
 
 

АНОТАЦІЯ 

Дипломна робота складається з пояснювальної записки обсягом 77 

сторінок, містить 33 ілюстрації, 5 таблиць, 8 посилання, 6 додатків. 

Метою дипломної роботи є створення системи для збирання та 

оброблення даних з різних веб ресурсів, що може бути корисним, наприклад, 

для маркетингових компаній, або й звичайних підприємств яким необхідно 

отримати певні дані з сайтів інших компаній в автоматичному режимі.  

В якості веб серверу обрано мікрокомп’ютер Raspberry Pi 3. Також 

створено та налаштовано веб клієнт який аналізує список веб-сайтів для 

отримання з них потрібних даних. Працездатність розробленої системи 

перевірено в порівнянні з платними аналогами. 

Ключові слова: web-crawler, веб-сервер, data analysis, обробка даних, 

Raspberry Pi 

 



 
 

ANNOTATION 

 

This course consists of explanatory note amount of 77 pages, contains 33 

illustrations, 5 tables, links 8, 6 applications. 

The aim of this work is to create a system for collecting and processing data 

from various web resources that may be useful, for example, to marketing companies 

or even conventional businesses who need to get some information from websites of 

other companies automatically. 

As a web server chosen microcomputer Raspberry Pi 3. Also designed and set 

up a web client that analyzes a list of websites to get them the necessary data. The 

efficiency of the developed system tested in comparison with paid counterparts. 

Keywords: web-crawler, data analysis, Raspberry Pi 

 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до дипломної роботи 
 

на тему: Система автоматичного збору та обробки веб даних на базі 

сервера Raspberry Pi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ — 2017 



1 
 

ЗМІСТ 

Перелік скорочень .......................................................................................... 3	

Вступ ................................................................................................................ 4	

1 Аналіз технічного завдання ........................................................................ 5	

2 Теоретичні основи Аналізу веб-сторінок .................................................. 7	

3 Обгрунтування вибору технічних засобів ................................................. 9	

3.1 Аналіз існуючих рішень ....................................................................... 9	

3.2 Аналіз проблем існуючих рішень програмного забезпечення і 

способи їх вирішення у власному проекті ...................................................... 10	

3.3 Вибір мов програмування .................................................................. 10	

4 Розроблення системи автоматичного збору даних ................................. 12	

4.1 Веб-краулер ......................................................................................... 12	

4.2 Сервер на Raspberry Pi 3 ..................................................................... 16	

4.3 Веб-клієнт ............................................................................................ 20	

5 Тестування розробленої системи ............................................................. 23	

5.1 Опис принципу роботи реалізованої системи .................................. 23	

5.2 Порівняння отриманих результатів з результатами платних аналогів

............................................................................................................................. 28	

6 Охорона праці ............................................................................................ 33	

6.1 Визначення основних потенційно небезпечних та шкідливих 

виробничих факторів при виконанні наукових досліджень ......................... 33	

6.2 Технічні рішення та організаційні заходи із гігієни праці, 

виробничої санітарії та техніки безпеки ......................................................... 34	

6.2.1 Електробезпека ............................................................................ 34	



2 
 

6.2.2 Розрахунок захисного відключення електромережі при 

аварійном режимі роботи електрообладнання ........................................... 36	

6.2.3 Вимоги до організації безпечних та комфортних умов праці на 

робочих місцях користувачів ВДТ ПЕОМ ................................................. 37	

6.2.4 Мікроклімат робочої зони ........................................................... 38	

6.2.5 Обов’язки та дії персоналу при пожежі ..................................... 40	

6.3 Пожежна безпека ................................................................................ 41	

Висновки ........................................................................................................ 43	

Перелік посилань .......................................................................................... 44	

Додаток А ...................................................................................................... 45	

Додаток Б ....................................................................................................... 47	

Додаток В ....................................................................................................... 49	

Додаток Г ....................................................................................................... 50	

Додаток Д ...................................................................................................... 54	

Додаток Е ....................................................................................................... 65	

 



3 
 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

API — Application programming interface (інтерфейс прикладного 
програмування) 

 
HTML — Hypertext Markup Language (Мова розмітки гіпертекстових 

документів) 
 
http —  Hypertext Transfer Protocol (протокол передачі гіпер-текстових 

документів) 
 
