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ВСТУП 

 

Широке поширення інформаційних технологій дозволило різним компаніям 

спростити свою роботу, використовуючи глобальну мережу Інтернет. Веб-сайти 

стали можливістю не тільки рекламувати свою компанію для залучення нових 

клієнтів, але і надавати доступ співробітникам до інформації внутрішнього 

користування. Такі веб-сайти є інформаційно-довідковими системами, які 

дозволяють скоротити або спростити частину роботи. 

До числа компаній, які зацікавлені в створенні інформаційно-довідкової 

системи, відноситься ТОВ «СФС». На момент початку розробки у компанії був 

відсутній моніторинг ftp-серверів і не був налагоджений режим отримання та 

здачі p2-card в архів. Перевірка інвентаризаційного обладнання, проходила в excel 

файлі, через звичайний пошук. 

Необхідність систем управління для власників сайтів почала даватися 

взнаки в той момент, коли кількість матеріалів на веб-сайтах почала стрімко 

зростати. Це призвело до того, що традиційні «ручні» технології розробки і 

підтримки сайтів, коли сайт складався з статичних сторінок і набору додаткових 

спеціалізованих скриптів, стали не встигати за швидко змінними умовами бізнесу. 

Введення даних на сайт вимагало (як мінімум) знання технологій HTML / CSS 

верстки, зміни структури сайтів були пов'язані з каскадним зміною великої 

кількості взаємозв'язаних сторінок. Різні автоматизовані механізми, на зразок 

гостьових книг і новинних стрічок, упроваджені на сайтах як окремі скрипти і, як 

правило, написані різними фахівцями, перестали задовольняти вимогам безпеки. 

Актуальність розробки систем управління сайтом обумовлена необхідністю 

автоматизувати процес роботи з сайтом. Оперативне оновлення (додавання / 

видалення / редагування) змісту, настройка модулів системи повинні 

виконуватися не розробниками, а людьми, чиї пізнання в IT можна 

охарактеризувати як "користувач ПК", тобто співробітниками компанії. Метою 

даного дипломного проекту є створення web-сайту, для компанії ТОВ «СФС». 

Даний сайт повинен розширити можливості системи в області адміністрування, 



збільшити кількість інформації, що подається; головним завданням 

розроблюваної системи є спрощення роботи деяких відділів компанії. 

Ключовими змінами при розробці сайту повинні стати: моніторинг 

ftp-серверів, архів використання p2-card, інвентаризація обладнання. 

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання: 

 Проаналізувати технології побудови web-сайтів. 

 Проаналізувати режим роботи відділів компанії. 

 Спроектувати веб-сайт, який надає можливість моніторингу роботи 

компанії. 

 Розробити і розгорнути веб-сайт. 

 Провести техніко-економічне обґрунтування розробки програми і 

розрахунку кошторису витрат, ціни, прибутку, економічного ефекту 

від застосування програми. 



 

ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

 

У цій дипломній роботі використані наступні позначення та скорочення: 

АРМ - Автоматизоване робоче місце; 

ЕОМ - Електронна обчислювальна машина; 

ПО - програмне забезпечення; 

ВС - обчислювальна система; 

ОС - операційна система; 

Файлова підсистема - регламент, який визначає спосіб організації, 

зберігання та іменування даних на носіях інформації; 

СУБД - система управління базами даних; - softwaredevelopmentkit (кошти 

для розробки програмного забезпечення); - HyperTextMarkupLanguage (мова 

розмітки гіпертексту); - StructuredQueryLanguage (мова структурованих запитів); 

Веб-браузер (від англ. Web-browser) - програмне забезпечення для 

перегляду веб-сайтів; 

Веб-сторінка (від англ. Web-page) - документ або інформаційний ресурс до 

якого здійснюється доступ за допомогою веб-браузера; - PHP: 

HypertextPreprocessor (PHP: препроцесор гіпертексту); - 

HyperTextTransportProtocol (протокол передачі гіпертексту); 

Посилання - запис, що зв'язує між собою частини документа, класифікаційні 

ділення або предметні рубрики; 

Кешування - процес занесення інформації в проміжний буфер з швидким 

доступом, для зменшення навантаження на веб-сервер. сервер - вільний 

веб-сервер, завданнями якого є: прийняття запитів HTTP, видача 

HTTP-відповідей. 

 

 

 

 



1 АНАЛІЗ ПОБУДОВИ WEB-САЙТУ 

 

1.1 Методи і технології побудови web-сайтів 

Створення Web-сайтів є однією з найважливіших технологій розробки 

ресурсів Інтернет. Web-сайт - це інформаційний ресурс, що складається з 

пов'язаних між собою гіпертекстових документів, розміщених на Web-сервері і 

має індивідуальну адресу [1]. Web-сторінка являє собою текстовий файл з 

розширенням * .html, який містить текстову інформацію і спеціальні команди - 

HTML - коди, що визначають в якому вигляді ця інформація буде відображатися у 

вікні браузера [2]. Web-сайт - це інформаційний продукт, що представляє собою 

сукупність сторінок, об'єднаних за змістом і розташованих на одному 

Web-сервері. 

Якщо сайт складається з безлічі сторінок або він повинен часто 

оновлюватися, то перевага динамічної організації стає очевидним. Розробникам 

Web-сайту не треба переписувати всю сторінку при зміні її інформаційного 

наповнення або дизайну. Сторінки не зберігаються цілком, а формуються 

динамічно при зверненні до них. 

Таким чином, відділення дизайну від контенту є головною відмінною рисою 

динамічних сайтів від статичних. На цій основі можливі подальші удосконалення 

структури сайту, такі як визначення різних призначених для користувача функцій 

і автоматизація бізнес-процесів, а найголовніше, контроль що надходить на сайт 

контенту. 

Розробка сайту включає в себе цілий комплекс процесів, від яких залежить 

ефективний кінцевий результат. Формування цілей і завдань сайту. Навігаційна 

схема Web-сайту залежить від його структури і визначає те, як користувач буде по 

ньому переміщатися і отримувати доступ до інформації, яку Ви надаєте. Простота 

і зручність навігації є одним з найважливіших чинників. Користувачі повинні 

швидко і легко перейти на будь-яку сторінку Web-сайту, в тому числі на 

початкову [3]. 

Саме на цьому етапі закладаються основні принципи роботи сайту, його 



структура, формується загальне уявлення про подальшу роботу над проектом. 

Також на цьому етапі необхідно придумати назви розділів сайту, заголовки 

сторінок, визначити переходи між ними, тобто продумати логічну структуру 

розміщення інформації. Тут же треба включити, якщо необхідно, способи 

спілкування з користувачами в рамках сайту - коментарі до статей, форум, чат, 

гостьову книгу. В результаті цього етапу повинна бути сформована ясна і логічна 

структура розміщення інформації на сайті - ніщо так не втомлює при пошуку 

потрібної інформації, як погано структуровані сайти. 

Проблема створення інтуїтивно-зрозумілого інтерфейсу вирішується за 

допомогою вивчення вже готових систем. Використання стандартних 

компонентів дозволить користувачеві простіше орієнтуватися в системі, що 

поліпшить процес сприйняття інформації. Проблема можливості поповнення 

матеріалів вирішується, за допомогою створення додаткових елементів програми, 

що дозволяють адміністратору ідентифікувати себе в системі і додавати або 

змінювати матеріали системи (адміністраторський модуль). 

Для створення динамічного сайту можливі два шляхи. По-перше, це 

написання власних програм, що відповідають за створення необхідних шаблонів і 

підтримують необхідні функції. При цьому створена система буде повністю 

відповідати потребам, однак можливо зажадає великих програмістів зусиль і часу. 

Другий шлях - це скористатися вже існуючими системами, які і називаються 

системами управління Web-контентом [4]. 

Перевагою цього шляху є зменшення витрат часу і сил. До його недоліків 

можна віднести зниження гнучкості, надання недостатнього або надмірного 

набору можливостей. 

Як можна застосувати підходів при розробці сайтів широко 

використовуються різні бібліотеки містять механізми генерації HTML коду. 

Бібліотеки можуть містити як механізми зберігання інформації системи, так і 

засоби адміністрування і редагування інформації системи. Використання таких 

бібліотек дозволяє привести розроблену систему до якогось спільного виду, а 

значить в подальшому витрачати менше часу на вивчення системи новими 



співробітниками, скоротити час розробки (за допомогою використання вже 

наявних в бібліотеці алгоритмів). 

Під контентом (дослівний переклад англійського терміна content, що 

означає зміст, вміст) розуміють інформаційне наповнення сайту - тобто всі типи 

матеріалів, які знаходяться на сервері: web-сторінки, документи, програми, 

аудіофайли, фільми і так далі. Таким чином, управління контентом - це процес 

управління подібними матеріалами. Він включає наступні елементи: розміщення 

матеріалів на сервері, видалення матеріалів з сервера, коли в них більше немає 

необхідності, організацію (реорганізацію) матеріалів, можливість відстежувати їх 

стан. 

Система управління вмістом / контентом (англ. Content management system, 

CMS) - комп'ютерна програма або система, яка використовується для 

забезпечення і організації спільного процесу створення, редагування і управління 

текстових і мультимедіа документів (вміст або контенту) [5]. Зазвичай це вміст 

розглядається як неструктуровані дані предметної завдання на противагу 

структурованих даних, зазвичай знаходяться під управлінням СУБД). 

Зараз існує безліч готових систем керування вмістом сайту, в тому числі і 

безкоштовних. Їх можна розділити на три типи, за способом роботи: 

Генерація сторінок за запитом. Системи такого типу працюють на основі 

зв'язки «Модуль редагування → База даних → Модуль уявлення». Модуль 

уявлення генерує сторінку з вмістом при запиті на нього, на основі інформації з 

бази даних. Інформація в базі даних змінюється за допомогою модуля 

редагування. Сторінки заново створюються сервером при кожному запиті, що в 

свою чергу створює додаткове навантаження на системні ресурси. Навантаження 

може бути багато разів знижена при використанні коштів кешування, які є в 

сучасних веб-серверах. 

Генерація сторінок при редагуванні. Системи цього типу суть програми для 

редагування сторінок, які при внесенні змін до змісту сайту створюють набір 

статичних сторінок. При такому способі жертвують інтерактивність між 

відвідувачем і вмістом сайту. 



Змішаний тип. Як зрозуміло з назви, поєднує в собі переваги перших двох.  

Може бути реалізований шляхом кешування - модуль уявлення генерує сторінку 

один раз, надалі вона в кілька разів швидше завантажується з кешу. Кеш може 

оновлюватися як автоматично, по закінченню деякого терміну часу або при 

внесенні змін до певні розділи сайту, так і вручну по команді адміністратора. 

Інший підхід - збереження певних інформаційних блоків на етапі редагування 

сайту і збірка сторінки з цих блоків при запиті відповідної сторінки користувачем. 

Термін контент-менеджер позначає рід професійної діяльності - редактор 

сайту. 

Велика частина сучасних систем управління вмістом реалізується за 

допомогою візуального (WYSIWYG) редактора - програми, яка створює 

HTML-код зі спеціальної спрощеної розмітки, що дозволяє користувачеві 

простіше форматувати текст. 

 

1.2 Аналіз вимог до системи 

Для успішного функціонування системи існує ряд вимог до апаратного і 

програмного забезпечення. 

Системні вимоги, що пред'являються до Web-сайтів, залежать від класів 

виконуваних завдань. Так деякі системи, що зберігають безліч інформації і 

вимагають її постійної обробки вимагають великі обчислювальні можливості і 

великі обсяги пам'яті для зберігання інформації. Можливе використання 

розподілених систем зберігання інформації і розподілених обчислювальних 

систем. 

Розроблюваний сайт повинен щодня і цілодобово надавати інформацію 

користувачеві. Тому головною вимогою до системи є її постійна робота і 

готовність до обробки запитів користувача. 

Програмні системи, є Інтернет сайтами вимагають певні умови для роботи. 

Для роботи таких систем потрібно веб-сервер. Веб-сервера відповідають за 

передачу даних по мережі. В якості такого сервера використовують «Apache» або 

«Nginx» [6]. 



У нашому випадку використання «Apache» є оптимальним тому, що для 

нього існує безліч конфігураційних програм, що дозволяють налаштувати 

веб-сервер для роботи з будь-якими мовами, генерації текстової інформації ( 

"php", "ruby", "perl"). 

Для розробки сайтів, існує загальноприйнятий шаблон проектування MVC 

[7]. Даний шаблон показує, що сайти мають три підсистеми: підсистема 

зберігання інформації, підсистема перетворення і підготовки даних для подачі 

користувачеві, підсистема відображення даних користувачеві. 

