверна платформа, на якій встановлено додаток постійно оновлюється, що 

дозволяє задіяти найостанніші доопрацювання для поліпшення якості її 

продуктивності та надійності. 
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ДОДАТОК А 

 

 

Рисунок А.1 - Приклад коду з файлу BlackGLPI.css



 

ДОДАТОК Б 

 

Рисунок Б.1 - Структура файлів програми. 