IT — Information technology (Інформаційні технології) 
 
JSON —  JavaScript Object Notation (об'єктний запис JavaScript) 

MacOS — Macintosh operating systems (Операційна Система Комп'ютеру 
Макінтош) 

 
OS — Operating system (операційна система) 
 
RP — Raspberry Pi 
 
URL —  Uniform Resource Locator (Уніфікований локатор ресурсів) 

XML —  Extensible Markup Language (Розширювана мова розмітки) 
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ВСТУП 

В сучасному світі ведення будь-якої діяльності важко уявити без 

використання веб ресурсів. Кількість веб сторінок стрімко зростає, адже 

практично всі компанії, якою б справою вони не займалися, намагаються 

відобразити свою діяльність в мережі Інтернет, що дозволяє успішно 

проводити пошук потенційних клієнтів та забезпечувати легкий доступ 

клієнтів до потрібної їм інформації. Проте при цьому об’єми інформації, яку 

потрібно опрацювати людині, значно зростають, що в свою чергу негативно 

впливає на її продуктивність праці. Тому актуальною задачею є розроблення 

інструментів для автоматизації процесу збирання та оброблення даних, які є у 

відкритому доступі на інтернет-ресурсах.  

Метою дипломної роботи є розроблення системи, яка зможе проводити 

пошук потрібної інформації на наперед заданих веб-ресурсах. В результаті 

роботи розробленої системи користувач повинен отримати оброблені та 

структуровані дані. Як приклад даних для збирання та аналізу було обрано 

контактну інформацію, а саме електронні адреси. Проте при потребі система 

може бути налаштована на збирання і інших видів інформації.  
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1 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ 

Згідно ТЗ проект, що розробляється має наступні вимоги до розробки 

кінцевого інтерфейсу:  

• Має відповідати сучасним вимогам до UX 

• Має дозволяти користуватися сервісом без попередніх налаштувань 

• Мати простий і зрозумілий інтерфейс, що дозволить з легкістю 

використовувати його людям без технічної освіти. 

• Має бути можливість вставляти заздалегідь підготовлені дані для 

обробки з таблиць 

• Обробленні дані мають відображатися у вигляді таблиці, для легкості 

подальшого використання 

• Має бути наявна кнопка, що дозволить скопіювати всі отриманні дані у 

буфер обміну 

Щоб задовільнити всі ці умови відповідності до інтерфейсу необхідно 

буде використати наступні мови програмування: ES6 (JavaScript), HTML5, 

SCSS. Це дозволить створити інтерфейс, що відповідає всім сучасним вимогам 

до веб-сервісів та забезпечить надійний доступ до функціоналу.  

Створений веб-клієнт буде звертатися по API до серверу, що працює на 

основі Raspberry Pi. Який також буде виконувати парсинг веб-сайтів, 

аналізувати та структурувати отриманні данні та відправляти результат назад 

до веб-клієнту. 

Загальноприйнятим видом комунікації між веб-інтерфейсом та сервером 

є API. При використанні прикладного програмного інтерфейсу в контексті веб-

розробки, як правило, ППІ визначається набором повідомлень запиту HTTP, 

також визначається структура повідомлень-відповідей, зазвичай у розширенні 

мови розмітки XML або в форматі об'єктного запису JavaScript (JSON). [1] 

Також до серверу висуваються наступні вимоги: 

• Має зчитувати http-запити і запускати краулер на їх основі 
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• Виконувати пошук по всім сторінкам веб-сайту, що запитується і 

релевантним соціальним мережам 

• Структурувати отримані дані у формат JSON та відправляти їх на запит 

веб-клієнту 

Тому для створення веб-серверу та системи аналізу веб-даних 

найоптимальнішим рішенням буде використання мови програмування Python 

3 та наступний набір інструментів: Flask web framework, Flask-RESTFul 

extension, BeautifulSoup, Requests, urllib, collections i re. 

Отже опираючись на дані вимоги прийнято рішення про розроблення 

системи згідно з рис. 1.1.  