Підсистема зберігання інформації може використовувати різні способи для 

зберігання і пошуку даних, такі як текстові файли, файли - проектуються в 

пам'ять, зберігання в оперативній пам'яті, використання сторонніх додатків для 

зберігання інформації (наприклад, СУБД). 

Використання СУБД є найбільш зручним і популярним серед описаних 

способів зберігання інформації [8]. 

Плюсами СУБД є: можливість використання в якості виділеної підсистеми, 

що дозволяє просто відокремлювати її від інших підсистем і використовувати в 

якості частини іншої системи [9]. А також можливість подання об'єктів системи, 

як реляційних моделей широко використовуються в усіх сучасних мовах 

програмування, можливість завдання залежностей даних між собою для 

досягнення логічного зв'язку. 

Підсистема перетворення і підготовки даних для подачі користувачеві - 

являє собою набір класів обробних запити користувача, що подаються в систему 

тим чи іншим чином. Ця підсистема нерозривно пов'язана з системою 

відображення інформації, тому, що всі дії здійснюються підсистемою 

відображення інформації вимагають використання підсистеми підготовки даних, а 

всі дії підготовки даних запускаються в результаті роботи підсистеми 

відображення інформації. 

Як відомих практик розробки такої системи, є використання класів - для 

створення інтерфейсів доступу до даних підсистеми зберігання інформації на 

використовувану мову програмування. 



Підсистема відображення інформації користувачеві в програмних системах 

надають собою Інтернет сайти є набором текстових файлів мають «HTML» 

формат. Цей формат є опис розташування графічних елементів на сторінці. Ця 

підсистема зазвичай використовує різного роду мови програмування для генерації 

сторінок «на льоту», в момент запиту користувача [10]. 

Завданням розроблюваної системи є подача необхідної інформації 

користувачеві. Таким чином, система є інформаційно-пошукової. 

Можна висунути такі вимоги до системи: наявність реляційної СУБД для 

зберігання даних, наявність «web» - сервера «Apache», для обробки запитів 

користувача; наявність мови генерації текстової інформації; можливість доступу 

до файлів і каталогів файлової системи використовуваної мови генерації текстової 

інформації. 

Для роботи таких підсистем досить потужностей сучасного користувача 

комп'ютера. 

 

1.3 Мова розмітки гіпертексту 

Мова розмітки гіпертексту - HTML (англ. Hyper Text Markup Language) - 

стандартна мова розмітки документів у Всесвітній павутині [2]. Більшість 

веб-сторінок створюються за допомогою мови HTML. Мова HTML 

інтерпретується браузером и Відображається у вигляді документа, в зручній для 

людини формі. є окремим випадки SGML (стандартної узагальненої мови 

розмітки). HTML створювався як мову для обміну Наукова и технічною 

документацією, придатною для використання людьми, які Не є фахівцями в 

області верстки. HTML успішно справлявся з проблемою. Більш складності 

SGML шляхом визначення невеликого набору структурних і семантичного 

елементів - дескрипторів. 

Дескриптори також часто називають «тегами». За допомогою HTML 

можливо легко створити відносно простий, але красиво оформлений документ. 

Крім спрощення структури документа, в HTML внесена підтримка гіпертексту. 

Мультимедійні можливості були додані пізніше. 



Спочатку мова HTML був задуманий і створений як засіб структурування та 

формування документів без їх прив'язки до засобів відтворення (відображення). 

В ідеалі, текст з розміткою HTML повинен був без стилістичних та 

структурних спотворень відтворюється на обладнанні з різною технічною 

оснащеністю (кольоровий екран сучасного комп'ютера, монохромний екран 

органайзера, обмежений за розмірами екран мобільного телефону або пристрою і 

програми голосового відтворення текстів). 

Текстові документи, що містять код на мові HTML, обробляються 

спеціальними додатками, які відображають документ в його форматованому 

вигляді. 

Такі додатки, звані «браузерами» або «інтернет-оглядачами», зазвичай 

надають користувачеві зручний інтерфейс для запиту веб-сторінок, їх перегляду (і 

виведення на інші зовнішні пристрої) і, при необхідності, відправки введених 

користувачем даних на сервер. 

 

1.4 Аналіз режиму роботи системи 

Режим роботи системи називається - розклад запусків і зупинок системи в 

залежності від дня тижня, часу доби. Режим роботи системи зазвичай 

розраховується з розрахунку часу роботи користувачів з системою, а також 

додаткових чинників (наприклад, режими роботи інших зв'язкових систем). 

Навантаження на сайт залежить від кількості користувачів використовують 

його одночасно і від кількості інформації запитуваної кожним користувачем. 

Так як розробляється сайт призначений для використання його всередині 

компанії, то кількість запитів на добу нічого очікувати бути важливим фактором, 

що потребують спеціальних засобів його оптимізації. 

Тому можна говорити про малому навантаженні на всі підсистеми. Таким 

чином, можна сказати, що в якості використовуваної СУБД досить 

використовувати програми з відкритим кодом такі як «MySQL» [8]. 

Дані СУБД надають можливість безкоштовного використання в будь-яких 

проектах. 



Як засоби, для розробки підсистеми перетворення і підготовки даних і 

підсистеми відображення інформації, розробнику допустимо використовувати 

відкриті системи управління даними базуються на різних мовах програмування, 

наприклад «Joomla» для «PHP». 

 

1.5 Інформаційно-довідкові системи 

Проаналізуємо існуючі системи, що представляють інформацію про 

моніторинг систем [11]. Скориставшись інтернет - пошукачем «Google» можна 

знайти безліч додатків для моніторингу систем. Виберемо дві поширених: 

«Zabbix» та «ManageEngineServiceDesk». 

Система моніторингу «Zabbix» - вільна система моніторингу та відстеження 

статусів різноманітних сервісів комп'ютерної мережі, серверів та мережевого 

обладнання. 

Для зберігання даних використовується MySQL, PostgreSQL, SQLite або 

Oracle. Веб-інтерфейс написаний на РНР. ZABBIX підтримує кілька видів 

моніторингу: - може перевіряти доступність і реакцію стандартних сервісів, Таких 

як SMTP або HTTP без встановлення будь-якого програмного забезпечення на 

спостережуваному хосте .agent - може бути встановлений на UNIX-подібних чи 

Windows хостах для отримання даних про навантаження процесора, використання 

мережі, дискового простору і т. Д виконання зовнішніх програм. ZABBIX також 

підтримує моніторинг через SNMP. 

Архітектура будівлі: сервер - це ядро  програмного забезпечення Zabbix. 

Сервер може віддалено перевіряти мережеві сервіси, є сховищем, в якому 

зберігаються всі конфігураційні, статистичні та оперативні дані, і він є тим 

суб'єктом в програмному забезпеченні Zabbix, який сповістить адміністраторів у 

разі виникнення проблем з будь-яким контрольованим обладнанням. Проксі - 

збирає дані про продуктивність і доступність від імені Zabbix сервера. Всі зібрані 

дані заносяться в буфер на локальному рівні та передаються Zabbix сервера, до 

якого належить проксі-сервер. Zabbix проксі є ідеальним рішенням для 

централізованого віддаленого моніторингу місць, філій, мереж, які не мають 



локальних адміністраторів. Він може бути також використаний для розподілу 

навантаження одного Zabbix сервера. В цьому випадку, проксі тільки збирає дані, 

тим самим на сервер лягає менше навантаження на ЦПУ і на введення-виведення 

діска.агент - контроль локальних ресурсів і додатків (Таких як жорсткі диски, 

пам'ять, статистика процесора і т. Д.) На мережевих системах, ці системи повинні 

працювати з запущеним Zabbix агентом. Zabbix агенти є надзвичайно 

ефективними через використання рідних системних викликів для збору 

інформації про статистику. 

Веб-інтерфейс - інтерфейс є частиною Zabbix сервера, і, як правило (але не 

обов'язково), запущений на тому ж фізичному сервері, що і Zabbix сервер. Працює 

на PHP, вимагає веб сервер 

Неочевидній особливістю веб-інтерфейсу Zabbix є той факт, що він не є 

фронтендом в традиційному розумінні цього слова: всі операції читання / запису 

веб-інтерфейс здійснює безпосередньо з базою даних, минаючи власне сервер 

zabbix. 

Таким чином, якщо не враховувати гіпотетичну можливість запису 

користувачем в СУБД безпосередньо (що сильно ускладнюється відсутністю 

гарантій сумісності структури бази даних від версії до версії), то по-перше сервер 

zabbix без веб-інтерфейсу виявляється просто нефункціональним, а по-друге - 

сторонні розробники на практиці не можуть написати «альтернативний» 

веб-інтерфейс, оскільки той повинен буде прив'язуватися до бази даних, 

специфікація якої може змінюватися без попередження від розробників Zabbix 

абсолютно довільним про разом. 

Огляд можливостей: 

 Розподілений моніторинг аж до 1000 вузлів. Конфігурація молодших вузлів 

повністю контролюється старшими вузлами, що знаходяться на більш 

високому рівні ієрархії. 

 Сценарії на основі моніторингу 

 Автоматичне виявлення 

 Централізований моніторинг лог-файлів 



 Веб-інтерфейс для адміністрування і настройки 

 Звітність і тенденціімоніторінг 

 Підтримка високопродуктивних агентів (zabbix-agent) практично для всіх 

платформ 

 Комплексна реакція на події 

 Підтримка SNMP v1, 2, 3 

 Підтримка SNMP пасток 

 Підтримка IPMI 

 Підтримка моніторингу JMX додатків з коробки 

 Підтримка виконання запитів в різні бази даних без необхідності 

використання скриптовой обв'язки 

 Розширення за рахунок виконання зовнішніх скриптів 

 Гнучка система шаблонів і груп 

 Можливість створювати карти мереж 

Серед плюсів системи виділимо: зручність інтерфейсу користувача, великі 

можливості налаштування моніторингу системи. Серед мінусів системи: складна 

настройка моніторингу, відсутність написання свого інтерфейсу, не спроможність 

підключати сторонні модулі. 

Система «ManageEngineServiceDesk» - це досконале веб-додаток для 

забезпечення роботи Служби технічної підтримки і управління активами. Система 

складається з декількох об'єднаних в єдине ціле блоків: обробки заявок, 

відстеження активів, закупівель, управління контрактами, порталу 

самообслуговування і бази знань. 

Служба технічної підтримки - потужна і проста у використанні система 

Служби технічної підтримки допомагає організаціям автоматизувати 

обслуговування клієнтів, сприяє підвищенню надійності і повноти IT-підтримки 

щодо як внутрішніх, так і зовнішніх клієнтів. 

Портал самообслуговування - зменшує кількість звернень до служби 

підтримки за рахунок використання порталу самообслуговування - веб-додатки, 

за допомогою якого користувачі можуть переглядати базу знань, направляти 



заявки або перевіряти статус відкритих заявок, не звертаючись безпосередньо до 

персоналу Служби підтримки. 

База знань - Надає фахівцям швидкий доступ до відповідей на питання за 

допомогою веб-додатки бази знань з широкими можливостями пошуку і 

прискорює таким чином рішення проблем. 

Оперативні Звіти - можливість отримати зведене зображення ваших запитів 

в службі допомоги на одинарним режимі перегляду звітів. 

Управління активами та інвентарем IT-відділу - можливість контролювати 

IT-активи всієї організації і отримувати точну інформацію про апаратне та 

програмне забезпечення робочих станцій під управлінням ОС Windows і Linux. 

Відстеження ліцензій на програмне забезпечення - контроль використання 

програмного забезпечення, припинення порушення ліцензійних угод, підтримка 

сумісності. Оптимізація витрат на програмне забезпечення за рахунок отримання 

точної інформації про те, що вже є і що дійсно потрібно придбати. 

Відстеження замовлень - Управління замовленнями IT-відділу за 

допомогою функції відстеження та автоматичного створення активів з замовлень. 

Каталог продуктів - створення повного списку всіх активів і типів 

продуктів, якими володіє організація, і підтримка статистики по кожному типу. 

Управління контрактами - відстеження всіх контрактів і договорів про 

оренду, пов'язані з технічною підтримкою / обслуговуванням, за допомогою 

Service Desk. Возможностьвсегда мати останні дані про закінчення терміну дії 

договорів. 

Інтеграція з OpManager - Service Desk щільно взаємодіє з OpManager, 

програмою для мережевого моніторингу, і може автоматично створювати запити 

при виявленні неполадок в мережі. 

