
 

ВСТУП 

Обгрунтування вибору теми та її актуальність: Проблема забруднення 

річок різними токсичними речовинами, що спричиняють надзвичайну ситуацію є 

актуальною через негативні наслідки для населення та навколишнього 

середовища[1].  

Для мінімізації наслідків викидів небезпечних речовин у воду річок 

необхідно розробити комплекс заходів з ліквідації надзвичайної ситуації, 

спричиненої забрудненням, що залежить від токсичності та кількості 

забруднювача, зони забруднення, динаміки його розповсюдження. 

Ступінь вивчення проблеми: Існує ряд програмних продуктів, що за деякими 

введеними даними обчислюють рівень забруднення води, як в конкретних точках, 

так і у водоймі в цілому.  

Такими програмними продуктами є Qual2K[2], MONERIS [3], Aquatox[4] та 

інші, кожний з яких має свої методичні підходи для оцінки забруднення водойм, 

ряд особливостей та переваг, але всіх їх об’єднує проблема обмеження швидкого 

опрацювання при введені значних масивів перемінних даних, таких як 

характеристики локації та русла водойм [5], що спричиняє необхідність залучати 

зайві інформаційні ресурси та призводить до додаткових  матеріальних витрат та 

часу, що є важливим фактором для оперативного усунення наслідків 

надзвичайних ситуацій. 

Проблема необхідності спрощення введення вхідних даних виникла на тлі 

опрацювання адекватних ліквідаційних заходів службам з питань надзвичайних 

ситуацій, екологічним інспекціями та іншими зацікавленими сторонами. 

Об’єктом дослідження є забруднення річок небезпечними та токсичними 

речовинами. 

Предметом роботи є додаток на основі удосконаленої методики 

прогнозування забруднення річок. 

Метою роботи є прогнозування наслідків забруднення водойм в умовах 

надзвичайних ситуацій за допомогою програмного продукту. 

Завданням роботи є розробка програмного продукту, що дозволяє 

прогнозувати наслідки забруднень в умовах надзвичайних ситуацій. 

Методика дослідження: Перш за все, потрібно було визначити метод 

прогнозування забруднення, вибрати адекватну архітектуру та стек технологій із 

забезпечення ефективного використання програмного продукту службами з 

надзвичайних ситуацій, за можливості підтримки його розробником з метою 

ефективного додавання нового функціоналу або виправлення виявлених 

недоліків.  

Найбільш доречними до моделювання базових емпіричних даних ситуацій 

прогнозування наслідків забруднення водойм є  підходи розроблені в посібнику 

Харві І. Джобсона «Прогнозування часу подорожей і повздовжньої дисперсії в 

річках і струмках»[6]. 

Враховуючи вимоги до специфіки програмного продукту, найкращим 

вирішенням є веб-додаток, що має клієнт-серверну архітектуру, де клієнтська 

сторона відповідає за роботу та логіку програмного продукту, а серверна – за 

обчислення. Такий тип технології дає можливість використання складних 



 

логічних та математичних обчислень, не призводячи до необхідності введення 

великої кількості даних. 

Розроблена модель веб-додатку є точковою, а отже загальних гідравлічних 

характеристик у визначених точках буде достатньо для її побудови.  

Для клієнтської сторони веб-додаток може виглядати, як карта що потребує 

вибору точки викиду забруднювача та  точок моніторингу динаміки його 

розповсюдження.  

Результати прогнозування відображаються у вигляді таблиці, графіку та на 

мапі.  

Результатом обчислення є такі основні характеристики, як час та пікова 

концентрація забруднювача в точці моніторингу водойми. 

Також, можна привести порівняння характеристики пікової концентрації з 

характеристикою ГДК для визначення рівня небезпеки надзвичайної ситуації. 

Наукова новизна роботи: Таким чином, наукова новизна полягає в 

удосконаленні існуючого методу моделювання та розробці програмного 

продукту, що має можливість прогнозування рівня забруднення та надавати 

інформацію для визначення рівня небезпеки наслідків викиду речовин та 

сформування комплексу заходів щодо локалізації та ліквідації наслідків викиду.  

Практична значущість результатів: Даний продукт може бути 

використано службам з питань надзвичайних ситуацій, екологічним інспекціями 

та іншими зацікавленими сторонами для оцінки рівня небезпеки наслідків 

надзвичайної ситуації. 
  



 

РОЗДІЛ 1. 

СИСТЕМИ АНАЛІЗУ, ПРОГНОЗУВАННЯ ТА МОДЕЛІ 

ПОШИРЕННЯ ЗАБРУДНЕННЯ 

 

1.1. QUAL2K 

 

QUAL2K – це одновимірна модель якості води для річки та проточних вод, 

яка визначає, чи добре канал з'єднаний як по вертикалі, так і збоку зі 

стаціонарною гідравлікою та неоднорідним стійким потоком. 

Модель QUAL2K має наступні пункти вимірювання: 

1. Одновимірне відношення. Канал добре перемішаний по вертикалі і поперек. 

2. Розгалуження. Система може складатися з основної течії річки з 

розгалуженими притоками. 

3. Стабільна гідравліка. Моделюється нерівномірний, стійкий потік. 

4. Добовий баланс тепла. Баланс тепла і температура моделюються як функція 

метеорології на добову шкалу часу. 

5. Кінетика якості води за добу. Всі змінні якості води моделюються на добову 

шкалу часу. 

6. Внески тепла і маси. Моделюються точкові та неточкові навантаження і 

відбори витрат води. 

Програма QUAL2K містить наступний опис своїх сегментів: 

1. Програмне середовище та інтерфейс. Q2K реалізовано в середовищі 

Microsoft Windows. Числові обчислення програмувались в Fortran 90. Excel 

використаний як графічний інтерфейс користувача. Всі операції з інтерфейсом 

програмувались у мові макросів Microsoft Office: VBA. 

2. Сегментація моделі. Q2K поділяє систему на ділянки та сегменти. Розмір 

сегмента може змінюватися. Багаторазові навантаження і відбори можуть бути 

введені в будь-який сегмент. 

3. Взаємодії між седиментами та водою. Осадові води з розчиненого кисню та 

поживних речовин можуть бути змодельовані внутрішньо, а не прописані. Тобто, 

потік кисню та поживних речовин моделюється як функція відстоювання 

органічної речовини у вигляді осадів, реакції у відкладеннях, а також 

концентрації розчинних форм у водах, що знаходяться вище.  

4. Донні водорості. Модель моделює прикріплені донні водорості. Ці 

водорості мають змінну стехіометрію. 

5. Поглинання світла. Поглинання світла розраховується як функція 

водоростей, детриту та неорганічних твердих тіл. 

6. pH. Моделюються загальний неорганічний вуглець та лужність. pH річки 

розраховується на основі цих двох значень. 

7. Патогени. Моделюється загальний патогенез. Видалення патогенів 

визначається як функція температури, світла та осідання. 

8. Досяжність конкретних кінетичних параметрів. Q2K дозволяє задавати 

багато кінетичних параметрів залежно від конкретної мети. 



 

Робоча книга Excel – це інтерфейс для Q2K. Всі вхідні та вихідні дані, а 

також виконання моделі реалізовано за допомогою Excel. Функції інтерфейсу 

запрограмовані у VBA. Всі розрахунки реалізовано для виконання у Fortran.[2] 

Модель представляє річку як ряд сегментів, що мають сталі гідравлічні 

характеристики (наприклад, нахил, ширина дна та ін.). Річку можна розглядати з 

притоками або без них. У першому випадку притоки також можна розділити на 

будь-яку кількість сегментів. 

 

 
Рисунок 1.1 - Схема сегментації річки без приток (а) та з притоками (б) у програмі 

«Qual2K» 

 

В результаті будь-який сегмент моделі можна потім розділити на ряд 

рівномірно розділених сегментів. У програмі сегмент є найбільш базовою 

одиницею.  

Встановлений баланс потоку води для кожного сегмента моделі має такий 

вигляд: 

 

Qi=Qi-1+QPi-QВi, (1.1)  
де Qi – потік води від сегмента і до нижнього сегмента і+1, м3/с; Qi-1 – притік води 

з верхнього сегмента і –1, м3/с; QPi – загальний потік води до сегмента з точкових і 

неточкових джерел, м3/с; QВi – загальний потік води від сегмента через точкові та 

неточкові впуски, м3/с. 

Неточкові джерела та водозабори моделюються як лінійні, тобто їх 

величина впливу на баланс сегмента розподіляється пропорційно їхній заданій 

довжині. 
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Рисунок 1.2 - Сегмент водного балансу потоку 

 

Після розрахунку витрати для кожного сегмента, глибина і швидкість 

потоку обчислюються одним з трьох способів: методом дренування, 

використанням кривої витоку або рівняннями Меннінга.  

Програма вибирає метод у такій послідовності: 

 якщо використовуються задана висота і ширина водозливу, то 

використовується метод дренування; 

 якщо висота і ширина дренажу позначені як «0» і вказані коефіцієнти 

кривої витоку, то використовується метод кривої витоку; 

 якщо жоден із зазначених вище параметрів не заданий, то програма 

використовує рівняння Меннінга. 

У разі використання методу з дренажем, дренаж повинен бути на кінці 

сегмента, що складається тільки з одного сегмента. Споживання води в цьому 

випадку буде потоком води з цього сегмента. 

Для використання другого методу необхідно мати криві зв'язку рівнів і 

витоку для кожного сегмента (можна використовувати криві зв'язку рівнів і 

витрат підводних крил, розташованих на відповідній ділянці річки). 

За відсутності штучного розливу та емпіричних даних про взаємозв'язок між 

рівнями та споживанням води використовується рівняння Меннінга. Суть його 

полягає в тому, що кожен сегмент окремої ділянки річки схематично зображений 

у вигляді трапецієподібного каналу.  

За встановлених умов потоку рівняння Меннінга для вираження 

співвідношення між потоком та його глибиною можна використовувати 

наступним чином: 
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де Q – витрата води; м3/с; S0 – нахил дна, м/м; n – коефіцієнт шорсткості каналу 

комплектування; Ас – площа перерізу, м2/с; P – мокрий периметр, м. 

Площа перерізу трапецієподібного каналу розраховується за формулою: 

Ac=[B0 + 0,5(SS1+SS2)H]H, (1.3)  
де B0 – ширина дна, м; SS1, SS2 – похилі сторони трапецієподібного каналу, м/м; 

H – глибина сегмента, м. 

Змочений периметр обчислюється наступним чином: 
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Підставивши формули (1.3) та (1.4), програма може неодноразово 

обчислювати глибину потоку: 

 

 1210
10/3

5/2
2
21

2
110

5/3

)(5.0

11)(












 


kss

sksk

k
HssBS

sHsHBQn

H

, 

(1.5)  

де k = 1,2… n (n – кількість ітерацій). 

 

 
Рисунок 1.3 -Трапецієподібний канал 

 

Також у формулі (1.3) визначається площа перерізу; отже, швидкість потоку 

визначається програмою за формулою: 
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Час для кожного сегмента обчислюється за формулою: 

 

τ=
𝑉

𝑄
 (1.7)  

 

де V – об'єм води в сегменті; м3; Q – витрата води в сегменті, м3/с [7]. 

 

За таким принципом відбувається моделювання річкового стоку за 

допомогою програми Qual2K.  

Слід зазначити, що вищенаведене не враховувало механізми, що 

використовуються програмою для розрахунку поздовжньої дисперсії хімічних 

речовин у потоці, причому вищезгаданий огляд відноситься тільки до 

гідравлічних аспектів. 

 

З точки зору хімічних аспектів модель розглядає масообмін таких біогенних 

сполук, як: 

 розчинений кисень; 

 органічний азот; 

Q, UB0

1 1
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 аміачний азот; 

 органічний фосфор; 

 неорганічний фосфор; 

 загальний неорганічний вуглець. 

Для кожної з цих складових дано диференціальні рівняння, які враховують 

кінетику споживання і розкладання цих сполук в природному середовищі річки, 

які визначаються за формулою: 
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де Wi – зовнішнє масове навантаження складого компонента на i-й сегмент 

[г/добу або мг/добу]; а Si – джерела та стоки складого компонента; викликані 

реакціями та механізмами масопереносу [г/м3/добу або мг/м3/добу];Vi– об'єм i-го 

сегмента [м3];Qi– сумарний приплив в сегмент з точкових і неточкових джерел; ci 

– концентрація j-го точкового джерела для i -го сегмента. 

 

 
Рисунок 1.4 - Схема масового балансу 

 

1.2. MONERIS 

 

MONERIS – це система моделей навколишнього середовища при 

проведенні досліджень з водозабору та водопостачання [3]. 

Вона була розроблена з метою: 

 ідентифікації джерел викидів органічних речовин в басейни річок в межах 

певного регіону;  

 аналіз міграції та утримання органічних речовин у річкових системах. 

MONERIS – емпірична концептуальна модель, яка дозволяє кількісно 

оцінювати викиди органічних речовин через різні точкові та дифузні шляхи до 

басейнів річок.  

i
inflow outflow

dispersion dispersion

mass load mass withdrawal

atmospheric

transfer

sediments   bottom algae   



 

Основою є дані стоку, якість води для досліджуваних річкових басейнів та 

ГІС-інтегровані цифрові карти. 

Використання MONERIS дозволяє кількісно диференціювати по регіонах 

викиди органічних речовин у річкові системи, які можна показати на картах, 

створених ГІС. Для моделі поверхні MONERIS використовує мову VBA.  

В рамках моделі MONERIS розглядаються наступні характеристики: 

 точкові джерела (витоки з комунальних очисних споруд та прямі 

промислові скиди); 

 надходження в поверхневі води через атмосферне осадження; 

 надходження в поверхневі води через підземні води; 

 надходження в поверхневі води через дренажні труби; 

 надходження в поверхневі води через прокладені міські райони;  

 надходження в поверхневі води шляхом ерозії; 

 надходження в поверхневі води через поверхневий стік (тільки розчинені 

поживні речовини). 

 

Надходження через дифузні джерела відбуваються п'ятьма шляхами: 

 атмосферне осадження на площу водної поверхні;  

 ерозійний стік; 

 поверхневий стік;  

 прокладені міські райони;  

 дренажні труби; 

 базовий потік/злиття. 

 

MONERIS забезпечує моделювання в «аналітичних одиницях», найменших 

одиницях свого підходу. Отже, в рамках MONERIS є наступні визначення суб-

басейну та басейну річки: 

 аналітична одиниця (АС): найменша одиниця моделювання в системі 

MONERIS  

 водозбір (CAT): сума аналітичних одиниць; 

 підрозділ (SU): частка одиниці в даному суб-басейні; 

 суббассейн (SB): ділянка землі, від якої весь поверхневий стік протікає 

через ряд потоків, річок і, можливо, озер до точки, в якій досліджується вода; 

 басейн річки (RB): ділянка землі, з якої весь поверхневий стік протікає 

через послідовність потоків, річок і, можливо, озер у море в одному руслі річки 

або каналі. 

 поверхневий стік розраховується як функція загального стоку.  

 

Функція розрахунку поверхневого стоку наведена в наступному рівнянні: 

 

𝑞𝑅𝑂 = 0.0426 ∗ 𝑞𝐺
1.2461, (1.9)  

 

де qRO – питомий поверхневий стік (л/(км²*с);qG – середньорічний питомий стік 

(л/(км²*с). 



 

Середньорічний питомий стік qG розраховується для кожної аналітичної 

одиниці як співвідношення між виміряним стоком (Q) та площею аналітичної 

одиниці. Для аналітичних одиниць поверхневий стік розраховується виходячи з 

конкретного довгострокового загального стоку для водозборів шляхом 

накладання меж водозбору на питомий стік. Загальний поверхневий стік у межах 

водозбору може бути розрахований на основі добутку питомого поверхневого 

стоку і загальної площі.  

При цьому  враховується, що прокладені міські райони також спричиняють 

поверхневий стік. Тому поверхневий стік з природних територій у межах 

водозбору розраховується за формулою: 

 

𝑄𝑅𝑂 = 86.4 ∗ 365 ∗ 𝑞𝑅𝑂 ∗ 𝐴𝐸𝑍𝐺 − 𝑄𝑈𝑅𝐵 , (1.10)  
де QRO – поверхневий стік (м³/с); AEZG – площа водозбору (км²); QURB – 

поверхневий стік міських районів (м³/с). 