 

 
Рисунок 1.1 — Схема роботи проекту 
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2 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ВЕБ-СТОРІНОК 

Веб-сервер, що працює на базі Raspberry Pi має виконувати парсинг 

відповідних веб-сайтів, що надходять йому від http-запитів з веб-клієнту.  

Парсингом сайтів називають послідовний синтаксичний аналіз інформації, 

розміщеної на інтернет-сторінках.  

Існує 3 етапи парсингу html сторінки: 

1) Отримання вихідного коду веб-сторінки. У різних мовах для цього 

передбачені різні способи, наприклад, в PHP найчастіше використовують 

бібліотеку cURL або ж вбудовану функцію file_get_contents. 

2) Отримання з html-коду необхідних даних. Отримавши сторінку, 

необхідно обробити її - відокремити звичайний текст від гіпертекстової 

розмітки, вибудувати ієрархічне дерево елементів документа, коректно 

зреагувати на невалідний код, вичленувати зі сторінки саме ту інформацію, 

заради якої і здійснюється парсинг. Для цього можна використовувати 

регулярні вирази, проте є більш зручний шлях - спеціалізовані бібліотеки. 

3) Фіксація результату. Успішно обробивши дані на сторінці, потрібно їх 

зберегти в необхідному вигляді для подальшої обробки. Отримані дані 

зазвичай заносяться в базу даних, однак є й інші варіанти. Іноді потрібно 

записати в CSV-файл або будувати ієрархічні JSON-структури, іноді 

конвертувати в excel-таблицю, а може навіть згенерувати динамічний rss-

потік. 

Як правило, потрібно проаналізувати не одну сторінку сайту-донора, а 

безліч, може навіть і все. У цьому випадку після проходження кроків 1-3 у 

алгоритм парсеру повинен бути закладений перехід на наступну сторінку 

сайту, щоб і з неї виводити необхідний матеріал. 

Обхід всіх потрібних сторінок сайту забезпечується різними способами. 

По-перше, обробляючи чергову сторінку, парсер можна навчити не тільки 

отримувати необхідні дані, але і заносити в свою базу даних всі внутрішні 
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посилання, що зустрічаються на шляху. Звертаючись до свого сховища лінків, 

програма послідовно відвідує сторінки сайту, до тих пір поки не обійде їх все. 

По-друге, при первинному аналізі сайту найчастіше можливо простежити 

логіку формування url для сторінок. І потім, генерувати адреси відповідно до 

виявлених закономірностей. 

По-третє, деякі парсери розраховані, як не дивно, на «ручний» обхід веб-

ресурсу. Користувач, клацаючи по посиланнях, сам вирішує які сторінки 

відвідувати, які ні. А програма у фоновому режимі запам'ятовує необхідні дані. 

Для отримання найкращого результату краще комбінувати необхідні 

методи.  

Існує безліч html парсерів і всі мають різні характеристики. Порівняльна 

таблиця наведена у таблиці1  

Таблиця 2.1 — Таблиця порівняння html парсерів 

 
Аналізуючи потреби нашого проекту, всі наявні характеристики бібліотек 

та дати їх оновлення мною було обрано бібліотеку Beautiful Soup. 
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3 ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ 

Створений веб-клієнт буде звертатися по API до серверу, що працює на 

основі Raspberry Pi. Який також буде виконувати парсинг веб-сайтів, 

аналізувати та структурувати отриманні данні та відправляти результат назад 

до веб-клієнту.  

3.1 Аналіз існуючих рішень 

Якщо проаналізувати ринок програмного забезпечення, що вирішує такі 

задачі, то можна зробити висновок про існування 2 категорій програм:  

 

Десктопні: 

1)  погано виконують свої функції, отримані результати неможливо 
використовувати у роботі 
 

2)  не є мультиплатформенними (існують лише на Windows OS), що не 
є зручним для сьогоднішніх IT-спеціалістів, що в основному 
працюють на  Linux aбо Mac OS 

 

Веб-клієнти: 

        1) є мультиплатформенними 

2) гарно виконують свої функції, отримані результати є придатними для 

роботи 

3) працюють лише по платній підписці, яка є досить дорогою  (від 39$ у 

місяць за дуже обмежений функціонал до 319$ у місяць ) 

