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АНОТАЦІЯ 

Дипломну роботу на тему «Електронна база атестаційних дипломних 

робіт» виконано на 77 сторінках, що включають 29  ілюстрацій, 3 таблиці,  

додаток та 21 бібліографічне посилання. 

Метою даної роботи є розробка електронної бази атестаційних диплом-

них робіт інтегрованої з сайтом кафедри радіоконструювання та виробництва 

радіоапаратури (КіВРА) для оприлюднення, публічного ознайомлення зі змі-

стом атестаційних робіт та запобігання академічного плагіату. 

Для вирішення поставленої мети в роботі проаналізовано особливості 

побудови баз даних, проведена порівняльна характеристика систем керуван-

ня вмістом,спроектована повна концепція ресурсу (у тому числі наповнення, 

оформлення, компоновка і темізація), обґрунтовано вибір модулів для забез-

печення поставлених задач ресурсу і побудована електронна база даних у ви-

гляді сайту. 

Ключові слова: електронна база даних, атестаційна дипломна робота, 

НТУУ «КПІ», кафедра КіВРА, «антиплагіат»-програми, Drupal. 
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ANNOTATION 

Qualifying work on the topic "Electronic Base Of Qualifying Diploma 

Works" is performed on the 77 pages, which includes 29 illustrations, 3 tables, 

appendix and 21 bibliographic references. 

The aim of this work is to develop an electronic base of qualifying diploma 

works integrated with the site of Department of Design and Production of 

Radioelectronic Equipment for promulgation, public awareness with the content of 

qualifying works and prevention of an academic plagiarism. 

To achieve set purpose, peculiarities of database forming was analyzed in this 

paper, comparative characteristics of content controlling systems was performed, 

full conception of resources (including content, decoration, arrangement and 

theming) was designed, the selection of modules for providing set resource 

purposes was explained and electronic database in the shape of site was built. 

Keywords: Electronic Database, qualifying diploma work, NTUU «KPI», 

Department of Design and Production of Radio Electronic Equipment, 

«antiplagiarism»-software, Drupal. 
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ВСТУП 

Сьогодні важко собі уявити яку-небудь значиму інформаційну систему, 

яка не мала б в якості основи або важливою складовою базу даних. Концепції 

і технології баз даних складалися поступово і завжди були тісно пов'язані з 

розвитком систем автоматизованої обробки інформації. Створення баз даних 

після появи реляційного підходу перетворилося з мистецтва в науку, але, як 

показала практика останніх років, все, ж остаточно його не виключила. Від-

повідно призначення систему правління базами даних— забезпечення протя-

гом тривалого часу їх збереження, а також можливості вибірки і актуалізації. 

Дані існують завжди, поки є потреба у їх використанні, хоча характер вико-

ристання, як і шляхи вилучення практичної користі можуть бути самими різ-

ними: від їх використання для вдосконалення складних систем управління до 

упорядкування інформації. 

Відповідно до розпорядження  № 5-22 в Національному технічному уні-

верситеті України «Київський політехнічний інститут» вводиться 

обов’язкове розміщення електронного варіанту наданих до захисту атеста-

ційних робіт на сайтах випускових кафедр для оприлюднення і публічного 

ознайомлення з їх змістом. 

З цією метою на кафедрі радіоконтруювання та виробництва радіоапара-

тури заплановано створення веб-ресурсу «Електронна база атестаційних дип-

ломних робіт» («EBCDW» — Electronic Base Of Certifying Diploma Works). 

Єдиний ресурс атестаційних робіт для викладачів та студентів, з можливістю 

генерації документації для секретаря ЕК на основі даних введених студента-

ми. Викладені анотації, вступ, пояснювальна записка, висновки, ключові сло-

ва та додатки до роботи у вигляді креслень, плакатів та слайдів перебувати-

муть у вільному доступі, що полегшить роботу «антиплагіат»-програм по ви-

явленню плагіату в атестаційних роботах, що в свою чергу допоможе підви-

щити кість цих робіт. 
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Метою даної роботи є розробка електронної бази атестаційних диплом-

них робіт інтегрованої з сайтом кафедри радіоконструювання та виробництва 
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1 ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ЕЛЕКТРОНИХ БАЗ ДАНИХ 

1.1 Основні поняття систем баз даних 

Для коректної розробки електронної бази даних, необхідно розглянути 

особливості побудови баз даних та ознайомитися з термінологією. 

Система баз даних — це комп'ютеризована система зберігання записів, 

основне призначення якої — зберігати інформацію, надаючи користувачам 

засоби її вилучення та модифікації [1]. 

Переваги системи з базою даних в порівнянні традиційним методом ве-

дення обліку: 

 компактність; 

 швидкість; 

 низькі трудовитрати; 

 актуальність; 

 централізоване управління даними; 

 незалежність даних. 

Система баз даних включає в себе чотири основні компоненти: дані, 

апаратне забезпечення, програмне забезпечення (зокрема систему управління 

базами даних, або СУБД) і користувачі. 

У загальному випадку дані в базі даних є інтегрованими (база даних як 

об'єднання декількох окремих файлів даних) і розподіленими (можливість 

використання окремих елементів, що зберігаються в базі даних кількома різ-

ними користувачами).  

До апаратного забезпечення системи відносять такі: 

1. Вторинна (зовнішня) пам'ять, яка використовується для зберігання 

інформації, а також відповідні пристрої введення-виведення, контролери 

пристроїв, канали введення-виведення і т.д. 
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2. Апаратний процесор (або процесори) разом з основною (первинною) 

пам'яттю, призначені для підтримки роботи програмного забезпечення сис-

теми баз даних. 

Системи баз даних бувають розраховані на одного чи багато користува-

чів, в залежності від того скільки користувачів можуть одночасно отримати 

доступ до бази даних. 

Користувачів можна розділити на три великі групи.  

Перша група — прикладні програмісти, які відповідають за написання 

прикладних програм, що використовують базу даних. Прикладні програмісти 

отримують доступ до бази даних за допомогою видачі відповідного запиту до 

СУБД.  

Друга група — адміністратори бази даних (АБД). Вони відповідають за 

адміністрування бази даних і всієї системи баз даних відповідно до вимог, 

встановлених адміністратором даних. 

Третя група — кінцеві користувачі, які працюють з системою баз даних 

безпосередньо через робочу станцію або термінали. Кінцевий користувач 

може отримати доступ до бази даних, застосовуючи одне з інтерактивних до-

датків або ж інтерфейс, інтегрований в програмне забезпечення самої 

СУБД.Сама база даних — це деякий набір перманентних (постійних) даних, 

що використовуються прикладними системами будь-якого підприємства, ор-

ганізації. База даних являє собою сукупність пов'язаних даних конкретної 

предметної області. [2] 

Сутність — будь-який помітний об'єкт (об'єкт, який ми можемо відріз-

нити від іншого), інформацію про який необхідно зберігати в базі даних. 

Сутностями можуть бути люди, місця, літаки, рейси, смак, колір і т.д. Необ-

хідно розрізняти такі поняття, як тип сутності й екземпляр сутності. Поняття 

тип сутності відноситься до набору однорідних особистостей, предметів, по-

дій або ідей, які виступають як ціле. Сутність відноситься до конкретного 

предмету  в наборі. 
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Атрибут — це характеристика сутності. Його найменування повинне бу-

ти унікальним для конкретного типу сутності, але може бути однаковим для 

різного типу сутностей. Атрибути використовуються для визначення того, 

яка інформація повинна бути зібрана про сутність. Абсолютна відмінність 

між типами сутностей і атрибутами відсутня. Атрибут є таким тільки в зв'яз-

ку з типом сутності. 

Ключ — мінімальний набір атрибутів, за значеннями яких можна одноз-

начно знайти необхідний екземпляр сутності. Мінімальність означає, що ви-

ключення з набору будь-якого атрибута не дозволяє ідентифікувати сутність 

по тим атрибутам, що залишилися. 

Зв'язок — асоціювання двох або більше сутностей. Якби призначенням 

бази даних було тільки збереження окремих, не пов'язаних між собою даних, 

то її структура могла б бути дуже простою. Проте одна з основних вимог до 

організації бази даних — це забезпечення можливості відшукання одних сут-

ностей за значеннями інших, для чого необхідно встановити між ними певні 

зв'язки. А так як в реальних базах даних нерідко містяться сотні або навіть 

тисячі сутностей, то теоретично між ними може бути встановлено більше мі-

льйона зв'язків. Наявність такої безлічі зв'язків і визначає складність моде-

лей. 

В реляційних базах даних і основні сутності й зв'язки між ними предста-

вляються з допомогу таблиць. Сутності (а значить, і зв'язки) мають деякі вла-

стивості, що відповідають тим даним про них, які ми бажаємо записати. У 

загальному випадку властивості можуть бути як простими, так і складними, 

причому настільки, наскільки це потрібно. 

1.1.1 Архітектура систем баз даних 

Архітектура системи баз даних включає три рівні: внутрішній, зовнішній 

і концептуальний. Внутрішній рівень (фізичний) найбільш близький до фізи-

чного сховища інформації, тобто пов'язаний зі способами зберігання інфор-

мації на фізичних пристроях. Зовнішній рівень (користувацько-логічний) 
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найбільш близький до користувачів, тобто пов'язаний зі способами представ-

лення даних з окремими користувачами. Концептуальний рівень (логічний) є 

"проміжним" рівнем між першим і другим. 

Якщо зовнішній рівень пов'язаний з індивідуальними уявленнями корис-

тувачів, то концептуальний рівень пов'язаний з узагальненим уявленням ко-

ристувачів. Інакше кажучи може існувати декілька зовнішніх уявлень, кожне 

з яких складається з більш-менш абстрактного уявлення певної частини бази 

даних, і тільки одне концептуальне уявлення, що складається з абстрактного 

уявлення бази даних в цілому. 

Архітектура бази даних, крім елементів самих трьох рівнів включає пев-

ні відображення. Відображення "концептуально-внутрішнє" встановлює від-

повідність між концептуальним уявленням і збереженою базою даних, тобто 

описує як концептуальні записи і поля представлені на внутрішньому рівні. 

При зміні структури збереженої бази даних відображення "концептуальний-

внутрішній" також зміниться, причому таким чином, щоб концептуальна 

схема залишилася незмінною. Відображення "зовнішньо-концептуальне" ви-

значає відповідність між деякими зовнішніми уявленнями і уявленням кон-

цептуальним. 

Кінцеві користувачі та прикладні програмісти, які працюють на зовніш-

ньому рівні, взаємодіють з даними за допомогою мови програмування, яка 

включає принаймні два компоненти: мова визначення даних і мова маніпу-

лювання даними. 

Між фізичною базою даних і користувачами системи розташовується рі-

вень програмного забезпечення, який можна називати по-різному: менеджер 

бази даних, сервер бази даних або система управління базами даних (СУБД). 

Всі запити користувача на доступ до бази даних обробляються СУБД. Усі 

засоби додавання файлів (або таблиць), вибірки та оновлення в цих файлах 

або таблицях також надаються СУБД. Основне завдання СУБД - надати ко-

ристувачеві бази даних можливість працювати з нею, не вникаючи в деталі 

на рівні апаратного забезпечення. 
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Система управління базою даних (СУБД) являє собою програмне забез-

печення, яке керує всім доступом до бази даних. 

Функції СУБД: 

1) визначення даних; 

2) обробка даних; 

3) оптимізація та виконання; 

4) захист і збереження цілісності даних; 

5) відновлення даних і підтримка паралельності; 

6) словник даних. 

На високому рівні систему баз даних можна розглядати як систему з ду-

же простою структурою, що складається з двох частин: сервера (внутрішньо-

го компонента або машини баз даних) і набору клієнтів (зовнішнього компо-

нента або зовнішнього інтерфейсу). 

Сервер — це сама СУБД. Він підтримує всі основні функції СУБД і на-

дає повну підтримку зовнішнього, концептуального і внутрішнього рівня. 

Клієнти — це різні додатки, які виконуються поверх СУБД: як додатки 

написані користувачами, так і вбудовані додатки, що надаються постачаль-

ником СУБД або деякими сторонніми постачальниками програмного забез-

печення 

Є можливість поєднати різні машини в комунікаційну мережу для орга-

нізації спільного вирішення одного завдання обробки даних на декількох 

машинах мережі (розподілена обробка). Взаємодія між різними машинами 

здійснюється за допомогою спеціального програмного забезпечення, призна-

ченого для управління мережею. У загальному випадку кожен сервер може 

обслуговувати багато клієнтів, а кожен клієнт може працювати з багатьма 

серверами. Якщо система забезпечує повну прозорість доступу, то в такому 

випадку ми маємо справжню розподілену систему баз даних. 