Оцінка споживання органічних речовин через поверхневий стік розглядає 

тільки розчинені компоненти органічних речовин, що транспортуються до 

річкових систем.  

Концентрацію органічних речовин у поверхневому стоку кожної 

аналітичної одиниці можна оцінити як середньозважену концентрацію в 

поверхневому стоку різних категорій землекористування і вимагає відділення 

сільськогосподарських угідь від орних земель та пасовищ. 

Для відображення концентрацій азоту і фосфору, розрахованих на об’єм 

води річки, в поверхневому стоку використовується  наступна формула: 

 

𝐶𝑅𝑂N,P 
=

𝐶𝑅𝑂𝐴𝑅N,P 
∗𝐴𝐴𝑅+𝐶𝑅𝑂𝐺𝑅𝐴𝑆𝑁,𝑃

∗𝐴𝐺𝑅𝐴𝑆+𝐶𝑅𝑂𝐹𝑂𝑅𝑁,𝑃
∗𝐴𝐹𝑂𝑅+𝐶𝑅𝑂𝑂𝑃𝑁,𝑃

∗𝐴𝑂𝑃

𝐴𝐴𝑅+𝐴𝐺𝑅𝐴𝑆+𝐴𝐹𝑂𝑅+𝐴𝑂𝑃
, (1.11)  

де CRON,P – концентрація органічних речовин у поверхневому стоці (мг/л); AAR – 

площа ріллі (км²); AGRAS – площа пасовищ (км²); AFOR – площа лісів (км²); AOP – 

відкрита площа (км²); CROARN,P – концентрація органічних речовин у поверхневому 

стоці  з орних земель (мг/л); CROGRASN,P – концентрація органічних речовин у 

поверхневому стоці з пасовищ (мг/л); CROFORN,P – концентрація органічних речовин 

у поверхневому стоці з лісів (мг/л); CROOPN,P  – концентрація органічних речовин у 

поверхневому стоці з відкритих земель (мг/л). 

Надходження органічних речовин через поверхневий стік до річкової 

системи, таким чином: 

 

, 
(1.12)  

де ERON,P – надходження органічних речовин через поверхневий стік (т/рік). 

 

1.3. AQUATOX 

 

AQUATOX – це екосистемна модель, яка прогнозує різні забруднюючі 

речовини, такі як надлишки поживних речовин та органічних хімікатів, а також 



 

їхній вплив на водні екосистеми, включаючи риб, безхребетних і водних рослин 

[4]. 

Модель може бути використана для вирішення широкого кола питань, якщо 

це краще розуміння процесів, пов'язаних з хімічним та фізичним середовищем з 

біологічною спільнотою. Можливі застосування AQUATOX включають: 

 розробка декількох харчових цілей на основі бажаних біологічних 

кінцевих точок; 

 оцінка того, який з декількох подразників викликає спостережуване 

біологічне порушення; 

 прогнозування впливу пестицидів та інших токсичних речовин на водну 

флору; 

 оцінка потенційних реакцій екосистем на зміну клімату; 

 визначення впливу змін землекористування на водне життя та фауну; 

 оцінка часу для відновлення забруднених тканин риб до безпечного рівня 

після зменшення навантаження на забруднюючі речовини. 

Інструмент імітує передачу біомаси, енергії та хімічних речовин з однієї 

частини екосистеми до іншої. Це відбувається внаслідок паралельного обчислення 

кожного з найбільш важливих хімічних або біологічних процесів для кожного 

періоду моделювання. Цей метод відомий як процес або механістична модель. Він 

може прогнозувати прямий і непрямий вплив хімічних речовин на резидентний 

організм. Модель може встановити причинно-наслідкові зв'язки між якістю 

хімічної води, біологічною реакцією та використанням водних ресурсів. 

Він відрізняється від іншої моделі тим, що більшість моделей містять 

декілька біологічних компонентів, а AQUATOX – модель екосистеми. Він 

підтримує такі біологічні ефекти: 

 фотосинтез; 

 споживання їжі; 

 дихання; 

 ріст та розмноження; 

 природна смертність і смертність від високої температури, низького 

вмісту розчиненого кисню або солоності, яка є або занадто низькою, або занадто 

високою; 

 летальна та сублетальна токсичність від органічних токсикантів та аміаку; 

 трофічні взаємодії (харчові уподобання); 

 зміни в біологічних спільнотах при зміні екологічних умов; 

 осипання (відшарування) перифітону через високу швидкість потоку; 

 придушення організмів суспендованими та донними відкладеннями. 

 

Модель підтримує такі екологічні прогнози, як: 

 кругообіг поживних речовин та динаміка кисню; 

 викиди фосфору з анаеробних відкладень; 

 осадження кальцію та видалення фосфору в лужних умовах; 

 поділ органічних токсикантів на воду, біоту та відкладення; 



 

 токсичні органічні хімічні перетворення; 

 біоконцентрація і біоаккумуляція через зябра та дієту. 

Біота також розглядається як взаємодія з хімічною/фізичною системою. Ця 

модель є моделлю процесу, на відміну від емпіричних моделей, які часто 

базуються на статистичних відносинах, оскільки емпіричні моделі можуть 

встановити, що існують кореляції між змінними, але не пояснюють причин або 

пояснюють механізми взаємозв'язку. 

Це комп'ютерна модель екосистеми, яка прогнозує поживні речовини, 

осадження та органічні хімічні речовини у водних об'єктах. Вона також прогнозує 

їх прямий та непрямий вплив на резидентні організми. Модель моделює передачу 

біомаси та хімічних речовин з одного відділення екосистеми до іншого. Це 

робиться одночасно шляхом розрахунку хімічних та біологічних процесів з 

плином часу. AQUATOX моделює множинні екологічні стресори та їхній вплив 

на середовища водоростей, макрофітів, безхребетних та риб. Інструмент може 

допомогти визначити взаємозв'язок між якістю хімічної води, фізичним 

середовищем та водним життям. Він може представляти різноманітність водних 

екосистем, у тому числі вертикально-шаруватих озер, водойм і ставків, річок та 

струмків, а також лиманів. 

 

1.4. Закони Фіка 

 

Для прогнозування динаміки забруднення частіше всього використовуються 

закони Фіка. Ці закони описують дифузію. Вони можуть прогнозувати, як рівень 

забруднення, так і обчислювати коефіцієнт дифузії для конкретної ситуації. 

Важливою перевагою є те, що є багато альтернативних моделей, які можуть бути 

використані для прогнозування часу подорожі речовини та дисперсію, та ні одна з 

них не може бути використана з впевненістю перед калібруванням та тестуванням 

для конкретної річки.  

Існують два закони Фіка:  

 перший закон визначає дифузійний потік J в напрямку х з градієнтом 

концентрації речовини dC/dx. Даний закон має формулу: 

 

𝐽 = −𝐷
𝑑𝐶

𝑑𝑥
, 

 

(1.13)  

де D — коефіцієнт дифузії. Слід зазначити, що знак «-» показує напрямок потоку 

на більшого в меншого [8]; 

 другий закон визначає швидкість зміни концентрації речовини в 

конкретній точці, яка зумовлена дифузією в напрямку х з градієнтом 

концентрацій речовини dC/dx. Цей закон має формулу: 

 
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝐷

𝑑2𝐶

𝑑𝑥2
,, 

 

(1.14)  

де t – час. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B5%D1%84%D1%96%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%97


 

Для водного об’єкту, який має течію також повинна бути врахована 

швидкість цієї течії, тому одновимірне рівняння дисперсії Фіка, яке було 

отримане Тейлором широко використовується для отримання розумних оцінок 

швидкості поздовжньої дисперсії[9]. 

Формула рівняння така: 

 
𝑑𝐶

𝑑𝑡
+ 𝑢

𝑑С

𝑑𝑥
= 𝐷

𝑑2𝐶

𝑑𝑥2
, (1.15)  

де C – середня концентрація в секції; u – середня повздовжня швидкість; t - час; 

x – поздовжній напрямок в потоці потоку; D – коефіцієнт поздовжньої дисперсії. 

Дана формула може бути використана, як для створення динаміки по всій течії 

річки, так і для визначення точкової динаміки розповсюдження. 

 

1.4.1 Методи для знаходження коефіцієнту дифузії 

Базуючись на рівняннях Фіка долю забруднювача визначає коефіцієнт 

дисперсії.  

Коефіцієнт дифузії – це є одна з характеристик речовини, що є кінетичним 

коефіцієнтом, який входить до рівняння дифузії. Одиницею вимірювання 

коефіцієнта дифузії є м2/c [10]. Він може бути визначений багатьма різними 

формулами, які включають визначену кількість факторів, які можуть впливати на 

даний коефіцієнт.  

Серед таких формул є формула потрійного інтегрального терміну, 

розроблена Фішером: 

 

𝐷 = −
1

𝐴
∫ ℎ𝑢′ ∫

1

𝐸𝑡ℎ
∫ ℎ𝑢′𝑑𝑦𝑑𝑦𝑑𝑦

𝑦

0

𝑦

0

𝐵

0

 
(1.16)  

де D – коефіцієнт повздовжньої дисперсії; A – площа поперечного перерізу 

потоку; B – ширина верхніх поверхневих вод; h – поточна глибина потоку в будь-

якій поперечній точці; u' – відхилення середньої глибини потоку глибини від 

середньої швидкості поперечного перерізу; y – поперечне розташування від лівого 

берега та Et – поперечний коефіцієнт змішування. Поперечний коефіцієнт 

змішування визначається за формулою: 

 

𝐸𝑡 = 0.15𝐻𝑢 ∗, (1.17)  

де H – середня глибина потоку в будь-якій поперечній точці; u* – швидкість 

зсуву, яка визначається за формулою: 

𝑢 ∗= √𝑔𝐻𝑆𝑓 , 
(1.18)  

де Sf – поздовжній нахил енергії. [11] 

Базуючись формулі Фішера було розроблено ряд емпіричних формул, деякі 

з яких будуть описані надалі. 

Формула Ельдера  [12]: 

 

𝐷 = 5.93𝐻𝑢 ∗ (1.19)  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0


 

Формула Кашефіпура та Фальконера [13]: 

 

D = 10.612 (
𝑈

𝑢 ∗
) 𝐻𝑈 

(1.20)  

 

Існують багато інших методів для знаходження коефіцієнту дисперсії. 

Більш повний перелік можна знайти в роботі HossienRiahi-Madvar та Seyed Ali 

Ayyoubzadeh «Developingan Expert System for Predicting Pollutant Dispersionin 

Natural Streams» [11]. 

 

1.4.2 Застосування другого закону Фіка 

 

Для початкового стану функції закону Фіка при викиді речовини при x=0 та 

t=0, вирішення рівняння для постійних U та D буде таким: 

 

𝐶 =
𝑀

𝐴√2𝜋𝐷𝑡
exp (−

(𝑥 − 𝑈𝑡)2

4𝐷𝑡
) 

де C – концентрація, M – маса забруднення, мг, A – постійна площа поперечного 

перерізу, x – напрямок, U – швидкість потоку, D – коефіцієнт дифузії, t – час, x – 

напрямок. Більш детально про умови застосування даної функції можна 

прочитати в роботі E.R. Holley “Diffusion and Dispersion”[14].s 

 

Висновки 

 

В даному розділі були описані принципи робіт систем аналізу та 

прогнозування та найпоширеніші математичні методи для розрахунку дифузії – 

закони Фіка.   

Проаналізувавши описані вище системи аналізу та прогнозування, можна 

побачити, що ці системи можуть працювати тільки з певними групами сполук і 

враховувати масообмін речовин деяких класів. Дані системи вимагають 

специфічної інформації про гідрологічні характеристики русла, з яким вони 

можуть працювати. Для визначення такої інформації повинні бути створені 

спеціальні бази даних на основі вимірювань конкретних річок відповідно до 

даних характеристик. 

Закони Фіка, які були описані вимагають більшість вищеописаних 

характеристик та, при використанні, мають дуже висоту точність та 

інформативність.  

Таким чином, наведені програми мають певну сферу застосування, тому 

специфіка даних програмного забезпечення не дозволяє їм швидко 

застосовуватися в надзвичайних ситуаціях, а закони Фіка вимагають велику 

кількість специфічних, для русла, даних. Виходячи з цих фактів, важливим 

завданням є питання використання моделі та створення прототипу системи, що 

дозволить оперативно прогнозувати розподіл високотоксичних речовин у 

надзвичайних ситуаціях.  



 

РОЗДІЛ 2. 

ВИМОГИ ДО СИСТЕМИ 

 

2.1 Обсяг та опис 

 

Основною метою описаного додатку є вимірювання концентрації у 

вибраних точках у випадках таких надзвичайних ситуацій, як викиди шкідливих 

або токсичних речовин в русло річки. 

Додаток може відображатися у вигляді карти, що містить точки, які можуть 

бути обрані і вказані як точки викидів і кінцеві точки для моделювання. 

В результаті потрібно обчислити пікову концентрацію та час в кожній точці 

вимірювання, а результати подати у вигляді графіку та змістовної таблиці. 

Дані точки на карті можуть бути представлені шляхом отримання їх з  бази 

даних та їх характеристик. Також повинні бути представлені послідовності точок, 

які описують маршрут річки. 

 

2.2 Загальний опис 

 

Даний програмних продукт має на меті вирішення проблеми швидкого 

моделювання оцінки наслідків надзвичайних ситуацій на водних об’єктах, таких 

як скиди токсичних та шкідливих речовин у воду річки. Даний програмний 

продукт має бути розроблено, як веб-додаток, через те, що існує ряд проблем 

пов’язаних з різноманітністю комп’ютерного обладнання, яке буде 

використовувати даний додаток та підтримкою функціональності та повноти баз 

даних. 

Даний розділ містить специфікацію веб-додатку. Будуть описані  основні 

функціональні можливості, обмеження та припущення для системи. 

 

2.2.1 Вимоги до безпеки 

Даний додаток повинен носити «закритий характер», а отже повинна 

існувати система автентифікації користувача.  

Виходячи з того, що веб- додаток повинен має клієнт-серверну архітектуру 

всі точки доступу до сервера при будь-якому запиті повинні валідують  

користувача.  

Валідація відбувається за допомогою ключа, виданого сервером при 

автентифікації за токеном. 

 

2.2.2 Опис архітектури додатку 

Додаток має бути програмно розроблений з урахуванням розділення на 

окремі модулі - програмні частини, що мають максимальну автономність. 

Система додатку складається з таких модулів: автентифікатор, процесинг 

мап, математичне ядро, спливаюче вікно вхідних даних, показчики результатів і 

підключення бази даних. 

 



 

Автентифікатор. Автентифікатор використовується для запобігання 

доступу неавторизованого користувача до системи, так як база даних може носити 

конфіденційний характер. Функціонал модуля полягає в підписанні всіх запитів за 

допомогою токена.  

У випадку, коли запит був підписаний токеном, він обробляється, інакше - 

повертає неавторизований код. Такий підхід може забезпечити достатню безпеку 

даних і в подальшому може бути розширений правами та даними, які потрібно 

показувати для конкретного користувача. 

 

Процесоринг карт. Процесоринг карт відповідає за відображення 

початкового користувач  інтерфейсу під автентифікації. Даний модуль має носити 

в собі загальну логіку обчислення та мати таких функціонал, як: 

 завантаження карт та визначення початкової локації; 

 завантаження та відображення даних про точки моніторингу; 

 маніпулювання даними про точки моніторингу. 

Точка моніторингу – конкретна точка спостереження, що контролюються, 

має конкретні гідрологічні характеристики, певну локацію для можливості 

прогнозування взаємодії з масивом поверхневих вод при переході від однієї до 

іншої. Є спеціальною сутністю. 

Це є основна одиниця для роботи з модулем та додатком в цілому. Точки 

повинні бути вибираючими для подальшої взаємодії, тобто такими які можна 

вибрати натисканням лівої клавіші. Для проведення обчислення потрібно задати 

географічні та числові характеристики. 

Коли вибрана одна точка, то ця точка сприймається, як перша точка біля 

якої стався викид речовин. Після вибору першої точки має бути завантажено 

список точок, які можуть бути забруднені.  