Звіти - створення призначених для користувача звітів з необхідними полями 

у вигляді таблиці або матричної форми, або вибір із списку вже готових шаблонів. 

Плюсами цієї системи є: база знань, перевірка договорів і ліцензійного 

програмного забезпечення, моніторинг заявок. Мінусами системи є вузько 

спрямованість даної системи, відсутність можливості підключення додаткових 



можливостей. 

 

1.6 Класифікація послуг моніторингу 

В даний час ІТ-ресурси стають все більш доступними. У міру падіння 

вартості ІТ-ресурсів все більше число підприємств отримує до них доступ. 

Впровадження віртуалізації і розвиток концепції хмарних обчислень змінює 

вигляд типового центру обробки даних. Разом з тим статична ІТ інфраструктура 

замінюється динамічними рішеннями на базі віртуальних систем. Це дозволяє не 

тільки оперативно реагувати на зростаючі запити бізнесу, а й зменшує вартість 

обслуговування інформаційних систем. 

Все більшу популярність завойовує концепція хмарних обчислень, згідно з 

якою інфраструктура, платформа. 

Програмне забезпечення - легко надаються послуги. Даний підхід дозволяє 

користувачам не замислюватися про питання забезпечення працездатності 

фізичного обладнання та установки ПО, а використовувати ІТ технології 

виключно як інструмент для вирішення власних завдань. 

У такій ситуації велике значення набуває завдання реалізації процесу 

ефективного комплексного моніторингу ІТ інфраструктури підприємства і 

окремих її складових. Дане завдання не може бути вирішена без чіткого 

розуміння можливостей існуючих систем моніторингу для застосування в різних 

видах ІТ інфраструктур і їх складових. 

Аналіз вітчизняних і зарубіжних джерел показав, що усталеної класифікації 

систем моніторингу, що відповідають поставленій задачі немає. 

Система моніторингу інформаційних сервісів і критично важливих додатків: 

Спостереження за доступністю ІТ-послуг, що надаються користувачем 

(електронна пошта, доступ в інтернет). Також система надає аналітичні дані про 

якість надаваних ІТ-послуг, виробляючи оцінку їх доступності для користувачів 

за певні часові проміжки; 

Централізоване управління програмного забезпечення. Установка / 

видалення програмного забезпечення з мінімальними тимчасовими витратами; 



Поширення образів операційної системи - проводиться установка 

операційних систем на персональний комп'ютер і сервери з заздалегідь 

підготовлених еталонних образів операційної системи і з виконанням зумовлених 

послідовностей завдань (розбиття диска на розділи, введення в домен, установка 

необхідного програмного забезпечення і його конфігурація і т.д.) ; 

Управління оновленнями операційної системи - установка оновлень для 

програмного забезпечення та операційної системи як від компанії Microsoft так і 

від інших виробників програмного забезпечення; 

Моніторинг використання програмного забезпечення - відстеження 

кількості запусків зазначеного програмного забезпечення; 

Оцінка змін персонального комп'ютера - зіставлення конфігурації 

операційної системи і програмного забезпечення заздалегідь заданими 

шаблонами, наприклад, політикам безпеки або галузевим стандартам; 

Віддалене управління - віддалене підключення на персональний комп'ютер і 

сервери з можливістю детального розмежування рівня доступу. 

Також комплексні системи моніторингу мають такими базовими 

можливостями: 

Моніторинг продуктивності і доступності. 

Подібний моніторинг дозволяє вчасно виявити нештатну ситуацію і 

оперативно вжити заходів по ліквідації наслідків. 

Можливість комплексного моніторингу сервісів. 

Дозволяє забезпечити контроль роботи додатків і сервісів, таких як 

веб-портал, СУБД, поштова система тощо .; оцінка часу відгуку сервісу і 

отримати інформацію про неполадки до того, як про них повідомлять 

незадоволені користувачі. 

Комплексні транзакції активно використовуються для моніторингу баз 

даних, веб додатків, систем доставки пошти. 

Можливість управління подіями. 

Підсистема управління подіями - одна з основних компонентів моніторингу 

ІТ інфраструктури. Від грамотної систематизації подій залежить швидкість 



реакції адміністраторів на виникаючі неполадки. 

Одним з ключових характеристик системи моніторингу є можливість 

локалізації події, визначення точного місця виникнення відмови. 

Можливість комплексного підходу до моніторингу інфраструктури. 

Використання безлічі утиліт для моніторингу окремих компонентів 

інформаційної системи вже недостатньо для надійного контролю стану сервісів і 

обладнання. 

Звичайно, описаний вище функціонал можна забезпечити за допомогою 

декількох різних систем, але забезпечити ефективну взаємозв'язок компонентів і 

коректну обробку подій при такому підході практично неможливо. 

Можливість моніторингу віртуального середовища. 

Забезпечення можливості використання єдиного інтерфейсу для контролю 

як за фізичної так і за віртуальної складової інфраструктури є однією з 

обов'язкових функцій сучасної системи моніторингу. 

Багато системи використовують рідної API для збору інформації про 

віртуальних системах і дозволяють контролювати використання ресурсів пам'яті і 

CPU, стан сховищ, продуктивність віртуальних машин і процеси міграції машин 

між фізичними хостами. 

Можливість адаптивного розгортання і масштабування. 

Найчастіше моніторинг розгортається в уже працюючої інфраструктури і 

тому велике значення мають можливості автоматичного визначення мережевої 

топології, систем і працюючих сервісів. 

Подібні технології дозволяють істотно скоротити час на розгортання і 

налаштування системи моніторингу і надалі спрощують додавання нових 

пристроїв і навіть цілих сегментів мережі. Велике значення мають також і 

вбудовані можливості системи по класифікації пристроїв. 

Після того, як виявлені пристрої розподілені по групах (Linux машини, 

Windows машини, маршрутизатори, сервіси і т.д.) Стає можливим уніфікувати 

сценарії моніторингу подібних пристроїв завдяки численним шаблонами, які в 

тому чи іншому вигляді присутні у всіх сучасних системах моніторингу. 



При розширенні IT-інфраструктури один сервер може не впорається зі 

збором і аналізом всієї інформації, що надходить, тому існують різні сценарії 

масштабування системи моніторингу. 

Одним з типових рішень є створення безлічі серверів збору даних, 

розташованих в різних сегментах інфраструктури. При цьому завдання аналізу 

даних і відображення звітів покладається на один центральний сервер. 

У разі складної територіально розподіленої інфраструктури можливе 

створення ієрархічної схеми моніторингу. Такий підхід дозволяє об'єднати кілька 

систем моніторингу в єдину структуру з можливістю централізованого контролю і 

отримання звітів про стан інфраструктури на будь-якому рівні. 

Повністю універсального рецепта для побудови ефективного моніторингу 

не існує, тому різні системи передбачають широкий спектр налаштувань і 

можливість розширення додатковими модулями. Багато в чому завдяки цьому 

адекватне порівняння промислових рішень моніторингу є досить важким 

завданням. 

Основний функціонал більшості систем схожий, а оцінки реальної 

ефективності можна проводити, тільки відштовхуючись від конкретної 

інфраструктури та її особливостей. 

 

1.7 Бібліотеки для побудови Web-сайтів 

В даний час існує декілька бібліотек управління, на основі яких можна 

створювати повнофункціональні і легко керовані сайти без серйозних фінансових 

витрат. 

Як бібліотек для порівняння виберемо ті, які є найбільш відомими і 

використовуваними. Це системи: «Drupal», «Joomla», «WordPress» [3]. Дані 

бібліотеки мають відмінності, які слід вивчити і порівняти, для використання 

найбільш підходящою системи, ґрунтуючись на якій, відбуватиметься розробка. 

Серед таких відмінностей потрібно враховувати різні особливості (час 

існування, безпеку і т.д.). 

Порівняння кількості випущених версій, знайдених помилок (безпека 



систем): 

«Drupal», згідно, на даний момент використовуються 5-а і 6-а версія. Нові 

версії довгий час тестуються, є стабільне ядро. На даний момент ряд великих 

компаній працює на «Drupal», тому розробники серйозно ставляться до безпеки. 

«Joomla», безпеку багато в чому залежить від розробника використовує 

систему. Безпека і стабільність забезпечується кількістю випущених виправлень. 

Існує безліч широко використовуваних розширень бібліотеки.  

«WordPress», версії виправляються по мірі виявлення помилок. Стратегія, 

по якій, спочатку виправляються помилки, а потім створюються нові можливості, 

означає, що «WordPress» має високий рівень надійності. 

Порівняння наявності та якості російської документації, для порівняння 

кількості розробників використовують системи: 

«Drupal», незважаючи на те, що російська спільнота займається перекладом 

документації на Drupal, білих плям ще багато. Ситуація частково компенсується 

самописні статтями і проводами. Документація на модулі здебільшого не 

переведена.  

«Joomla», російськомовної документації досить багато, включаючи не 

тільки переклади офіційних документів, а й авторські статті. 

«WordPress», російськомовної документації немає, проте англомовна 

документація побудована дуже зручно для програміста. 

Способи боротьби з небажаним вмістом: всі бібліотеки мають можливість 

установки технології «captcha». Дана технологія полягає у вимозі ввести 

чисельно-буквений набір символів для поділу автоматичних повідомлень 

залишаються скриптами, від повідомлень користувачів системи. 

Можливості інтеграції з технологіями побудови форуму, для можливого 

подальшого розширення: 

«Drupal», існує можливість інтеграції з форумного системою «phpBB». 

«Joomla», існує можливість запуску вбудованого форуму «FireBoard». 

«WordPress», існує інтеграція з форумом «BBPress» (включаючи 

русифікацію). Інтеграція з іншими форумами існує, однак вимагає великих 



зусиль. 

Наявність візуального редактора: 

«Drupal», існує можливість використання відомих візуальних редакторів 

«TinyMCE», «FCKEditor». Дані редактори мають широкі можливості зміни 

інтерфейсу користувача (додавання, видалення елементів інтерфейсу).  

«Joomla», має можливість підключення великої кількості таких редакторів. 

Найбільш відомим для інтегрування є «JCE». 

«WordPress», за замовчуванням є спеціальна версія «TinyMCE», і простого 

текстового редактора (з перемиканням між ними на льоту). Існує можливість 

вбудовування повної версії «TinyMCE». Відмінною особливістю, є наявність 

можливості стороннім розширенням доповнювати можливості візуальних 

редакторів. 

Можливість використання шаблонів оформлення: 

«Drupal» має різноманітні можливості управління темами оформлення. 

Адміністраторська панель дозволяє налаштовувати кольори різних елементів. 

«Joomla» має спеціальну систему «ContentTemplater» призначену для 

створення шаблонів. Також є можливість управління сторінками за допомогою 

модулів, які можуть змінювати інтерфейс різних сторінок. 

«WordPress» має широку систему роботи з шаблонами. Є безліч різних 

готових шаблонів. Також існує генератор шаблонів. Існує можливість 

перемикання шаблонів між користувачами. 

Розширена функціональність: 

«Drupal» в офіційному сховище є близько однієї тисячі безкоштовних 

модулів. Серед них CRM-система, «wiki» -Бібліотека.  Є також розширення, що 

дозволяють за допомогою графічного інтерфейсу описувати об'єкти предметної 

області в базі даних і відразу ж створювати форми управління ними. 

«Joomla» дозволяє налаштовувати розширення за допомогою спеціальної 

системи установки розширень ( «xml»-файл, який містить правила установки 

розширення). Існує офіційний сайт розширень «Joomla». 

«WordPress» розширення являють собою «php» -скріпти. Ці скрипти 



дозволяють доповнювати і перекривати існуючу функціональність. 

кодування: 

«Drupal» використовує UTF-8, тому проблем з кодуваннями немає.  

«Joomla» дає можливість використовувати як UTF-8 так кодування 

«CP1251», проте остання може призводити до наявності різних проблем. 

«WordPress» дозволяє використовувати будь-яку кодування, однак для 

коректної роботи потрібно встановити ту ж кодування, в використовуваної базі 

даних. 

Експорт та імпортування даних: 

«Drupal» має можливість використовувати безліч різних конверторів. Такі 

конвертори використовуються як для різних міграцій (наприклад, між версіями), 

так і для роботи з різними форматами (наприклад «CSV»).  

«Joomla» не має вбудованих способів конвертації, це пов'язано, що 

основним завданням «Joomla» не є підтримка різних движків для спілкування. 

Тому програміст використовує «Joomla» повинен сам створити можливість 

експорту [5]. 