Набір системних змінних-зв’язків, які містять дані про різні елементи 

має назву каталог або словник даних. Користувачі можуть опитувати каталог 

тими ж методами, які вони застосовують для доступу до власних даних. 
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1.1.2 Модель даних 

Модель даних — це абстрактне, самодостатнє, логічне визначення об'єк-

тів, операторів і інших елементів, в сукупності складових абстрактної маши-

ни, з якою взаємодіє користувач. [1] Згадані об'єкти дозволяють моделювати 

структуру даних, а оператори — поведінку даних. 

Реалізація заданої моделі даних полягає у фізичному втіленні на реаль-

ній машині компонентів абстрактної машини, які в сукупності і складають 

цю модель. 

Система баз даних може бути заснована на кількох різних підходах. Іє-

рархічна і мережна моделі даних стали застосовуватися в системах управлін-

ня базами даних на початку 60-х років. На початку 70-х років була запропо-

нована реляційна модель даних. Ці три моделі розрізняються в основному 

способом представлення взаємозв'язків між об'єктами. [2] 

Ієрархічна модель даних будується за принципом ієрархії типів об'єктів, 

тобто один тип об'єктів є головним, а інші, що знаходяться на нижчих рівнях, 

підлеглими. Між головним і підлеглими типами об'єкта встановлюється вза-

ємозв'язок "один до багатьох". Іншими словами, для даного головного типу 

об'єкта існує кілька підлеглих типів об'єкта. 

Ієрархічна деревоподібна структура будується з вузлів і гілок. Вузол яв-

ляє собою сукупність атрибутів даних, що описують деякий об'єкт. Залежні 

вузли розташовуються на більш низьких рівнях дерева. 

Переваги ієрархічній моделі даних: 

1) простота розуміння і використання; 

2) забезпечення певного рівня незалежності даних; 

3) простота оцінки операційних характеристик завдяки наперед заданим 

взаємозв'язкам. 

Недоліки моделі: 

1) надмірне зберігання даних; 

2) через сувору ієрархічну впорядкованість об'єктів моделі значно 

ускладнюються операції включення і видалення; 
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3) видалення вихідних об'єктів тягне видалення породжених; 

4) процедура операцій маніпулювання даними; 

5) кореневий тип вузла є головним, доступ до будь-якого породжених 

вузлів можливий тільки через вихідний. 

У мережевій моделі даних поняття головного і підлеглих об'єктів дещо 

розширені. Будь-який об'єкт може бути і головним і підлеглим. Головний 

об'єкт позначається терміном "власник набору", а підлеглий - "член набору". 

Один і той же об'єкт одночасно може виступати і в ролі власника і в ролі 

члена набору. Це означає, що кожен об'єкт може брати участь у будь-якому 

випадку взаємозв'язків. 

У мережевій моделі даних об'єкти об'єднуються у "мережу". Кожен тип 

запису може містити нуль, один або декілька атрибутів. 

Переваги мережевої моделі: 

1) можливість побудови вручну ефективних прикладних систем; 

2) можливість економії пам'яті за рахунок розділення підоб'єктів; 

3) простота реалізації часто зустрічаються в реальному світі взаємозв'яз-

ків "багато до багатьох". 

Недоліки мережевої моделі даних: 

1) складність моделі; 

2) можлива втрата даних при реорганізації бази даних. 

Реляційні системи засновані на формальній теорії, а саме на реляційній 

моделі даних, яка передбачає наступне: 

1) дані представлені за допомогою рядків у таблицях, і ці рядки можуть 

бути безпосередньо інтерпретовані як істинні висловлювання; 

2) для обробки рядків даних надаються оператори, які безпосередньо пі-

дтримують процес логічного отримання додаткових істинних висловлювань з 

існуючих висловлювань. 

До переваг реляційного підходу можна віднести: 
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1) наявність невеликого набору абстракцій, які дозволяють порівняно 

просто моделювати велику частину поширених предметних областей і допу-

скаються точні формальні визначення, залишаючись інтуїтивно зрозумілими; 

2) наявність простого і в той же час потужного математичного апарату, 

що спирається головним чином на теорію множин і математичну логіку і за-

безпечує теоретичний базис реляційного підходу до організації баз даних; 

3) можливість ненавігаційній маніпулювання даними без необхідності 

знання конкретної фізичної організації баз даних у зовнішній пам'яті. 

Реляційні системи далеко не відразу набули широкого поширення. У той 

час, як основні теоретичні результати в цій області були отримані ще в 70-х, і 

тоді ж з'явилися перші прототипи реляційних СУБД, тривалий час вважалося 

неможливим домогтися ефективної реалізації таких систем. Проте зазначені 

вище переваги та поступове накопичення методів і алгоритмів організації ре-

ляційних баз даних і управління ними призвели до того, що вже в середині 

80-х років реляційні системи практично витіснили зі світового ринку ранні 

СУБД. 

В даний час основним предметом критики реляційних СУБД є не їх не-

достатня ефективність, а притаманна цим системам деяка обмеженість (пря-

мий наслідок простоти) при використання в так званих нетрадиційних облас-

тях (найбільш поширеними прикладами є системи автоматизації проектуван-

ня), в яких потрібні гранично складні структури даних. 

1.2 Вибір режиму роботи баз даних 

Існує декілька варіантів забезпечення роботи БД: файловий, клієнт-

серверний та у вигляді сайту. Кожний з цих варіантів забезпечить коректну 

роботу БД.  

Файловий варіант роботи, в основному, призначений для персонального 

використання, в той час як клієнт-серверний варіант - для використання в ро-

бочих групах або в масштабі підприємства, варіант виконання у вигляді сай-

ту забезпечить публічність матеріалів та залучить більше користувачів. 
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Файловий варіант роботи з інформаційною базою розрахований на пе-

рсональну роботу одного користувача або роботу невеликої кількості корис-

тувачів в локальній мережі. У цьому варіанті всі дані інформаційної бази 

(конфігурація, база даних, адміністративна інформація) розташовуються в 

одному файлі.  

Такий варіант роботи забезпечує легкість установки та експлуатації ав-

томатизованої системи. При цьому для роботи з інформаційною базою не по-

трібні додаткові програмні засоби. 

Файловий варіант забезпечує високу цілісність інформаційної бази і 

просте створення резервних копій. Виключена ситуація, коли користувач 

може помилково (наприклад, при копіюванні інформаційної бази) переплута-

ти різні файли інформаційної бази і привести, таким чином, систему в зумо-

вити. 

Крім цього резервне копіювання може здійснюватися на файловому рів-

ні, шляхом простого копіювання файлу інформаційної бази. 

Клієнт-серверний варіант призначений для використання в робочих 

групах або в масштабі підприємства. Він реалізований на основі трирівневої 

архітектури «клієнт-сервер»: клієнтський додаток, кластер серверів, сервер 

бази даних. 

Програма, що працює у користувача (клієнтський додаток) взаємодіє з 

кластером серверів, а кластер, при необхідності, звертається до сервера баз 

даних (MS SQL Server або PostgreSQL). При цьому фізично кластер серверів і 

сервер баз даних можуть розташовуватися як на одному комп'ютері, так і на 

різних. Це дозволяє адміністратору при необхідності розподіляти наванта-

ження між серверами. 

Використання кластера серверів дозволяє зосередити на ньому виконан-

ня найбільш об'ємних операцій з обробки даних. Наприклад, при виконанні 

навіть дуже складних запитів програма, що працює у користувача, одержува-

тиме тільки необхідну їй вибірку, а вся проміжна обробка виконуватиметься 
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на сервері. Зазвичай збільшити потужність кластера серверів набагато прос-

тіше, ніж оновити весь парк клієнтських машин. 

Іншим важливим аспектом використання трирівневої архітектури є зру-

чність адміністрування та упорядкування доступу користувачів до інформа-

ційної бази. У цьому варіанті користувач не повинен знати про фізичне роз-

ташування конфігурації або бази даних. Весь доступ здійснюється через кла-

стер серверів. При зверненні до тієї чи іншої інформаційній базі користувач 

повинен вказати тільки ім'я кластера й ім'я інформаційної бази, а система за-

питує відповідно ім'я та пароль користувача. 

Розгортання клієнт-серверного варіанту і його адміністрування викону-

ється досить просто. Наприклад, створення бази даних здійснюється безпосе-

редньо в процесі запуску конфігуратора (так само, як і для файлового варіан-

ту). В поставку систем зазвичай входить утиліта адміністрування клієнт-

серверного варіанту роботи, що дозволяє адміністратору керувати інформа-

ційними базами і підключенням користувачів. 

Якщо мова йде про представлення бази даних у загальнодоступному ви-

гляді, найкращим варіантом було б втілення БД у вигляді сайту. Перевага 

такого варіанту полягає у великій гнучкості і спектрі налаштувань і доступі 

до БД з будь-якого ПК або відповідного мобільного пристрою, який має під-

ключення до мережі Інтернет. Беручи це до уваги, то представлення елект-

ронної БД з загальним доступом має нараховувати усі атрибути користуваль-

ницького інтернет-ресурсу такі, як довідкові сторінки, стрічка новин і гос-

тьовою книгою, то для таких цілей без програмування на стороні сервера вже 

не обійтися. Виникає необхідністькористування «двигуном» сайту, системою 

керування вмістом (калька з англійського Content Management System (CMS). 

CMS-сайт приблизно влаштований наступним чином: є лицьові сторін-

ки, які бачить відвідувач сайту. А є й особливі, редакторські сторінки, доступ 

до яких отримують ті, хто наповнює його вмістом. Якщо це не одна людина, 

а їх декілька, для цього зовсім не потрібні відповідні навички у веб-розробці - 

«двигун» створений, щоб автоматизувати і спростити роботу адміністраторів. 
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Припустимо, ми організували реєстрацію користувачів — тепер потріб-

но десь зберігати їх імена, паролі і рівні доступу і т.д. Для цього і потрібна 

база даних на сайті. 

Часто зустрічається викладені в Інтернеті безкоштовні «двигуни», авто-

ри яких відносять до числа переваг той факт, що їх система обходиться без 

MySQL (вільної системи керування реляційними базами даних). На практиці 

це означає, що автори в якості бази даних використовували текстовий файл, 

де дані розділяються комами. Це добре тим, що від хостингу не потрібно під-

тримки баз даних. На етапах розробки БД це є перевагою, але якщо вона 

складається з десятків тисяч записів та ще й зберігає різного роду пов'язану з 

ними інформацію (про імена та відповідні дані), то різниця є суттєвою. 

Найбільша, але далеко не єдина проблема — швидкість відбору потріб-

ної інформації. Щоб знайти потрібний рядок в такому текстовому файлі, його 

доводиться завжди переглядати від початку до потрібного місця. Ніякої мож-

ливості швидкого позиціонування там не існує. Є й інші недоліки такого під-

ходу - вони стануть зрозумілі при перерахуванні переваг того типу зберіган-

ня даних, який можна зустріти в професійних CMS (Joomla, Drupal). Це за-

сновані на SQL реляційні бази даних. 

1.3 Порівняння систем керування вмістом 

Веб-розробники, які вирішують самостійно встановлювати і налаштову-

вати CMS, зазвичай вибирають одну з трьох систем: Wordpress, Joomla! або 

Drupal. Але систему Wordpress ми ігноруємо відразу — вона чудово підхо-

дить для створення блогу, але не годиться в якості універсальної системи 

управління контентом. Всі варіації блога можна з легкістю створити на базі 

Wordpress, а от якщо вам захочеться створити реляційну базу даних, то 

Wordpress — не кращий варіант.  

Системи Joomla! і Drupal більш універсальні. При бажанні з їх допомо-

гою можна створити будь-який сайт - від візитки і персонального блогу до 

цілого порталу і соціальної мережі, у тому рахунку і електронну базу даних. 
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Зараз ми розглянемо переваги і недоліки кожної системи[3]: 

Від правильного вибору CMS залежить успішність розвитку сайту. У 

випадку правильного вибору — система буде зручна для користувачів. Поч-

немо з Joomla!. Спочатку підхід до розробки був наступним: "все в одному".  

Але так було спочатку, в кінцевому підсумку вийшло те, що є насправді.  

Joomla!, як і Drupal, написана на мові програмування PHP, і її можна встано-

вити на будь-який сервер з підтримкою PHP і баз даних MySQL. Так як ви-

моги для CMS однакові важливо порівняти, яка система швидше. 

