
    Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

                        Факультет електроніки та комп’ютерної інженерії

                             Кафедра інформаційно-управляючих систем

 
                                                ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
                                                до дипломного проекту (роботи)
                                                                    магістра

      на тему: Модель обробки та синхронізації облікових даних для мережі
                                      станцій прийому стічних вод
                 
              

                        
                               

                                                              
                                                             
                                                                Виконав: студент 6 курсу, групи КН-17-1м
                                                                 ступінь вищої освіти ___магістр_______

                                                                      спеціальність 122 Комп‘ютерні науки
                                                                        освітньо-професійна програма
                                                                       Інформаційно управляючі системи та
                                                                          технології

                                                                                            Кравченко Д. Д.
                                
                                                                                         Керівник     Конох І. С.
                         
                                                                                         Рецензент   Костенко П. П.

                                            м. Кременчук – 2018 рік



                                                                 ЗМІСТ

ВСТУП ................................................................................................................... 8
РОЗДІЛ 1
АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ТА ФОРМУЛЮВАННЯ
ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕННЯ ....................................................................................... 11
   1.1 Особливості процесу прийому стоків та
характеристики обладнання .................................................................................. 11
   1.2 Аналіз існуючих станцій прийому стічних вод ......................................... 15
Станція прийому стічних вод має наступний вигляд:........................................ 21
1.3 Бізнес-процес роботи станції прийому стічних вод ..................................... 22
1.4 Огляд програмних засобів забезпечення процесу
прийому стоків ....................................................................................................... 23
1.5 Висновки та формулювання задач дослідження ........................................... 26
РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА МОДЕЛІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
СИСТЕМИ ОБРОБКИ І СИНХРОНИЗАЦІЇ ДАНИХ..........................................28 
2.1 Проблеми і необхідність синхронізації даних .............................................. 28
2.2 Способи синхронізації даних в розподільних
комп’ютерних мережах......................................................................................... 30
2.3 Формалізація задачі обробки даних для мережі
станцій прийому стічних вод.................................................................................32 
2.4 Схема інтерфейсу ........................................................................................... 34
2.5 Механізм синхронізації даних з станції прийому стічних вод .................. 34
2.6 Структура бази даних програмного продукту станції
прийому стічних вод ............................................................................................. 38
2.7 Висновки до розділу 2 .................................................................................... 44
РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ЕЛЕМЕНТІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ОБРОБКИ ТА СИНХРОНІЗАЦІЇ ОБЛІКОВИХ ДАНИХ ......... 45
3.1 Розробка таблиць бази даних ......................................................................... 45
3.2 Розробка програмних модулів синхронізації даних для станції
прийому стічних вод ............................................................................................. 49
3.3 Розробка web-інтерфейсу програмного додатку для керування
станції прийому стічних вод ................................................................................ 51
3.4 Висновки до розділу 3 .................................................................................... 55
ВИСНОВКИ ............................................................................................................ 56
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ .......................................................................................... 58
ДОДАТОК А Наукова публікація ........................................................................... 60
                                                  
                                                                  
                                                                 



                                                           РЕФЕРАТ

    Магістерська атестаційна робота містить: 66 с., 19 рис., 12 табл.,
26 джерел, 1 додаток.
    Об’єкт дослідження – процеси керування насосними комплексами.
   Предметом дослідження є процеси формування облікових даних під час
утилізації стічних вод.
    При виконанні досліджень використані методи, що базуються на
використанні узагальнюючого аналізу сучасних літературних джерел, методів
керування, моделювання динамічних систем у спеціалізованих програмних
пакетах.
    Мета роботи полягає у автоматизація процесів утилізації та підвищення
ефективності роботи мережі станцій прийому стічних вод..
    Очисна станція це автоматична станція збору стічних вод. Складальник
відходів може бути ідентифікований за допомогою спеціального мікрочіпа.
Після успішної ідентифікації, збирач відходів отримує право вказати адресу
зони, де були відібрані стічні води з допомогою клавіатури на панелі
управління. Станція контролює обсяг зібраних стічних вод, вимірює їх pH,
електропровідність і температуру.
    В роботі було розібрано проблеми та необхідність синхронізації даних,
що дозволяє запобіганню їх виникнення під час розробки інформаційно-
керуючої системи синхронізації даних для мережі станцій прийому стічних вод.
    Виконано розробку загальної моделі синхронізації даних інформаційно-
керуючої системи для станцій прийому стічних вод.
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                                                          ABSTRACT
 
  Master’s attestation work contains: 663 p., 19 fig., 12 tables., 26 sources. 1 app.
  The object of the study - the processes of management of pumping complexes.
  The subject of the study is the processes of formation of credentials during
wastewater disposal.
   In the course of research, methods based on the use of a general analysis of
modern literary sources, methods of management, modeling of dynamic systems in
specialized software packages are used.
    The aim of the work is to automate the utilization processes and improve the
efficiency of the network of sewage receiving stations.
    The treatment plant is an automatic wastewater collection station. The waste
collector can be identified using a special microchip. After successful identification,
the waste collector gets the right to specify the address of the zone where the sewage
was selected using the keyboard in the control panel. The station controls the volume
of collected wastewater, measures their pH, electrical conductivity and temperature.
In this work, the problems and the need for data synchronization were
disassembled, which prevents them from emerging during the development of an
information control system for data synchronization for networks of sewage receiving
stations.
    The development of a general model of data synchronization of the
information-control system for sewage receiving stations is executed.

STATION, SYNCHRONIZATION, INDICATORS, SYSTEM