«WordPress» дозволяє експортувати записи в «xml»-файл. Імпорт файлів 

дозволяє використовувати дані з різних працюючих систем. 

Провівши порівняння бібліотек побудови Інтернет додатків, можна прийти 

до наступного висновку: технічні характеристики, вимоги, що пред'являються до 

безпеки, надані можливості, швидкість розробки не дають можливості виявити 

більш відповідну бібліотеку. 

При виборі бібліотеки потрібно враховувати її популярність. Найбільш 

популярна бібліотека має найбільшу кількість використовують її програмістів. 

 

1.8 Технічні вимоги до розроблюваної системі 

До розробляється системи пред'являються вимоги, що встановлюються 

апаратно-програмної базою підприємства. Такими вимогами є: 

 Забезпечення найбільш оптимального використання технічних ресурсів 

використовуваного ЕОМ, що забезпечується використанням найбільш 



швидкого мови генерації вмісту «PHP»; 

 Можливість роботи зі стандартним програмними серверами ( «Apache», 

«MySQL»); 

 Робота під операційними системами сімейства «Linux»; 

 Мінімальні зміни в інтерфейсі; 

 

1.9 Аналіз системи забезпечення інформаційної безпеки 

Політика безпеки є дуже важливим моментом всередині компанії, тому їй 

приділено особливу увагу. 

Головними моментами політики безпеки є використання захисного 

програмного забезпечення (як на робочих комп'ютерах, так і на серверах 

використовується захищене ПО від Лабораторії Касперського, тому що продукти 

даної фірми встигли непогано зарекомендувати себе) і розмежування доступу в 

Інтернет. 

У випадку з доступом в Інтернет, різні співробітники мають різні права на 

доступ в Мережу. 

Якщо розглянути дану схему коротко, то вийде, що, наприклад, операторам 

можна відвідувати тільки сайт компанії і користуватися корпоративною 

електронною поштою, а співробітники відділу по роботі з агентствами мають в 

цьому плані куди більше прав, їм відкриті майже всі ресурси. 

У будь-якому випадку, всім заборонено відвідувати розважальні сайти та 

інші ресурси, використання яких заважає робочому процесу. 

Як я писав раніше, в компанії використовується захисне ПЗ від Лабораторії 

Касперського. Так само особливу роль в безпеці відіграють настройки 

проксі-сервера, через який здійснюється доступ в Інтернет і який, при спробі 

проникнення в мережу організації, першим бере на себе удар. 

Фаєрвол другого сервера, який так само має зовнішній ip адреса (сервер з 

облікового програмою), налаштований таким чином, щоб бачити його в Мережі 

міг тільки сервер з сайтом. 

Реалізацією систем забезпечення безпеки займається 



інформаційно-аналітичний відділ, він же і відповідає за безпеку організації. 

Відносно доступу в Інтернет я вже згадував, що різні користувачі мають 

різний доступ, щоб отримати доступ до профілю програмі, кожен співробітник 

має свій логін і пароль з різним рівнем доступу, засоби MS SQL Server 

дозволяють робити резервні копії бази даних, а так само вести логі змін в базі. 

Забезпеченням безпеки сервера з сайтом займається провайдер, у кого 

орендований і де розташований даний сервер, безпекою самого сайту займається 

фірма, яка розробляла сайт, важливий лише той момент, щоб канал синхронізації 

даними був тільки з сервером з облікового програмою. 

Робиться щоденне резервне копіювання бази даних облікового програми, 

доступ до сервера мають тільки співробітники інформаційно-аналітичного 

відділу, при синхронізації цін з системи обліку на сайт використовується 

перевірка даних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ПРОЕКТУВАННЯ WEB-САЙТУ 

 

2.1 Проектування алгоритму роботи користувача з Web-сайтом 

Всі інтернет-додатки характеризуються загальним алгоритмом роботи з 

користувачем. Уявімо даний алгоритм на малюнку 2.1. 

 
Малюнок 2.1 - Схема алгоритму роботи програми з користувачем



 

Де «умова 1» означає «чи є запитана сторінка в кеш пам'яті системи?», А 

«умова 2» означає «яка дія вибрав користувач?». 

Дана схема показує загальну структуру алгоритму роботи користувача з 

будь-яким Інтернет-додатком. Використовуючи його як загальний варіант 

використання системи усіма користувачами, спроектуємо конкретні алгоритми 

використання системи кожним з можливих користувачів і створимо діаграми 

варіантів використання системи. 

Основна ідея систем управління контентом - поділ візуального дизайну 

сайту і його інформаційного наповнення. При створенні сайту за допомогою такої 

системи розробляється набір шаблонів сторінок, в яких згодом розміщується 

інформація. У цьому випадку роль розробників (фактично це група 

впровадження) обмежується тільки створенням "початковій" інформаційної 

системи на основі системи управління контентом, потім користувачі самі 

публікують необхідну інформацію і визначають її уявлення. Управління сайтом 

зводиться до мінімуму, - адміністратору залишається тільки керувати 

користувачами. 

Користувачі CMS діляться на дві групи - творці шаблонів сторінок і автори 

контенту (інформаційного наповнення). Таким чином, одна група користувачів 

створює структуру і оформлення сторінок, а інша наповнює його змістом. 

Функції систем управління контентом структуровані відповідно до 

життєвого циклу системи. 

Спочатку група впровадження розгортає ядро CMS і створює в СУБД 

інформаційне сховище контенту - БД [12]. Далі адміністратор надає доступ до 

системи різним користувачам, потім створюється контент, він публікується, і в 

ньому застосовуються шаблони оформлення 

Створення контенту. 

На першому етапі необхідно створити всі типи контенту і схеми їх мета 

описів, а також налаштувати систему на певний потік робіт (якщо система 

підтримує створення потоків робіт, а не використовує єдиний вбудований). 



Поняття типу контенту аналогічно поняттю класу, а елементи контенту є набором 

примірників таких "класів". Типами контенту є, наприклад, текст і зображення; 

екземпляром контенту конкретний документ або картинка. 

Наступна важлива можливість - зберігання інформації про версії контенту. 

Це дозволяє задати номер версії будь-яких операцій зміни контенту і при 

необхідності відновити його. У будь-який момент можна відмовитися від змін і, 

практично в режимі реального часу, відкотитися на одну з попередніх 

зафіксованих версій. Строгий контроль версій необхідний для визначення 

відповідальності окремих осіб, а також для резервного і аварійного відновлення 

системи. 

Крім управління контентом, система повинна надавати можливість 

створювати метадані про нього. Метадані - це відомості про даних, властивості 

даних. 

Прикладом метаданих служать ключові (характерні) слова документів, 

призначені для пошукових або звітних систем. Системи управління контентом, 

що розглядаються в даному огляді, не підтримують метадані, хоча можна 

спеціально ввести додаткові типи контенту, що представляють собою метадані. 

Після того, як всі типи контенту створені, автори інформаційного 

наповнення починають створювати, змінювати і видаляти елементи контенту 

зазначеного типу. CMS вже містить деякий набір візуальних компонентів, 

наприклад, для редагування тексту, вибору зображень, вибирати дизайн уявлення. 

Крім безпосередньо редагування елементів контенту, необхідно 

передбачити розбиття контенту за категоріями або рубриками. 

Створення шаблонів оформлення. 

В якості вирішення проблеми подання в системах управління контентом 

використовується технологія шаблонів, що визначають зовнішній вигляд 

сторінки. 

Розробнику шаблонів не потрібно знати ніяких технічних тонкощів. На 

ранніх етапах існування WWW шаблони представляли "заготовки" HTML-коду, з 

якого шляхом маніпуляцій в HTML-редакторі виходили готові сторінки. Сьогодні 



такими заготовками маніпулюють вже не дизайнери в своїх редакторах, а серверні 

web-додатки. Таким чином, сучасний шаблон Web-сторінки є блок HTML, який 

завдяки спеціальним тегам або впровадженим сценаріями, полегшує включення 

динамічно згенерованого змісту на етапі виконання [2]. 

При використанні подібних шаблонів програмістам необхідний деякий 

стандартизований інтерфейс для роботи з ними - шаблонний движок (в 

англійській мові існує усталений термін - template engine), який може мати 

різноманітні додаткові функції, наприклад, підтримувати кешування шаблонів, їх 

динамічне оновлення і т.д. 

Публікація контенту. 

Механізм публікації інформації в системі управління контентом відповідає 

за процес створення, редагування і видалення шаблонів сторінок, а також за 

зіставлення типів контенту і шаблонів сторінок. 

До складу додаткових можливостей системи публікації може входити 

попередня генерація статичної версії сайту. Ця опція дуже корисна в разі 

розміщення інформаційної системи на обладнанні з обмеженими можливостями. 

Типовий процес публікації інформації в World Wide Web реалізований в 

Microsoft Content Management Server. Звичайним прийомом забезпечення 

оформлення інформаційного наповнення є шаблони подання інформації. Тому 

першим етапом процесу є створення наборів шаблонів. 

Типовий шаблон містить розмітку HTML і місця, куди в подальшому будуть 

вставлені дані (placeholders в термінології Microsoft). Далі на основі цих шаблонів 

автори інформаційного наповнення створюють сторінки і представляють їх 

редакторам для схвалення. Редактори, в свою чергу, можуть або відхилити 

сторінку і повернути її автору на доопрацювання, або схвалити її та передати 

модератору сайту. 

У першому випадку процес повторюється знову, у другому ж випадку сайту 

перевіряє розташування сторінки на сайті, дату і термін її публікації. Якщо все в 

порядку, сторінка стає видно користувачам. 

Незважаючи на те, що робочий процес в Microsoft Content Management 



Server фіксований і не може бути змінений надалі, подібне рішення підходить 

більшості користувачів, яким необхідно публікувати інформацію в World Wide 

Web [2]. 

Користувачам переназначати виконавця конкретної роботи і уникати 

простоїв через відсутність окремої особи. 

Системи управління контентом керують обліковими записами користувачів 

на основі власних груп, не використовуючи існуючі ідентифікаційні системи, 

наприклад, Windows. Аутентифікація засобами Windows дозволила б значно 

спростити адміністрування. При цьому система управління контентом могла б 

використовувати операційну систему локального комп'ютера або контролера 

домену для перевірки і супроводу облікового запису користувача. 

Подання інформації створюється на основі даних, а також переваг 

конкретного користувача. Персоніфікація досягається шляхом використання 

профілів - спеціальних записів, в яких зберігається інформація, специфічна для 

конкретних користувачів. 

Керування користувачами. 

Управління користувачами включає створення, зміна та видалення 

облікових записів окремих користувачів і їх груп, а також призначення прав для 

роботи з елементами контенту. Важливою частиною вимог є наявність профілів 

(profiles), за допомогою яких можна згенерувати персональне представлення 

інформації для кожного користувача. Корисною є і можливість користувача 

делегувати свої права.  

 

2.1 Проектування варіантів використання системи 

Варіантами використання системи (претендентами використання) 

називаються специфіковані послідовності дій, які може здійснити система, 

підсистема, взаємодіючи з користувачами або іншими системами. 

Такі претенденти описують деякий цілісний фрагмент поведінки системи, 

не вдаючись у подробиці внутрішньої структури системи. 

Розглянувши завдання виконуються користувачами за допомогою 



розроблюваної системи, ми зможемо визначити, як користувачів, так і варіанти 

використання системи цими користувачами. 

Вимоги, поставлені підприємством до функцій системи, містять: 

Перегляд загальної інформації про наявність надходять на ftp-сервер 

матеріалів (ім'я, розмір, кореспондентський пункт); 

Перегляд інформації про використанні Р2 card (номер Р2, дата 

використання, здавання / отримання Р2); 

Інвентаризація обладнання; 

Управління записами (можливість додавання або видалення записів в базі 

даних); 

База знань для системних адміністраторів (для накопичення знань за певним 

обладнання); 

Можна виділити два типи користувачів використовують систему 

моніторингу: це користувач і адміністратор. 

В результаті проектування варіантів використання для роботи з 

співробітниками підприємства можна сказати, що система проектується для 

використання в якості інформаційної системи. 

Система надає додаткову інформацію, пов'язану з моніторингом 

ftp-серверів, архівом використання Р2 і базою знань. 

Наведемо взаємодія адміністраторів системи за допомогою діаграми 

«Варіантів використання» на малюнку 2.3. 