Обидві системи поширюються за ліцензією GPL (Generic Public License), 

що дозволяє встановлювати їх на необмежену кількість вузлів безкоштовно. 

Основні принципи GPL - вільне поширення програм та їх вихідного коду, 

тому вихідний код Joomla! і Drupal поширюється в незазашифрованому ви-

гляді. 

Drupal, як і Joomla! - Універсальна система управління контентом. Вона 

теж написана на PHP і підтримує MySQL. Але крім MySQL, база даних 

Drupal може знаходитися і на сервері PostgreSQL, а це дуже і дуже добре. Це 

пояснюється тим, що раз підтримуються дві системи управління базами да-

них, то у нас єбільше можливостей. Ми вже не обмежуємося вибором хости-

нгу з MySQL. Ми можемо вибрати хостинг з PostgreSQL. А якщо на вибра-

ному хостингу встановлено дві системи управління базами даних, тоді можна 

вибрати PostgreSQL. PostgreSQL переважає над MySQL – систем може ви-

тримувати більшу кількість навантаження ніж MySQL. Для побудови серйоз-

ного сайту з великим навантаження, має сенс вибрати PostgreSQL. До того ж, 

CMS Drupal оснащена механізмом контролю навантаження на сервер баз да-

них, що особливо добре, якщо у вашого хостера є обмеження на навантажен-

ня сервера БД.  

Drupal працює швидше. Вся справа в технологіях, а саме у оптимізації 

коду. Дистрибутив Joomla! в стислому вигляді займе приблизно 6,6 Мбайт, а 

дистрибутив Drupal - трохи більше 1 МБ. Після розпакування Drupal займе 
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близько 4 Мбайт, а Joomla! - більше 26 Мбайт. Найцікавіше, що навіть при 

такій різниці в обсязі, функціонал Drupal більше, ніж у Joomla!. 

До того ж, крім нераціонального підходу до написання коду, обсяг коду 

CMS Joomla збільшений за рахунок деяких функцій, яких немає в Drupal. На-

приклад, в Drupal немає візуального редактора сторінок. З одного боку, візу-

альний редактор — корисна річ, особливо для початківців, але його реаліза-

ція в Joomla викликає запитання. З іншого боку, в Joomla! немає самого еле-

ментарного функціоналу таких як коментарі до записів. Для цього потрібно 

"прикручувати" окремі модулі, які до того ж і працюють не коректно, оскіль-

ки більшість з них проектувалось під версію 1.0 і вимагають включення ре-

жиму зворотної сумісності. Також у стандартної комплектації Joomla немає 

розділів 

Що ж стосується системних вимог, то і тут Joomla трохи засмучує, хоча 

все не так страшно. Обидві CMS можуть працювати на хостингу, під керу-

ванням будь-якої операційної системи.Ми не прив'язуємось ні до Windows, ні 

до UNIX – лише б на хостингу був встановлений PHP і MySQL (або 

PostgreSQL для Drupal). Але Joomla вимагає PHP версії 5, а ось Drupal все ще 

може працювати з версією 4.3.3 - раптом вам доведеться зі старим і дешевим 

хостингом. 

Основні можливості Drupal та Joomla можна навіть не порівнювати - во-

ни однакові, як у більшості інших CMS. Всі вони дозволяють легко змінити 

дизайн сайту (існують цілі сайти з галереями графічних тем), підтримують 

FTP і UTF-8 (що означає відсутність проблем з локалізацією), дозволяють 

виконувати оптимізацію, забезпечують попередній перегляд і предмодераці-

юпублікованих статей. Все це - стандартний набір. Припустимо, що у нам 

потрібен сайт на трьох мовах. Drupal підтримує багатосайтовий режим: ми 

можемо встановити Drupal всього один раз і створити на його базі кілька сай-

тів, які будуть використовувати спільну базу даних. Таким чином, ви створю-

єте один сайт — українською, інший — англійською, третій — російською. 
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1.4 Постановка задачі 

Розглянувши особливості побудови та варіанти створення БД, а також 

режими роботи БД, можемо зробити висновки. Для розроблюваної БД, що 

призначена для оприлюднення, публічного ознайомлення зі змістом атеста-

ційних робіт та запобігання академічного плагіату найкращим варіантом є 

виконання БД у вигляді сайту. Таким чином, з’явиться можливість інтегрува-

ти базу атестаційних робітз сайтом кафедри радіоконструювання та виробни-

цтва радіоапаратури (КіВРА), що покаже приналежність атестаційних робіт 

до певного структурного підрозділу Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут». 

З усіх розглянутих систем керування вмістом сайту, найкращим варіан-

том для створення розроблюваної БД є CMSDrupal. 

Подальшими кроками у розробці зазначеного ресурсу є: 

- розробка концепції ресурсу, що включає визначення мети та задач ре-

сурсу, обґрунтування його структури та дизайну; 

- підбір функціональних модулів CMSDrupal, що забезпечать виконання 

поставлених перед ресурсом задач; 

- власне сама розробка web-ресурсу та перевірка його роботи. 
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2 КОНЦЕПЦІЯ WEB-РЕСУРСУ 

2.1 Мета та задачі web-ресурсу 

Інформатизація суспільства, стрімкий розвиток технологій та вільний 

доступ до продуктів інтелектуальної власності полегшують процес викорис-

тання та розповсюдження інформації. 

Водночас набувають все більших обертів процеси недобросовісного за-

позичення, присвоєння і використання чужих ідей та думок, що, на жаль, є 

особливо розповсюдженим в студентських і наукових колах та кваліфікують-

ся як плагіат. 

На сьогоднішній день наявність або відсутність необхідної інформації, її 

збереження і захищеність від стороннього втручання є дуже актуальним пи-

танням. Це пояснюється не тільки зростанням кількості вірусів, мережевих 

атак зловмисників, що призводить до загрози порушення конфіденційності, а 

і до не санкціонованого копіювання і поширення інформації. 

В сучасному інформаційному світі, як в сфері науки так і освіти, постала 

серйозна проблема запозичення «чужих думок». Згідно ст. 50 [4] оприлюд-

нення (створення можливості ознайомлення з твором інших осіб шляхом 

опублікування, публічного виконання, публічного показу, публічної демон-

страції, публічного сповіщення), повністю або частково, чужого твору під 

іменем особи, яка не є автором цього твору називається плагіат. Копіювання 

«чужих думок» без посилання на автора є порушенням ст. 8 [4]. Найбільш 

поширеними є такі форми плагіату: копіювання чужої наукової роботи чи 

декількох робіт та оприлюднення результату під своїм іменем; поєднання 

власного та запозиченого тексту без належного цитування джерел; рерайт, 

тобто перефразування чужої праці без згадування оригінального автора. 

Плагіат часто зустрічає у роботах школярів, студентів («80% студентів 

зізнаються, що хоча б один раз списували, 90% вважають, що їх плагіат ніко-

ли не виявлять» [5]), аспірантів, докторантів, а інколи і визнаних науковців. 
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Якщо раніше на це «закривали очі», то сьогодні все частіше в засобах масо-

вої інформації з’являється повідомлення про виявлення плагіату в наукових 

роботах (в Угорщині позбавлено наукового ступеня колишнього президента 

Пала Шмітта [6], в Німеччині — екс-міністра оборони Карла-Теодора цу Гут-

тенберга та міністра освіти Аннетт Шаван [7], в Україні на останньому засі-

данням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки позбавлено науково-

го ступеня трьох докторів наук [8]). 

Усі розглянуті закономірності діють у всіх структурах в системі  вищої 

освіти. Дані соціологічних опитувань та експертні оцінки дозволяють припу-

стити, що навіть в провідних вітчизняних освітніх установах плагіатом не 

нехтують більше половини студентів багатьох спеціальностей, Тоді як в регі-

ональних вузах їх частка цілком може досягати 80%.  

Відповідно до ст. 32 Закону України  «Про вищу освіту» вищі навчальні 

заклади зобов’язані: вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження 

відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічно-

го плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогіч-

них, інших працівників і здобувачів вищої освіти та притягнення їх до дис-

циплінарної відповідальності. 

Відповідно до [9], в Національному технічному університеті України 

«Київський політехнічний інститут» вводиться обов’язкове розміщення елек-

тронного варіанту наданих до захисту атестаційних робіт на сайтах випуско-

вих кафедр для оприлюднення і публічного ознайомлення з їх змістом. 

З цією метою на кафедрі радіоконтруювання та виробництва радіоапара-

тури заплановано створення web-ресурсу «Електронна база атестаційних ди-

пломних робіт» («EBCDW» — Electronic Base Of Qualifying Diploma Works). 

Єдиний ресурс атестаційних робіт для викладачів та студентів, з можливістю 

генерації документації для секретаря ЕК на основі даних введених студента-

ми. У вільному доступі можна викласти анотації, вступ, висновки, ключові 

слова та додатки до роботи у вигляді креслень, плакатів та слайдів (передба-
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чена можливість коментувати автору всі або окремі рядки, нотатки, файли і 

додатки). 

Ця процедура виглядає наступним чином: студенти реєструються у 

«Електронній базі атестаційних дипломних робіт» на початку роботи над 

проектом/роботою/дисертацією, заповнюючи відповідні поля, які буди зазда-

легідь передбачені. Для цього лише необхідний ПК з доступом до мережі Ін-

тернет. На останньому етапі написання роботи/проекту/дисертації, студент 

завантажує текстовий файл та додатки, якими супроводжується робота у фо-

рматі, які встановлені кафедрою або секретарем ЕК. 

Ресурс буде виконано у вигляді системи керування базами даних з роз-

ширеними можливостями сортування і упорядкованого пошуку та підтрим-

кою багатомовного формату, які міститимуть атестаційні роботи, відомості 

про авторів та їх керівників. Для кожного внутрішнього (з кафедри) користу-

вача передбачається створення особистого облікового запису — для внесення 

та редагування даних. Зовнішні користувачі матимуть можливість розшире-

ного пошуку (за автором, темою, керівником, видом та напрямом роботи) та 

перегляду атестаційних робіт. Викладачі кафедри матимуть можливість пе-

ревірити роботи своїх студентів на плагіат. Спеціально для секретаря Екза-

менаційної комісії буде реалізовано функцію автогенерації необхідної при 

захисті робіт документації з подальшим її експортом до файлу програми 

Microsoft Excel. 

2.2 Структура web-ресурсу 

Структура web-ресурсу передбачає: створення, перегляд (а за наявності 

належних прав адміністратора і редагування) сторінок з даними студентів і 

файлами їх робіт, зв’язок між користувачем і адміністратором (наприклад у 

разі технічних проблем) і внутрішній зв’язок між користувачами сайту. 

Ресурс буде пропонувати такі сторінки: головна сторінка, каталог робіт, 

контакти, сторінка-бланк додання роботи, сторінка особистого кабінету і до-

відкова інформація. 
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Розглянемо наповнення цих сторінок більш детально: 

2.2.1 Головна сторінка 

Головна сторінка — це інформація, яка постає перед користувачем при 

переході його за адресою сайту. Іншими словами, головна сторінка — це пе-

рше, з чим стикається відвідувач, опиняючись на сайті. Правилом цього під-

коряються всі сайти в Інтернеті: контент-провайдери, модні інтернет-

магазини, потужні портали і багатолюдні форуми. Призначення головної 

сторінки будь-якого сайту — це забезпечення такого «прийому» відвідувача, 

щоб, в ідеалі, він став користувачем. Або, принаймні, щоб затримався на сай-

ті протягом тривалого часу. 

Головна сторінка, будучи невід'ємною частиною сайту, створюється на 

базі CMS. Програміст створює сайт цілком і, зокрема, головну сторінку. При 

створенні головної сторінки, безумовно, враховується призначення сайту. 

Головна сторінка повинна бути забезпечена таким інструментарієм, викорис-

тання якого дозволить навіть недосвідченому користувачу в короткий термін 

ознайомитися з сайтом, зацікавитися вмістом другорядних сторінок і, взагалі, 

так би мовити, «увійти у смак». Тому головну сторінку, як правило, постача-

ють зручними засобами навігації по сайту і різними корисними речами для 

відвідувача. Однак найважливіша вимога до головній сторінці — інформати-

вний текстовий і графічний контент. 