4) використовують уже наявні бази даних, у яких часто відсутні невеликі 

веб-ресурси 
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3.2 Аналіз проблем існуючих рішень програмного забезпечення і 

способи їх вирішення у власному проекті 

Продукт, що я маю за мету створити, має виправити всі недоліки наявних 

рішень. Адже він буде мультиплатформенним, а один готовий набір буде 

коштувати дешевше, ніж місячна підписка на платний веб-клієнт. Створення 

продукту на базі Raspberry Pi вважаю доцільним, адже цей сервер зможе 

постійно працювати в пасивному режимі і не витрачатимете  системні ресурси 

робочих комп’ютерів. Адже професійні комп’ютери коштують надто дорого, 

щоб запускати на них такі процеси і також це б паралізувало паралельну 

роботу спеціалістів на ньому. А створення такого сервісу на віддалених 

серверах можливо лише за високовартісної орендної платні за такі сервери. 

Тому вибраний технологічний набір вважаю найдоцільнішим. 

3.3 Вибір мов програмування 

Проаналізувавши технічне завдання та проблеми, які необхідно вирішити 

з огляду на існуючі рішення програмного забезпечення, можна зробити 

висновок, що найоптимальнішим рішенням буде використання наступного 

набору мов та технічних засобів реалізації: ES6 (JavaScript), HTML5, SCSS 

(для веб-клієнту) та Python 3 з наступним набором інструментів: Flask web 

framework, Flask-RESTFul extension, BeautifulSoup, Requests, urllib, collections 

i re для створення веб-серверу та системи аналізу веб-даних.  

Підкріпити дане рішення можна посилаючись на таблицю 1, де можна 

побачити, що найгнучкішими рішеннями для аналізу html розмітки є 

бібліотеки, написані на Python. Також вони мають найкраще розвинену 

екосистему та підтримку.  

Якщо Python було обрано як основну мову програмування, то найлегшим 

для реалізації буде створення веб-серверу саме на цій мові, адже це не 

потребуватиме додаткових зусиль для підключення скриптів на інших мовах 

до працюючого веб-серверу. Найкращим рішенням для створення серверу на 

мові Python вважаю Flask web framework та Flask-RESTFul extension. 
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Для веб-клієнту було обрано наступний набір мов: ECMAScript6, HTML5, 

SASS. Сучасні веб-браузери можуть виконувати код написаний лише на 

ECMAScript. Проте дана мова має безліч специфікацій. Я обрав специфікацію 

ES6, адже в процесі виконання асинхронних http-запитів стандартних 

можливостей ES5 (JavaScript) не вистачає (наприклад для використання 

змінних let). Проте існує проблема, яка полягає в тому, що не всі сучасні 

браузери (наприклад Safari) можуть виконувати код написаний на ES6, тому 

його необхідно транспілізувати в ES5. В ролі транспілятора будемо 

використовувати BabelJS. SASS являє собою препроцесор для звичного CSS. 

Проте завдяки SASS у нас є можливість використання вкладеності, змінних, 

імпорту та інших переваг, що дозволить зробити код проекту більш 

читабельним та легшим для підтримки у подальшому.  
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4 РОЗРОБЛЕННЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО ЗБОРУ ДАНИХ 

4.1 Веб-краулер 

Веб-Краулер (англ. web crawler)— програма, що є складовою частиною 

пошукової системи та призначена для обходу сторінок інтернету з метою 

занесення інформації про них (ключових слів) до бази даних [2]. 

Як було проаналізовано в пункті 2, для потреб нашого проекту найкраще 

відійде бібліотека Beautiful Soup.  

Установка бібліотеки здійснюється через термінал, команда: 

sudo apt-get install python-bs4 

Також нам знадобиться бібліотека Request: 

pip3 install requests 

Примітка: використаємо “pip3” замість звичайного “pip”, адже 

подальший програмний код буде реалізовано на Python 3. А “pip” завантажить 

бібліотеку для Python 2 і подальша компіляція програми буде неможлива.  

Також будуть використовуватися стандартні бібліотеки Python: 

• Urllib 
• Collections 
• re 

 
BeautifulSoup дає змогу з легкістю аналізувати HTML документи, а 

бібліотека Request дозволяє здійснювати веб-запити. 