Коли вибрана друга точка, то додаток має сприймати ці дві точки, як точка 

викиду та кінцева точка для моделювання. Так можна вважати, що географічні 

характеристики задані.  

Всі інші точки мають бути приховані для користувача. 

Коли проведено обчислення, то додаток має дати можливість розрахунку 

динаміки рівня токсичних речовин в вибраній точці та дообчислення основного 

розрахунку надзвичайної ситуації. 

 

Спливаюче вікно. Для кожної точки потрібно задати певні ситуативні 

характеристики. Тому має бути спливаюче вікно, яке має вимагати вводу деяких 

числових характеристик. Це і є його завданням цього модуля. Як значення за 

замовчанням повинні бути задані деякі “середні” дані з бази даних для 

полегшення введення. 

Після того, як всі дані були введені, числові характеристики можна вважати 

введеними.  

 

Математичний модуль. Завданням математичного модуля є обчислення 

даних і повернення результату до показчика результатів. Також можлива 



 

ситуація, що даний модуль потрібно буде використати для подальших обчислень 

динаміки рівня забруднення в конкретній точці. 

 

Показчик результатів. Показчик результатів відображає результати, які 

додаток отримав після проведення математичних обчислень. Даний модуль несе 

інтерфейсний характер. Модуль повинен складатися таблиць та діаграми. 

Також показчик результатів має мати взаємодію з процесорингом мап для 

можливого подальшого проведення додаткових розрахунків. 

 

Послідовність модулів. Послідовність робочих модулів при обчисленні та 

роботі з даними показана на рис. 2.1. 

 

 
Рисунок 2.1 - Діаграма послідовності робочих модулів 

 

Динаміка забруднення. Завданням модулю динаміки забруднення є 

обчислення та відображення динаміки забруднення в вибраній точці. Результат 

обчислення відображається на графіку функції, де X – час, Y – забруднення. 

 

2.2.3 Операційне середовище 

Даний додаток є веб-додатком ASP.NET, тому система має дві частини: 

клієнт і сервер. 

Клієнтська версія системи вимагає підключення до Інтернету та будь-який 

браузера, який підтримує JavaScript та ES6. На даний час, такими найвідомішими 

браузерами є Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome та Safari.  

Монітор. Рекомендована роздільна здатність монітору - 1366x768 і 

1920x1080. Як висновок, клієнтська система вимагає будь-яку версію ОС з 

підключенням до Інтернету і браузером з підтримкою JavaScript та ES6. 

Серверна сторона має бути розміщена на сервері з встановленою 

платформою Internet In formation Services (IIS), яка підтримує .NET Framework 4.5. 

Підтримка таких версій платформи .NET існує на таких версіях ОС Windows: 



 

Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 

SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 і Windows Server 2012 R2. 

Також існує спеціальне рішення, як реалізувати таку систему в Linux-

платформах, але не рекомендується його використовувати. Сервер MySQL також 

повинен бути встановлений. 

 

2.2.4 Обмеження на розробку та реалізацію 

Система побудована, як Web-додаток на платформі ASP.NET. В деяких 

випадках використовуються такі технології, як MVC, Web API та React JS. 

Версія клієнта використовує мову Java Script з використанням стандарту 

ECMA Scriptі таких платформ та плагінів, як jQuery, Type Script, Redux. Крім 

того, такі API JavaScript, як API GoogleMapsіGoogleCharts API, ApexCharts 

використовуються для надання інтерфейсу. 

Версія сервера використовує мову C#, використовуючи синтаксис 6.0. Entity 

Framework і роз'єм даних MySQL реалізовані в проекті для забезпечення з'єднання 

з базою даних. 

Взаємозв'язок між клієнтом і сервером забезпечується за допомогою HTTP 

запитів при використанні технології AJAX. Всі дані запитуються і відповідають за 

допомогою мови HTML, якщо це технологія MVC і формат JSON, якщо це Web-

API або React надбудови. 

Платформа баз даних знаходиться на сервері MySQL, тому сервер 

з'єднується з ним через MySQL connector. 

Для спрощення і рефакторингу використовується код програми Entity 

Framework. Entity Framework - це об'єктно-реляційне відображення (ORM) для 

ADO.NET[EF]. 

 

2.3 Особливості системи 

 

Даний підрозділ описує всі вимоги системи, що є кроками для виконання 

послідовних дій з точки зору користувача та послідовності відповідей.  

Також, описані функціональні вимоги до сценаріїв і модулів. 

 

Вимоги до керування сценаріями авторизації. 

Опис. Сценарій авторизації має набір дій, які розпізнають користувача і 

надають йому доступ до системи.  

Функціональні вимоги. Функціональні вимоги до сценарію авторизації та 

модуля авторизації наведено в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1. - Функціональні вимоги до управління конфігурацією системи. 

Номер вимоги Опис вимоги 

REQ 1 Існують дві облікові характеристики для входу: 

ім'я користувача та пароль. 

REQ 2 Дані повинні надсилатися на сервер за 

допомогою формату JSON. 

Продовження таблиці 2.1. 



 

Номер вимоги Опис вимоги 

REQ 3 Пароль зберігається в базі даних у вигляді 

шифрування MD5, що не підглягає можна 

розшифруванню. 

 

Як видно з табл. 2.1 для розпізнавання використовуються дані користувача 

та пароля, що зберігаються в базі даних. 

 

Вимоги до керування сценарієм моделювання надзвичайних ситуацій 

Опис і пріоритет. Сценарій моделювання надзвичайних ситуацій - це набір 

дій, що описують шлях від вибору вхідних точок до представлення результатів. 

Поточний сценарій вимагає активності з усіх модулів.  

Для користувача сценарій має наступний алгоритм: 

1. вибір початкової точки викиду; 

2. вибір кінцевої точки моделювання; 

3. введення необхідних даних, що описують ситуацію. 

 

Функціональні вимоги. Даний підрозділ детально описує функціональні 

вимоги (табл. 2.2., табл. 2.3, табл. 2.4, табл. 2.5) для функцій та модулів 

«Моделювання надзвичайних ситуацій». 

Функціональні вимоги до клієнтської сторони до «сценарію аварійного 

моделювання» були описані у табл. 2.2. 

 

Таблиця 2.2. - Функціональні вимоги до «сценарію аварійного 

моделювання» для клієнтської сторони. 

Номер вимоги Опис вимоги 

REQ 4 Мапи Google повинні використовуватися для 

відображення карти та точок. 

REQ 5 Для представлення даних у діаграмі та таблиці 

слід використовувати Google Chart API. 

REQ 6 Має існувати кнопка «Reset», яка функціонує 

тільки тоді, коли відбувається взаємодія з 

додатком при даному сценарії. Завданням цієї 

кнопки є відміна всіх зроблених дій до 

«початкової ситуації». 

REQ 7 Кожна дія повинна супроводжуватись підказками. 

REQ 8 Результат повинен бути показаний за допомогою 

діаграми, де X - час, Y – концентрація. Також, має 

бути підказка, яка описує дані у текстовому 

поданні. 

REQ 9 Повинен бути показаний результат, у вигляді 

таблиці, що має координати точок і дані результату. 

Продовження таблиці 2.2. 

Номер вимоги Опис вимоги 



 

REQ 10 Результат також має містити інформацію про 

забруднювач, що повинна бути відображена на 

графіку та вибиратись через випадаюче вікно 

 

Як видно з табл. 2.2, функціональні вимоги для клієнтської сторони 

визначають форму відображення точок та результату, що буде відображатись 

користувачеві. Функціональні вимоги до серверної сторони «сценарію аварійного 

моделювання» описані у табл. 2.3. 

 

Таблиця 2.3. - Функціональні вимоги до «сценарію аварійного 

моделювання» на стороні сервера. 

Номер вимоги Опис вимоги 

REQ 8 Необхідно використовувати шаблон MVC, а View 

повинні бути згенеровані на сервері. 

REQ 9 Для обробки даних слід використовувати Web-API. 

Всі взаємодії даних повинні відбуватись, 

використовуючи формат JSON. 

REQ 10 Всі дані повинні бути взяті з відповідної з бази 

даних. 

 

Як видно з табл. 2.3, вимоги до серверної частини даного сценарію 

визначають, архітектуру та деякі протоколи взаємодії між клієнтом та сервером та 

мережеву архітектуру системи. Функціональні вимоги до сторони баз даних до 

«сценарію аварійного моделювання» описані у табл. 2.4. 

 

Таблиця 2.4. - Функціональні вимоги до «сценарію аварійного 

моделювання» для бази даних. 

Номер вимоги Опис вимоги 

REQ 11 База даних має сутність «Користувачі», в якому 

зберігається інформація про доступних 

користувачах. 

REQ 12 База даних має сутність «Точки», що зберігає 

географічні, гідравлічні та загальні дані про точки. 

REQ 13 Необхідно мати відношення між записами в базі 

даних, що описують «маршрутизацію», тому може 

існувати ще одна неявна сутність для 

«підключення» записів об'єктів «Точок». 

 

Як видно з табл. 2.4, вимоги визначають основні сутності та механізми 

відношень бази даних. На основі цих вимог і випливає схема побудови таблиць. 

Також, необхідні вимоги до самих методів моделювання скиду небезпечених 

речовин у річку. Такі вимоги описані у табл. 2.5. 

 



 

Таблиця 2.5. - Функціональні вимоги до «сценарію аварійного 

моделювання» для математичної сторони.  

Номер вимоги Опис вимоги 

REQ 14 Необхідно використовувати такі методи 

моделювання, що не вимагають даних, описуючих 

профіль річки, а мають загальні характеристики, 

такі як дренаж, стік, відстань і маса забруднення. 

REQ 15 Дані повинні обчислюватися для кожної заданої 

точки на сервері. 

REQ 16 Результатом має бути пікова концентрація 

забруднювача в певній точці і час подорожі цього 

піку. 

 

Як видно з табл. 2.5, вибраний метод має бути має вимагати мінімальну 

кількість даних, у зв’язку з цим прийнятна точність результатів самої моделі 

зменшується. 

 

Вимоги до сценарію динаміки забруднення. Даний підрозділ детально описує 

функціональні вимоги (табл. 2.6., табл. 2.7) для функцій та модулів «сценарію 

динаміки забруднення». 

Враховуючи специфіку сценарію, вимоги розбито на клієнтську на 

математичну сторони. Функціональні вимоги до клієнтської сторони описано у 

табл. 2.6. 

 

Таблиця 2.6. - Функціональні вимоги до «сценарію динаміки забруднення» 

для клієнтської сторони. 

Номер вимоги Опис вимоги 

REQ 19 Даний сценарій вимагає конкретної точки 

забруднення, тому потрібно її вибрати на 

карті. 

REQ 20 Результат повинен відображатися у вигляді 

графіку у спливаючому вікні. 

REQ 21 Вісі графіку мають мати такі параметри, як X– 

час, а Y–концентрація. 

 

Як видно з табл. 2.6, вимоги до відображення до «сценарію динаміки 

забруднення» та до «сценарію аварійного моделювання» мають деякі 

відповідності. Також, варто відмітити, що вимоги клієнтської сторони описані з 

точки зору взаємодії користувача з програмним забезпеченням, що свідчить про 

високий пріоритет побудови ергономічного додатку. Вимоги до математичної 

сторони даного сценарію описані у табл. 2.7. 

Таблиця 2.7. - Функціональні вимоги до «сценарію аварійного 

моделювання» для математичної сторони. 

Номер вимоги Опис вимоги 



 

REQ 14 Необхідно використовувати такі методи 

моделювання, що не вимагають даних, описуючих 

профіль річки, а мають загальні характеристики, 

такі як дренаж, стік, відстань і маса забруднення. 

REQ 15 Дані повинні обчислюватися для кожної заданої 

точки на сервері. 

REQ 16 Результатом має бути пікова концентрація 

забруднювача в певній точці і час подорожі цього 

піку. 

 

2.4 Функціональні вимоги до сценарію обчислення динаміки 

розповсюдження 

 

Даний підрозділ детально описує функціональні вимоги (табл. 2.8.) для 

функцій та модулів «обчислення динаміки забруднення». 

 

Таблиця 2.8. - Функціональні вимоги до сценарію обчислення динаміки 

розповсюдження для клієнтської сторони. 

Номер вимоги Опис вимоги 

REQ 17 Динаміка забруднення повинна відображатись у 

вигляді спливаючого вікна. 

REQ 18 У спливаючому вікні має бути кнопка «Close», що 

має закривати дане вікно. 

REQ 19 Динаміка забруднення повинна відображатись у 

вигляді графіку, де X–час, Y–концентрація. 

REQ 20 Крок графіку має бути у 30 хвилин. 

REQ 21 Останнім кроком має бути, або час, значення 

концентрації якого менше ГДК, або це є 1000-й 

крок. 

 

Обчислення динаміки за своїм принципом має бути показано для конкретної 

точки. 

 

2.5 Вимоги до зовнішнього інтерфейсу 

 

Даний підрозділ містить опис всіх з'єднань із системою. Він також дає опис 

апаратних і програмних інтерфейсів зв'язку і надає прототипи інтерфейсів 

користувача. Буде описана нефункціональна вимога, зокрема: вимоги до якості 

продукції, безпеки та експлуатаційних характеристик. Також, в даному підрозділі 

представлені прототипи інтерфейсів користувача. 

 

2.5.1 Інтерфейси користувача 

Після запуску програми потрібно авторизація, тому користувач повинен 

ввести облікові дані. 



 

 

 
Рисунок 2.2 –Вікно авторизації 

Коли користувач вводить облікові дані і якщо вони вірні, з'являється вікно, 

що містить карти. (рис. 2.3). Воно включає лише карту з точками та абзац 

підказки. 

 

 
Рисунок 2.3 - Вікно з картою 

 

Коли користувач натискає ліву клавішу з'являється доступний маршрут 

(рис. 2.4). Він складається з точок, які йдуть за принципом «одна за однією». Далі, 

користувач повинен натиснути на точку, щоб вказати її, як кінцеву точку 

вимірювання. 

 



 

 
Рисунок 2.4 - Вікно карт з доступним маршрутом з точки 

 

Після вибору кінцевої точки вимірювання з'являється спливаюче вікно (рис. 

2.5). Воно вимагає додаткової інформації про аварійну ситуацію. У цьому випадку 

це буде маса для всіх точок і поточного стоку для кожної точки. Отже, таке 

спливаюче вікно має включати в себе інформацію «Маса» та область введення, 

що обмежує введення даних,  таблицю з назвою, конкретним номером точок і 

поточним стоком до цієї точки.  

 

 
Рисунок 2.5 – Спливаюче вікно 

 

Після того, як всі дані будуть вказані і всі розрахунки зроблені, повинна 

з'явитися таблиця з результатами. Вона включає час подорожі, назву точки,  



 

концентрацію та ідентифікатор. Також, ця інформація повинна відображатися на 

графіку.  

На даному етапі має бути можливість вибирати тип забруднюючої речовини 

і показувати інформацію про нього на графіку. 

Отже, вікно результатів має містити карту, таблицю та графік, як показано 

на рис. 2.6. 

 

 
Рисунок 2.6 - Вікно даних результатів 

 

Користувач може розширювати список точок, але йому необхідно ввести 

нові дані про вимірювання. 

 

2.5.2 Апаратні інтерфейси 

Поточна система не зв'язується з апаратними інтерфейсами. У таких 

системах можливий певний варіант зв'язку з обладнанням метеорологічної 

станції, що дає можливість розширити систему з реальними даними і реальними 

розрахунками, але поточна система є лише моделюючою і розрахунковою 

системою. 

 

2.5.3 Програмні інтерфейси 

Клієнтська частина програми вимагає браузери з підтримкою мови 

JavaScript. Усі JavaScript API підключені по мережі та запитів на мові JavaScript. 

Серверна сторона повинна мати IIS (або іншій службі, яка може запускати 

ASP Web-сервіси) і MySQL для зберігання баз даних.  

Також,  потребує встановлення  .NET з версією 4.5.2. 

 

2.6 Нефункціональні вимоги 

 

Даний підрозділ містить опис нефункціональних вимог до додатку. 

 

2.6.1 Вимоги до безпеки 

Програма повинна обмеження авторизації, тому таку систему може 

використовувати лише авторизований користувач.  