2.2.2 Додати роботу 

Дана сторінка відповідає бланку подачі студентом особистих даних та 

інформації про його атестаційну роботу, а також файлів роботи та супровід-

ної документації. Необхідно буде заповнити такі поля: 

І. Особисті дані 

 Прізвище, ім’я, по-батькові (відповідно українською, російською 

та англійською мовами) 

 Група (обирати із запропонованих варіантів) 
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 Освітньо-кваліфікаційний рівень(обирати із запропонованих варі-

антів) 

 Спеціальність(обирати із запропонованих варіантів) 

 Фото і адреса електронної скриньки (за бажанням) 

ІІ. Інформації про його атестаційну роботу 

 Назва дипломної роботи/проекту/дисертації (українською, росій-

ською та англійською мовами) 

 Тип роботи(обирати із запропонованих варіантів) 

 Тематика роботи(обирати із запропонованих варіантів) 

 Керівник(обирати із запропонованих варіантів) 

 Ключові слова (українською, російською та англійською мовами) 

ІІІ. Завантаження роботи 

 Прикріплення файлу пояснювальної записки робо-

ти/проекту/дисертації (на даний момент передбачено формати 

*.doc, *.docx, *.pdf) і поле для опису файлу. 

 Прикріплення файлу(-ів) креслення (на даний момент передбачено 

формати *.pdf*.pcb, *.dwg, *.dxf) і поле для опису файлу. 

 Прикріплення файлу(-ів) плакатів (на даний момент передбачено 

формати *.jpg, *.pdf, *.vsd, *.ppt, *.pptx) і поле для опису файлу. 

 Прикріплення файлу(-ів) слайдів (на даний момент передбачено 

формати *.pdf, *.ppt, *.pptx) і поле для опису файлу. 

Заповнивши всі поля студент натискає кнопку «Зберегти», тим самим 

створивши нову редакцію. Усі редакції проходять перевірку адміністратором 

(а також користувачами за відповідними правами) і після його схвалення пу-

блікуються. Такі налаштування прийняті з метою підвищення рівня упоряд-

кованості робіт у базі. 
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2.2.3 Каталог робіт 

Одна з сторінок сайту на якій основним контентом є таблиця з відобра-

женням усіх дипломних робіт/проектів/дисертацій і посиланням на сторінку 

її виконавця. Передбачена можливість сортування робіт по: за ім’ям вико-

навця, назвою роботи, групою  та керівником. Впроваджений алфавітний 

вказівник, який відбирає роботи по їх назві на обрану літеру. Також реалізо-

ваний безпосередній пошук по таблиці:за списком усіх груп, за освітньо-

кваліфікаційним рівнем роботи/проекту/дисертації (студента) і за керівником 

роботи та можливістю одразу ознайомитись з роботою, завантаживши її без-

посередньо з таблиці. Альтернативним табличному пошуку є вбудований ро-

зширенний пошук, він виконує функцію точкового пошуку. Ним сканується 

весь матеріал, який міститься на сайті, тому без усяких перешкод, є можли-

вість знайти сторінку студента або конкретну роботу та усі додатки до неї. 

2.2.4 Довідкова інформація 

Сторінка, яка містить зібраний інформаційний пакет стосовно допомоги 

та полегшення процесу написання, оформлення і завантаження файлів: елек-

тронний варіант файлу-шаблону дипломної роботи,дипломного проекту: ре-

комендації щодо написання, текстова та графічна документація, етапи їх під-

готовки і правила оформлення згідно стандартів ГОСТ і ДСТУ. 

Окрім цього включений і доступний увесь необхідний набір програмно-

го забезпечення. 

2.2.5 Особистий кабінет 

Особистий кабінет або обліковий запис — це сторінка, яка є у кожного 

зареєстрованого користувача на сайті. Основа ідея сторінки облікового запи-

су полягає у тому, що користувач, може змінювати данні своєї сторінки, ад-

ресу поштової скриньки (на яку зареєстрований акаунт), пароль для автори-

зації і можливість задати питання адміністрації сайту або будь-якому зареєс-

трованому користувачу. 
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2.2.6 Контакти 

Контакти або форма зворотного зв'язку вже давно є найбільш прийнят-

ним способом спілкування між користувачем ресурсу і адміністратором. 

Може виникнути така ситуація, коли відвідувач Вашого сайту не може 

скористатися поштовим клієнтом для відправки листа. Таке трапляється, ко-

ли відвідувач взагалі не використовує у своїй роботі поштовий клієнт, а ко-

ристується web-інтерфейсом, для відправки та отримання пошти, або відві-

дувач виходить в мережу Інтернет не зі свого комп'ютера, а з чужого, де не 

налаштований поштовий відповідний клієнт . 

На такі випадки існує форма зворотного зв'язку — це спеціальний мо-

дуль, який зазвичай має кілька полів і кнопку «Відправити», і служить для 

відправки повідомлень від відвідувачів сайту власнику. В поля вводять дані 

(як правило: ім'я, e-mail і сам текст повідомлення) і натискають кнопку «Від-

правити», в результаті чого ці дані відправляються на e-mail власника сайту 

(або відповідальної особи). 

2.3 Дизайн web-ресурсу 

2.3.1 Вимоги до оформлення сайту 

Дизайн сайтів освітніх закладів має свої відмітні риси. Так, дизайн по-

винен розроблятися з урахуванням рекомендаційW3C, WAI, WCAG. Сторін-

ки сайту повинні мати єдиний стиль оформлення, навігаційні елементи сайту 

повинні бути обов'язково виділені від основного контенту у вигляді меню або 

сайдбарів. 

На офіційному сайті державної організації чи установи повинна обов'яз-

ково міститися форма пошуку, доступ до якої може бути здійснено з кожної 

сторінки цього сайту. При цьому результати пошуку по сайту повинні бути 

оформлені у вигляді окремої сторінки сайту, що має відповідний заголовок. 

Такі ресурси у більшості випадків включають такі елементи, як зобра-

ження державної символіки(герб, прапор) і фотографії державних закладів, 

фотографії наукових діячів. 
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У цілому,дизайн сайтів державних установ, у тому числі і освітніх за-

кладів мінімалістичний, не відволікає відвідувачів сайту від інформаційного 

вмісту сайтів, не викликає проблем з відображенням сайтів у різних браузе-

рах. 

Таким чином,дизайн має сприяти дотриманню основних принципів роз-

міщення інформації: відкритості, доступності, достовірності інформації, сво-

боди пошуку, отримання, передачі та розповсюдження інформації. 

У якості основи, мою був узятий сайт «Кафедри радіоконструювання та 

виробництва радіоапаратури» Національного технічного університету Украї-

ни «КПІ» (http://kivra.kpi.ua) представлений на рис. 2.1. 

 
Рисунок 2.1 – Сайт кафедри радіоконструювання та  

виробництва радіоапаратури 

У якості програми для створення графічного шаблону сайту, був вико-

ристаний AdobePhotoshop. 

2.3.2 Оформлення у Drupal 7 

Оформлення або темізація мовою середовища Drupal 7єнабір файлів, що 

відповідають за зовнішній вигляд сайту. Тема оформлення визначає HTML-
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макет сторінки, використовувані на ній CSS-файли і JavaScript. Незважаючи 

на те, що шаблони, які використовуються в темах оформлення, дозволяють 

виконувати PHP-код, в них не повинно бути коду, не пов'язаного з відобра-

женням інформації. Тема оформлення повинна на вході отримувати готові 

масиви даних, а на виході створювати з них HTML-код. 

Нижче наведений рисунок, який відображає "анатомію" теми в друпалі. 

Зверніть увагу на колір перед ім'ям шаблону і колір на макеті сайту: наочно 

показано, який шаблон за яку частину сайту відповідає. Наприклад, 

html.tpl.php включає в себе розмітку повної html сторінки (DOCTYPE, 

<head>, <body>), а page.tpl.php відповідає за виведення вмісту (всередині тега 

<body>). На рис 2.2 показана тема з назвою example. 

 
Рисунок 2.2 – Структурна схема теми у Drupal за замовчуванням 

За основу до роботи була обрана тема-каркас ―Zen‖, яка у результаті бу-

ла стилізована під мінімалістичні елементи Garland (такі як шрифти, розмітка 
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сторінки, положення головного меню, меню навігаціїї та сайдбарів), які най-

більше підходять до заданого оформлення ресурсу наукового закладу. 

Zen є простою темою з однією, двома або трьома колонками і макетом 

фіксованої або змінної ширини (рис 2.3). 

 
Рисунок 2.3 – Різноманітні варіанти компоновки у темі Zen 

Крім того, HTML-розмітка поміщає зміст документів в коді сторінки до 

елементів навігації, що ефективніше з точки зору пошукової оптимізації.  

До переваг теми-каркасу ―Zen‖ слід віднести: 

 добре документовані .css- і .php-файли 

 безліч CSS-класів та ідентифікаторів, що спрощує життя розробнику 

сайту 

 проста зміна кількості колонок за бажанням розробника 

 окремий файл layout.css, який дозволяє працювати тільки з макетом 

 окремий файл print.css, який дозволяє оптимізувати сторінки сайту 

для друку: видаляє бічні колонки і зайві елементи навігації, оптимізує розмір 

шрифтів, додає опис в посиланнях і так далі. 

2.3.3 Компоновка сторінок ресурсу 

На рис. 2.4 представлена загальна структура теми-каркасу Zen. Д.
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Рисунок 2.4 – Структурна схема каркасу теми Zen 

У результаті концептуального осмислення з точки зору структурного і 

функціонального наповнення сайту, було прийнято рішення позбутися зон 

―footer‖, ―leftsidebar‖ і ―contentbottom‖, а наступні зони заповнити таким чи-

ном:  

 ―Header‖- головне меню (включає у себе: головна сторінка, сторінку 

додання роботи, каталог робіт, додаткова інформація і сторінка зворотньго 

зв’язку) і панель облікового запису. 

 ―Contenttop‖ – назва сторінки та її позиція серед ієрархічно розташо-

ваного матеріалу. 

 ―Content‖–інформація, яку містить сторінка  

 ―RightSidebar‖–меню користувача, поле розширеного пошуку, меню 

навігації та індикатор відвідувачів сайту 

Таким чином, дизайн web-ресурсу матиме вигляд: 
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Рисунок 2.5 – Оформлення «Електронної бази атестаційних 

дипломних робіт» 

Наступним етапом розробки сайту є вибір модулів для забезпечення по-

ставлених задач ресурсу. 
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3 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ 

WEB-РЕСУРСУ 

3.1 Принципи роботи Drupal 

Перед тим, як обґрунтовувати вибір того чи іншого модуля Drupal необ-

хідно розглянути принцип функціонування цієї CMS та пов’язані з нею тер-

міни [10]. 

Drupal отримує дані у вигляді окремих фрагментів і представляє їх та-

ким чином, щоб це мало сенс з точки зору відвідувачів сайту. 

Найпростіше уявити Drupal у вигляді цифрового сортувальника монет. 

Вузли в такий картині є монетами, а типи контенту характеризують їх вар-

тість (5 коп.,10 коп. і т.п.). Крім того, таксономія дозволяє систематизувати 

монети за типом валюти, кольором, станом та ін. Представлення (views) в та-

кому випадку виступають в ролі механізму сортування монет; вони склада-

ють із вузлів сторінки (pages) або блоків (blocks)відповідно до розміру, фор-

мою, кольором або іншим зазначених критерієм. Теми(themes) і модулі 

(modules) виступають в ролі оболонок і передавальних механізмів, вони га-

рантують, що все буде в порядку, і система залишиться працездатною 

(рис.3.1). 

Тип контента

Вузол

Вузол

Вузол

Сторінка

Блок Блок

Представлення 

через модуль 

View

 

Рисунок 3.1 – Графічне представлення обробки матеріалу у Drupal 

Розглянемо основні терміни: 

 Вузол (node) — окремий фрагмент контенту. Це може бути новий 

елемент, список подій, проста сторінка, запис у блозі. Все, що має заголовок і 
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несуче наповнення текстом, рисунками, файлами тощо, є нодом. У нодах 

можна також створювати власні нестандартні поля, щоб використовувати їх в 

різних цілях. 

 Поле (field) — один з кращих засобів створення контенту у Drupal. За 

допомогою полів ми можемо приєднувати зображення або файли, створюва-

ти додаткові ідентифікатори (наприклад, дату події або підзаголовок статті), 

посилання на інші вузли. 

 Блок (block) — виділений фрагмент контенту, доступний для багато-

разового використання (наприклад, бічне меню або виноска). Блок може бути 

створений засобами подання (модуль View) або ж вручну за допомогою ко-

манд меню Blocks. Принадність блоків полягає в гнучкості їх виду. Можна 

задати для цього будь критерій, що особливо корисно для домашніх сторінок 

або для виведення меню, яке повинно з'являтися тільки в певних розділах 

сайту. 