Імпортуємо необхідні бібліотеки у файл програми: 

 
Тепер необхідно задати початкову точку аналізу веб-сторінок 
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, де parseDomains – змінна в яку буде 

передаватися URL з початковою адресою сторінки, а new_urls – масив в який 

будемо заносити всі сторінки, що необхідно проаналізувати  

Далі задамо масив в який будуть заноситися вже проаналізовані сторінки: 

 
Та масив в якій буде занесено кінцевий список всіх email адрес: 

 
Напишемо цикл, який буде виконуватися до того моменту, поки ми не 

проаналізуємо всі сторінки [3] 

 
де url – змінна з адресою сторінки, що обробляється, processed_urls – функція, 

що за допомогою методу add додає вже проаналізовані сторінки до масиво 

проаналізованих посилань.  

 

Також нам необхідно проаналізувати задану адресу, щоб перевірити наявність 

схожих посилань: 

 
 

Тепер завантажимо вихідний код необхідної сторінки за допомогою модуля 

requests: 

 
Якщо під час завантаження виникнуть непередбачувані помилки, то ігноруємо 

їх і виконуємо інші запити. 
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Тепер, коли ми маємо код сторінки, проаналізуємо його на наявність email 

адрес у ньому. Для цього скористаємося регулярними виразами [4] 

  
Якщо такі адреси будуть знайдені, то додамо їх до масиву з email-ами.  

 

Далі необхідно забезпечити роботу веб-краулера. А саме знайти всі сторінки 

на яких далі буде здійснено пошук. Для цього використаємо бібліотеку 

BeautifulSoup 

 
 

Нам потрібно знайти всі посилання в тексті документа html та перевірити їх на 

релевантність [5]. Це здійснюється в декілька етапів: 

 
Існують 3 типи посилань на сторінці:  

1) Внутрішні – ведуть на іншу сторінку на цьому ж домені  

2) Зовнішні – ведуть на сторінку на іншому домені  

3) Посилання на файл – файл, який частіше всього знаходиться на тому 

ж домені, та використовуються на цій сторінці  

Для всіх типів ми маємо керуватися різними правилами в їх обробці:  

Всі внутрішні посилання ми маємо аналізувати, тож записуємо їх до 

масиву посилань, що мають бути далі проаналізовані. 

Для зовнішніх посилань все складніше. Повністю їх відкидати не є 

гарним рішенням, адже контакті данні можуть бути розміщенні на сторонніх 

ресурсах (персональних сайтах, соціальних мережах тощо). Також 

результативність цього рішення ми можемо спостерігати, якщо проаналізуємо 
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роботу наявного програмного забезпечення. Десктопне програмне 

забезпечення, що довело погану релевантість своїх результів, не використовує 

пошук по зовнішніх ресурсах та знаходить мало контактної інформації. А 

платні веб-сервіси використовують таку практику і досягають гарних 

результатів пошуку. Але записуючи всі зовнішні посилання до нашого масиву 

ми ризикуємо ніколи не вийти з циклу роботи краулера. Адже потрапивши до 

якої-небудь соціальної мережі програма може почати аналізувати всі її 

сторінки. Тож час виконання запиту стає надзвичайно  великим. Отже 

необхідно застосувати правило - якщо на сторінці із зовнішнім посиланням не 

зустрічається згадок про базовий домен, то ми її ігноруємо.  

У випадку з посиланнями на файли ми кажемо краулеру ігнорувати їх, 

адже їх обробка займає надзвичайно великий час (якщо наприклад 

зустрічаються архіви з розширенням .rar або презентації формату .ppt), а 

ймовірність дістати з них корисну нам інформацію дуже мала.  