Таким чином можна сказати, що завданнями адміністратора системи є: 

створення і редагування записів в базі даних; створення і редагування записів в 

базі знань; додавання Р2 в архів; 



 

 

Рисунок 2.3 - Диаграмма вариантов использования системы 

администратором 

 

 

2.3 Проектування підсистеми зберігання інформації 

Підсистема зберігання інформації використовується для можливості 

швидкого доступу до даних, зручної навігації та захищеності даних. 

СУБД повинна забезпечувати вимогам швидкості доступу і захисту даних 

при множині взаємодії (кілька додатків може одночасно записувати дані в 

підсистему зберігання інформації і зчитувати ці дані; завданням підсистеми є 

коректна робота з записами і коректна обробка існуючих і створюваних записів) 

[8]. 

Для нашої системи потрібне використання декількох елементів, які не є 

зв'язковими. 



Тому проектування таблиць для зберігання інформації не вимагає 

додаткових перетворень для досягнення нормальних форм. 

Для проектування таблиць в базі даних виносяться моделі наступних 

елементів системи: «Архів Р2», «Інвентаризація», «База знань». Клас об'єктів 

системи «Архів Р2» використовується для зберігання інформації про 

використання Р2 карт. 

Архів характеризується серійним номером, користувачем, назвою ролу, 

датою і статусом. 

Уявімо приклад об'єкта «Архів Р2»: 

 Серійний номер «AO186937684»; 

 Користувач «Болгов Е.С.»; 

 Назва ролу «види міста»; 

 Дата «15-12-2014»; 

 Статус «Зайнята»; 

Клас об'єктів системи «Інвентаризація» використовується для зберігання 

інформації стосовно інвентаризації обладнання. 

Інвентаризація характеризується: адреса розташування, № кабінету, служба, 

матеріально відповідальна особа, тип обладнання, назва обладнання, серійний 

номер, інвентарний номер, дата введення в експлуатацію, залишкова вартість, 

стан. 

Уявімо приклад об'єкта «Інвентаризація»: 

 Адреса розташування «вул. Желтоксан 51 »; 

 № кабінету «110»; 

 Служба «IT-відділ»; 

 Матеріально відповідальна особа «Болгов Е.С.»; 

 Тип обладнання «Орг. Техніка »; 

 Назва обладнання «HP LaserJet 1018»; 

 Серійний номер «8572394819»; 

 Інвентарний номер «АСТВ010000318»; 



 Дата введення в експлуатацію «14.04.2008»; 

 Залишкова вартість «7000»; 

 Стан «задовільний»; 

Клас об'єктів «База знань» використовується для зберігання інформації про 

зміни або поповнення програмного забезпечення, або серверного обладнання.  

Дана база, повинна зберігати інформацію про успішні запуски серверного 

обладнання, установки критичних оновлень програмного забезпечення або його 

зміні. 

База знань компанії характеризується назвою події; змістом, яке описує 

проблему або зміна в програмному забезпеченні; категорію події; датою події. 

Приклад об'єкта «База знань» показаний нижче: 

 Назва «Не проксі матеріал»; 

 Зміст «Через встановленої старої версії, деякий матеріал не проксі. 

Допомогла установка останньої версії програми Cinegy News Control »; 

 Категорія події «Cinegy»; 

 Дата події «2014-12-25»; 

 Складемо діаграми класів об'єктів системи. 

 Модель елементів «Архів Р2» містить наступні поля: «номер», «ПІБ», 

«Ролл», «дата», «статус». Діаграма класу «Архів Р2» представлена в таблиці 

2.1. 

 

Таблиця 2.1 - діаграма класу «Архів Р2». 

Архив Р2 

Номер ФИО Ролл Дата Статус 

 

Модель елементів «Інвентаризація» містить поля: «Розташування», «№ 

кабінету», «Служба», «МОЛ», «Тип обладнання», «Назва техніки», «Серійний 

номер», «Інвентарний номер», «Дата введення», «Залишкова вартість», «Стан». 

Діаграма класу «Інвентаризація» представлена в таблиці 2.2. 

 



Таблиця 2.2 - Діаграма класу «Інвентаризація» 

Инвентаризация 

Расположение № 

кабинета Служба 

МОЛ Тип 

оборудования 

Название техники 

Серийный номер 

Инвентарный номер 

Дата ввода 

Остаточная 

стоимость Состояние 

 

Модель елементів «База знань» містить поля: «Назва», «Зміст», «Категорія», 

«Дата». Діаграма класу «База знань» представлена в таблиці 2.3. 

Наведемо варіант використання бібліотеки при реалізації підсистеми 

зберігання інформації для перевірки працездатності спроектованої моделі. 

 

Таблиця 2.3 - Діаграма класу «База знань» 

База 

знаний 

Название 

Содержан

ие 

Категория 

Дата 

З огляду на особливості деяких бібліотек, всі елементи, які 

використовуються в системі, вимагають створення можливості прив'язки типів 

елементів до сторінок Інтернет-додатки, а також розміщення спроектованої 

структури і як наслідок створення зв'язку елементів з групами для коректного 



відображення. 

 

2.4 Проектування користувальницького інтерфейсу системи 

Призначеним для користувача інтерфейсом системи називається організація 

способу взаємодії користувачів з системою. Для проектованої системи потрібно 

розробити інтерфейс користувача для підприємства, і інтерфейс для 

адміністраторів. 

Таким чином, нашим завданням на даному етапі стають: спроектувати 

інтерфейс користувача системи з урахуванням встановлених нормативів 

підприємством, а також спроектувати інтерфейс адміністратора системи з 

урахуванням завдання поставлені перед данім модулем [7]. 

Інтерфейс, є одним з головних елементів зручного використання 

Інтернет-додатки, тому кілька правил, які слід враховувати при проектуванні 

системи: 

Інтерфейс повинен бути найбільш простим для використання, що означає 

створення тільки необхідних елементів інтерфейсу і зображень, які не 

відволікають користувача від вмісту; 

Мінімалізм інтерфейсу не повинен ускладнювати роботу користувача з 

вмістом, що означає простоту доступу до елементів вмісту надається системою; 

Виразність використання, виділення елементів змінюють стан системи при 

наведенні на них курсором (наприклад, зміна кольору посилань при наведенні на 

них курсором). 

Таким чином, можна виділити структурні елементи призначеного для 

користувача інтерфейсу, що розділяють вміст системи. 

Об'єднаймо спосіб переходу користувача між частинами вмісту в «меню 

вмісту», яке буде відображатися на кожній сторінці. Така уніфікація дозволить 

користувачеві єдиним способом переходити між елементами вмісту, наданого 

системою. А значить, виконується правило простоти використання інтерфейсу. 

Дана методика широко використовується в додатках і операційних системах 

для доступу до елементів інформації або функцій систем. 



Для більш швидкого додавання і перегляду активності Р2, створимо 

окремий модуль у вигляді колонки, який буде розташований на кожній сторінці в 

правому куті. Шаблон сторінки представлений в таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.4 - Шаблон сторінки інтернет-додатки 

Наименование предприятия 

Меню сайта 

Содержимое страницы Добавление и Мониторинг Р2 

 

Даний шаблон повністю задовольняє вимогу мінімізації та зручності 

призначеного для користувача інтерфейсу. 

Опишемо вміст шаблону сторінки наявної системи. 

Блок «Назва» складається з зображення містить фірмовий знак і 

найменування компанії, при натисканні на який відбувається перехід на головну 

сторінку програми. 

Уявімо схему алгоритму генерації програмного HTML коду «Назва» на 

малюнку 2.4. 

 
Рисунок 2.4 - Схема алгоритму роботи програми при генерації програмного 



блоку «Назва» 

 
Рисунок 2.5 - Схема алгоритму роботи програми при генерації програмного блоку 

«Меню додатка» 

Наведемо розподіл вмісту між сторінками проектованого Інтернет додатки. 

Елемент призначеного для користувача інтерфейсу «Головна сторінка» 

містить наступну інформацію: моніторинг ftp-серверів; додавання Р2 карт; 

моніторинг Р2. 

Елемент призначеного для користувача інтерфейсу «Архів Р2» містить 

повний список використання Р2 card; додавання Р2; моніторинг Р2. 

Елемент призначеного для користувача інтерфейсу «Інвентаризація» 

містить список устаткування, який знаходиться на території компанії. 

Елемент призначеного для користувача інтерфейсу «Управління записами» 

містить додаткові можливості, через які є можливість додавати або 

налаштовувати окремі елементи сайту. 

Елемент призначеного для користувача інтерфейсу «База знань» містить 

список найбільш значимої інформації для підприємства, з якими працюють 

системні адміністратори. 

На цих сторінках вказана елементи призначеного для користувача 

інтерфейсу описані вище. А саме «головна сторінка», «архів Р2», 



«інвентаризація», «облікові записи», «база знань». 

Таким чином, ми спроектували все елементи призначеного для користувача 

інтерфейсу для користувача. 

Перейдемо до проектування адміністраторського призначеного для 

користувача інтерфейсу. 

Основною вимогою, що пред'являються до інтерфейсу адміністратора є 

створення можливості захисту доступу до даного інтерфейсу невідомому 

користувачеві. Для цього використовуються засоби авторизації, що включають в 

себе, перевірки значень існуючих сесій веб-клієнта, відкриття сесії адміністратора 

при введенні коректної пари значень «логін» - «пароль», закриття сесії після 

закінчення певного часу, закриття сесії на вимогу користувача. 

З огляду на, що основними завданнями адміністратора системи є створення 

нових і редагування існуючих записів: Р2, бази знань. 

Завданням адміністратора стає, використовуючи відомі йому «логін» і 

«пароль» увійти на сайт, відкрити необхідний розділ в меню і додати новий або 

відредагувати існуючий елемент. 

 

2.5 Проектування підсистеми перетворення і підготовки 

Завданнями підсистеми перетворення і підготовки даних для подачі 

користувачеві полягає в пошуку необхідної інформації в базі даних. 

При цьому потрібно мінімізувати час роботи підсистеми пошуку 

інформації. Для цього потрібно запитувати, тільки дані, що цікавлять (для цього 

СУБД дозволяють отримувати тільки цікавлять атрибути елементів). 

Таким чином, завданням даного розділу стає визначити, порядок обробки 

запитів користувача і інформацію, яка буде передана користувачеві в будь-якому 

вигляді використання. 

Для опису правил роботи системи в кожному певному варіанті 

використання системи, застосовуються діаграми послідовності дій. Такі діаграми 

дозволяють описувати кожен з можливих варіантів використання системи. 

Таким чином, ми спроектували варіант роботи з системою, уточнили 



архітектуру підсистеми зберігання інформації, підсистеми підготовки інформації і 

підсистеми відображення інформації користувачеві розробляється, а також 

підготували для розробки алгоритм роботи системи, і загальну структуру 

внутрішньої будови системи. 

 

2.6 Проектування взаємозв'язку між компонентами системи 

Компонентами називаються складові частини, виділені за певною ознакою 

або сукупністю ознак, при цьому ці частини можна розглянути як єдине ціле. 

Підсистема від компоненти відрізняється тим, що компонента меншого або 

рівного розміру, а також компоненти можуть включати один одного. Тобто 

Підсистема зберігання інформації включає в себе два компоненти: компоненту 

СУБД і компоненту Моделі системи [13]. 

Таким чином, наша система складається з наступних компонентів: 

 Компонента «СУБД»; 

 Компонента «Модель»; 

 Компонента «Подання»; 

 Компонента «Контролер»; 

 Компонента «Веб-сервер»; 

 Компонента «PHP препроцесор». 

А також компоненти «Архів Р2», «Інвентаризація», «База знань», які, 

представляють собою програмні оболонки для відповідних таблиць компонентів 

СУБД. 

Використання таких компонент, є широко поширеною практикою 

web-програмування. 

Взаємозв'язок між компонентами визначається посредствам надаються 

інтерфейсів (компонент повинен представити інтерфейс для роботи з даними 

компонентом). 

Уявімо загальну діаграму компонент на малюнку 2.7. Позначення дані 

відповідно до нотації UML 2.0. 



 

Рисунок 2.7 - Діаграма компонент Інтернет додатки 

 

Таким чином, діаграма показує, що додаток використовує мову 

структурованих запитів SQL для доступу до СУБД, і загальний інтерфейс шлюзу 

CGI для зв'язку Веб-сервісу і PHP препроцесора [14]. 

Ця залежність є дуже поширеною при розробці сайтів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 РОЗРОБКА WEB-САЙТУ 

 

3.1 Розробка дизайну уявлення користувальницьких сторінок 

При проектування і розробці дизайну користувальницьких сторінок, 

потрібно враховувати умова простоти призначеного для користувача інтерфейсу. 