 Тип контенту (contenttype) — тип створюваного вами вузла. Однією з 

найвидатніших характеристик Drupal є підтримка контенту різних типів, ко-

жен з яких може бути відсортований і представлений у відповідності з дові-

льними критеріями. 

 Таксономія (taxonomy) — категорії контенту. На базовому рівні так-

сономію можна представити у вигляді тегів (наприклад, для записів у блозі), 

але її основною перевагою є здатність систематизувати великі обсяги контен-

ту по ймовірним критеріям пошуку. Наприклад, сайт рецептів страв може 

використовувати таксономію за типом рецептів (десерт, друге і т. п.), за інг-

редієнтами (у вигляді тегів), за власними нестандартним індикаторами (веге-

таріанський, без глютену, низьковуглеводних і т. п.). Потім за допомогою 

подання можна дати користувачам можливість пошуку і фільтрації рецептів 

по одному або декільком з зазначених критеріїв. 

 Модуль (module) — допоміжна програма, що розширює функціональ-

ність сайту. Сама по собі система Drupal являє собою потужну платформу, 
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але основним її перевагою є можливість доповнювати наявні засоби за допо-

могою модулів. Їх повний список наведено за адресою 

http://drupal.org/project/modules. Найпопулярніші модулі знаходяться на поча-

тку списку. Для роботи з Drupal будуть потрібні принаймні три модулі — 

Views, Pathauto і Token. Останні два автоматично генерують URL-адреси для 

різних типів контенту. 

 Представлення (view) — систематизований перелік фрагментів конте-

нту, створюваний на сайті за допомогою модуля Views. 

 Ядро Drupal (Drupal Core) — реальні файли Drupal-проекту втому ви-

гляді, в якому вони були завантажені з сайту Drupal.org. До ядра відноситься 

все, що знаходиться поза папкою /sites. 

3.2 MySQL база даних для Drupal 7 

Всі дані в Drupal зберігаються в базі даних, але перш ніж щось в ній збе-

рігати треба її спочатку створити. Ми будемо використовувати базу даних 

MySQL, тому що вона є у Денвері (набір дистрибутивів і програмна оболон-

ка, призначені для створення та налагодження сайтів,веб-додатків, іншого 

динамічного вмісту інтернет-сторінок на локальному ПК без необхідності 

підключення до мережі Інтернет під управлінням ОС Windows [11] і тому що 

вона є практично на будь-якому хостингу. 

Для цього переходимо за посиланням http://localhost/phpmyadmin/. У нас 

відкриється вікно з веб-додатком "PhpMyAdmin", що працює з базами даних 

MySQL. 

В основному вікні в стовпці "Дії" пропонується створити нову базу да-

них (рис.3.2). Вписуємо назву нової бази даних. 
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Рисунок 3.2 — Створення MySQL БД для Drupal7 

Можна використовувати латинські літери, цифри та нижнє підкреслю-

вання. Заносимо "drupal7". В полі "Порівняння" обираємо "utf8_general_ci", в 

полі "Зіставлення з'єднання з MySQL" має бути таке ж значення. 

Необхідно створити БД, яка матиме вигляд (рис.3.3). 

 
Рисунок 3.3 – Структура БД розроблюваного web-ресурсу 
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3.3 Обґрунтування вибору модулів Drupal 

У процесі проектування і розробки «Електронної бази атестаційних дип-

ломних робіт» були поставлені задачі до ресурсу. Реалізація функціоналу до-

сягалась за допомогою модулів. Розглянемо кожен більш детально: 

3.3.1 Базові модулі Drupal 7 

Drupal, як система [12] управління контентом за замовчуванням пропо-

нує 40 модулів так званого ядра для основних і другорядних цілей сайту. 

 

 
Рисунок 3.4 – Меню адміністрування модулів 

Вмикати їх всіх не є доцільним з точки зору продуктивності, наслідок – 

надмірне навантаження на сервер та швидкість завантаження сторінок, тому 

визначимося які модулі з числа стандартних нам будуть необхідні: 

 Block — дозволяє створювати і редагувати блоки в темі. Блок, як 

якийсь пристрій або набір певних функцій, ми можемо помістити в потрібну 

нам область сторінки. Висновок блоків в регіоні залежить від URL-адреси, за 

якою блок повинен чи не повинен виводитися, від типу проглядається корис-

тувачем контенту, від ролі цього користувача і застосованої до сайту теми 

(див. пп. 2.3.2). 
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 Contextual Links — управляє посиланнями, що дають доступ до дій, 

пов'язаних з елементами сторінки. Drupal 7 за замовчуванням поміщає в ко-

жен вузол і в кожен блок посилання на редагування і видалення. Це забезпе-

чує зручність роботи з модулями розширення і дозволяє визначати додаткові 

контекстні посилання 

 Dashboard — включає на сайті інформаційну панель. У нас з'являється 

сторінка з інтерфейсом адміністрування у вигляді двох стовпців, блоки яких 

можна змусити показувати відомості про стан сайту в поточний момент часу 

(тобто про останніх доданих коментарях і авторизовані користувачі). Модуль 

який значно полегшує адміністрування сайтом. 

 Database Logging — записує системні події в базу даних. В інтерфейсі 

адміністрування з'являється сторінка, на якій виводяться останні події на 

сайті і виниклі помилки. Адміністратор може фільтрувати даний список і ві-

дкривати більш докладні описи. 

 Field SQL Storage, Field Ul — ці два модулі дозволяють створювати 

поля і приєднувати їх до типів контенту, коментарям і іншим елементам сай-

ту. Поля можна зберігати в різному форматі і форматувати різними способа-

ми за допомогою наступних додаткових модулів ядра та обов'язкового моду-

ля Text (File, Options, List, Number, Image). 

 Menu — дозволяє адміністратору сайту управляти і редагувати навіга-

ційне меню. 

 Path — дозволяє користувачам створювати альтернативні URL-адреси 

сторінок. Системні адреси Drupal за замовчуванням будуються за схемою 

node / [node ID], наприклад node / 123. Альтернативні адреси простіше чита-

ються і краще дозволяють індексувати контент. Цей модуль буде корисний 

на етапі, коли сайт буде завантажений на хостінг, для зручного індексування 

сторінок. 

 Search — дозволяє користувачам здійснювати пошук по сайту. Цей 

модуль забезпечує базову форму пошуку у вигляді блоку і сторінку з розши-
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реними фільтрами, що дають можливість уточнювати отримані результати 

(див. розділ 2.1). 

 Taxonomy — дає можливість розподіляти контент за категоріями за 

допомогою словників або груп тегів. Кількість словників не обмежена, вони 

додаються до контенту і користувачам тим же способом, що і поля. Словники 

можуть мати різні атрибути - одиничний вибір (single select), множинний ви-

бір (multi-select) або вільна маркування (free tagging). У нашому випадку сло-

вники таксономії здійснюють функцію позначення сторінок анкет для крите-

рію сортування у каталозі робіт. 

 Locale — дозволяє переводити на різні мови елементи інтерфейсу. 

Даний модуль реалізує українську локалізацію на сайті. 

3.3.2 Модуль Field Group 

Модуль FieldGroup [13] дозволяє групувати поля у цілісні об’єкти з мо-

жливістю обирати зовнішній вигляд поєднання полів. 

 
Рисунок 3.5 – Ієрархічна схема групування полів при створені типу  

матеріалів 

Є різні варіанти подання групування полів, варіанти яких наведені в 

табл.3.1: 
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Таблиця 3.1 

Філдсет (fieldset) Вертикальні вкладки (vertical tab) 

  

Акордеон (accordion) Горизонтальні вкладки (horiz. tab) 

  

 

FieldGroup в нашому випадку дуже вдалий вибір, для розробки сторінки 

"Додати роботу" з ергономічних міркувань, так як полів, що містяться для 

введення більше ніж площа відображуваного матеріалу, таким чином ми до-

моглися мінімізації задіяного простору і працювати з сторінкою стало зруч-

ніше(див. пп 3.5.2). 
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3.3.3 Модуль Administration menu 

Додаток Administration Menu [14] забезпечує незалежний від теми інте-

рфейс управління. Це помічник який, економить час для адміністраторів сай-

тів, і також є дуже корисним інструментом для розробників сайтів. 

Адміністративні посилання відображаються в CSS / JS-меню у верхній 

частині на всіх сторінках розроблюваного сайту. Він не тільки містить регу-

лярні пункти меню - завдання і дії, а також надає швидкий доступ до будь-

яких адміністративним ресурсів сайту. 

 
Рисунок 3.6 – Інтерфейс модуля Administration Menu 

Приєднавши модуль ми отримали такі функціональні можливості: 

 Панель керування 

 Матеріал 

 Структура 

 Вигляд 

 Люди 
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 Модулі 

 Конфігурація 

 Звіти 

 Довідка 

3.3.4 Модуль Taxonomy menu 

Модуль Taxonomy Menu [15] додає в меню посилання на терміни таксо-

номії. Сторінка налаштування модуля дозволяє вказати які словники потріб-

но включити в меню, чи включати в меню терміни і підтерміни словників. 

Верхньому рівнем меню буде назва словника, терміни цього словника стано-

витимуть такі рівні ієрархії. 

Додання цього модулю до нашого ресурсу пояснюється можливістю ав-

томатизувати додавання в меню посилань на терміни, він працює аналогічно 

тому, як якщо б ви самі створювали меню на базі таксономії, вручну ство-

рюючи посилання і прив'язуючи їх до шляхів термінів. Цей модуль дозволяє 

зробити таке меню відразу для всього словника без створення посилань вру-

чну. 

3.3.5 Модуль Chaos Tool Suite 

Модуль Chaos Tools [16], відомий також як CTools, являє собою набір 

інструментів, полегшують працю розробника. Сюди входять засоби експорту 

конфігурації Drupal в код, створення багатоступеневих форм, спрощеної реа-

лізації та управління AJAX-запитами. Від деяких інструментів модуля CTools 

залежить робота модуля Views. 

Модуль CTools потрібно для функціонування модуля Views UI. Вхідні в 

пакет CTools модулі є основою різних інструментів побудови сайтів. 

3.3.6 Модуль View 

Модуль View [17] є потужним інструментом створення власних нестан-

дартних уявлень контенту. Його можна представити як систему побудови за-

питів – вона дозволяє нам витягувати з бази даних контент, дані користувачів 
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та інші дані,які повинні бути присутніми на вашому сайті. Все це можна по-

казувати різними способами, наприклад у вигляді списків, послідовності кад-

рів або карти. 

 
Рисунок 3.7 – Сторінка налаштувань уявлення з несучим матеріалом за допо-

могою модуля View 

Різноманітність можливостей модуля Views  і ситуацій, в яких він засто-

совується, дуже велике. Незважаючи на те що деякісайти, наприклад прості 

сторінки або настроюються додатки – прекрасно обходяться без уявлень, у 

переважній більшості випадків все-таки застосовується модуль Views. Він 

поставляється в комплекті з набором «допоміжних» модулів. Найважливіший 

з них - модуль Views UI, що відповідає за вид користувальницького інтер-

фейсу. 

3.3.7 Модуль Devel 

Devel [18] — важливий інструмент для створення та кодування веб-

сайтів. У цього модуля є безліч корисних функцій, спрямованих на визначен-

ня статистичних даних про запити до бази даних сайту, і подальшого ство-

рення звіту про запити сторінки з сортуванням за часом і джерелам. 
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Інформаційна сторінка даного модуля має кілька функцій для роботи: 

збір інформації, перегляд журналу запитів, таблиця з сортуванням, час запи-

тів, документація сайту та його URL, якщо встановлений допоміжний плагін 

API. Також модуль Devel дозволяє переглядати пам'ять сторінки і таймер з 

часом її генерації, перенаправленням (функція drupal_goto) сторінки та ре-

єстром. Оновлення реєстру даного модуля проводитися за допомогою нового 

шаблону і функції theme. Модуль Devel активно використовується для адмі-

ністрування та налаштування статистичних параметрів сайту. 

 
Рисунок 3.8 – Меню генерації контента модуля Devel 

Ми використовуємо модуль Devel для автогенерації нодів з випадковим 

контентов для оцінки працездатності сайту на останніх етапах розробки. А 

також розширенними параметрами управління кешем. 

