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Розподілена обчислювальна модель робить доступним різноманітний 

набір ресурсів, що включає незалежні комп'ютери, суперкомп'ютери, 

кластерні системи, хмари тощо, які всі з'єднані через швидкі мережі. 

Розглядаючи такі системи, можна бачити, що всі ці системи складаються з 

декількох основних обчислювальних вузлів. 
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Розширення систем залізнично-водного сполучення покладено в 

основу вирішення науково-технічних завдань припортових мереж, 

підвищення ефективності яких не можливо без інформаційної підтримки 

на етапах моніторингу та технічного обслуговування. Сучасний розвиток 

комп’ютерних технологій, спрямований на обслуговування систем 
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моніторингу, створюють передумови для реалізації нових механізмів 

управління засобами їх технічної діагностики. 

Мета роботи ‒ встановити та дослідити механізми проектування 

інформаційної системи для технічного обслуговування мереж залізнично- 

водного сполучення. В статті розглядаються основні етапи проектування 

інформаційної системи, які включають у себе складання технічного 

завдання, покладеного в основу розроблення концептуальної моделі, 

формулювання граничних умов її функціонування та визначено 

перспективи подальших досліджень. 

На рис. 1 наведено складену структурну схему застосування 

інформаційних ресурсів для оцінювання технічного стану систем 

залізнично-водного сполучення. Для розроблення інформаційної системи 

застосовано мову SQL (Stucturend Query Language) [1], Web-додатки 

написані мовою програмування PHP [2], перевагою якої є здатність 

генерувати не тільки HTML-документи, а й зображення різних форматів: 

IPEG, GIF, PNG, файли PDF та FLACH. 

 

Рис. 1. Структурно-логічна схема застосування інформаційних ресурсів 

для оцінювання технічного стану систем залізнично-водного сполучення 
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В основу проектування структури бази даних покладені завдання 

мінімізації дублювання даних і спрощення процедур їх обробки та 

поновлення [3]. Робота з базою даних можлива у двох режимах: 

адміністратора та користувача. 

Введення і редагування інформації здійснюється адміністратором, 

користувачеві надаються функції швидкого пошуку та порівняння, 

сортування показників за назвами і датою, перегляду повної інформації, 

яку представлено у вигляді електронного журналу. 

Клієнтська частина системи управління базами даних забезпечує 

інтерфейс зв’язку користувача з базою даних: перетворює запити в 

команди запитів до серверної частини. 

Доступ до бази даних здійснюється через web-сервер Apache. У рамках 

системи пошук може бути здійснений за запитами, що включають в себе 

конкретні числові показання електронних датчиків. Крім функцій 

перегляду, інформаційна система дає змогу здійснювати додавання даних і 

перегляд вмісту таблиць. 

Подальші дослідження пов’язані з реалізацію запропонованих 

механізмів створення інформаційної системи та її подальшим 

впровадженням у мережі залізнично-водного сполучення. 

Висновки. Запропоновано механізми проектування нової 

інформаційної системи для технічного обслуговування транспортних 

мереж залізнично-водного сполучення, застосовування якої спрямовано на 

підвищення функціональної надійності експлуатації пристроїв 

автоматики. 
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