При розробці користувальницького інтерфейсу створювалися необхідні 

елементи уявлень (зображення, файли генерації «html» коду) в окремих каталогах. 

Для форматування елементів інтерфейсу можна використовувати різні 

підходи. Підхід програмування блоками («div»), є поширеним і зручним для 

дизайну додатки [4]. 

Розробка користувальницького інтерфейсу зводиться до розробки шаблону 

сторінок за допомогою блокових елементів сторінки. 

Програмний код блоку «Найменування сайту» представлено в таблиці 3.1 - 

графічне представлення зображено на малюнку 3.1. 

 

Таблиця 3.1 - програмний код блоку «Найменування сайту» 

Программный код 

препроцессора 

<div id="site_title"><h1><a href="<?php echo $host; 

?>/index.php" target="_parent"><img src="<?php echo 

$host; ?>/images/logo.png" alt="Web Templates" 

/><span>МониторингиИнвентаризация</span></a><

/h1></div> 

Программный код 

браузера 

<div id="site_title"><h1><a href="<?php echo $host; 

?>/index.php" target="_parent"><img src="<?php echo 

$host; ?>/images/logo.png" alt="Web Templates" 

/><span>МониторингиИнвентаризация</span></a><

/h1></div> 

 

 

Рисунок 3.1 - графічне представлення блоку «Найменування сайту» 

Перерахуємо, які змінні і функції ми використовували для генерації 



програмного HTML коду: _start () - ініціалізує дані сесії. Створює сесію або 

продовжує поточну на основі sessionid, переданого через GET-змінну. 

$ Au - перевірка користувача. Увійшов на сайт як зареєстрований 

користувач або як гість. _query () - надсилає запит активної базі даних сервера, на 

який посилається переданий покажчик. _fetch_array () - обробляє ряд результатів 

запиту, повертає масив з обробленим рядом результату запиту, або FALSE, якщо 

рядів нет._reporting () - задає значення директиви під час виконання. 

$ Quantity - встановлює кількість записів, які будуть виводиться на одній 

сторінці. 

Програмний код блоку «меню програми», уявлення зображено на малюнку 

3.2: 

<div id="templatemo_menu"> 

<ul> 

<li><a href="<?php echo $host.'/index.php';?>" 

class="current">Главная</a></li> 

<li><a href="<?php echo $host.'/arhiv_view.php';?>">Архив P2</a></li> 

<li><a href="<?php if ($au == 1) {echo $host.'/inventory.php';} else  

{echo $host.'/auth.php'; }?>"><?phpif ($au == 1) {echo 'Инвентаризация';} 

{echo '';}?></a></li> 

<li><a href="<?php if ($au == 1) {echo $host.'/adm/cont_acc.php';} else {echo 

$host.'/auth.php'; }?>"><?php if ($au == 1) {echo 'Учетныезаписи';} else {echo 

'';}?></a></li> 

<li><a href="<?php if ($au == 1) {echo $host.'/adminka.php';} else {echo 

$host.'/auth.php'; }?>"><?php if ($au == 1) {echo 'Базазнаний';} else {echo 

'';}?></a></li> 

<li><a href="<?php if ($au == 1) {echo $host.'/adm/logout.php'; } else {echo 

$host.'/auth.php'; }?>"><?php if ($au == 1) {echo 'Выход'; } else {echo 'Вход';} 

?></a></li> 

</ul> 

</div> 



 

 

Рисунок 3.2 - графічне представлення блоку «меню програми» 

 

Блок «Додавання і моніторинг Р2» ділиться на два елементи: додавання Р2 

карт в архів використання Р2; моніторинг активності Р2 карт. Подання зображено 

на малюнку 3.3. 

Блок «Вміст сторінки» залежить від обраної сторінки. Уявімо приклади для 

кожної групи розроблених сторінок (головна, архів Р2, інвентаризація, управління 

записами, база знань). 

Для даних сторінок приклад генерації текстової інформації представимо в 

додатку. Цей вміст може виправлятися адміністратором за допомогою додаткових 

можливостей на сторінці «управління записами» або використовуючи редактор 

HTML-коду «Notepad ++» або «Adobe Dreamweaver» [6]. 

 

Рисунок 3.3 - графічне представлення блоку «Додавання і моніторинг Р2» 

Алгоритм для програмного коду «Вміст сторінки», представляє з себе 

висновок зберігається динамічного вмісту сторінки з ftp-серверів. 

Графічне представлення блоку «Вміст сторінки» дляГлавной сторінки 



»зображено на малюнку 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4 - графічне представлення вмісту головної сторінки 

Для сторінки «Архів Р2» графічне представлення блоку «Вміст сторінки» 

зображено на малюнку 3.5. 

 

Рисунок 3.5 - графічне представлення вмісту сторінки архіву 

Для сторінки «база знань» графічне представлення блоку «Вміст сторінки» 

зображено на рисунку 3.6. 



 

Рисунок 3.6 - графічне представлення вмісту сторінки бази знань 

 

3.2 Проектування заходів по забезпеченню ергономічних вимог 

При роботі з персональними комп'ютерами виникає ряд небезпечних і 

шкідливих факторів: можливість ураження електричним струмом, недостатність 

або якісність освітлення, електромагнітні випромінювання, шум, нераціональна 

організація робочих місць і низькі ергономічні якості виробів роблять негативний 

вплив на зір і опорно-руховий апарат людини [15] . 

Максимально убезпечити розробників Інтернет-додатків можна 

використовуючи тільки весь комплекс технічних, організаційних і 

медико-профілактичних заходів. 

Наведемо алгоритм таких заходів: 

 Створення повного опису характеристик проектованого робочого місця з 

урахуванням особливостей його експлуатації; 

 Вибір обладнання та апаратного забезпечення відповідно до вимог до 

ергономічним показникам; 

 Оцінка ергономіки прийнятих рішень. 

Найбільш відповідальним етапом є вибір обладнання та апаратного 

забезпечення. При цьому необхідно враховувати вид виконуваної співробітником 



роботи, середню кваліфікацію користувачів, середній час, що проводиться ним за 

робочим місцем і інші фактори. 

Робоче місце повинно бути влаштовано так, щоб мінімізувати 

електромагнітне і електростатичне випромінювання, негативний вплив на зір і 

опорно-руховий апарат [16]. 

Останнє досягається, зокрема, за допомогою правильного вибору офісного 

обладнання (крісел, столів, настільних і загальних освітлювальних приладів і ін.). 

Раціональна організація приміщень включає в себе організацію освітлення і 

правильну експлуатацію освітлювальних установок, підтримання оптимального 

мікроклімату, захист працюючих від шуму, виключення взаємного впливу 

моніторів сусідніх робочих місць і інші заходи. 

Іншими небезпечними чинниками є можливе ураження оператора 

електричним струмом і при виникненні пожежі [17]. Медико - профілактичні та 

оздоровчі заходи включають регулярні медичні огляди, правильний режим праці 

та відпочинку, періодичні фізкультурні паузи, щогодинні профілактичні 

прогулянки, фізкультурні розминки для очних м'язів, невеликі розминки для 

долонь і пальців рук, і ніг, і інші заходи. 

Кожному, кому доводиться працювати за комп'ютером, добре знайоме 

відчуття втоми. Людина майже не помічає її в ході роботи і може, захопившись, 

просидіти за комп'ютером не одну годину. При цьому співробітник може 

тривалий час знаходиться в незмінному положенні, що призводить до 

м'язово-скелетному напрузі. Крім того, постійна напруга очей викликає 

стомлення, різь і мельтешение в очах, головний біль. 

Для уникнення такого стану потрібно створити спеціальних механізм 

нагадування про необхідність постійних фізичних зарядок, зміни положення тіла, 

деяких фізичних вправ для різних частин тіла. 

Фактором, що впливає на порушення здоров'я користувача персонального 

комп'ютера, є вплив електромагнітних випромінювань видимого спектру, вкрай 

низьких, наднизьких і високих частот [16]. 

Для розробника Інтернет-додатків також фактором може стати 



використання бездротових мереж. Особливо часто з такими мережами 

зустрічаються розробники працюють з мобільними пристроями (мобільні 

телефони, кишенькові персональні комп'ютери, планшетні персональні 

комп'ютери, ноутбуки). Всі ці випромінювання діють на нервову систему. 

Сукупність змін, які спостерігаються в стані здоров'я професійних 

користувачів персональних комп'ютерів, включають захворювання 

опорно-рухового апарату, органів зору, центральної нервової і серцево-судинних 

систем, верхніх дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту, алергічних 

розладів, а також притаманну для інженерів програмного забезпечення тунельний 

синдром. 

Запальні захворювання суглобів небезпечні тим, що їх первинні ознаки не 

викликають у людей особливого занепокоєння. 

Коли у працюючого за комп'ютером людини вперше з'являється легкий біль 

або оніміння в руках, позбутися від цих симптомів дозволяє проста розминка або 

розігрівають мазі та гелі. Але не лікування захворювання прогресує і призводить 

до ускладнень. 

Внаслідок перенесених запальних захворювань сполучна тканина, яка 

підтримує хрящі, суглоби і органи в організмі, перестає виконувати свої функції. 

Вона перероджується в абсолютно функціональну (не патогенні, але марну) 

тканину. 

Крім того, вплив комп'ютера ускладнює перебіг вагітності і пологів, 

несприятливо впливає на плід. Існують записи про надходження скарг на свербіж 

шкіри і шкірні висипання, розвитку у співробітників катаракти, а також 

підвищеним рівнем онкологічних захворювань. 

Робота підприємства вимагає підвищених розумових зусиль і великого 

нервово-емоційної напруги, вирішення в обмежений час складних завдань, 

високої концентрації уваги і особливої відповідальності виконуваного завдання. 

Це також впливає на нервову систему і психічний стан людини. 

Завданням конструкції робочого столу є забезпечення оптимального 

розміщення використовуваного обладнання з урахуванням його кількості і 



конструктивних особливостей, характеру виконуваної роботи на робочій поверхні 

[15]. Допускається використання робочих столів різних конструкцій, що 

відповідають сучасним вимогам ергономіки. При цьому необхідно враховувати 

антропометричних характеристики працюючого і розташовувати обладнання з 

урахуванням зони спостереження і досяжності рук. 

На даний момент робочий стіл являє собою квадрат розмірами 2 на 2 метри 

з вирізаним (радіус 90-100 см) півколом на одному куті (схема поверхні столу 

представлена на малюнку 4.1). Таким площа робочої поверхні приблизно 

дорівнює трьом квадратним метрам. Даною площі досить для розміщення 

персонального комп'ютера (монітора, клавіатури, миші, системного блоку), 

необхідних документів, канцелярського приладдя та ін. 

 

Рисунок 4.1 - схема поверхні робочого столу 

 

Висота робочої поверхні столу 725 мм, що відповідає необхідному 

нормативу. Простір для ніг складає 700 мм (відповідає необхідному нормативу в 

600 мм), ширина простору для ніг приблизно дорівнює 800 мм, глибина на рівні 

колін - залежить від положення сидячого варіюється від 400 мм до 1000 мм. 

Робоча поверхня не має гострих кутів і країв. Регулювання висоти столу 

замінена можливістю регулювання висоти сидіння. 

Щоб не допустити влучення відбитих відблисків в очі користувачів 



покриття робочої поверхні столу має матову фактуру. 

Конструкція робочого крісла забезпечує підтримку раціональної робочої 

пози під час роботи з персональним комп'ютером, а також дозволяє змінювати 

позу з метою зниження статичного напруження м'язів шийно-плечової області і 

спини для попередження розвитку втоми. 

Тип робочого крісла дозволяє повертатися на ньому, що в свою чергу дає 

можливість зручно використовувати весь стіл без витрачання додаткових зусиль. 

Робоче місце розташовується в кімнаті, яка дозволяє відкривати вікна і 

двері одночасно для провітрювання приміщення. А також кімната обладнана 

кондиціонером. Таким чином, на робочому місці забезпечуються необхідні 

параметри мікроклімату. Ці параметри забезпечують збереження нормального 

функціонального і теплового стану організму при тривалій і систематичній 

роботі, що є передумовою високого рівня працездатності. 

Робоче місце обладнане персональним вентилятором з можливістю 

включення теплого повітря. Що дозволяє швидко створити персональні умови 

мікроклімату. 

Робоче місце не обладнано спеціалізованою підставкою для ніг. Для 

поліпшення даного показника опишемо необхідні вимоги для підставки. 