3.4 Етап налаштування 

3.4.1 Створення нового типу матеріалу «Анкета» 

Виходячи з поставленої задачі створення БД атестаційних дипломних 

робіт, ресурс потребує створення анкети з інформацією стосовно студента і 

його роботи. Для такої цілі використання вже готових форм типів матеріалів 

«Article» і «BasicPage» не є доцільним (Такі типи матеріалу використовують-
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ся для створення звичайних нодів у вигляді статті або тикера, вони включать 

у себе лише два поля: назва сторінки з матеріалом і поле у якому безпосеред-

ньо буде міститися текст). Тому створюємо новий Тип матеріалів «Анкета» і 

призначаємо їй машинну назву «profile» (машина назва має містити лише си-

мволи, числа та пробіли. Вона має бути унікальною.) 

 
Рисунок 3.9 – Створення нового типу матеріалів 

У налаштунках погоджуємо опцію «Попередній перегляд перед надси-

ланням» для зручності створення форми(анкети) і «Створювати нову редак-

цію» що дозволяє публікувати ноди тільки після узгодження адміністратором 

сайту. Це робиться для підвищення якості упорядкування матеріалу у базі. 

Наступним кроком налаштування типу матеріалу є створення відповід-

них критеріїв анкети. У нашому випадку цими критеріями є поля, тому пере-

ходимо на налаштування полів (табл.3.2). 
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Таблиця 3.2 

Мітка Машинна назва Тип поля Віджет 

ПІБ* title Батьківське поле Унікальне поле 

Основна група group_a Accordion_group  

Вашеі’мя (русский) group_name_ru Accordion_item  

Имя* filed_name_ru Текст Текстове поле 

Фамилия* field_surname_ru Текст Текстове поле 

Отчество* field_patronymic_ru Текст Текстове поле 

Ваше і’мя (english) group_name_en Accordion_item  

Name* field_name_en Текст Текстове поле 

Surname* field_surname_en Текст Текстове поле 

Додаткові дані group_data Accordion_item  

Група* field_group Список (текст) Вибір зі списку 

Освітньо-

кваліфікаційний рі-

вень* 

field_okr_1 Посилання на термін Вибір зі списку 

Спеціальність* field_spec Посилання на термін Вибір зі списку 

Фото field_photocard Зображення Зображення 

Електронна пошта field_email Текст Текстове поле 

Дипломна робота group_diploma Accordion_item  

Назва роботи* field_title Текст Текстове поле 

Тип роботи* field_type Список (текст) Вибір зі списку 

Тематика роботи* field_re Список (текст) Вибір зі списку 

Керівник* field_supervisor Список (текст) Вибір зі списку 

Ключові слова* field_tag_words Текст Текстове поле 

Завантаження робо-

ти 

group_downloads Accordion_item  

Робота* field_thesis Файл Файл 

Креслення field_drawing Файл Файл 

Плакати field_poster Файл Файл 

Слайди field_slide Файл Файл 

Сірі чарунки таблиці відповідають створеним групам полів за допомо-

гою модуля FieldGroup (див. пп 3.3.2) для більшої зручності. Мітки позначені 
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зіркою є обов’язкові для заповнення. Кожному полю відповідає «Тип поля», 

а йому «Віджет». Наприклад якщо ми маємо поле вигляду списку із тексто-

вих значень або посилання на термін таксономії, то їм може відповідати декі-

лька типів віджетів (схемі «один з усіх» відповідає список, що розкривається 

з якого доступно лише одне текстове (термін зі словника у випадку таксоно-

мії) значення. Відповідносхемі «декілька з усіх» відповідає форма представ-

лення поля у вигляді комірок з перемикачами ). У полях, які відповідають за 

освітньо-кваліфікаційний рівень, спеціальність, керівника і групу ми обрали 

«Посилання на термін» з передбаченням на функцію сортування та пошуку 

анкет за полями. 

 
Рисунок 3.10 – Сторінка створення і налаштування полів типу матеріалу 

Довжина кожного текстового поля передбачена на 128 символів, опціо-

нальне поле для завантаження фотокартки налаштоване на додання зобра-

ження з максимальними розмірами 500 на 500 пікселів і розміром файлу до 

500КБ, поля для завантаження файлів пояснювальної записки, креслень, пла-

катів і слайдів обмежені у відповідних форматах (див. пп 2.2.2) і розміром до 

10МБ (обмеження не остаточні, передбачено введення коректив на етапі екс-

плуатації ресурсу). 
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Поля, які відповідають кресленням, плакатам та слайдам не є 

обов’язковими з міркувань, що не у всіх дипломних роботах розроблені кре-

слення, відповідно не у всіх дипломних проектах передбаченні слайді і пла-

кати і т.д. 

Після створення типу матеріалів, ми одразу можемо внести до головного 

меню сторінку «Додати роботу» посилаючись на адресу ноди додання мате-

ріалу типу «Анкета». 

У результаті отримуємо проіндексовану сторінку-анкету для додання 

робіт, яка містить усі поля, які ми урахували. 

 
Рисунок 3.11 – Сторінка «Додати роботу» 

Після заповнення анкети студентом, дані схвалюються адміністратором 

ресурсу і внаслідок публікуються. 

3.4.2 Створення словників і термінів таксономії 

Створення словників і термінів таксономії пояснюються наявністю мож-

ливості пошуку і сортування робіт за термінами у каталозі робіт. 
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Тому створюємо словники для полів для освітньо-кваліфікаційного рів-

ня, групи, керівника і спеціальності (на етапі експлуатації передбачено також 

пошук по тематиці і типу роботу) 

 
Рисунок 3.12 – Сторінка створення словника таксономії 

До термінів словника відносимо текстові значення, які будуть можливі 

серед обраних варіантів поля. Різницею між терміном та полем є те, що для 

поля необхідно обов’язково указати машинну назву, за необхідністю для ко-

жного терміну можна вказати опис. 

У результаті розробки були створені словники: 

 Спеціальність 

 Група 

 Керівник 

 Освітньо-кваліфікаційний рівень 

 Тематика роботи 

 Тип роботи 
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Рисунок 3.13 – Перелік словників на сторінці налаштувань таксономії 

Доданні терміни відповідають відповідним матеріалам сайту кафедри. 

До властивостей термінів входить ієрархічне упорядкування термінів і під 

термінів, але так як у налаштуванні полів використовується виключно поси-

лання на словники, а не на терміни, використовувати цю властивість не є до-

цільним. 

  
Рисунок 3.14 – Список термінів для словника спеціальність на сторінці нала-

штувань таксономії 

Для відображення матеріалу, застосуємо функцію генерації контенту 

модуля Devel (див. пп 3.3.7): 
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Рисунок 3.15 – Згенерований контент за допомогою модуля Devel 

Створенні нами тип матеріалів, словник таксономії і з генерований кон-

тент за допомогою модуля Devel є достатніми умовами для створення сторін-

ки «Каталог робіт». 

3.4.3 Представлення сторінки каталогу робіт за допомогою модуля 

View 

Функціональне призначення цієї сторінки є відображення усіх нодів (а 

саме опублікованих сторінок студентів з роботами) у вигляді таблиці та її со-

ртування за допомогою фільтрів. На етапі розробки визначимо, що саме по-

винно містится на стрінці: 

 Назва сторінки (title) 

 Текстовий блок з інформацією для користувачів 

 Таблиця з роботами 

 Фільтри на основі словників таксономії 

 Алфавітний покажчик за назвою роботи 

Засобом для нашого відображення матеріалу буде служити модуль по-

будови уявлень сторінок View. Першим кроком буде створення нового уяв-

лення з назвою «Каталог робіт» (Машинною назвою для уявлення буде 
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«catalog»). Спробуємо відобразити таблицю, виконаємо відповідні налаштун-

ки: 

1. Формат: Таблиця 

2. Поля (Fields): Матеріал: Заголовок (Ім’я), Матеріал: Назва роботи, 

Матеріал: Керівник, Матеріал: Група, Матеріал: Робота 

3. Критерії відображення (Filter Criteria): Матеріал: Опубліковано, 

Матеріал: Тип матеріалу (Анкета) 

4. Критерії сортування (Sort Criteria): Матеріал: Дата публікації (Post 

date) 

5. Налаштунки сторінки(Page Setting): Шлях: ―/catalog‖ 

6. Верхній колонтитул: Текстова зона (Text area) 

7. Панель сторінок: 10 нодів\1 сторінку таблиці (Paged, 10 items) 

Опис налаштунків: 

1. Представлення анкет у вигляді таблиці. 

2. Додаємо поля, які нас цікавлять. Вони будуть представлені у вигляді 

стовпчиків таблиці, їх послідовність ми обираємо на сторінці нала-

штування таблиці  

3. У даній категорії ми можемо керувати умовами (алгоритмом) відо-

браження контенту на сторінці. Наші умови (алгоритм) можна трак-

тувати так: На сторінці буде відображатися опублікований контент, 

але виключно контент, який належить до типу матерілу «Анкета» 

4. Матеріал у таблиці за замовчуванням сортується по даті публікації. 

5. Відображення вже даної машинної назви у адресі сторінки, яка 

створюється. 

6. Додання тестової області для інформації для користувачів 

7. Створення умови представлення нодів у таблиці по 10шт. з додан-

ням панелі нумерації сторінок таблиці. Ця функція свідомо додана 

для підвищення зручності користування таблицею і мінімізування 

площі сторінки, яку необхідно було б прогортувати. 
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Рисунок 3.16 – Відповідність налаштунків і зовнішнього вигляду уявлення  

Отже у результаті таких на лаштунків уявлення за допомогою модуля 

View ми легко отримали текстове поле і пронумеровану за сторінками табли-

цю на 5 стовпчиків і на 10 рядків таблиці на сторінку. Таблиця за замовчу-

ванням розташувалась на усю ширину блоку для контенту, що цілком нас за-

довольняє. 

Наступним кроком є додання засобів упорядкування матеріалу у таблиці 

у вигляді фільтрів. Представлення фільтрів у модулі View є доданням крите-

рію відображення. Так я ми критерії сортування відображаємо через словни-
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ки таксономії і відповідні поля у типу матеріалу «Анкета», тому додаємо 3 

критерії сортування: Матеріал: Група, Матеріал: ОКР, Матеріал: Керівник. 

Так як фільтри повинні роботи упорядковано, то на лаштунки для трьох бу-

дуть однаковими. 

 
Рисунок 3.17 – Сторінка налаштунків критерія відображення «ОКР» 

Підтверджуємо такі налаштунки: 

1. Фільтр для: Поточної сторінки (For: This page (override)) 

2. Відображати цей фільтр для відвідувачів: Ввімкнути (Expose this 

filter to visitors, To allow them to change it: checkbox on) 

3. Відображати користувачам: Одиничний фільтр (Filter type to 

expose: Single filter) 

4. Значення фільтру не обов’язкове 

5. Мітка: «Назва категорії фільтру» (для кожного відповідна: ОКР, 

Керівник, Група) 

6. Оператор: Один з… (Operator: Is one of) 

7. Допустимі терміни зі відповідного вказаного словника: Всі (Terms 

from vocabulary: All) 

8. Можливість мульти вибору: Ні (Allow Multiple selection: checkbox 

off) 
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9. Запам’ятовувати останній вибір: Ні (Remember last selection: 

checkbox off) 

10. Обмежити список для обранних елементів: Так (Limit list to 

selected items: checkbox on) 

11. Показувати повідомлення про помилку: Так (Display error message: 

checkbox on) 

12. Скорочення дублікатів: Так (Reduce duplicates: checkbox on) 

Таким чином ми задали певний алгоритм відображення 3-х фільтрів: 

Фільтри відображаються лише на сторінці з каталогом робіт усім корис-

тувачам, у тому числі звичайні користувачі мають доступ до фільтру. Для 

всіх фільтрів допустиме значення категоріях «будь-яке» або «Any» (це дає 

змогу відображати таблицю за родовим критерієм, який ми вказували при 

побудові таблиці – сортування по даті публікації. Це пояснюється тим, що 

таблиця і фільтри належать до єдиного уявлення «Каталог робіт»). Поле «Мі-

тка» дозволяє відображати введений текст над випадаючим меню, відповідно 

«Опис» - виводити текст при наведенні курсору на фільтр у вигляді довідки. 

Усі фільтри будуть керуватись оператором «Один з», який на розсуд корис-

тувача вмикає лише один з запропонованого списку термінів, враховані пові-

домлення про помилку і функція скорочення дублікатів. Без підтримки цієї 

функції, модуль View буде відображати лише один фільтр, який стоїть най-

вище за ієрархією, також це виключить можливість додання алфавітного по-

казника, про що зараз і піде мова. 