 

Клієнтська сторона отримує тільки дані результату та «користувача». Дані 

«Користувач» - це географічні дані, дані про результати і мало гідрологічних 

даних. Гідрологічні дані повинні зберігатися і оброблятися на сервері, тому клієнт 

не може його прочитати. Для безпеки авторизації, паролі повинні зберігатися в 

MD5 хеш, так що ніхто не може розшифрувати або прочитати його. 

 

2.6.2 Характеристики якості програмного додатку 

Такі характеристики повинні задовольнятися під час розробки системи: 

 правильність. Система повинна: 

o зберігати правильні дані для географічних координат, що 

відповідають нанесеним на карті; 

o зберігати правильні гідрологічні дані (з найвищим рівнем точності) 

для забезпечення правильних розрахунків; 

o правильно обчислювати дані, що але вона повинна відображаються 

найпростішим способом для користувача; 

 настроюваність/розширюваність додатка повинна мати таку архітектуру, 

що  може бути розширена для подальших розробок на стороні клієнта, таких як 

діаграми, таблиці, карти анімації, що стоять на стороні поділу модулів, організації 

шляхів, зберігання моделей тощо. 

Необхідно розробити високі абстрактні принципи зберігання даних, щоб 

розширити їх більшою кількістю даних; 

простота/автоматизація. Необхідно розробити найбільш просту математичну 

модель і принцип створення моделі. 

Клієнтська частина програми повинна бути якомога простішою. Містити 

карту з точками, які можна натискати, повинен існувати графік з точковими 

відносинами. 

При цьому повинна зберігатися прийнятна точність розрахунків;  

 модульність. Система повинна бути розділена на модулі для вирішення 

таких проблем розширення, як обробка даних з різних клієнтських додатків, з 

використанням різних баз даних. 

 

2.7 Тестування та оцінка якості програмного продукту 

 

Важливою вимогою до використання програмного забезпечення є оцінка та 

підтвердження якості програмного забезпечення. Процесом такої оцінки та 

підтвердження є тестування. Даний процес має багато прийомів, алгоритмів 

спрощення. Важливо визначити, який з прийомів доцільно використати при 

конкретній оцінці. Існують такі види тестування, як [15]: 

 ручне тестування – тести, що виконуються людьми за наперед складеними 

сценаріями та тестовими даними; 

 автоматизоване тестування – тести, що виконуються за допомогою 

спеціальних інструментів та такого програмного забезпечення, як NUnit [17] та ін; 



 

 регресивне тестування –тести, що мають на меті виявлення 

невідповідності програмного забезпечення до вимог після проведення змін до 

програмного продукту; 

 димове тестування – тести, метою яких є швидка перевірка базової 

функціональності. Дуже часто проводяться програмістами для підтвердження 

коректності написаного ними коду, тестувальниками на початкових етапах 

тестування, або для розуміння чи варто надалі тестувати визначених функціонал; 

 дослідницьке тестування – тести, що виконуються без будь-якої 

специфікації. Це означає, що тестувальник має розробити власну систему 

тестування, що базується на знаннях про функціонал та власному досвіді; 

 стрес-тестування – вид тестів, що призначений для перевірки стійкості 

програми при великому навантаженні програмного забезпечення (наприклад, 

велика кількість одночасно підключених користувачів до веб-сайту); 

 тестування навантаженням – тести, що виявляють максимальне можливе 

навантаження системи. Найчастіше виконуються для опису можливостей 

системи; 

 тестування продуктивності – тести, що виконуються для розуміння та 

порівняння поточної продуктивності з розрахунковою; 

 тестування інсталяції – тест, що полягає у вставленні та видаленні 

програмного забезпечення з метою визначення повноти та коректності даних дій 

(наприклад, перевірка, чи всі файли встановились, або видалились). Частіше 

всього виконується в випадках, коли поставляється лише програмне забезпечення. 

 

Даний розділ містить опис принципів та процесів оцінки якості додатку. 

Будуть розглянуті, як підходи до ручного тестування так і пропозиції до 

автоматизації описаного процесу. 

 

2.7.1 Ручне тестування  

Для підтвердження якості програмного продукту потрібно провести 

функціональне за нефункціональне тестування.  

 

На основі існуючих вимог  має бути створено набір тест-кейсів, що 

підтверджує коректність роботи програмного додатку.  

Тест-кейси - деякі сценарії, що можуть бути ініційовані користувачем та 

відображаються функціональні можливості програмного забезпечення. 

 

Види тестування за об’єктом. Виділяють такі види тестування за об’єктом 

[18,19], як: 

 функціональне тестування – передбачає аналіз характеристик додатка та 

перевірку на невідповідності між реальною поведінкою та очікуваною 

поведінкою відповідно до технічного завдання. Фактично, відбувається імітація 

системи; 



 

 дослідницьке тестування – передбачає тестування програмного 

забезпечення, що має синхронне навчання, дизайн тесту та виконання тесту[20]; 

 тестування продуктивності – вид тестування, метою якого є перевірка 

швидкодії реакції системи при певному рівні навантаження; 

 навантажувальне тестування – один з різновидів тестування, особливістю 

якого є перевірка роботи системи при нормальних умовах навантаження, тобто 

таких, з якими система буде працювати весь час; 

 димне тестування – вид тестування, метою якого є перевірка мінімального 

набору функцій на явні помилки. Зазвичай, виконується самим 

розробником[21,22]; 

 стрес-тестування – один з різновидів тестування, особливістю якого є 

перевірка швидкодії з поступовим навантаженням системи. Метою такого 

тестування є, зазвичай, перевірка надійності програми та виявлення витоків 

пам’яті; 

 тестування стабільності – вид тестування, метою якого є перевірка роботи 

додатку при тривалому тестуванні з очікуваним рівнем навантаження [23]; 

 тестування зручності використання – вид тестування, метою якого є 

оцінка легкості роботи користувачів з додатком[24]  

 тестування інтерфейсу користувача – є процесом тестування де тестування 

включає перевірку екранів за допомогою елементів керування, таких як меню, 

кнопки, піктограми та всі типи барів[25]; 

 тестування безпеки – вид тестування, при якому додаток перевіряється на 

можливість злому даних додатку або користувача. Зазвичай виконується «білими» 

хакерами; 

 тестування локалізації – вид тестування, при якому перевіряється додаток 

на предмет мови, на яку додаток налаштовано; 

 тестування сумісності - вид нефункціонального тестування, основною 

метою якого є перевірка коректної роботи продукту у певних операційних 

системах чи у певному браузері [26]. 

Тестування сценарію – це тип тестування, при якому відбувається 

декомпозиція всього програмного продукту на частини. За допомогою такого 

підходу, можна виконати end-to-end тестування, тобто перевірити програму від 

початку до кінця. 

Нижче буде описано тільки функціональне тестування сценаріїв до вимог, 

описаних в підрозділах 2.3 та 2.4.  

Найкращий варіантом опису процесу тестування є тест-кейси, що мають 

такі характеристики, як пріоритет (дуже високий, високий, середній, низький та 

дуже низький), модуль тестування, опис кейсу та очікуваний результат. 

 

Тестування функціональних вимог до сценарію авторизації. Тест-кейси до 

сценарію авторизації з високим пріоритетом описано у табл. 2.9, 2.10, 2.11. 

Таблиця 2.9 – Тест-кейси до сценарію авторизації з високим пріоритетом 

Номер 

кейсу 

Пріоритет Модуль Опис кейсу Очікуваний результат 



 

1 Високий Логін Перевірка, що 

модуль 

завантажується. 

Тобто сторінка з 

логіном 

завантажується. 

Сторінка завантажилась. 

2 Високий Логін Перевірка, що 

головна сторінка 

має всі необхідні 

елементи для 

здійснення входу до 

системи. 

Сторінка повинна мати 

два підписаним текстових 

поля (ім’я користувача та 

паролю), в які можна 

вводити дані та кнопку 

«Увійти». 

3  Високий Логін Перевірка 

правильності 

роботи кнопки 

«Увійти». При 

цьому потрібно 

ввести правильне та 

неправильне ім’я 

користувача та 

пароль та натиснути 

тестуючу кнопку. 

Кнопка має натискатись 

та мати ефект натиснення. 

При неправильному 

введенні даних входу дані 

з двох тестових полів 

мають стертись. При 

правильному введенні 

модуль Логіну має 

закритись, тобто має 

відбутись зміна сторінки. 

Як видно з табл. 2.9, тест-кейсів з високим пріоритетом не є багато, але вони 

мають особливу важливість при тестуванні, т.я. визначають найважливіший 

функціонал системи. Тест-кейси з середнім пріоритетом описані у табл. 2.10. 

 

Таблиця 2.10. Тест-кейси до сценарію авторизації з середнім пріоритетом 

Номер 

кейсу 

Пріоритет Модуль Опис кейсу Очікуваний 

результат 

4 Середній Логін Перевірка, чи дані, які ввів 

користувач відправляються на 

сервер у JSON форматі.  

Тіло листа у 

JSON 

форматі. 

5 Середній Логін Повторити кейс 4, але дію 

потрібно виконати при 

неправильних даних користувача. 

Тіло листа у 

JSON 

форматі. 

 

У табл. 2.10, у тест-кейсі №4 для перевірки потрібно ввести дані 

користувача, відкрити інструмент відладки у браузері (вкладка, де 

відображаються дані про запити на сервер) та перевірити, чи тіло запиту 

відправляється у JSON форматі. Дію потрібно виконати при правильних даних 

користувача. Тест-кейси з низьким пріоритетом описані у табл. 2.11. 

 



 

Таблиця 2.11. Тест-кейси до сценарію авторизації з низьким пріоритетом 

Номер 

кейсу 

Пріоритет Модуль Опис кейсу Очікуваний 

результат 

6 Низький Логін Перевірити, чи сервер зберігає 

паролі у шифруванні MD5. Цю 

інформацію можна перевірити в 

базі даних додатку, в таблиці 

Users, колонки Password.  

Дані мають 

бути 

зашифровані 

в MD5. 

 

Як видно з табл. 2.11, на перших етапах більш важлива функціональність 

ПЗ, аніж вимоги до безпеки. Така ситуація виправдана необхідністю економії 

ресурсів та розділення всього процесу розробки на декілька етапів. 

 

Тестування функціональних вимог до сценарію моделювання надзвичайних 

ситуацій. Тест-кейси до сценарію до сценарію моделювання надзвичайних 

ситуації описано у табл. 2.12.-2.22. Таблиці розбито з урахуванням пріоритету 

самих ситуацій. 

Тест-кейси з дуже високим пріоритетом описано у табл. 2.12 

Таблиця 2.12 – Тест-кейси до сценарію моделювання надзвичайних ситуації 

з дуже високим пріоритетом. 

Номер 

кейсу 

Пріоритет Модуль Опис кейсу Очікуваний 

результат 

7 Дуже 

високий 

Відображе

ння карт 

Перевірити 

завантаження модулю, 

а саме: завантаження 

карти та точок та ній. 

Сторінка 

завантажується з 

картами Google 

Maps, та на ній 

нанесені точки. 

8 Дуже 

високий 

Відображе

ння карт та 

база даних 

Перевірити, чи всі 

точки виведені на 

карті. Для цього 

потрібно відкрити 

базу даних та 

переглянути кожну 

точку. Порівнювати 

можна за іменами та 

координатами точок. 

Кількість точок 

на карті та в базі 

даних однакова 

та відповідна. 

 

Тест-кейси з високим пріоритетом описано у табл. 2.11. Враховуючи 

громіздкість тест-кейсів, додатково введене розділення за модульністю. Тест-

кейси до сценарію моделювання надзвичайних ситуації з високим пріоритетом 

для модулів відображення графічних даних показано у табл. 2.13 

 



 

Таблиця 2.13 - Тест-кейси до сценарію моделювання надзвичайних ситуації 

з високим пріоритетом для модулів відображення графічних даних 

Номер 

кейсу 

Пріоритет Модуль Опис кейсу Очікуваний 

результат 

9 Високий Відображе

ння карт, 

графіків та 

таблиць 

«Режим результату» має 

містити карту, графік та 

таблицю з описаними в 

вимогах результатами. 

«Режим 

результату» 

містить карту, 

графік та 

таблицю. 

 

Тест-кейси до сценарію моделювання надзвичайних ситуації з високим 

пріоритетом для перетину модулів відображення карт та логіки описано у табл. 

2.14. 

 

Таблиця 2.14 - Тест-кейси до сценарію моделювання надзвичайних ситуації 

з високим пріоритетом для перетину модулів відображення карт та логіки 

Номер 

кейсу 

Пріоритет Модуль Опис кейсу Очікуваний 

результат 

10 Високий Відобра

ження 

карт та 

моделю

вання 

Вибрати одну точку на 

карті. Після вибору точки 

має з’явитись маршрут 

русла, тобто всі точки, які 

не можуть бути забруднені 

видаляються з карти, а 

залишаються лише ті 

точки, які можуть бути 

забруднені. Також, після 

вибору точки має з’явитись 

кнопка Reset. 

Після вибору 

точки, кількість 

точок, які 

відображаютьс

я зменшилась 

та з’явилась 

кнопка “Reset”. 

11 Високий Відобра

ження 

карт та 

моделю

вання 

Після вводу даних 

спливаюче вікно має 

закритись та має 

відобразитись «режим 

результату». 

Вікно закрите 

та «режим 

результату 

відображається

». 

 

Окремо потрібно описати тест-кейси для тестування спливаючого вікна, т. 

я. це є даний функціонал є не менш окремою одиницею функціоналу. Тест-кейси 

до сценарію моделювання надзвичайних ситуації з високим пріоритетом для 

перетину модулю спливаючого вікна показано у табл. 2.15. 

 



 

Таблиця 2.15 - Тест-кейси до сценарію моделювання надзвичайних ситуації 

з високим пріоритетом для перетину модулю спливаючого вікна 

Номер 

кейсу 

Пріоритет Модуль Опис кейсу Очікуваний 

результат 

12 Високий Моделюва

ння та 

спливаюче 

вікно 

Після вибору другої 

точки, має відобразитись 

спливаюче вікно з 

запитом щодо введення 

маси забруднення та 

поточні витрати води в 

кожній точці 

моделювання. 

Вікно 

відображається

. 

13 Високий Спливаюч

е вікно 

Вікно має містити поле 

для вводу маси 

забруднення, таблицю з 

полями для вводу 

поточних витрат з вже 

заповненими середніми 

витратами, кнопку «ОК» 

та кнопку «Х» (закрити). 

Всі елементи 

вікна присутні 

та 

відображаютьс

я. 

 

Окремо потрібно описати тест-кейси до сценарію моделювання 

надзвичайних ситуації модулю самого моделювання. Тест-кейси до сценарію 

моделювання надзвичайних ситуації з високим пріоритетом для модулю 

моделювання описано у табл. 2.16. 

 

Таблиця 2.16 - Тест-кейси до сценарію моделювання надзвичайних ситуації 

з високим пріоритетом для модулю моделювання 

Номер 

кейсу 

Пріоритет Модуль Опис кейсу Очікуваний 

результат 

14 Високий Моделю

вання 

Необхідно для деяких точок 

провести моделювання в додатку, 

виписати дані та провести 

моделювання вручну, 

використовуючи вибрану 

методику та дані з бази даних.  

Дані мають 

співпадати. 

Тест-кейси з пріоритетом вище середнього до сценарію моделювання 

надзвичайних ситуації для перетину модулів відображення графіків та бази даних 

описано у табл. 2.17. 

 

Таблиця 2.17 - Тест-кейси до сценарію авторизації з пріоритетом вище 

середнього. 



 

Номер 

кейсу 

Пріоритет Модуль Опис кейсу Очікуваний 

результат 

15 Вище 

середнього 

Відображ

ення 

графіків 

та база 

даних 

Дані речовини мають 

співпадати з даними бази даних. 

Для цього потрібно відкрити 

таблицю з речовинами в базі 

даних та перевірити, чи всі дані, 

які є у випадаючому списку 

існують в базі даних та навпаки. 

Дані 

речовини 

співпадают

ь з даними 

бази даних. 

16 Вище 

середнього 

Відображ

ення 

графіків 

та база 

даних 

Рівні ГДК мають правильно 

відображатись на графіку. Для 

цього потрібно порівняти рівні 

речовин, які записані в базі 

даних з рівнями речовин, які 

відображені на графіку. 