Необхідні параметри підставки для ніг, такі: ширина не менше 300 мм, глибина не 

менше 400 мм, регулювання по висоті в межах до 150 мм і за кутом нахилу 

опорної поверхні підставки до 20 градусів. А також рифлена поверхню і бортик 

висотою 10 мм по передньому краю. 

Клавіатура виготовлена в якості окремого пристрою з можливістю вільного 

розміщення. 

Відповідно до ергономічних вимог монітор розташовується вище поверхні, 

на якій встановлена клавіатура. При це є можливість змінювати висоту екрану 

монітора, відстань від монітора до краю стола. 

Розташування клавіатури регулюється співробітником, за його бажанням 

клавіатура може знаходиться в будь-якій частині столу (включаючи можливість 

розташування клавіатури на відстані 100-300 мм від переднього краю стола, щоб 



зап'ястя рук спиралися на стіл). Клавіатура має плоску форму (10-15 мм), а також 

має опорне пристосування, що дозволяє змінювати кут нахилу її поверхні в межах 

від 5 до 15 градусів. 

Крісло і клавіатура можуть бути розміщені так, щоб не доводилося 

дотягуватися до них. Це дозволяє знизити навантаження на ліктьовий суглоб. Що 

знижує ймовірність хвороби, при якій зменшується кількість виділеної мастильної 

рідини для даного суглоба; зменшує тертя кісток і хрящів один об одного. 

Для ефективного використання маніпулятора типу «миша» необхідний 

спеціальний килимок-планшет. Робоче місце таким килимком не обладнане. 

Вимоги пред'являються до килимка наступні: по-перше, добре триматися на 

поверхні столу, по-друге, матеріал верхньої поверхні планшета повинен 

забезпечувати гарне читання руху маніпулятора з датчиків руху (кульку, 

оптичний або лазерний датчик руху), даний килимок-планшет не повинен 

ускладнювати рух миші. На даний момент в якості поверхні для маніпулятора 

типу миша використовується стіл забезпечує гарне читання руху маніпулятора, а 

також не утруднює руху миші. 

Природне освітлення здійснюється через вікна, орієнтовані переважно на 

північ [15]. У світлий час доби освітлення достатньо для читання літератури без 

будь-якого напруження для очей. 

Штучне освітлення в приміщеннях з комп'ютерами здійснюється системою 

загального рівномірного освітлення. Для випадків необхідності роботи з 

документами робоче місце обладнане додатковим світильником місцевого 

освітлення, призначені для освітлення зони розташування документів. 

Для більш безпечного та продуктивної праці співробітника необхідно 

приділяти велику увагу експлуатованої техніки. Обчислювальна техніка 

відповідає сучасним технологіям розвитку комп'ютерної техніки. 

Керівництво підприємства стежить за своєчасним оновленням 

апаратно-програмного комплексу робочого місця співробітника (для цього 

проводиться щорічне опитування побажань по оновлень необхідних апаратних 

частин використовуваної комп'ютерної техніки). 



Для роботи використовується рідкокристалічний монітор розміром 19 

дюймів. 

Для боротьби з монотонною навантаженням використовується спеціальне 

програмне забезпечення нагадує про необхідність зміни діяльності [17]. В якості 

такої зміни використовуються музичні паузи, невеликі фізкультурні вправи 

(розминка рук, невелика прогулянка), фізичні вправи для очей. 

Особлива увага приділяється зміні положення всього організму, а також 

фізичним вправам для очей і пальців рук. 

В даному розділі були описані поточні умови роботи. Вони були зрівняні з 

необхідними показниками. В результаті можна зробити висновок, що робоче 

місце забезпечене необхідною ергономічним вимогам робочого місця, що 

дозволяє зберегти хорошу працездатність протягом усього робочого дня, а також 

зменшити стомлюваність. 

 

3.3Організація охорони праці на підприємстві 

Охорона праці - система законодавчих актів, постанов, організаційних, 

санітарних і технічних заходів, що забезпечують безпечні для здоров'я умови 

праці на робочому місці. 

Науково-технічний прогрес вніс зміни в умови виробничої діяльності 

працівників розумової праці. Їх праця стала більш інтенсивним, напруженим, які 

вимагають витрат розумової, емоційної і фізичної енергії. Це має пряме 

відношення до фахівців, пов'язаних з проектуванням, розробкою, експлуатацією, 

супроводом модернізацією автоматизованих систем управління різного 

призначення. 

На робочому місці оператора повинні бути створені умови для 

високопродуктивної праці. Оператор персональної обчислювальної машини 

відчуває значне навантаження як фізичну (сидяче положення, навантаження на 

очі) так і розумову, що призводить до зниження його працездатності до кінця 

робочого дня. 

Існують нормативи, що визначають комфортні умови і гранично допустимі 



норми запиленості, температура повітря, шуму, освітленості. 

В системі заходів, що забезпечують сприятливі умови праці, велике місце 

відводиться естетичним чинникам: оформлення виробничого інтер'єру, 

обладнання, застосування функціональної музики та ін., Які мають певний вплив 

на організм людини. 

 

3.4 Аналіз освітлення 

Освітлення робочого місця - найважливіший фактор створення нормальних 

умов праці [16]. Висвітлення слід приділяти особливу увагу, так як при роботі з 

монітором найбільшу напругу отримують очі. 

При організації освітлення необхідно мати на увазі, що збільшення рівня 

освітленості призводить до зменшення контрастності зображення на дисплеї. У 

таких випадках вибирають джерела загального освітлення по їх яскравості і 

спектрального складу випромінювання. Загальна чутливість зорової системи 

збільшується зі збільшенням рівня освітленості в приміщенні, але лише до тих 

пір, поки збільшення освітленості не призводить до значного зменшення 

контрасту. Для визначення прийнятного рівня освітленості в приміщенні 

необхідно: 

 визначити необхідний для операторів рівень освітленості лицьових 

панелей дисплеїв зовнішніми джерелами світла; 

 якщо необхідний рівень освітленості не прийнятний для інших 

операторів працюють в даному приміщенні, треба знайти спосіб 

збереження необхідного контрасту зображення іншими засобами. 

 Рекомендовані співвідношення яркостей в поле зору такі: 

 між екраном і документом 1: 5-1: 10; 

 між екраном і поверхнею робочого столу 1: 5; 

 між екраном і клавіатурою, а так само між клавіатурою і документом - 

не більше 1: 3; 

 між екраном і навколишніми поверхнями 1: 3-1: 10. 

Місцеве освітлення на робочих місцях операторів забезпечується 



світильниками, що встановлюються безпосередньо на робочому столі, або на 

вертикальних панелях спеціального обладнання з вмонтованими в нього екранами 

відеотерміналів. Вони повинні мати непросвітленний відбивач і розташовуватися 

нижче або на рівні лінії зору операторів, щоб не викликати засліплення. 

Якщо робоче місце знаходиться поруч з вікном, необхідно уникати того, 

щоб термінал був звернений в сторону вікна. Його необхідно розташуватися під 

прямим кутом до нього, причому екран дисплея теж був перпендикулярний 

шибки (виключаються відблиски на екрані). Позбутися від відблисків можна за 

допомогою віконних штор, фіранок або жалюзі, які дозволяють обмежувати 

світловий потік, що проходить через вікна. Щоб уникнути відображень, які 

можуть знизити чіткість сприйняття, не можна розташовувати робоче місце прямо 

під джерелом верхнього світла. 

Стіна або будь-яка будь-яка поверхня позаду комп'ютера повинна бути 

освітлена приблизно так само, як екран. Необхідно остерігатися дуже світлою або 

блискучою забарвлення на робочому місці - вона може стати джерелом завдають 

занепокоєння відображень. Крім того, необхідно протягом 8-ми годинного 

робочого дня передбачити один годинну перерву на обід, 5-ти хвилинні перерви 

кожні півгодини і 15-ти хвилинні перерви кожні 1,5-2 годину. Роботу необхідно 

організувати таким чином, щоб найбільш складні завдання вирішувалися з 11:00 

до 16: 00- в період найбільшої активності людини, а не на початку дня, коли 

оператор ще не досяг максимальної активності, і не в кінці дня, коли вже 

розвивається стомлення . 

Так як робота оператора не пов'язана з рішенням великих логічних задач і 

досить одноманітна, то рекомендується по - можливості чергувати види 

діяльності. 

Крім освітленості, великий вплив на діяльність оператора надає колір 

забарвлення приміщення і спектральні характеристики використовуваного світла. 

Рекомендується, щоб стелю відбивав 80-90%, стіни 50-60%, підлогу 15-30% 

падаючих на них світла. До того ж колір має психологічним фізіологічним дією. 

Наприклад, тони «теплої» гами (червоний, оранжевий, жовтий) створюють 



враження бадьорості, збудження, уповільненої течії часу і відчутті тепла. 

«Холодні» тони (синій, зелений, фіолетовий) створюють враження спокою і 

викликають у людини відчуття прохолоди. Предмети і поверхні, пофарбовані в 

«холодні» кольори, здаються менше, ніж забарвлені в «теплі» тони (при їх 

однаковій світлості) і як би віддаляються від наглядача 

З обережністю слід застосовувати поєднання різних тонів, так як одночасне 

поєднання «теплих» і «холодних» тонів може викликати стан розгубленості і 

занепокоєння. 

 

 

3.5 Пожежна безпека 

Пожежна безпека об'єкта повинна забезпечуватися системами запобігання 

пожежі і протипожежного захисту. Приміщення обчислювального центру 

відноситься до категорії Д (НЕ пожежонебезпечних). У цих приміщеннях немає 

легкозаймистих, самозаймається і вибухових речовин, потужних 

електроустановок і іскристого обладнання механізмів з рухомими частинами, знос 

і корозія яких могла б призвести до пожежі. Обладнання, що застосовується 

досить складне, щоб його ремонтувати або експлуатувати з порушенням 

технологічних карт, тому, воно так само не може бути джерелом пожежі. 

Всі основні причини виникнення практично виключені, але це не є 

причиною зневаги пожежною безпекою. Пожежа може виникнути і від зовнішніх 

джерел. Тому деякі заходи повинні бути прийняті: 

 забезпечення ефективного видалення диму, тому що в приміщеннях, що 

мають оргтехніку, міститься велика кількість пластикових речовин, що 

виділяють при горінні летючі отруйні речовини і їде дим. 

 забезпечення правильних шляхів експлуатації. 

 наявність вогнегасників та пожежної сигналізації. 

 дотримання всіх протипожежних вимозі до систем опалення та 

кондиціонуванням повітря. 

У приміщенні будівлі обчислювального центру використовуються 



вогнегасники в основному порошкового типу (ОП-3), також є пожежний щит, 

ящик з піском. У будівлі вивішені плани евакуації на випадок пожежі в доступних 

для огляду місцях. 

Здатність будівель і споруд чинити опір небезпечних факторів пожеж і 

вибухів є вогнестійкість будівель і споруд. Вона характеризується ступенем 

вогнестійкості - це час в годинах, за яке в стінах не утворюється наскрізних 

тріщин, температура протилежної стіни не нагрівається вище 140 С. 

Небезпечними факторами пожеж є: 

полум'я, іскри характеризуються кількістю теплового потоку на одиницю 

поверхні; 

підвищена температура. Людина починає відчувати біль від теплового 

впливу при температурі поверхні більше 45 С; 

підвищена концентрація СО + інші токсичні продукти горіння. 

Концентрація до 3% може привести до втрати свідомості, до 10% - смерть; 

знижена концентрація кисню в повітрі з 17% - запаморочення, з 13% - 

головний біль, з 9% - втрата свідомості, з 6% - смерть. 

Заходи щодо зниження пожежонебезпеки в робочій зоні 

Протипожежний захист забезпечують наступні заходи: 

 максимально можливе застосування негорючих і важко горючих матеріалів; 

 обмеження кількості горючих речовин і їх належне розміщення; 

 запобігання поширенню пожежі за межі вогнища; 

 евакуація людей; 

 застосування засобів колективного та індивідуального захисту; 

 застосування засобів пожежної сигналізації. 

Організаційними заходами щодо забезпечення пожежної безпеки є навчання 

людей правилам пожежної безпеки розробка і реалізація норм і правил пожежної 

безпеки, інструкцій про порядок роботи з пожежонебезпечними матеріалами, 

розробка шляхів евакуації людей і повідомлення людей про це, шляхом 

виготовлення різних схем, плакатів. Важлива міра - організація пожежної охорони 

об'єкта, яка передбачає профілактичне і оперативне обслуговування об'єктів, що 



охороняються. 

 

3.6 Характеристика програмного засобу 

Програмний засіб (далі ПС) являє собою веб-сайт пропонує послуги 

моніторингу. 