Отримати бажаний показник можна за допомогою опції «Glossary». Так 

як уявлення підтримують прив’язку контекстів, сторінок і під сторінок, бло-

ків і додатків, ми прив’яжемо додаток (Attachment) до нашої сторінки у пане-
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Рисунок 3.18 – Сторінка налаштунків контекстного фільтра 

При створенні нової прив’язки, новий елемент (у нашому випадку дода-

ток) дублює усі налаштунки з батьківської сторінки (Page). Налаштування 

додатку: 

1. Додамо контекстний фільтр (Contextual filter): Матеріал: Назва роботи 

і одразу оберемо «Фільтр для: Поточної сторінки» (For: This page (override)). 

Таким чином наш алфавітний показник буде сортувати Назви робіт по алфа-

віту і відображатися лише на батьківській сторінці. 

2. Задаємо умову, якщо значення фільтра не доступне, то: відображати 

резюме. (When the filter value is not available: Display a summary). Під «резю-

ме» мається на увазі блок, який буде відображати показник, а саме літери, 

якщо прийняти значення у блоці, то значення фільтру стане доступним.  
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Значення 

фільтра 
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Рисунок 3.19 – Схема алгоритму контекстного фільтру 

3. Умови сортування: порядок сортування: зростаючий, алфавітний; фо-

рмат: не форматоване; визначення числа елементів для відображення: 33; ро-

зташувати у ряд: Так (Sort order: Ascending, Sort by: Alphabetical; Override 

number of items to display: checkbox on; Display items inline: checkbox on). Такі 

налаштунки пояснюються відповідністю сортування літер у алфавітному по-

рядку, опція «Визначення числа елементів для відображення» вже відповідає 

за сам показник, числу 33 відповідає кількість літер у українському алфавіту. 

Літери будуть розташовані у ряд. 

4. Задаємо умову, якщо значення фільтра доступне, то: вказуємо 

обов’язкові критерії перевірки за замовчуванням (Specify validation criteria: 

checkbox on, Validator: Basic validation). Також вмикаємо режим глосарія 

(Glossary mode), режим застосовується для обмеження кількості символів, що 

використовуються у якості фільтра. 

5. Так як у алфавітному показнику фігурує по одній літері, обмежуємо 

глосарій (Character limit) до 1 літери. (у разі якщо встановлено  1, усі поля, 

починаючи з першої літери в значення фільтра будуть підібрані. 

6. У налаштунках прив’язки (Attachment Settings), відобразимо наш до-

даток (Attachment) зверху відносно несучого контенту сторінки, у нашому 

випадку це матеріал представлений у вигляді таблиці (Page): (Attach to: Page, 

Attachment position: Before). 
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Рисунок 3.20 – Каталог робіт на «Електронній базі атестаційних робіт» 

Таким чином ми отримали цілком функціонуючу таблицю відображення 

нодів типу матеріалу «Анкета». Таблиця гнучка до упорядкування, як за ал-

фавітним показником відносно назви робіт, так і за фільтрами: спеціальність, 

освітньо-кваліфкаційний рівень і керівник. 

3.4.4 Зворотній зв’язок 

Контактна форма дає відвідувачам можливість відправляти повідомлен-

ня адміністрації сайту, а користувачам дає можливість відправляти листи 

один одному. Створити на сайті контактну форму дозволяє модуль Contact, 

тому перед включенням контактної форми необхідно включити цей модуль з 

числа базових модулів, які пропонує Drupal 7. Форма відправки повідомлен-

ня містить поля для введення заголовка, змісту і відмітку для відправки копії 

на свою поштову скриньку. 

Все що необхідно для налаштунку зворотного зв’язку, це створення но-

вої категорії у меню налаштунків контактної форми. 
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Рисунок 3.21 – Сторінка налаштувань зворотного зв’язку 

Додаємо до неї адресу скриньки електронної пошти адміністрації, отри-

муємо: 

 
Рисунок 3.22 – Форма зворотного зв’язку на «Електронній бази атестаційних 

дипломних робіт» 

Додаємо форму зворотного зв’язку до головного меню, як «Контакти». 
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3.4.5 Головна сторінка і сторінка додаткової інформації 

З конструктивної (функціональної) токи зору, головна сторінка і сторін-

ка додаткової інформації складається лише с поля заголовку і відносно вели-

кого текстового поля. У даному випадку, створення нового типу матеріалу, 

не є доцільним. За замовчуванням Drupal пропонує вже два готових типів ма-

теріалу: 

 Article або Стаття, як правило, використовується для інформації, яка 

оновлюється часто з перехресним посиланням і зміною категорій (наприклад, 

новин або ресурси). За замовчуванням, статті можуть бути представленні як 

тизери (ідеально для блогу) і упорядковуються за датою публікації, але це 

може бути налаштована з додаткових модулів, таких як модуль уявлень 

View. 

 Basic page або Базовий тип контенту — тип матеріалу включений в 

Drupal за замовчуванням. Зазвичай цей тип матеріалу використовуються для 

статичного контенту, який може (але не обов'язково) бути пов'язані з панелю 

навігації. 

Виходячи з цього, для побудови головної сторінки, ми застосуємо базо-

вий тип контенту. Заносимо відповідний матеріал у текстове поле і редагуємо 

його за допомогою HTML тегів (рис.3.23). 
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 Рисунок 3.23 – Головна сторінка і сторінка «Додаткова інформація» ресурсу 

«Електронна база атестаційних робіт» 

На цьому етапі налаштування «Електронної бази атестаційних диплом-

них робіт» завершене. 
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3.5 Перевірка на плагіат 

Розглянемо варіанти реалізації однієї з головних функцій даного веб-

ресурсу — виявлення плагіату. Перевірка на плагіат повинна проводитися як 

в базі вже внесених атестаційних робіт, так і в мережі Інтернет. Виявлення 

плагіату зазвичай виконується технічними засобами пошуку плагіату («анти-

плагіат»–програмами): Антиплагиат.ру [19], eTXT Антиплагиат [20], 

text.ru/antiplagiat [21] та інші. Майже у всіх програмах оригінальність тексту 

визначається відсутністю збігів із загальнодоступними джерелами, спеціалі-

зованими колекціями документів, електронними бібліотеками та ін. Існує два 

основні підходи до виявлення плагіату: пошук по внутрішнім базам даних та 

загальний пошук в мережі Інтернет. Для реалізації першого підходу збира-

ється інформаційний матеріал з різних джерел, який проходить процедуру 

фільтрації і форматування та заноситься до бази даних. Туди ж потрапляють і 

представлені на перевірку матеріали, обробка яких виконується по мірі зава-

нтаження системи. Результатом перевірки є звіт, що показує відсоток оригі-

нальності тексту та/або представляють перелік джерел з яких було виконано 

запозичення. Другий підхід передбачає перевірку тексту на предмет знахо-

дження аналогічного пошуковими системами Google, Bing, Yahoo, Яндекс, 

Mail.ru та іншими. Знайдений цими системами текст виділяється відповідним 

індикатором і у підсумку вираховується відсоток оригінальності.  

Більшість «антиплагіат»–програм орієнтована на знаходження збігів у 

російськомовних ресурсах. Крім того, наявність цитування або загальновжи-

ваних словосполучень («Організація Об’єднаних Націй», «Верховна Рада 

України» тощо) будуть розцінюватися «антиплагіат»–програмами як плагіат. 

Саме тому, навіть повністю унікальний матеріал не може мати 100% оригіна-

льності, а всі знайдені програмою збіги повинні бути проаналізовані експер-

том. В деяких програмах [20] з'явилася функція «ігнорувати цитати», тобто 

виключити з перевірки текст, що знаходиться в лапках, що дозволяє більш 
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адекватно перевірити матеріал, однак необхідність залучення експерта при 

цьому не зменшується. 

 
а б 

Рисунок 4.1 – Інтерфейси ресурсів та процес обробки запиту у anti-plagiat.ru 

(а) та www.etxt.ru (б) 

З проведеного аналізу випливає, що в якості системи перевірки тексту на 

плагіат доцільно використовувати програму еTXT, яка для пошуку першо-

джерела використовує доступні в мережі Інтернет ресурси, а не тільки внут-

рішні бази даних, таким чином розміщені в «Єдиній бази атестаційних робіт» 

роботи проіндексуються пошуковими системами, і автоматично будуть вне-

сені до джерел перевірки. Також вона має вбудований функціонал, що дозво-

ляє впроваджувати дану систему в сторонні інформаційні ресурси (сайт ка-

федри/факультету/університету). 

В якості системи перевірки тексту на плагіат доцільно використовувати 

програму ETXT, яка: 

 для пошуку першоджерела використовує доступні в мережі Інтернет 

ресурси, а не тільки внутрішні бази даних, таким чином розміщені в «Єдиній 

бази атестаційних робіт» роботи проіндексуються пошуковими системами, і 

автоматично будуть внесені до джерел перевірки.  

 має вбудований функціонал, що дозволяє впроваджувати дану систе-

му в сторонні інформаційні ресурси (сайт кафедри/факультету/університету). 
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА У НАДЗВИАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

Соціальне значення охорони праці полягає в сприянні росту ефективно-

сті суспільного виробництва шляхом  

безперервного вдосконалення і поліпшення умов праці, підвищення їх 

безпеки, зниження виробничого травматизму і профзахворювань.У даному 

розділі дипломної роботи розглянуті питання охорони праці при розробці, 

виготовленні та експлуатації електронної бази атестаційних дипломних ро-

біт. Розроблені технічні заходи щодо забезпечення необхідного рівня елект-

робезпеки та пожежної безпеки  у робочому приміщені. Окремо розглянуті 

питання безпечної роботи з використанням ПЕОМ в процесі проектування та 

розробки даного пристрою  з урахуванням  вимог ДСанПіН 3.3.2.007-98 та 

НПАОП 0.00-1.28-10. 

4.1 Відповідність рівня освітленості робочої зони санітарним нормам 

Загальне штучне освітлення в робочому  забезпечується за допомогою 

світильників з лампами денного світла типу ЛБ-40, потужністю 40Вт, а міс-

цеве за допомогою настільних світильників з лампами накалювання потужні-

стю 60Вт, і напругою 36 В. 

Для розрахунку загального штучного освітлення в робочому приміщені 

використаємо метод коефіцієнта використання світлового потоку, призначе-

ного для розрахунку загального рівномірного освітлення горизонтальних по-

верхонь, при відсутності предметів, що затемнюють. При цьому в розрахун-

ках враховується пряме та відбите світло. Необхідний світловий потік ламп у 

кожному світильнику  визначається по формулі: 

 
nN

ZSKE
Ф




  (4.1) 

Фактичне освітлення робочих місць штучним освітленням визначається 

по формулі: 
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ZKS

ФnN
Eф  (4.2) 

де N – кількість світильників (10шт);n – кількість ламп у світильнику(4шт); 

η – коефіцієнт використання світлового потоку;S – площа приміщення 

(54м2);K – коефіцієнт запасу;Z – коефіцієнт нерівномірності висвітлення; 

Ф – світловий потік лампи (3120 лм). 

Для визначення коефіцієнта використання світлового потоку визначаємо 

індекс приміщення i і коефіцієнт відбиття стелі ρп, стін ρс, робочої поверхні 

ρр. 

 

 blh

bl
i




  (4.3) 

де l – довжина приміщення, м;b – ширина приміщення, м;h – висота підвісу 

світильників, м. 

 
4.1

696.2

69





i  

Коефіцієнт відбиття побіленої стелі ρп = 0,7, побілених стін при незаві-

шених вікнах ρс = 0,5, середніх робочих поверхонь ρр = 0,3. 

Для визначення коефіцієнта використання світлового потоку необхідно 

знати, що використаються лампи ЛБ-40 серії УСП5-4х40 (чотири лампи з ро-

зсіювачами). Тоді на підставі вищевикладеного знайдемо коефіцієнт, викори-

стовуючи табличні дані( η=0,44). 

Підставив отримані результати в формулу (4.4), отримаємо 

847
8,05,154

44,03120410





фE лк 

Штучне освітлення в приміщеннях регламентується нормами  ДБН 

В.2.5-28-2006. Для зорової роботи категорії 3б при загальному освітленні це 

750лк. У нашому випадку фактичне освітлення більше припустимих норм.  