Рівні ГДК 

мають 

відповідні 

значення. 

 

Тест-кейси з пріоритетом вище середнього до сценарію моделювання 

надзвичайних ситуації для перетину модулів відображення графіків та бази даних 

описано у табл. 2.17. 

 

Таблиця 2.17 - Тест-кейси до сценарію моделювання надзвичайних ситуації 

для перетину модулів відображення графіків та бази даних з пріоритетом вище 

середнього. 

Номер 

кейсу 

Пріоритет Модуль Опис кейсу Очікуваний 

результат 

17 Вище 

середнього 

Відображе

ння карт та 

моделюван

ня 

При виборі точки, яка не 

відноситься до моделювання, 

відбувається сценарії 

«перемоделювання», тобто 

моделюється нова ситуація, 

але рахунок йде вже до 

вибраної точки. 

Сценарій 

«перемоделюв

ання» 

відбувся. 

Продовження таблиці 2.17. 

Номер кейсу Пріоритет Модуль Опис кейсу Очікуваний 

результат 

18 Вище 

середнього 

Відображе

ння карт та 

моделюван

ня 

Іконки на точках 

карти мають 

змінюватись 

відповідно до стану 

точки, описаної в 

вимогах. 

Іконки на точках 

карти 

змінюються. 



 

 

Тест-кейси з середнім пріоритетом для перетину модулів відображення 

карт, графіків та таблиць описано у табл. 2.18. 

 

Таблиця 2.18 - Тест-кейси до сценарію моделювання надзвичайних ситуації 

для перетину модулів відображення карт, графіків та таблиць з середнім 

пріоритетом. 

Номер 

кейсу 

Пріоритет Модуль Опис кейсу Очікуваний 

результат 

19 Середній Відображення 

карт, графіків 

та таблиць 

Графік має містити 2 

лінії: одна – криву 

рівня забруднення, 

друга – пряма ГДК 

вибраної речовини. 

Графік містить 

дві лінії, які 

мають 

функціональне 

призначення. 

20 Середній Відображення 

карт, графіків 

та таблиць 

Таблиця у «режимі 

результату» має 

містити назву точки та 

дані результату (тобто 

час та пікову 

концентрацію). 

Таблиця 

містить усі 

необхідні дані. 

 

Як видно з табл. 2.18, тест-кейси виходять з вимог, описаних для 

клієнтської сторони. Варто відмітити, що вимоги з середнім пріоритетом 

переважно мають характер інформативності інтерфейсу. Це свідчить про те, що за 

тест-кейсами з більш високим пріоритетом має перевірятись функціонал додатку, 

а вже потім - зручність інтерфейсу та відмовостійкість. Таким пріоритетом 

перевірок є необхідність економії ресурсів, таких, як час та кошти. Тест-кейси з 

середнім пріоритетом для перетину модулів відображення графіків та 

моделювання описано у табл. 2.19. 

 

Таблиця 2.19 - Тест-кейси до сценарію моделювання надзвичайних ситуації 

для перетину модулів відображення графіків та моделювання з середнім 

пріоритетом. 

Номер 

кейсу 

Пріоритет Модуль Опис кейсу Очікуваний 

результат 

21 Середній Відображення 

графіків та 

моделювання 

Речовина для прямої 

ГДК може 

налаштовуватись, для 

цього над графіком має 

бути присутній 

Випадаючий 

список 

присутній та 

має дані 

речовини. 



 

випадаючий список. 

22 Середній Відображення 

графіків та 

моделювання 

При зміні вибраного 

елементу списку пряма 

ГДК має змінюватись. 

Пряма ГДК 

змінюється. 

23 Середній Відображення 

графіків та 

моделювання 

При зміні вибраного 

елементу списку пряма 

ГДК має змінюватись. 

Пряма ГДК 

змінюється. 

 

Тест-кейси з середнім пріоритетом для модулю відображення карт описано 

у табл. 2.20. 

 

Таблиця 2.20 - Тест-кейси до сценарію моделювання надзвичайних ситуації 

для модулю відображення карт з середнім пріоритетом. 

Номер 

кейсу 

Пріоритет Модуль Опис кейсу Очікуваний 

результат 

24 Середній Відображення 

карт 

Кнопка Reset має 

з’явитись після вибору 

першої точки та бути 

видимою до її 

застосування. 

Кнопка 

Resetз’являєтьс

я відповідно до 

вимог. 

25 Середній Відображення 

карт 

Кнопка Reset«скидає» 

дані про надзвичайну 

ситуацію, тобто 

приводить стан вікна до 

початкового режиму, де 

введення даних ще не 

почалось. 

Кнопка 

Resetфункціону

є відповідно до 

вимог. 

 

Тест-кейси з середнім пріоритетом для модулю моделювання описано у 

табл. 2.21. 

 

Таблиця 2.21 - Тест-кейси до сценарію моделювання надзвичайних ситуації 

з середнім пріоритетом для модулю моделювання. 

Номер 

кейсу 

Пріорите

т 

Модуль Опис кейсу Очікуваний 

результат 

26 Середній Модел

ювання 

Всі кроки моделювання мають 

супроводжуватись «інформативною 

строкою», яка надає подальші 

Інформативна 

строка 

присутня та 



 

інструкції(підказки)Дана строка 

знаходиться над картою. 

надає 

подальші 

інструкції. 

27 Середній Модел

ювання 

Перевірити, чи всі взаємодії з 

сервером пересилають результат 

JSON. Для цього потрібно ввести 

дані користувача, відкрити 

інструмент відладки у браузері 

(вкладка, де відображаються дані 

про запити на сервер та перевірити, 

чи тіло запиту відправляється у 

JSON форматі. Дану дію потрібно 

виконати при всіх діях користувача. 

Всі взаємодії 

з сервером 

пересилають 

результат 

JSON. 

 

Тест-кейси з середнім пріоритетом є достатньо важливими для 

функціонування даного веб-додатку, але вони, переважно, не впливають на 

основний функціонал самої програми. Тим-не-менш, ці тест кейси мають бути 

провірені для подальшого випуску програмного продукту, на відміну від кейсів з 

низьким пріоритетом, або пріоритетом нижче середнього. Тест-кейси з 

пріоритетом нижче середнього та низьким пріоритетом описано у табл. 2.22. 

 

Таблиця 2.22 - Тест-кейси до сценарію моделювання надзвичайних ситуації 

з середнім пріоритетом. 

Номер 

кейсу 

Пріоритет Модуль Опис кейсу Очікуваний 

результат 

28 Нижче 

середнього 

Відображ

ення карт 

При наведені на будь-яку точку 

графіку, має відобразитись 

спливаюче віконце за 

інформацією про точку. 

Віконце з 

інформацією про 

точку 

відображається. 

Продовження таблиці 2.22. 

Номер 

кейсу 

Пріоритет Модуль Опис кейсу Очікуваний 

результат 

29 Низький Відображ

ення карт 

та 

моделюв

ання 

При виборі точки, яка 

відноситься до 

моделювання має 

висвітитись 

інформаційне віконце 

з результатами для 

даної точки. 

Інформаційне 

віконце 

відображається. 

 



 

Описана в табл. 2.9 - 2.22 покриває найбільш очевидні кейси, при яких 

система буде працювати стабільно, але такі сторони, як безпека та зручність 

інтерфейсу також є важливими для роботи програми через захист даних та 

зручність роботи с додатком відповідно. Тому, для подальшого надалі потрібно 

використати відповідні види тестування. 

 

2.7.2 Автоматизоване тестування 

Автоматизоване тестування програмного забезпечення – вид тестування, що 

застосовує програмні засоби для виконання тестів та перевірки результатів 

виконання. Даний вид допомагає скоротити час тестування, спростити сам процес 

та зменшити кількість помилок при тестуванні у зв’язку з відсутністю людського 

фактору [27]. 

Існують такі види автоматизацій, як: 

 gui-автоматизація; 

 модульне тестування. 

 

GUI-автоматизація – вигляд автоматизації, коли тестується інтерфейс 

користувача. 

Відбувається за рахунок таких технік: 

 запис/відтворення – під час ручного тестування записуються дії 

тестувальника, а потім інструмент просто їх відтворює. Дана техніка дозволяє 

виконувати тести без прямої участі людину у процесі. Такі тести можна 

виконувати протягом тривалого часу. Це збільшує продуктивність та усуває 

необхідність повторення одноманітних ручних дій тестувальника.  

Такий підхід має недолік, через те що кожна зміна інтерфейсу вимагає 

перезапису дії, тому негативно відображається на ефективності процесу; 

 сценарії. Дана техніка прийшла на зміну вищеописаної. Суть її полягає в 

мовах програмування, що були спеціально розроблені для опису сценаріїв. 

Розробкою даного типу мають займатися програмісти, які працюють окремо від 

тестувальників. Такі програмісти ж і запускають автоматизовані тести; 

 data-driven testing – методологія, особливістю якої є виконання скриптів на 

основі даних, що зберігаються в сховищі; 

 keyword-based testing – методологія, особливістю якої є поділ процесу на 2 

етапи: планування та реалізацію;  

 модульне тестування (unit testing) – метод тестування програмного 

забезпечення, що полягає в окремому тестуванні кожної функції та методу 

програми. Найчастіше пишеться та виконується програмістами, як перед 

додаванням нового функціоналу ПЗ, так і під час інтегрування його у вже 

існуючий. 

Для автоматизації тестування існує професія, що має назву Інженер-

автоматизатор забезпечення якості (QA Automation Engineer). Його обов’язки 



 

полягають у створенні автоматичних скриптів, які будуть перевіряти роботу 

програми. 

Визначити рентабельність введення автоматизованого тестування можна за 

рахунок методу ROI [28] – фінансового коефіцієнту, що ілюструє рівень витрат на 

ручне тестування програмного продукту щодо прибутковості та довго тривалості 

проекту.  

Умовно кажучи, якщо проект має існувати більше аніж 6 місяців, то 

доцільно використовувати саме автоматизацію, в іншому випадку потрібно 

використовувати ручне тестування. 

 

GUI-автоматизація. Оскільки описаний додаток є веб-додатком, 

написаним мовою C#, найкращим варіантом використання є проект Selenium, що 

має серію програмних бібліотек для автоматизації тестування під назвою Selenium 

Web Driver, метою якої є роботи з браузерами.  

В рамках даного драйвера розробляються драйвери для таких браузерів, як 

Chrome, Internet Explorer, Safari, Opera та ін. Web Driver також розробляться для 

таких мов, як Java, .Net, Ruby, Python, JavaScript, PHP, Perl та Haskell [29]. 

Умовно, всі тест-кейси можна розділити на тестування двох частин: 

авторизацію та основну частину.  

В якості самих кейсів можна використати вже описані функціональні кейси 

ручного тестування, метою яких є тестування функцій інтерфейсу.  

Аналізуючи вищеописані тест-кейс можна використати 24 з них для 

автоматизації тестування. Інші 4 доцільніше тестувати використовуючи модульне 

тестування. 

 

Модульне тестування. Для тестування програмної частини коду, написаної 

мовою C# використовується бібліотека, що має назву NUnit. 

NUnit – середовище для модульного тестування додатків для .NET, що 

дозволяє створювати автоматичні тести. NUnit, як може бути вмонтовано в Visual 

Studio, так має і власне програмне забезпечення для запуску тестів.  

Інтерфейс користувача NUnit показано на рис. 2.7[30]. 

 



 

 
Рисунок 2.7 – Інтерфейс користувача NUnit 

 

TestCase має таку структуру: 
    [TestFixture] 

    publicclassTestClass 

    { 

        [TestCase] 
        publicvoidTestAnEmployee() 

        { 

            Employeeemp = newEmployee(); 
            emp.Age = 60; 

  

            boolresult = emp.IsSeniorCitizen(); 

  
            Assert.That(result == true); 

        } 

    } 

 

Як видно з частини коду, модульний тест-кейс – це є лише метод, що 

виконує послідовність дій та порівнює результати. Якщо результати не рівні, то 

тест вважається не пройденим, якщо ж рівні – пройденим.  



 

Висновки 

 

В даному розділі були описані вимоги до системи. 

Були представлені внутрішні та зовнішні технічні вимоги. Опираючись на 

описані дані можна уявляти побудову, як архітектуру користувацького 

інтерфейсу, так і логічних шарів, та шарів роботи з даними. 

Виходячи з таких вимог, система повинна бути організована як клієнт-

серверний веб-додаток з власним API та взаємопов'язаною базою даних. Зовнішні 

API і бібліотеки також були визначені. Таке повторне використання спростить 

створення архітектури системи. 

Також були описані основні тест-кейси ручного тестування та пропозиції 

щодо принципів автоматизації даного процесу. 

Математична модель має також обчислювати результат, використовуючи 

основні характеристики річки. 

  



 

РОЗДІЛ 3. 

ОПИС МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ТА ПРОЕКТУВАННЯ 

СИСТЕМИ 

 

3.1 Вибір відповідної моделі для прогнозування надзвичайних ситуацій 

 

Враховуючи можливу мобільність даного додатку до річок, та мету 

програмного забезпечення, має бути вибрана модель, яка зможе розрахувати 

наслідки забруднення, використовуючи загальні характеристики для рік. 

Для відображення картини прогнозування потрібно знати, яка пікова 

концентрація забруднювача буде в конкретній точці та через який час дана 

концентрація набуде свого піку. 

Модель, яка  задовольняє вищеописані потреби описана  в роботі Харві 

Джобсона [6]. 

Дана модель базується на базових емпіричних гідрологічних рівняннях з 

використанням рівняння регресії. 

Враховуючи обмежену різноманітність характеристик, які можуть бути 

надані, в якості вхідних даних можна використати такі загальні характеристики, 

як зона дренажу, дистанція до точки забруднення, середньорічний річковий стік, 

витрати в секції в час вимірювання та маса, яка була викинута в річку. Частина 

зазначених даних може бути визначена, використовуючи ГІС аналіз існуючих 

карт. 

Ці змінні повинні бути об'єднані в наступні групи. 

Площа дренажу є середнім арифметичним між площею водозбору в точці 

розливу та в точці обчислення і визначається, як: 

 

𝐴 =
𝐴𝑝𝑜𝑙+𝐴𝑝𝑟𝑜𝑓

2
. (3.1)  

Безрозмірна площа визначена, як: 

 

R

gA
Arel


 , (3.2)  

де g – прискорення сили тяжіння.  

Безрозмірні відносні витрати визначають, як: 

 

R

Q
Rx  . (3.3)  

Таким чином, після прийняття цих спрощень, можна оцінити деякі з 

необхідних характеристик. 

Найкращим рівнянням для швидкості пікової концентрації (Vp), в м/сек, 

використовуючи тільки площу дренажу є: 

 

A

Q
AV relp  595.01.8152.0 , (3.4)  

Рівняння можливого максимуму швидкості (Vm), в м/сек, є 



 

 

A

Q
AV relm  595.00.402.0 . (3.5)  

Використовуючи швидкість пікової концентрації (Vp) та інші вхідні 

характеристики, можна вирахувати пікову концентрацію та час настання цього 

піку.   

Найбільш вірогідний час подорожі піку (Tp) до нижнього шуканого русла 

визначається, як: 

 

3600


p

p
V

D
T , (3.6)  

де D – дистанція (в метрах) і результат в годинах. 

Процеси змішування зазвичай інтерпретуються шляхом використання теорії 

дифузії Фіка, а Фішер використав цю теорію для визначення коефіцієнтів 

поздовжньої дисперсії для змішування в річках.  

Для визначення пікової концентрації потрібно визначити таку 

характеристику, як одинична пікова концентрація (Cup). Рівняння регресії для 

даної характеристики є одним з найважливіших в даній моделі і його особливістю 

є те, що воно засноване лише на часі подорожі та співвідношенні річкового стоку 

до середньорічного розряду. Формула має такий вигляд: 

 
079.0

760.0
857




 R

Q

pup TC , (3.7)  

де Q – річковий потік на ділянці під час вимірювання і R - середній річний потік 

на розрізі. Найбільш ймовірна пікова концентрація може бути розрахована за 

спрощеною формулою: 
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C

up
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 , (3.8)  

де M – маса забруднення, наведена в мг[31]. 

