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Мета роботи, об’єкт та предмет 

дослідження

• Мета виконання дипломної роботи – оптимізація вантажних 

перевезень.

• Об’єктом дослідження постають інтернет-технології та 

серверна розробка як напрямок програмування.

• Під предметом дослідження розуміємо засоби для розробки 

серверної частини сайтів, методи та критерії їх варіантного 

аналізу.

• Задачами дослідження є розробка  інформаційної системи, для 
оптимізації вантажних перевезень



Наукова новизна

• Використання розрахунків транспортних задач, як 
правило, знижує транспортні витрати на 10–30%. 
Зазвичай її математичну модель можна розглядати як 
модель розподільної задачі лінійного програмування.

• У якості оптимізації більш наочного відображення 
інформації були використані Google Maps API, що 
дають змогу візуально оцінити усі можливі маршрути 
вантажу.

• Даний підхід допомагає оптимізувати роботу 
транспортних компаній оскільки зменшує об’єм роботи 
для логістичного відділу компанії.



Основні задачі дослідження

• Проведення порівняльного аналізу існуючих аналогів.

• Аналіз і систематизація сучасних принципів створення 

розподілених інформаційних систем.

• Розробка програмного забезпечення системи.

• Тестування компонентів розробленої системи.

• Економічне бгрунтування



Методи вирішення ТЗ

• Транспортна задача (ТЗ) — задача про оптимальний план перевезення
продукту із пунктів відправлення (виробництва) до пунктів
споживання. Розробка і використання оптимальних схем вантажних
потоків дозволяють знизити витрати на перевезення. ТЗ по теорії
складності обчислень є NP складною або входить в клас складності NP

• Google Maps API дозволяє вбудовувати карти прямо в сторінки вашого 
сайту. Щоб отримати доступ до Google Maps API  потрібно обов'язково 
отримати власний ключ до API Карт.



Структура роботи інформаційних 

систем 



Схема зв'язків між сторінками 

розроблюваної інформаційної 

системи 



Переваги веб-додатки на основі MVC

Платформа ASP.NET MVC має наступні переваги.
Вона полегшує управління складними структурами 

шляхом поділу додаток на модель, уявлення і 
контролер.

Вона не використовує стан перегляду і серверні 
форми. Це робить платформу MVC ідеальною для 
розробників, яким необхідний повний контроль над 
поведінкою програми.

Вона використовує схему основного контролера, при 
якій запити веб-додатки обробляються через один 
контролер. Це дозволяє створювати додатки, що 
підтримують розширену інфраструктуру 
маршрутизації. 

Вона забезпечує розширену підтримку розробки на 
основі тестування.

Вона добре підходить для веб-додатків, 
підтримуваних великими колективами розробників, а 
також веб-розробникам, яким необхідний високий 
рівень контролю над поведінкою програми.

Модель

КонтролерПредставлення



Головна сторінка









Висновки
• Під час виконання курсового проекту було розроблено розподілену систему для 

оптимізації вантажних перевезень.

• Проаналізовано та досліджено основні методи розв’язання задачі. Проведено 
порівняльний аналіз існуючих аналогів, визначено їхні переваги та недоліки. 

• Було визначене та розроблене інформаційне забезпечення сайту, також було 
розглянуто існуючі структури сайтів та обрано мережну, як найбільш підходящу 
для вирішення поставленої задачі. Розроблено та описано структуру 
інформаційної системи.

• Проаналізовано засоби, що дозволяють вирішити поставлену задачу. В 
результаті для розробки серверної частини додатку було обрано ASP.NET MVC 
Framework як найбільш зручний і підходящий. Для взаємодії з базою даних 
було обрано ORM Entity Framework, через її високу інтеграцію з платформою 
.NET.

• Було розроблено розподілену інформаційну систему для оптимізації вантажних 
перевезень. 

• Було проведене тестування інформаційної системи.

• Отже, в ході виконання дипломної роботи було отримано практичні навички 
створення інформаційних систем, що і було покладено в основу мети розробки 
даної магістерської дипломної роботи.