При нормувані природного освітлення промислових будинків викорис-

товується коефіцієнт природного освітлення (КПО). Значення КПО наведені 

в ДБН В.2.5-28-2006. 
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Нормоване значення КПО для робочого приміщення визначається за фо-

рмулою: 

 НР Нl l m   (4.4) 

де lН – нормоване значення КПО, (2%);m – коефіцієнт світлового клімату 

(0,85); 

2 0,85 1,7НРl     

Фактичне значення природного освітлення при боковому освітленні ви-

значається по формулі: 

  
з

здб

б

р
K

r
rREqEl

0
1   (4.5) 

де Еб – геометричний КПО в розрахунковій точці при боковому освітленні, 

що враховує пряме світло неба й визначається: 

 2101,0 nnEб   

де n1 – кількість променів, прохідних від неба через світлові прорізи в розра-

хункову крапку на поперечному перерізі приміщення;n2 – кількість променів, 

що приходять із неба через світлові прорізи в розрахункову крапку на плані 

приміщення;Ебд - геометричний КПО в розрахунковій точці при боковому 

освітленні, що враховує світло, відбите від конфронтуючого будинку. 

Причому Ебд = 0, тому що конфронтуючі будинки перебувають на відс-

тані 100м, отже, світло, відбите від нього буде мізерно мале 

  52,11323601,0 бE  

q – коефіцієнт, що враховує нерівномірну яскравість хмарного неба, прийме-

мо 0,52;r1 – коефіцієнт, що враховує збільшення КПО при боковому освіт-

ленні завдяки світлу відбитому від поверхонь приміщення й підстильного 

шару, що прилягає до будинку; r0 – загальний коефіцієнт світловипускання, 

визначається по формулі: 

543210 rrrrrr   

де r1 – коефіцієнт світлопропускання матеріалу;r2 – коефіцієнт, що враховує 

втрати світла в перетині світлоприймання;r3 - коефіцієнт, що враховує втрати 
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світла в несучих конструкціях;r4 - коефіцієнт, що враховує втрати світла в 

сонцезахисних пристроях;r5 - коефіцієнт, що враховує втрати світла в захис-

ній сітці під ліхтарями, приймається 0,9. 

276,09,08,08,06,08,00 r  

Кз – коефіцієнт запасу, приймається 1,3, при вертикальному розташуванні 

засклення. 

Підставивши отримані значення у формулу (2), одержимо: 

79,2
3,1

276,02,252,052,11



б

рl  

У нашому випадку 
б

р НPl l , таким чином природне освітлення у робо-

чому приміщенні відповідає нормі. 

4.2 Електробезпека 

Згідно з ГОСТ 12.2.007.0-75 спроектований пристрій має  II клас щодо 

електрозахисту та клас захисту від пилу та вологі IP44. 

Відповідно до  ГОСТ 12.2.007.0-75 все додаткове електроустаткування в 

робочому приміщенні (крім ВДТ ПЕОМ - II  клас)  відноситься до I класу, 

воно має робочу ізоляцію відповідно до ГОСТ 12.1.009-76 і підключається до 

електромережі  за допомогою трьохконтактних вилок, один з виводів яких 

підключений до заземленого виводу розетки. Підключення устаткування ви-

конане відповідно до вимог ПУЕ й НПАОП 0.00-1.28-10. 

Робоче приміщення нежарке, сухе, відноситься до класу приміщень без 

підвищеної небезпеки поразки персоналом електричним струмом, оскільки 

відносна вологість повітря не перевищує 75%, температура не більше 

35Сº,відсутні хімічно агресивні середовища ПУЕ , а також відсутня можли-

вість одночасного дотику до металоконструкцій будівлі, що мають контакт із 

землею, та до струмопровідних елементів електроустаткування. 

Живлення електроприладів у робочому приміщенні здійснюється від 

трьохфазної мережі із глухозаземленою нейтралю напругою 220В і частотою 
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50Гц із використанням автоматів струмового захисту. У приміщенні застосо-

вана схема занулення. 

Для зменшення значень напруг дотику й відповідних їм величин струму, 

при нормальному й аварійному режимах роботи електроустаткування необ-

хідно виконати повторне захисне заземлення нульового дроту. Виконаємо 

електричний розрахунок електромережі на перевірку вимикаючої здатності 

автоматів струмового захисту. 

При розрахунку струму однофазного короткого замикання скористаємо-

ся формулою: 

 

0

ф

кз

U
I

R Rф Zt


 
 (4.7) 

де R0   - опір  нульового дроту;Rф- опір фазного дроту;Zt  -розрахунковий 

опір трансформатора. 

220
102

0,5 0,5 0,25
кзI  

 
 

З огляду на те, що для струмового захисту використовується автоматич-

ний вимикач, обчислимо номінальний струм його спрацювання ІСР. 

Для надійної роботи автоматів струмового захисту необхідно виконання 

наступної умови: 

СРКЗ II  25,1  

Звідки одержуємо: ІСР< 81,5A 

Номінальний струм спрацювання автомату струмового захисту, який за-

стосовується в робочому приміщені, задовольняє цій вимозі. 

4.3 Охорона праці при використанні ВДТ ПЕОМ 

Відповідно до ДСанПіН 3.3.2.007 - 98 основними шкідливими та небез-

печними виробничими факторами, які зв’язаними з роботою на ПЕОМ є: 

- електромагнітне випромінювання ВДТ;  

- механічні шуми, зв’язані з роботою принтера і вентиляційної сис-

теми комп’ютера, 
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- значна напруга зорових органів і пов’язане з цим перевтомлення; 

- можливість поразки електричним струмом.  

- значне навантаження на пальці і кисті рук, що при відсутності 

профілактики і медичного контролю, може викликати професійні захворю-

вання, 

- тривале перебування в одному й тому ж самому положенні сидячи 

,щовикликає застійні явища в організмі людини. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я професійна діяль-

ність користувача ПК маже в окремих випадках приводити до порушення 

функцій зорових аналізаторів, кістково - м’язової системи (примусова  поза) і 

порушень, зв’язаних зі стресовими ситуаціями і нервово - емоційною напру-

гою при роботі. 

Комп’ютерна техніка, встановлена в даному приміщенні, є сучасною те-

хнікою, яка виконана з урахуванням  усіх  вимог щодо охорони праці. Зокре-

ма,  відеомонітори мають  тип LR/NI. Тип (Low Radiation) має низький рівень 

випромінювання екрана монітора. Тип NI (Non - Interlaced) та має порядкове  

розгорнення, що сприяє меншому стомленню  очей  при роботі з відео моні-

тором. 

ВДТ на ЕПТ є джерелами як електромагнітних випромінювань: 

м’якогорентгенівського, ультрафіолетового, інфрачервоного, радіочастотного 

діапазону, так і електростатичних  полів. 

ВДТ є пристроєм для візуального зображення інформації, збереженої 

електронним засобом.  Він складається з дисплейного екрана, системного 

блока обробки виведеної інформації, і клавіатури.  

Класифікація ВДТ стосовно до проблеми їхнього впливу на здоров'я ба-

зується головним чином на конструктивних особливостях і визначених пара-

метрах самого дисплея (наприклад, можливість одержання  багатокольорово-

го, позитивного, негативного зображення).  
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Проаналізуємо потенційно шкідливі і небезпечні чинники, що виника-

ють у процесі експлуатації ВДТ на основі ЕПТ. Принцип дії і конструкція 

ЕПТ дозволяє зробити висновок, що основними такими чинниками є: 

 електромагнітне випромінювання радіочастотного діапазону; 

 можливість поразки електричним струмом; 

 невикористовуєме рентгенівське випромінювання (НРВ); 

 випромінювання оптичного діапазону (ультрафіолетове, інфрачервоне 

і випромінювання видимого діапазону); 

 електростатичне поле; 

 відблиски на екрані монітора. 

Випромінювання НВЧ діапазону, ультрафіолетове, НРВ іонізують пові-

тря, змінюють його хімічний склад (у робочій зоні утворяться О3, NO, Н3О, 

НС2 і ін.). Робота ЕОМ супроводжується виділенням надлишковоготепла,що 

призводить до порушення параметрів мікроклімату в робочій зоні. 

Крім того, праця робітників обчислювальних центрів (ОЦ) і користува-

чів персональних комп'ютерів супроводжується активізацією уваги й інших 

вищихпсихічних функцій,порушується режим праці і відпочинку і робота 

може провадиться при недостатній освітленості. 

4.4 Електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону на 

робочому місці користувача ПЕОМ 

ВДТ на основі ЕПТ є джерелом випромінювань і полів різноманітних 

частот. Основними джерелами є блоки кадрової і рядкової разгортки, відрізок 

високовольтного проводу й анод. Ця напруга від блока разгортки до анода 

трубки передаєтся за допомогою неекранованого відрізка високовольтного 

проводу, розташованого на зворотній стороні кінескопа. З однієї сторони він 

через обмотку автотрансформатора заземлен на корпус, а з іншої сторони 

живить анод ЕПТ. Тому його можна уявити в якості коротко заземленого 

штиря без ємності на кінці, тобто  як  антену, що випромінює. Випроміню-

вання від анода ЕПТ, діаграма спрямованості якого має головний максимум, 
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перпендикулярний до площини екрана кінескопа, безпосередньо спрямоване 

на людину, що працює на ВДТ. 

Припустимі норми для напруженості електричного поля на відстані 1 м 

від екрана зазначені в ГОСТ12.1.006-84 і приведені в таблиці 4.1. Відповідно 

до паспортних даних використовуємих в робочому приміщенні ВДТ рівні їх 

ЕМВ відповідають вимогам "Тимчасовим санітарним нормам для В.Ц." 

№4559-88 і ГОСТ12.1.006-84 і не мають загрози для користувача. 

Таблиця 4.1. 

 

Частота 

Гранично припустимі 

напруженість електрич-

ного поля,В/м 

щільність потоку енер-

гії,Вт/м
2

 

0.3-3 МГц 15  

3-30  МГц 10  

30-300 МГц 3  

300-3000 МГц  0.1 

3-30 ГГц  0.1 

4.5 Пожежна безпека 

Відповідно до НАПБ Б 03.002-2007, приміщення відноситься  до катего-

рії В (пожежонебезпечне), клас робочих зон приміщення по пожежонебезпеці 

відповідно до НПАОП 40.1-1.32-01 та ПУЕ – П-IIa. Будинок має перший сту-

пінь вогнестійкості. 

Оскільки фактичні мінімальні межі вогнестійкості основних будівельних 

конструкцій не менш необхідних, то будинок відповідає  СНиП2.09.02-85 та  

СНиП2.01.02-85. Мінімальний час евакуації, ширинаевакуаційних виходів і 

проходів, максимальна віддаленість робочих місць від евакуаційних виходів 

також задовольняють вимогам СНиП2.09.02-85 та  СНиП2.01.02-85. Відпові-

дно до вимог ДБН В.2-13-98 приміщення обладнане пожежними оповіщува-

чами типу ДТЛ кількістю 2шт. (захищена площа 54м). Відстань між опові-

щувачами – 3м, що відповідає нормам. У приміщенні є первинні засоби по-
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жежогасіння: вуглекислотні вогнегасники УО-2 у кількості 1шт. (клас по-

жежі „Е”), пінні вогнегасники ОП-2 у кількості 1шт., що також відповідає 

нормам. Їхня кількість, розміщення й зміст задовольняють вимогам ДСТУ 

3675-98 та ISO3941-77. У робочих приміщеннях виконані всі вимоги ―Правил 

пожежної безпеки в Україні‖. 
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ВИСНОВКИ 

В дипломній роботі розроблено електронну базу для атестаційних дип-

ломних робіт з веб-інтерфейс у вигляді сайту для керування нею. 

Розроблений інформаційних ресурс виконує такі функції: 

 розміщення атестаційних дипломних робіт для їх оприлюднення; 

 за рахунок індексації ресурсу пошуковими системами є можливість 

перевірки робіт на плагіат; 

 внесення студентами даних про себе та свою атестаційну роботу; 

 передбачена можливість завантаження файлів робіт на сайт; 

 пошук по сайту 

 розширений пошук за групою, освітньо-кваліфікаційним рівнем, авто-

ром, керівником роботи; 

 багатомовність ресурсу; 

 упорядкування робіт. 

В подальшому передбачено розширити можливості ресурсу, додавши 

опції автогенерації звітів для секретаря ЕК. 

Результати проведеної роботи були представлені на науково-технічній 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "РАДІОЕЛЕКТРОНІКА 

У ХХІ СТОЛІТТІ" та заплановані до впровадження у навчальний процес у 

якості дочірнього сайту сайту кафедри радіо конструювання та виробництва 

радіоапаратури. 
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