Дана модель має прийнятну точність, але і може бути вищою, при 

використані інших методів, які потребують більше специфічних характеристик 

для русла ріки, які в багатьох випадках можуть бути невідомими.  

Таким чином, вхідними характеристиками, що використовуються в цій 

моделі є: 

 площа дренажу в точці розливу (Apol) – визначає зону дренажу на ділянці 

розливу забруднюючих речовин від пуску річкового потоку (м2); 

 площа дренажу в точці вимірювання (Aprof) – визначає зону дренажу в 

точці виміру від початку річкового потоку (м2); 

 середні витрати (R) – середній стік в точці вимірювання (м3/сек); 

 витрати в секції в під час вимірювання (Q) – вимірювані витрати на 

ділянці (м3/сек); 

 дистанція (D) – відстань від точки розливу (м); 

 маса (M) – маса викиду (мг). 



 

Вихідні вичислені характеристики будуть наступними даними: 

 безрозмірна площа (Arel) (м2); 

 безрозмірні витрати(Rx) (м
3/сек); 

 одинична пікова концентрація (Cup) (сек); 

 швидкість пікової концентрації (Vp) (м/сек); 

 можлива максимальна швидкість (Vm) (м/сек); 

 час подорожі піку (Tp) (годин); 

 пікова концентрація (Cp) (мг/с). 

Цих даних буде достатньо для представлення картини забруднення води в 

річці.  

Але, для більш точного підрахунку потрібно включати відсоток помилки 

для кожної точки ріки, який може бути визначений емпірично-статистичним 

шляхом та прораховувати коефіцієнти в’язкості для кожної речовини. 

 

3.2 Моделювання динаміки забруднення в конкретній точці 

 

Пікова концентрація в конкретний час є достатньо важливою 

характеристикою і є основою для представлення ситуації конкретного 

забруднення. В той же час, потрібна і інформація про динаміку забруднення в 

конкретній локації, мається на увазі час, через який рівень концентрації буде 

прийнятним, або взагалі зникне. Для такого розрахунку можна використати вже 

існуючі вхідні характеристики та використовуючи рівняння для одиничного (3.7) і 

консервативного піку концентрації (3.8), можна вирахувати спад концентрації 

через певний час, підставляючи різні в зміну часу подорожі піку (Tp) з кроком в 

0,5 години.  

Таким чином, порогом мінімального значення можна встановити значення 

гранично допустимої концентрації та за отриманими даними відобразити 

динаміку зниження концентрації, спланувати дії для запобігання або ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації. 

 

3.3 Використання гранично допустимої концентрації для оцінки рівня 

небезпеки 

 

Щоб оцінити, чи вирахуваний рівень забруднення є безпечним можна 

використати стандарти ГДК, що встановлюють граничні рівні шкідливих речовин.  

Існують різні стандарти для різних навколишніх середовищ та цілей. 

Враховуючи мету програмного додатку, рівні в стандарті мають бути визначені 

для водних об’єктів та для води господарсько-питного використання.  

На даний час, існуючий в Україні нормативний документ, який відповідає 

цим вимогам є “Санітарні правила і норми охорони поверхневих вод від 

забруднення. СанПіН 4630-88” [32]. Даний стандарт містить опис 1345 речовин. 

Емпірично-аналітичним шляхом з даного документу було вибрано речовини, які 

показано в табл. 3.1, 3.2. 



 

Для зручності, список вибраних речовин можна розділити на список 

органічних сполук та мікроелементів. Список вибраних речовин для органічних 

сполук наведено у табл. 3.1. 

 

Таблиця 3.1. Рівень ГДК вибраних органічних сполук різних класів 

№  Назва речовини Рівень ГДК(мг/л) 

1 Фенол 0.001 

2 Формальдегід 0.05 

3 Метанол 3 

5 Етилацетат 0.2 

4 Оцтова кислота 1 

6 Бензойна кислота 0.6 

7 Бензол 0.5 

8 Стирол 0.1 

9 Фталевий ангідрид 0.5 

10 Дибутилфталат 0.2 

11 Диоктилфталат 1 

12 Бензин 0.1 

13 Керосин 0.1 

14 Бенз[а]пірен 5E-06 

 

Мікроелементи та їх рівень ГДК наведені у табл. 3.2. 

 

Таблиця 3.2. Рівень ГДК вибраних мікроелементів 

№  Назва речовини Рівень ГДК(мг/л) 

15 Барій 0.1 

16 Залізо 0.3 

17 Кадмій 0.001 

18 Марганець 1 

19 Миш’як 0.05 

20 Мідь 1 

21 Нікель 0.1 

22 Ртуть 0.0005 

23 Свинець 0.03 

24 Срібло 0.05 

25 Хром 3+ 0.5 

26 Хром 6+ 0.05 

 

Список речовин, зазначених в табл. 3.1, 3.2. може бути введених в базу 

даних та використаний для визначення рівня небезпеки прорахованих 

концентрацій. 

 

3.4 Застосування моделі для системи 

 



 

Описано, як вищезазначені вибрані моделі можуть бути застосовані до 

системи і якими принципами вони будуть дотримуватися. 

 

3.4.1 Принцип багатоточковості 

Русло річки може мати послідовність точок вимірювання. Точкою виміру є 

така умовна точка, де представлені всі дані, необхідні для розрахунку моделі. 

Дана умовна точка відома як точка моніторингу для гідрометеорологічних 

станцій. Точки побудовані за принципом «одна за однією», тому за точкою 

моніторингу, біля якої стався викид речовин може бути тільки одна виміряна 

точка потоком русла, тобто наступна точка в потоці. Після наступної може бути 

доступна лише одна точка, тощо. Така послідовність називається 

маршрутизацією. 

Обчислення вихідних даних відбувається між точкою місця розливу, 

точкою вимірювання. Для більш простого розуміння припустимо, що кожна 

наступна точка - це «нова ситуація» з точки зору моделювання і це є точка виміру 

для цієї ситуації. Таким чином, можна позначити точку місця розливу, як «i», а 

наступну точку за течією, як (i + 1), і так далі, поки не буде досягнута остання 

точка вимірювання. 

Для кожної нової ситуації необхідно калібрувати вхідні дані, тому потрібно 

зберігати деякі дані і для попередніх точок. Кожна характеристика має власний 

принцип калібрування, який визначений нижче: 
 площа дренажу в точці розливу (Apol) – постійна, вона включає область 

верхнього течії; 

 площа дренажу при вимірюванні (Aprof) – постійна, яка вже включає 

попередні точки; 

 середні витрати (R) – постійна, взята для конкретної точки; 

 витрати на ділянці під час вимірювання (Q) – розраховується на 

конкретний момент у конкретній ситуації; 

 відстань (D) – розраховується за такою формулою: 

 

𝐷 = ∑ 𝐷𝑖

𝑛

𝑖=1

 (3.9)  

де i – номер точки, n – кількість точок виміру, Di – відстань в точки i-1 до 

точки i; 

 маса (M) – постійна, взята для конкретної ситуації. 

Таким чином, всі дані з попередніх точок були включені. Характеристики, 

які необхідні для опису поточної ситуації повинні бути введені користувачем. 

Цими характеристиками є: 

 витрати на ділянці під час вимірювання (Q) (м3/сек) – вводяться для 

кожної точки; 

 маса (M) (мг) – вводиться для всієї аварійної ситуації.  



 

Для спрощення введення в якості розміреностей, потрібно на вхід 

відображати в міліграмах  (мг), а потім конвертувати їх у тони (т). Дана 

конвертація розраховується за формулою: 

 

𝑀 = 𝑀𝑡 ∗  1 000 000 000 (3.10)  
де Mt – маса в тонах (t). 

Всі інші дані, такі як площа дренажу або середній стік, є сталі 

характеристиками для точки. 

Таким чином, кожен розрахунок у точці буде мати результат, який 

необхідний для оцінки картини забруднення. 
 

3.4.2 Мультимаршрутизація 

За принципом багатоточковості кожна точка має лише одну наступну і 

тільки одну попередню точку по маршруту. У реальному положенні русла цей 

принцип забезпечує роботу тільки з однією гілкою річки. Отже, такі явища злиття 

або розгалуження річок не включаються. Щоб розширити маршрутизацію за 

такими явищами, кожна точка може мати посилання на кілька попередніх і 

наступних точок. 

Базуючись на принципі багатоточковості, відстань – єдина характеристика, 

яка повинна бути змінена. Ця характеристика розраховує на ділянку між 

поточною та попередньою точкою, тому відстань змінюється, якщо розрахунки 

включають інші гілки, що можуть бути вище за руслом. 

При об'єднанні гілок, для правильної точкової обробки, кілька «клонів» 

першої точки після об'єднання можуть бути створені відповідно до підрахунку 

гілок на річці. Кожен «клон» має власну кількість відстаней. При розгалуженні 

кожну першу точку після розгалуження потрібно зв'язати з попередньою точкою і 

звичайним послідовним принципом. 

 

 
Рисунок 3.1 - Принцип мультимаршрутизації 

 

Приклад мультимаршрутизації показаний на рис. 3.1.  

 точка #1 посилається на точку #3 і навпаки; 

 точка #2 посилається на точку #4 і навпаки; 

 точка #3 посилається на точку #5 і навпаки; 

 точка #4 посилається на точку #5 і навпаки; 

 точка #5 посилається на точку #6 і навпаки; 

 точка #6 посилається на точку #7 і навпаки; 

 точка #6 посилається на точку #8 і навпаки. 
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3.5 Архітектура системи 

 

Відповідно до вимог, ця система буде побудована, як Web Application з 

зовнішнім API. Враховуючи такий тип архітектури буде створена архітектура 

клієнт-сервер. 

Через те, що система вимагає збережені дані, модуль баз-даних має бути 

включений. Для забезпечення обробки даних, модуль логіки також має бути 

включений. Кожен модуль має своє призначення і взаємодію з іншими модулями 

системи. 

 

3.6 Модулі 

 

В даній секції повинна бути описана архітектура, модулі програми, їх 

призначення. 

 

3.6.1 Клієнтський модуль 

Метою клієнтського модуля є опис частини інтерфейсу користувача та 

взаємодії з сервером. Всі ці частини з'єднані між собою та включають: 
 функція авторизації. Необхідна для розпізнавання користувача і надання 

йому доступу до системи; 

 взаємодія з Google Charts API. Потрібна для відображення параметрів 

моделювання. Вибір точок, показ їх на карті є частиною логіки цього включення; 

 взаємодія з Google Maps API. Використовується для показу результатів у 

відображенні карт і діаграм; 

 взаємодія з Apex charts. Потрібна для відображення параметрів динаміки 

розповсюдження забруднення в конкретній точці; 

 взаємодія з серверною частиною. Необхідні для обробки даних, через те, 

що всі дозволи і обчислення впроваджені на серверній стороні; 

 функція спливаючих вікон. Використовується для запиту користувача про 

необхідні дані під час процесу моделювання. 

Це забезпечує логіку клієнтського модуля і дає інтерфейс для взаємодії з 

системою.  

 

3.6.2 Модуль веб додатку 

Модуль забезпечує відправну точку для входу в систему, реєструє та 

запускає всі інші модулі та частини. 
Крім того, метою цього модуля є виклик частин клієнтського модуля на 

вимогу (оскільки весь модуль не завантажується повністю, але він завантажується 

по частинах за необхідністю). Цей модуль містить також параметри самого веб-

додатка. 

Модулями, які необхідно активувати, є модуль з’єднання з базою даних і 

модуль API. 

 



 

3.6.3 API модуль 

Цей модуль служить для створення логіки програми. Метою цього модуля є: 

 перевірити логін; 

 створити сеанс для користувача; 

 надавати доступ до даних; 

 завантажувати дані з бази даних;; 

 виконувати математичні розрахунки; 

 записувати дані до бази даних (за потреби).  

Крім того, в модулі можуть бути описані інші речі, пов'язані з логікою 

програми. 

 
3.6.4 Модуль баз даних 

У базі даних є таблиці, моделі яких відображені в моделях програми. 

Основою бази даних повинні бути дві таблиці: 

 таблиця, в якій зберігається інформація про користувача. Вона має тільки 

первинний ключ, як ідентифікатор користувача; 

 таблиця, в якій зберігається інформація про точки на карті, її географічні 

та математичні характеристики. Вона також має первинний ключ, як 

ідентифікатор користувача і повинна мати дочірню сутність, яка стосується точок 

відповідно до багатоточкового принципу; 

 таблиця, яка зберігає дані про ГДК має тільки первинний ключ, як 

ідентифікатор речовини; 

 EER діаграма, яка показує архітектуру бази даних показана на рис. 3.2. 

 

 
Рисунок 3.2 – EER діаграма бази даних 

 



 

3.7 Компонента діаграма системи 

 

Для більшої гнучкості було додано два додаткових модуля: 

 Core – описує всю логіку додатку; 

 Common – зберігає моделі (також бази даних). 

 

Вся діаграма компонентів показана на рис. 3.3 

 

 
Рисунок 3.3 – Діаграма компонентів додатку 

 

Однією з особливостей такої архітектури модулів є те, що Core не 

взаємопов'язаний з Connector Database, але взаємопов'язаний тільки з Common 

через API. Це забезпечує більшу незалежність кожного з цих модулів, що робить 

його таким, що можна перевикористати. 

 
Висновки 

 

У цьому розділі були описані математичний алгоритм, загальні принципи 

побудови моделі та загальної архітектури. Описано також гідрологічний, 

аналітичний та фізичний аспект обраної моделі. 

Архітектура є розширюваною і гнучкою завдяки поділу системи на окремі 

модулі, які мають свою власну роль і власну логіку. Існують також різні зовнішні 

бібліотеки, які спрощують код і роблять його більш читабельним, отже - 

підтримуваним. Ці характеристики та описані принципи дозволяють враховувати 

специфічну логіку, що використовується в цій системі. 

Математичне представлення обраних моделей показує детальний принцип 

їх роботи та оцінку рівня точності результатів. 

Рівень точність є прийнятним, вибрані формули, вбудовані в основу 

прорахунків, забезпечують модель конкретними цифрами з точністю, що 

допускається для таких моделей. Цю помилку слід враховувати під час 

подальшого калібрування моделі. 



 

Для глибшого розуміння результатів базових емпіричних рівнянь було 

використано метод порівняння результатів концентрації з ГДК та для більшого 

розуміння динаміки розповсюдження в точці було використано виведений метод 

моделювання динаміки забруднення в конкретній точці.  

  



 

РОЗДІЛ 4 ОПИС ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМИ 

 

4.1 . Платформи, які використовуються 

 

Для більшого розуміння опису використаних принципів даних розділ 

містить опис використаних бібліотек та платформ. 

 

4.1.1 ORM та Entity Framework 

Об’єктно-реляційне відображення (Object-Relational Mapping) – це 

програмна технологія, яка з’єднує базу даних з концепцією об’єктно-орієнтованих 

мов програмування, при цьому створюючи «віртуальний об’єкт бази даних». 

Існують, як платні, так і безкоштовні реалізації даної технології [33]. 

Однією з найпопулярніших бібліотек для .NET framework є Entity Framework, що 

є розробкою компанії Microsoft. 

Завданням Entity Framework є відображення бази даних за допомогою 

об’єктно-орієнтованих підходів. Якщо традиційна технологія ADO.NET дозволяє 

створювати з’єднання, команди, та інші об’єкти для взаємодії з базою даних, то 

Entity Framework має більш «абстрактний рівень» та допомагає абстрагуватись від 

самої бази даних та працювати з нею незалежно від реляційних принципів. Якщо 

на рівні фізичному рівні ми оперуємо з таблицями, індексами, ключами, то на 

концептуальному рівні Entity Framework дає нам можливість працювати 

безпосередньо з об’єктами. 

Основною концепцією Entity Framework є концепція сутностей, що 

відображає деякий набір даних у вигляді об’єкту [34]. 

 

Модель сутностей поділяється на три рівні:  

 концептуальний рівень. Відповідні класи сутностей, які використовуються 

в мові програмування вже оголошені; 

 рівень сховища. Включає таблиці, колонки, зв’язки між таблицями та типи 

даних, з якими працює база даних; 

 рівень зв’язки. Служить, як безпосередня прив’язка між двома рівнями, 

зв’язуючи властивості класів та колонки таблиць.  