Метою розробки сайту, є створення нових можливостей для адміністратора 

системи, розширення кількості інформації наданої системою для співробітників 

компанії. 

Все це дозволить прискорити роботу співробітників компанії пов'язаних з 

моніторингом окремих частин системи. 

 

3.7 Вибір та обґрунтування методики розрахунку ефективності 

Економічна ефективність - результат економічної діяльності, економічних 

програм і заходів, що характеризується відношенням отриманого економічного 

ефекту, до витрат факторів, ресурсів, який зумовив отримання цього результату, 

досягнення найбільшого обсягу виробництва із застосуванням ресурсів певної 

вартості [18]. 

Система показників ефективності виробництва повинна давати всебічну 

оцінку використання всіх ресурсів підприємства і містити всі загальноекономічні 

показники. Дуже важливо, щоб розрахунки ефективності виробництва велися 

безупинно: на стадіях проекту плану, затвердження плану, по мірі його 

виконання. 

В системі показників ефективності виробництва не всі з них мають 

однакову значимість. Є головні і додаткові (диференційовані) показники. Якщо 

перші прийнято називати узагальнюючими, то другі є функціональними, що 

характеризують яку-небудь певну сторону діяльності. 

Узагальнюючі показники в основному виражають кінцеві результати 

виробництва і виконання стратегічних завдань. Функціональні показники 

використовуються для аналізу і виявлення резервів ефективності, усунення 

вузьких місць у виробництві. 



Дієва, мобілізуюча роль показників ефективності виробництва багато в 

чому визначається методологією їхнього розрахунку.  

Показники ефективності використання праці. 

Показники ефективності використання основних фондів, оборотних коштів і 

капітальних вкладень. 

Показники ефективності використання матеріальних ресурсів. 

 

3.8Розрахунок собівартості і відпускної ціни програмного засобу 

Розробка сайту користувачеві передбачає проведення всіх стадій 

проектування (складання технічного завдання, створення ескізного, технічного та 

робочого проекту), розробки, а також тестування та впровадження [19]. 

Загальна трудомісткість ПС становить 20 людино-днів. 

При цьому планова чисельність розробників, встановлюється 

підприємством в розмірі 1-го людини що працює на половину ставки (0.5 

людини). 

Вихідні дані для розрахунку уточненої трудомісткості стадій приведені в 

таблиці 5.2. 

 

Таблиця 5.2 - Розрахунок уточненої трудомісткості за стадіями 

 Стадії 

 ТЗ Аналіз Проект. Розроб. Впров. Разом 

Коефіцієнти питомих ваг 

трудомісткості стадії. 

0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 1 

Трудомісткість стадій 

(людино-днів). 

5 5 5 20 5 40 

Чисельність виконавців 

(людина). 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Термін розробки (років). 0,02 0,02 0,02 0,08 0,02 0,16 

Всього потрібно 1 інженер-програміст (працює на половину ставки). 

Тривалість розробки  ПС 40 днів. 



Заробітна плата інженера-програміста становить 50 000грн. (Місячна 

тарифна ставка). 

Годинна тарифна ставка інженера програміста 1-ї категорії розраховується 

шляхом ділення місячної тарифної ставки на встановлений при 6-х годинний 

робочий день, фонд робочого часу (100 годин). Дане значення потрібно 

помножити на коефіцієнт роботи (0.5 ставки). 

Таким чином, годинна тарифна ставка становить 500 грн.. В результаті 

можна розрахувати основну заробітну плату виконавця. З огляду на значення 

коефіцієнта преміювання 1.4, основна заробітна плата рівна 70 000 грн.. 

Виходячи з додаткової заробітної плати в цілому по організації, значення 

якого становить 10 відсотків від основної заробітної плати. Додаткова заробітна 

плата розробника ПС дорівнює 7000 грн.. 

Витрати за статтею матеріали встановлюються підприємством в розмірі 

3000 грн.. У цю суму входить покупка паперу, канцелярського приладдя. 

Витрати на «машинний час» розраховуються виходячи з вартості одного 

машинного години 75 грн.. Дані витрати становитимуть 15000 грн. 

Витрат на наукові відрядження підприємством не передбачено. 

Інші прямі витрати приймаються в розмірі 20 відсотків і становлять 14 000 

грн.. 

Витрати за статтею «Накладні витрати», визначаються виходячи з 

нормативу накладних витрат в цілому по організації (60%). Вони становлять 

42 000 грн.. 

Загальна сума витрат за кошторисом на ПС становить 195 000 грн.. 

Витрати на супровід і адаптацію визначаються по нормативу, визначеного в 

цілому по організації (10%) і становлять 19 500 грн. 

Загальна сума витрат на розробку (з витратами на супровід і адаптацію), є 

повною собівартістю ПС і дорівнює 214 500 грн.. 

Рівень рентабельності становить 40 відсотків, тому прибуток ПС рівна 

85 800 грн.. 

Прогнозована ціна без податків включає повну собівартістю і прибуток від 



реалізації створюваного ПС дорівнює 300 300 грн.. 

Податок на додану вартість становить 20 відсотків (60 060 грн.). 

Прогнозована відпускна ціна дорівнює 360 360 грн.. 

 

3.8.1 Розрахунок економічного ефекту від застосування ПС 

користувачем 

Створюване програмний засіб призначається для моніторингу додаткових 

можливостей компанії ТОВ «СФС». 

Нове ПС включає в себе розширення функціональних можливостей, 

збільшення кількості матеріалу подається користувачеві. Уявімо дані для 

розрахунку економічного ефекту в результаті використання в таблиці 5.5. 

 

3.8.2 Розрахунок капітальних витрат 

Загальні капітальні вкладення споживача, пов'язані з виготовленням, 

впровадженням та використанням ПС дорівнюють сумі витрат на виготовлення 

ПС з урахуванням вартості послуг з експлуатації і витрат на освоєння ПС [20]. 

Витрати на освоєння ПС становлять 3 000 грн.. Загальні капітальні вкладення 

рівні 360 360 грн.. 

 

3.8.3 Розрахунок економії основних видів ресурсів 

В результаті використання розробленого програмного засобу очікується 

зниження обсягу часу витрачається адміністратором ПС з 0.4 людино-дня до 0.1 

людино-дня. Таким чином, ПС дозволяє скоротити витрати на зарплату 

адміністратора ПС використовує даний веб-сайт. 

 

Таблиця 5.5 - дані для розрахунку економічного ефектів. 

Найменування показників Од. 

виміру 

Значення 

показника 

Найменування 

джерела інформації 

  Баз. 

Вар. 

Новий  



1 2 3 4 5 

Капітальні вкладення по 

супроводу ПС 

тис. грн.  360 Договір замовника з 

розробником 

Тривалість освоєння міс  1 Паспорт ТС 

Чисельність програмістів, 

зайнятих освоєнням ПС 

люд. 1 1 Паспорт ТС 

Чисельність програмістів, 

зайнятих експлуатацією 

ПС 

люд. 1 1 Проект плану робіт 

користувача 

Витрата машинного часу 

на освоєння ПС 

машино-г

один 

 5 Паспорт ПС 

Середньомісячна зар. 

плата одного програміста 

тис. грн. 70 70 Розрахункові дані 

Середньомісячна кількість 

робочих днів 

дні 20 20 Прийнято для 

розрахунку 

Коефіцієнт нарахувань за 

зарплату 

од. 1,0 1,0 Прийнято для 

розрахунку 

Ціна одного 

машино-години роботи 

ЕОМ 

грн. 75 75 Кошторис витрат 

ЕОМ користувача 

Кількість годин роботи в 

день. 

год. 4 4 Договір замовника з 

розробником 

Нормативний коефіцієнт 

ефективності кап. вкладень 

од. 0,2 0,2 Прийнято для 

розрахунку 

 

Економія витрат на заробітну плату при використанні нового ПС в добу 

становить 225 грн. 

Економія витрат на заробітну плату в рік становить 216 000 грн.. 

Економія витрат на оплату машинного часу в результаті застосування 

нового ПС за місяць складає 2400 грн. За рік 192 000 грн.. 



Економії витрат на матеріали не передбачено. 

Загальна річна економія поточних витрат, пов'язані з використанням нового 

ПС дорівнює 408 000 грн. 

 

3.8.4 Розрахунок економічного ефекту 

Впровадження нового ПС дозволить користувачеві заощадити на поточних 

витратах, тобто практично отримати на цю суму додатковий прибуток [20]. Для 

користувача в якості економічного ефекту виступає лише чистий прибуток - 

додатковий прибуток, що залишається в його розпорядженні. З огляду на ставку 

податку на прибуток 24%, чистий прибуток дорівнює 310 080 грн.. 

У процесі використання нового ПС чистий прибуток в кінцевому підсумку 

відшкодовує капітальні витрати. Однак отримані при цьому суми результатів 

прибутку і витрат по роках призводять до розрахункового року. 

З огляду на норматив приведення різночасових витрат і результатів (0.2) 

приведемо коефіцієнти приведення по роках діє до: 2020 (розрахунковий рік) - 

коефіцієнт дорівнює 1; 2021 рік - коефіцієнт дорівнює 0.83; 2022 рік - коефіцієнт 

дорівнює 0.69; 2023 рік - коефіцієнт дорівнює 0.58. Наведемо результати 

розрахунку економічного ефекту в таблицю 5.6. 

 

Таблиця 5.6 - Результати розрахунку економічного ефекту 

Показники Од. виміру 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Результати:  

Приріст прибутку за 

рахунок економії витрат 
тис. грн. 0 408 408 408 

Те ж з урахуванням 

фактора часу 
тис. грн. 0 338,64 281,5 236,64 

Витрати:  

Придбання адаптація і тис. грн.. 214,5 0 0 0 



освоєння ПС 

Освоєння ПС тис. грн. 85,8 0 0 0 

Всього витрат тис. грн. 300,3 0 0 0 

Те ж з урахуванням 

фактора часу 
тис. грн. 300,3 0 0 0 

Економічний ефект:  

Перевищення результату 

над витратами 
тис. грн. -300,3 107,7 515,7 923,7 

Те ж наростаючим 

підсумком 
тис. грн. -300,3 38,34 319,84 556,48 

Коефіцієнт приведення  1 0,83 0,69 0,58 

 

Рентабельність інвестицій в виготовлення програмного засобу залежить від 

чистого прибутку (яка становить 408 000 грн.) і дорівнює 135%. В результаті 

техніко-економічного обґрунтування застосування програмного продукту були 

отримані наступні значення показників: 

Чиста поточна вартість за чотири роки використання ПС 556 480 грн.; 

Всі інвестиції окупаються на 3-ий рік використання програмного продукту; 

Рентабельність інвестицій становить 135 відсотків. 

Таким чином, інвестиції в розробку і застосування програмного продукту є 

ефективними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИСНОВКИ 

У висновку дипломної роботи можна сказати що в розробленому Web-сайті 

вдало поєднується інтерфейс сайту з його функціональністю і простотою 

використання. 

Розроблено максимально зручна і доступна робота користувача, доступні і 

зрозумілі діалогові вікна. 

Логічно представлена інформація дозволить користувачеві самостійно 

знайти цікавить його інформацію. 

У відповідності з поставленими завданнями в дипломному проекті, 

отримані наступні результати: розглянуті сучасні технології побудови веб-сайтів 

базуються на різних бібліотеках різних мов програмування; встановлено, що 

проектування сайтів з невисокою навантаженням досить використовувати мови 

програмування PHP, бази даних MySQL, веб-сервера Apache. 

Побудована модель системи відповідно до нотації UML 1.4. Дана модель 

побудована відповідно до правил проектування систем, які вирішують різні 

завдання в залежності від користувача системи. Для цього спроектована діаграма 

варіантів використання системи, яка визначає групи користувачів, що 

використовують систему і завдання, які вирішуються користувачами за 

допомогою даної системи. 

На базі діаграми варіантів використання спроектовані діаграми прикладів 

послідовності дій користувача і системи при запитах сторінок користувачем. Далі 

спроектований загальний алгоритм роботи веб-сайту і діаграми примірників 

класів інформаційної моделі. В результаті проектування отримана загальна 

діаграма компонент системи. 

Розроблено комплекс заходів щодо забезпечення ергономічних вимог до 

організації робочого місця розробника веб-сайту. Проведено техніко-економічний 

розрахунок, який показав окупність програмного продукту на четвертому році 

використання програмного засобу. 

Дана розробка зараз використовується в компанії ТОВ «Сучасні Фасадні 

Системи». 
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