 

Так можна взаємодіяти з таблицями з баз даних через оголошені класи. 

Entity Framework передбачає три можливі шляхи взаємодії з базою даних: 

 database first: Entity Framework створює набір класів, який відображає 

модель спеціальної бази даних; 

 model first: за вже існуючою графічною моделлю створюється база даних 

та моделі даних в програмному забезпеченні; 

 code first: за існуючими класами з моделями даних, Entity Framework 

генерує базу даних з таблицями. 

В даному випадку , слід використовувати підхід Code First. 

 



 

4.1.2 Javascript та фреймворки 

Javascript – мова програмування, код якої інтерпретується під час 

виконання. Найчастіше використовується, як мова для веб-сторінок. Javascript 

одночасно підтримує декілька парадигм програмування: об’єктно-орієнтовану, 

імперативну та декларативну (функціональне програмування) [35]. 

Мова є дуже гнучкою та розповсюдженою. Вона має свій стандарт 

ECMAScript та платформи для створення додатків. Може використовуватись, не 

тільки для web-додатків, а й для desktop та mobile додатків.  

 

ECMAScript. ECMAScript є стандартом для мови JavaScript. На даний час 

актуальна версія ECMAScript 2019. Метою даного стандарту є стандартизація 

мови JavaScript на основі JavaScript та JScript [36] для подальшого розвитку однієї 

мови з одними принципами з рівні сфери розробки програмного забезпечення. 

 

Бібліотеки та плагіни. В цьому підрозділі буде описано бібліотеки, 

платформи та плагіни, які використовуються веб-додатку. 

 

React&Redux&Typescript. React - javascript-бібліотека для створення 

користувацьких інтерфейсів [37]. React було розроблено для спрощення 

створення інтерактивних інтерфейсів та більшої гнучкості при побудові 

архітектури веб-додатку.  

Основною метою бібліотеки – написання легко-підтримуваного, 

читабельного та гнучкого коду. Великою перевагою React над іншими подібними 

бібліотеками є: 

 технологія ReactDOM. Завданням даної технології є аналіз стану 

інтерфейсу для вибіркового оновлення сторінки [38], метою - є пришвидчення 

роботи веб-додатку; 

 технологія ReactNative. Дає можливість писати та запускати один код, як у 

веб-додатках, так і на мобільних додатках. 

 Логіка React побудована на компонентах – автономних сутностях, які 

рендерять JSX код (HTML верстку з JavaScript вставками). 

 Redux – спеціальний контейнер станів для Javascript додатків. Його 

завданням є допомога в побудові архітектури клієнтської сторони веб-додатків. 

Перевагами Redux над іншими контейнерами станів є: 

 незалежність від бібліотеки; 

 використання одного стану для веб-додатків, умовно розділено на 

декілька під станів. 

TypeScript –набір типів для синтаксису JavaScript, який компілюється в 

чистий JavaScript. Даний набір було розроблено для спрощення написання коду на 

JavaScript [38]. Також, TypeScript має декілька синтаксичних спрощень та додає 

більше можливостей для побудови архітектури додатку. 

Вищеописані набори та бібліотеки мають можливість легкого комбінування 

та дають можливість створювати гнучкий, легко читабельний, надійний та 

підтримуваний код [39]. 



 

Google Maps API. Google Maps API – API, розроблений компанією Google 

для інтеграції декількох веб-додатків [40]. При підключенні JavaScript бібліотеки, 

на сторінці з’являється карта світу, з якою можна взаємодіяти. Даний плагін є 

достатньо гнучким для накладання графічних об’єктів на карту, але робота з 

самими об’єктами карти неможлива. Плагін має такі переваги: 

 легка та швидка робота користувача; 

 великий спектр настроювання з точки зору програмного забезпечення; 

 недоліком плагіну є заборона на власну кастомізацію об’єктів карти. 

 

Google Charts API. Google Charts API є спеціальною бібліотекою для 

побудови графіків та діаграм [41]. Перевагою бібліотеки є великий спектр типів 

графіків та діаграм. Недоліком можливість використання тільки одного графіку на 

сторінку. Через такий недолік, в подальшому було прийнято рішення 

використовувати ApexCharts. 

 

ApexСharts. ApexCharts – це сучасна бібліотека графіків з відкритим кодом, 

яка допомагає розробникам створювати красиві та інтерактивні візуалізації для 

веб-сторінок.  

Дана бібліотека також має великий спектр графіків та діаграм та легку 

інтеграцію з бібліотекою React та Vue JS[42]. 

 

4.2 Реалізація додатку 

 

В даному підрозділі будуть описані основні принципи реалізації 

програмного додатку при використанні вищеописаних платформ та бібліотек. 

 

4.2.1  Впроваждення Entity Framework 

Як вже було описано, Entity Framework працює з класами моделей даних, 

тому для створення таблиці, мають бути створені спеціальні класи. Приклад 

класів, які використовуються для створення таблиці “Users” (таблиця для 

зберігання списку користувачів) показано нижче: 

 
public class UsersModel 

{ 

 public int Id { get; set; } 
public string Username { get; set; } 

public string Password { get; set; } 

} 

 

Дана модель включає 3 колонки, одною з них виступає первинний ключ до 

цієї таблиці. Для налаштування однієї колонки, як первинного ключа можуть бути 

використані два підходи: 

 задання спеціального атрибуту над властивістю, який вкаже на первинний 

ключ; 

 створення конфігураційного класу, який «адаптує» модель до бази даних. 

Для кращої гнучкості має бути використаний другий підхід.  



 

Прикладом такої конфігурації є клас, який описано нижче: 

 
class UsersConfiguration :EntityTypeConfiguration<UsersModel> 

{ 

 public UsersConfiguration() 

 { 
  ToTable("Users"); 

  HasKey(t =>t.Id); 

  Property(t =>t.Id).HasColumnName("Id").IsRequired() 
   .HasDatabaseGeneratedOption(DatabaseGeneratedOption.Identity) 

.HasColumnAnnotation("Index", new IndexAnnotation(new IndexAttribute("Id_User") { IsUnique = 

false, IsClustered = false })); 
} 

}  

 

В даному класі ми задаємо ім’я таблиці, первинний ключ, можливість 

приймати значення null, та обмеження, які необхідні для бази даних.  

Також, для додавання таблиці до бази даних, потрібно включити клас 

моделі до класу контексту, спеціального класу, який взаємодії з базою даних 

через EntityFramework за замовчанням. 

 
public class ApplicationDbContext :DbContext 

{ 
public DbSet<UsersModel> Users { get; set; } 

… 

protected override void OnModelCreating(DbModelBuildermodelBuilder) 

  { 
   modelBuilder.Configurations.Add(new UsersConfiguration()); 

  } 

} 
 

Таблиця оголошена, як DbSet – спеціальна структура, яка працює з поточної 

таблицею. Вона подібна на Listта може бути трансформована в List, через виклик 

функції “.ToList()”. Для виклику даних з таблиці “Users”, необхідно створити 

екземпляр класу контексту, для чого викликаємо таблицю Users та 

використовуємо функцію “ToList()”:  

 
List<UsersModel> users = new ApplicationDbContext().Users.ToList();  
 

Таким чином, можна запитувати дані в бази даних та забезпечити 

зберігання списку користувачів в базі даних. 

 

4.2.2 Зберігання мультимаршрутизації 

Як було указано в третьому розділі, мульти-маршрутизація є дуже 

важливою надбудовою для додатку, тому вона має бути впроваджена в програму 

додатку.  

Незважаючи на особливості, дуже просто зберігати дані про точки та 

зв’язки між ними, через впровадження відношення багато до багатьох. 

Особливістю такого зв’язування є те, що сутність повинна посилати на свій же 

тип, тому модель таблиці має бути наступна: 



 

 
public class MonitoringPointModel 

{ 

public int Id { get; set; } 
public string PointName{ get; set; } 

public string PointNameEng{ get; set; } 

public double XCoordinate{ get; set; } 

public double YCoordinate{ get; set; } 
public double CatchmentArea{ get; set; } 

public double AverageRunoff{ get; set; } 

public double Distance { get; set; } 
private ICollection<MonitoringPointModel> _previousAvailablePoints; 

public virtual ICollection<MonitoringPointModel>PreviousAvailablePoints 

{ 
get { return _previousAvailablePoints ?? (_previousAvailablePoints = new 

List<MonitoringPointModel>()); } 

set { _previousAvailablePoints = value; } 

} 
private ICollection<MonitoringPointModel> _nextAvailablePoints; 

public virtual ICollection<MonitoringPointModel>NextAvailablePoints 

{ 
get { return _nextAvailablePoints ?? (_nextAvailablePoints = new List<MonitoringPointModel>()); } 

set { _nextAvailablePoints = value; } 

} 

} 
 

З вищеописаного коду можна побачити, що така сутність зберігає 

географічні та гідрогеологічні характеристики про точку. Також, кожна точка 

зберігає відношення до інших точок в два шляхи: попередній та наступний.  

Така конфігурація має бути наступною: 

 
class MonitoringPointConfiguration :EntityTypeConfiguration<MonitoringPointModel> 

{ 

public MonitoringPointConfiguration() 
{ 

ToTable("MonitoringPoints"); 

HasKey(t =>t.Id); 

Property(t =>t.Id).HasColumnName("Id").IsRequired() 
HasDatabaseGeneratedOption(DatabaseGeneratedOption.Identity).HasColumnAnnotation("Index", 

new IndexAnnotation(new IndexAttribute("Id_MonitoringPoint") { IsUnique = false, IsClustered = 

false })); 
 

HasMany(g =>g.PreviousAvailablePoints).WithMany(g =>g.NextAvailablePoints).Map(cs => 

{ 
cs.MapLeftKey("MonitoringPoint"); 

cs.MapRightKey("AvailableMonitoringPoint"); 

cs.ToTable("MonitoringPointRelations"); 

}); 
} 

} 

 

Всі типи зв’язувань будуть такими ж, за виключення зв’язування багато-до-

багатьох. Такий випадок вимагає дочірньої сутності. В даному випадку була 



 

згенерована таблиця “Monitoring  Point Relations”, що вирішує проблему такого 

відношення. 

 

4.3 Реалізація авторизації 

 

Даний підрозділ містить опис реалізації фунціоналу авторизації 

користувача. 

 

4.3.1 Identity 

ASP.NET Identity є системою, яка дозволить додати надбудови авторизації в 

програмне забезпечення. Користувачі можуть створити акаунт та 

авторизовуватись з ім’ям користувача та паролем, або за допомогою зовнішніх 

систем, таких як Facebook, Google, Microsoft, Twitter та інші[43]. 

Платформа створює з’єднання з базою даний з власними сутностями та має 

власну логіку реєстрації та авторизації користувачів. Для розпізнавання 

користувача, використовується спеціальний фільтр авторизації, який 

впроваджується, як атрибут над контролером в таким спосіб: 

 
[Authorized] 
public IHttpActionResultRoutedPoints(string returnType, int initPointNumber) 

{ 

} 
 

Фільтр авторизації працює після фільтру авторизації та перед іншими 

фільтрами, які запущені та діями, яка викликаються. Метою фільтру авторизації є 

розрізнення користувацького доступу, щоб конкретний користувач мав доступ до 

конкретних ресурсів в програмному забезпеченні. 

В даному випадку можна спросити та кастомізувати технологію авторизації, 

створення власному фільтру авторизації. Таке описання має бути наступим: 

 
public class ApiAuthorizedAttribute :AuthorizeAttribute 
{ 

protected override bool IsAuthorized(HttpActionContextactionContext) 

{ 

… 
} 

 

Логіка авторизації описана в класі AuthorizeAttribute class, тому можна 

унаслідуватись та перевизначити функцію IsAuthorized. Логіка авторизації дуже 

проста: користувач перевіряється токеном, який був виданий ним при логіні. 

Якщо він існує в списку токенів, тоді повертається значення true, та авторизація 

вважається пройденою, в іншому випадку повертається значення false, та сервер 

відповідає статусом “Unauthorized”, що означає відмову у наданні доступу. 

Коли відбувається авторизація, сервер перевіряє дані про користувача у 

списку користувачів в базі даних. Якщо такі дані існують та вони вірні, то 

генерується токен, який запам’ятовується в поточному списку сесій та 

повертається на клієнтську сторону. Клієнтська сторона зберігає його у себе та 



 

підписує запити, які відбуваються після авторизації. В іншому випадку, 

повертається статус “Unauthorized”, що означає те, що користувач з такими 

даними входу не існує. 

Пароль зберігається і базі даних в MD5 шифрі, тому адміністратор бази 

даних не може його прочитатиit. Так, порівняння відбувається за введеним 

паролем, який трансформується в MD5 хеш. 

Для включення фільтру авторизації, потрібно використовувати власний 

атрибут: 

 
[ApiAuthorized] 

public IHttpActionResultRoutedPoints(string returnType, int initPointNumber) 
{ 

} 

 

4.3.2 Реалізація користувацького інтерфейсу для авторизації 

Для реалізації інтерфейсу була використана бібліотека React. Інтерфейс має 

один компонент. Даний компонент включає в себе два текстових поля для 

введення та одну кнопку логіну, що відправляє запит на сервер, та якщо 

авторизація успішна, то на клієнт повертається токен, який зберігається в змінних 

сесії. Якщо авторизація неуспішна, то дані вводу очищаються. Логіка взаємодії 

між клієнтом та сервером описана  окремим шаром для таких запитів. 

 

4.4 Реалізація алгоритмів математичних моделей 

 

Даний підрозділ містить опис реалізації вибраних та розроблених 

математичних моделей. 

 

4.4.1 Реалізація користувацького інтерфейсу моделі розповсюдження 

забруднення 

Для впровадження даної моделі, повинен бути розроблений правильний 

користувацький інтерфейс, який відображає, як гідрогеологічні, так і географічні 

характеристики. Карта з точками, з якими можна взаємодіяти, тобто точками, які 

взаємодіють з користувачем – є достатньо зрозумілим та коректним варіантом. 

Для початку моделювання, користувач має ввести: 

Географічні дані. Вибрати точки, які включені в симуляцію. 

Гідрогеологічні дані та дані надзвичайних ситуацій. Введення маси виливу 

та поточні вирита води в конкретних точках. 

Для реалізації карти з клієнтської сторони, Google Maps API мають бути 

включені. 

 

Google Maps API. Google Maps API- це JavaScript бібліотека, яка 

постачається при взаємодії з зовнішньою JavaScript бібліотекою в HTML файл 

[40]: 

 
<script src=”https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=YOUR_API_KEY&callback=initMap” 

async defer></script> 



 

 

API використовує метод коллбеків, тобто виклику зазначеною функції після 

коректного завантаження.  Коли, функція initMap викликається, то в ній має бути 

ініціалізована карта та точки, завантажені з бази даних. 

 
Map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), 

{ 

zoom: 8, 
center: 

{ 

lat: 48.437, 
lng: 22.686 

},  

mapTypeId: "terrain", 

howTooltip: true, 
showInfoWindow: true 

}); 

 

Такі точки мають мати можливість взаємодії. Для того, щоб зробити їх 

такими, потрібно додати правильний обробник. Приклад такого коду наступний: 

 
varmarker = newgoogle.maps.Marker({ 

position: new google.maps.LatLng(point.XCoordinate, point.YCoordinate), 

map: Map, 

label: point.PointName, 

id: point.Id, 

icon: point.PointTypePath 

}); 

marker.addListener("click", function (event) { markerClickListener(point, marker); }); 

 

Коли користувач натискає на точку, функція marker Click Listener() починає 

своє відпрацювання. 

 

4.4.2 Реалізація користувацького інтерфейсу для показу динаміки забруднення 

Для реалізації інтерфейсу використовується бібліотека React з синтаксисом 

Typescript та надбудовою Redux.  

Для користувача, це є вікно-діалог, яке має містити відображений графік 

розповсюдження забруднення.  

Для відображення графіку використовується бібліотека ApexCharts.  

Для реалізації взаємодії з графіком було виділено окремий компонент. 

Спочатку в даному компоненті повинні бути визначені «опції» - спеціальні 

налаштування для відображення графіку: 

 
this.options = { 

            chart: { 

                height: 350, 
                type: 'line', 

                zoom: { 

                    enabled: false 
                } 

            }, 



 

xaxis: { 

                title: { 

                    text: 'Time, hours' 
                } 

            }, 

yaxis: { 
                title: { 

                    text: 'Concentration, mg/l' 

                } 

            }, 
            stroke: { 

curve: 'straight' 

            }, 
            grid: { 

row: { 

                    colors: ['#f3f3f3', 'transparent'], // takes an array which will be repeated on columns 

                    opacity: 0.5 
                }, 

            }, 

        }; 
this.series = [ 

            { 

                name: "Concentration", 
                data: time 

            }, 

            { 

                name: "MAC", 
                data: level 

} 

        ] 
    }; 

 

В даній частині коду ініціалізується, як набір даних, так самі налаштування 

відображення графіку. 

Далі компонент, що викликається та є основною логікою відображення 

графіку: 

 
return ( 

<div> 

<Chartoptions={this.options} series={this.series} height="100%"/> 
</div> 

        ); 

 

Даний компонент обертається контейнером, який включає в себе шар Redux 

– головного функціонального шару для модуля. Шар має своє сховище та набір 

функцій, який відображено у окремому класі TypeScript, що містить в собі 

збережені дані та окремий шар для запитів на сервер: 

 
classActionCreator { 
publicstore : any; 

publicconstructor(){ 

this.store = createStore(rootReducer); 

    } 
… 



 

} 

 

constactionCreator = newActionCreator(); 
exportdefaultactionCreator; 

 

Також існує одне підсховище: 

 
exportdefaultcombineReducers({ 

diffusionReducer 
}); 

 

Така архітектура модулю буде мати хорошу підтримуваність коду та 

читабельність. 

 

4.4.3 Робота с картами 

Для адекватної взаємодії з картами, було введено поняття точки, що є 

найменшою одиницею для такої взаємодії.  

Точка має стани, які супроводжуються спеціальними позначеннями. 

Існують такі 3 стани: 

1. Точка-кандидат до обчислення. Служить, як звичайна точка, що може 

бути вибрана. Якщо точка вибрана, то відбувається перевірка, чи Початкова точка 

вже була вибрана. 

Якщо вона не вибрана, то дана точка стає Початковою точкою, і 

відображається, як шлях з тільки доступних точок по їх відношенню, тобто тільки 

тих точки, які ідуть по маршруту течії. 

2. Якщо наступна точка вибрана, то всі точки за руслом річки до Початкової 

точки будуть відмічені, як точки обчислення моделювання географічних даних і 

вважають введеними. 

Позначки такого типу точок показані на Рис. 4.1. 

 

 
Рисунок 4.1 -Позначка точки-кандидата в обчислення 

 

Початкова точка викиду. Визначає початкову точку обчислення. Коли вона 

вибрана, всі наступні точки, що йдуть за маршрутом будуть показані. Всі наступні 

точки в стані «Точки-кандидата до обчислення». 

Позначки такого типу показані на Рис 4.2. 

 

 
Рисунок 4.2 -Позначка початкової точки викиду 

 

3. Обчислювана точка. Вказує на те, що ця точка вже включена в 

моделювання. Остання "вимірювана точка" - це остання точка поточного 

моделювання. 

 

 
Рисунок 4.3 - Позначка обчислюваної точки 



 

 

Всі стани змінюються і формуються через сервер, використовуючи AJAX 

запити, тобто JavaScript надсилає запити, сервер змінює стан і надсилає результат 

до клієнта, що правильно його опрацьовує. 

 

Дані щодо надзвичайних ситуацій та гідрогеологічних даних. Коли 

географічні характеристики вказані, гідрогеологічні дані, та дані надзвичайних 

ситуацій мають бути вказані. Такі характеристики можна отримати, спираючись 

на інформації, яку потрібно ввести: 

 маса викиду в річку; 

 поточні витрати води для кожної точки. 

Найкращий варіант для вводу таких даних – це спливаюче вікно. 

Після того, як дані були вибрані, спливаюче вікно з потрібними даними до 

вводу повинно з’явитись. 

Першим кроком, повинна бути введена маса забруднення. Для 

полегшення вводу, числа мають бути введені в тонах. Приклад частини вводу 

вказано на рис. 4.4. 

 

 
Рисунок 4.4 -Введення маси 

 

Другим кроком, поточні витрати води для кожної точки повинні бути 

внесені в таблицю з текстовими полями, що вимагають введення таких даних. Для 

спрощення такого вводу, всі дані вже введені.  

Значення повинні бути взяті в характеристики "середні витрати води в даній 

точці". Всі дані мають бути введені в м3/сек.  

Зразок такого вводу показаний на рис. 4.5. 

 

 
Рисунок 4.5 -Введення поточних витрат 

 

Як результат, повинно відобразити вікно, що показано на рис. 4.6. 

 



 

 
Рисунок 4.6 -Результуюче вспливаюче вікно 

 

Дане вікно поставляється сервером в вигляді HTMLформи, та після кліку 

OK, результат буде зібрано та відправлено на сервер. 

 

4.4.4 Обчислення результату 

Після того, як результат буде відправлений на сервер, його обчислення 

починається з використанням спеціальних методів.  

Розрахунок розпочнеться з другої точки, оскільки перша точка - точка 

викиду речовини. За допомогою гідрогеологічних формул, наведених у розділі 3, 

обраних із моделі, утворюється результат у вигляді пікової концентрації в заданій 

точці та час, через який цей пік буде там. Існують перетворення величин від 

спрощених до тих, які потребує модель (наприклад, тони на міліграми).  

Після формування результатів усіх перетворень та результатів відбувається 

розрахунок і список точок з результатом на виході, надсилається клієнту як 

відповідь. 

 

4.4.5 Відображення результату 

Після того, як обчислення були прийняті, вони мають бути правильно 

відображені на інтерфейсі.  

Для зрозумілого та точного сприйняття результату він повинен бути 

відображений у вигляді таблиці та графіка. 

У таблиці показано результат з точними даними в конкретних точках, що 

відображають:  

 номер точки; 

 ім’я точки; 

 результат часу подорожі піку (мг/л); 

 пік концентрації в заданій точці (мг/л). 

Приклад такої таблиці показано на рис. 4.7. 

 

 



 

 
Рисунок 4.7 -Приклад табличного результату 

 

Графік також відображає результат на інтерфейсі. Графік можна описати 

вісями, де X– час, Y– концентрація. Кожна точка має бути підписана номером. 

Цим номером є унікальний номер точки.  

Приклад такого графіку можна побачити на рис. 4.8. 

 

 
Рисунок - 4.8. Приклад графіку 

 

Як можна побачити на рис. 4.8, існує ще одна лінія, що означає ГДК 

скинутої речовини. Скинуту речовину можна вибирати в випадаючому вікні 

справа. 

 

Google Charts API. Таблиця та графік виводяться, використовуючи Google 

Charts API.  

Для включення бібліотеки в проект, вона має бути імплементована в такий 

спосіб: 

 
<script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script> 

 

Після того, як підключення відбулось, таблиця та діаграма стають 

доступними, тому можуть бути ініціалізовані. 



 

Для ініціалізації таблиці спочатку слід створити екземпляр Google DataTable 

і додати стовпці з рядками. Далі, за допомогою DataTable, клас Table може бути 

ініціалізований прив'язкою до DataTable. Приклад коду наведено нижче: 

 
this.tableData = newgoogle.visualization.DataTable(); 
this.tableData.addColumn('number', _("NumberOfPoint")); 

this.tableData.addColumn('string', _("NameOfPoint")); 

this.tableData.addColumn('string', _("TravelTime")); 
this.tableData.addColumn('string', _("Concentration")); 

… 

GTable = new google.visualization.Table(document.getElementById('dataTable')); 
GTable.draw(this.tableData, { showRowNumber: false, width: '100%', height: '25%', float: 'right' }); 

 

Для ініціалізації діаграм також слід створити екземпляр Google DataTable, 

де є можливість налаштувати поведінку діаграми, використовуючи "спеціальні 

вставки".  

У цьому випадку підказку слід налаштувати. Ця підказка була створена за 

допомогою HTML, яке було згенероване сервером, після того як буде викликано 

вікно підказки для конкретної точки. Прикладом такої підказки може бути 

інформація про конкретну точку. 

Нижче наведено приклад створення графіків за допомогою налаштування 

підказки: 

 
this.chartData = new google.visualization.DataTable(); 
this.chartData.addColumn('number', _("Time")); 

this.chartData.addColumn('number', _("Concentration")); 

this.chartData.addColumn({ type: 'string', role: 'annotation' }); 
this.chartData.addColumn({ type: 'string', role: 'tooltip', p: { html: true } }); 

for (let i = 1; i<this.resultData.length; i++) { 

try { 

this.chartData.addRow([ 
this.resultData[i].DataPoint.Time, 

this.resultData[i].DataPoint.Concentration, 

this.resultData[i].Id.toString(), 
this.formAndGetPointTooltip(this.resultData[i]) 

]); 

} 

catch(e){} 
} 

LinearChart = new google.visualization.LineChart(document.getElementById('chart')); 

LinearChart.draw(this.chartData, { 
tooltip: { isHtml: true }, 

vAxis: { 'title': _("Concentration") }, 

hAxis: { 'title': _("Time") }, 
visibleInLegend: false, 

legend: { position: 'none' } 

}); 

 

Налаштування підказки визначається у стовпці "підказка": 

 
this.chartData.addColumn({ type: 'string', role: 'tooltip', p: { html: true } }); 

 



 

При додаванні рядку, виконується функція, яка робить запит на сервер і 

приймає результат: 

 
this.formAndGetPointTooltip(this.resultData[i]) 

 

Особливість тут полягає в тому, що сервер будує управління лише в той 

момент, коли це було потрібно. Цей принцип побудови допомагає не 

перевантажувати клієнтські ресурси, тим самим збільшуючи швидкість роботи з 

додатком. 

 

4.4.6 Локалізація 

Локалізація програмного забезпечення є хоч і простим, але доволі важливим 

етапом в розвитку програмного забезпечення. 

Локалізація - засіб адаптації комп'ютерного програмного забезпечення до 

різних мов, регіональних особливостей та технічних вимог цільової мови[44]. 

Оскільки клієнт написано мовою JavaScript, а сервер –C#, то в даному 

підрозділі описано процес додавання локалізації у обидві мови. 

 

Локалізація C#. Для додавання локалізації C# потрібно створити файл 

ресурсу, що за замовчанням буде приймати англійську мову.  

 

Вікно додавання ресурсу в проект показано на рис. 4.9. 

 

 
Рисунок 4.9 – Вікно додавання ресурсу у файл 

 

Далі, потрібно налаштувати його як вказано на рис 4.10: 

 



 

 

Рисунок 4.10 – Налаштування файлу ресурсу 

 

Як видно з рис. 4.10 потрібно змінити такі налаштування: 

Build Action - EmbeddedResource. Це означає, що даний файл є 

вмонтований в бібліотеку ресурсом; 

Custom Tool – Public Res XFile Code Generator; 

Custom Tool Namespace – потрібно вибрати Resources.  

 

Якщо використовуються інші мови, то потрібно додати інші файли ресурсів 

з приблизними налаштуваннями, та таким самим іменем, але іншою приставкою 

до імені (наприклад, якщо файл ресурсу називається Resource.resx, то файл 

ресурсів німецькою мовою має називатись Resource.de.resx). 

Після цього можна приступити до формування ресурсів.  

Приклад файлу формування ресурсів показано на рис 4.11. 

 

 
Рисунок 4.11 – Вікно формування локалізації 

 

Варто підмітити, що Resource–це є клас, а значення колонки Name є 

змінною [45]. 

Надалі до змінних локалізації потрібно звертатись так: 



 

Resource.*код країни* 

 

Локалізація JavaScript. Для локалізації коду додано приблизно такий 

JavaScript файл: 

 
let localeData = {}; 

let defaultLocal = "en"; 

function _(str) { 
    return LocalizationResources._(str, defaultLocal); 

} 

 
class LocalizationResources { 

    static registerLocale(locale, data) { 

        if (!localeData.hasOwnProperty(locale)) { 

localeData[locale] = {}; 
        } 

        for (var str in data) { 

            if (data.hasOwnProperty(str)) { 
localeData[locale][str] = data[str]; 

            } 

        } 

    } 
 

    static _(str, locale) { 

        locale = locale || _.DefaultLocal; 
        if (localeData.hasOwnProperty(locale) &&typeoflocaleData[locale] == "object") { 

            if (localeData[locale].hasOwnProperty(str)) { 

                return localeData[locale][str]; 
            } 

        } 

        return str; 

} 
} 

 

Як видно з коду файл містить деякий клас, що має статичний метод, у який 

передається сама назва змінної. Далі відбувається пошук в масив із змінних, які 

були додані раніше. Якщо є співпадіння, то ресурс з вибраною мовою 

повертається назад. Мову можна визначити або шляхом передавання другого 

аргументу в метод, при цьому змінна DefaultLocale автоматично визначить мову. 

Щодо реєстрації змінних потрібно створити метод, який викличе метод 

додавання змінної локалізації до відповідного масиву.  

Приклад для англійської мови такий: 
LocalizationResources.registerLocale("en", { 
 "Time": "Time, h", 

 "Concentration": "Concentration, mg/l", 

 "NumberOfPoint": "Number of point", 
 "NameOfPoint": "Name of point", 

    "TravelTime": "Travel time, h" 

}); 

 

Далі, до змінної потрібно звертатись так: 
_(“Time”); 

Таким чином, локалізація для клієнтської сторони буде додана. 



 

 

Висновки 

 

У цьому розділі описані основні принципи етапу впровадження, які 

допомагають створити систему необхідних обчислень. 

Можливості використаних платформ API спрощують процес розробок. 

Кожен із принципів реалізації був організований відповідно до принципів та 

архітектурних рішень, описаних у розділі 3 із вимог, описаних у розділі 2. 

  



 

ВИСНОВКИ 

 

У  роботі  міститься описання результатів вибору власних методів та 

основних принципів розробки програмного продукту, призначеного для 

моделювання  відслідковування динаміки розповсюдження забруднювачів  у 

водних об’єктах. 

1. Проаналізовано існуючі моделі та методи програного моделювання, 

направлені на вирішення аналогічних проблем, визначені їх переваги та недоліки. 

Аналіз параметрів та підходів розроблених методів програмного 

моделювання став підґрунтям для створення чіткого технічного завдання, що 

закладене в  основу розробки описаного програмного продукту. 

2. Вибрана існуюча модель, яка найбільше відповідає вимогам технічного 

завданням розробленого програмного додатку.  

3. Розроблене технічне завдання, що містить базові визначення, 

функціональні та нефункціональні вимоги до додатку. 

Базові визначення включають опис термінів та принципів, використаних в 

програмному продукті.  

Функціональні вимоги базуються на наборі сценаріїв, вимогах до 

використаної математичної моделі, що закладені в основу за стосунку. 

Нефункціональні вимоги визначають нефункціональні характеристики, 

використані при розробці додатку.  

4.  Описана архітектура системи модулів,  кожен з яких має свої принципи 

та зону відповідальності, що забезпечує гнучкість та розширюваність  

програмного продукту. Автономність модулів дає можливість перевикористання 

коду. 

5. В основі додатку реалізовані алгоритми багатоточковості та 

мультимаршрутизації. 

6. Використання принципів автоматизації тестування підтримують  

програмний код та підтверджують його коректність. 

7. Шляхом використання спеціальних коефіцієнтів вирішена проблема 

спрощення введення вхідних даних. 

8. В основі  принципів проектування системи додатку використані 

широковживані бібліотеки та плагіни, чим додається можливість авторизації, 

гнучкості в налаштуваннях для основного функціоналу клієнтської сторони. 

9. З метою подальшого розширення можливостей додатку на регіональній 

основі додана можливість зміни параметрів географічної локалізації, 

характеристик параметрів досліджуваних об’єктів тощо. 

Перевагою програмного продукту є те, що він дозволяє швидко та 

оперативно обчислити розподіл забруднювачів у разі їх проникнення у річку та 

дати прогноз небезпеки навколишньому середовищу та населенню у визначені 

моменти поточного часу. 