 

Тепер, коли логіка роботи веб-парсеру написана, зробимо з цього коду 

функцію, яка буде приймати початкову сторінку як аргумент та повертати 

масив із списком email адрес: 

 
 

Отже кінцевий код має виглядати наступним чином: див. додаток Б 
 

Тепер ми можемо використовувати цю функцію, як модуль, імпортувавши її з 

іншого файлу. 
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4.2 Сервер на Raspberry Pi 3 

API (від англ. Application programming interface) - це інтерфейс взаємодії 

між сайтом і сторонніми програмами та серверами. У веб-розробці, як 

правило, це певний набір HTTP-запитів, а також визначена структура HTTP-

відповідей, для вираження яких використовують XML або JSON формати. В 

нашому випадку ми будемо використовувати API для комунікації нашого веб-

клієнту та серверу, що розміщений на Raspberry Pi 3. На стороні клієнта ми 

маємо: 

1) зчитати список веб-адрес, що необхідно проаналізувати 

2) сформувати http-запит для кожної адреси 

3) зробити запит по API до серверу на Raspberry Pi 

4) обробити отриманий відгук від сервера  

5) вивести результати пошуку у відповідну таблицю 

На стороні серверу на вхід ми будемо отримувати URL за доменом якого має 

відбутися пошук, а на вихід відправляти масив знайдених email адрес.  

В архітектурі побудови web-API існують 2 ключових підходи: REST та 

SOAP. REST API характерезують наступні ознаки:  

• Все є ресурсами з унікальним ідентифікатором (URL) 
• Всі операції клієнта з сервером є stateless, тобто сервер не 
повинен зберігати взагалі ніякої інформації про клієнта - ніякої 
сесії 

• Всі запити можна поділити на 4 типи відповідно до CRUD, 
причому кожному типу зіставляється HTTP метод - Post, Get, Put 
і Delete 

• Вся логіка базується навколо ресурсів, а не операцій 
 

SOAP у своїй структурі характерезує вирішення більш складних задач де 

існують підвищені вимоги до безпеки і стійкості додатків. Також важливим 

нюансом є те, що SOAP прив'язаний до XML. А оскільки наш веб-клієнт буде 

очікувати відгук у форматі JSON це може спричинити серйозні труднощі у 

роботі проекту. Тому очевидно, що у нашому випадку слід обрати  REST 

архітектуру на нашому сервері.  



17 
 

 Як було вказано вище, робота REST API базується відповідно до CRUD 

(Create, read, update and delete). Це означає, що за допомогою протоколу http 

ми можемо використовувати 4 типів запитів: Post, Get, Put і Delete. Щоб обрати 

який запит нам потрібно обрати, скористаємося таблицею 4.2: 

Таблиця 4.2. — Таблиця запитів CRUD 

 
Отже здійснити необхідну нам операцію ми можемо за допомогою 

методів POST або GET. Проте метод POST ввикористовуються коли ми маємо 

створити нову сутність у базі даних, а нашому клієнту потрібно лише зчитати 

отримані дані не створюючи нічого на самому сервері. Отже обираємо метод 

GET.  

Тож підсумуємо вимоги до нашого сервера на цей момент:  

1) Має виконувати скрипт написаний на мові Python  

2) Має задовольняти умови архітектури REST  

Для виконання поставлених задач нам необхідні бібліотеки  Flask web 

framework та Flask-RESTFul extension.  

 

Перш за все, необхідно створити віртуальне оточення для проекту Python: 

 $ virtualenv rest-api 

 $ source rest-api/bin/activate 

Тепер встановимо на нашу Raspberry Pi бібліотеки Flask web framework та 

Flask-RESTFul extension: 

$ pip3 install flask 
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$ pip3 install flask-restful 

pip3 – для встановлення версії сумісної з Python 3. 

Імпортуємо всі необхідні бібліотеки для нашого серверу: 

 
Створюємо сервер та ініціалізуємо обробку запитів, що надходять на порт на 

якому він працює [6] 

 
У класі URL_Get(Resource) ми приймаємо адресу запиту як вхідний аргумент, 

очікуючи адресу домена, що необхідно проаналізувати. Всередині класу ми 

формуємо список email адрес, що є результатом виклику функції 

parseEmail(domain_name), робота котрої  описана у попередньому розділі. 

Результат роботи цієї функції є масив формату set(), що являє собою формат 

даних мови Python та не є форматом дозволеним для передачі у JSON. Тому 

отриманий результат необхідно відформатовати за допомогою функції list().  

 

Далі формується об’єкт формату JSON, що відправляється на веб-клієнт:  

{ 

'domain': domain_name, 

 'emails': emails 

} 
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де domain_name – адресса домену, що було проаналізовано, а emails – масив 

контактних email адрес.  

 

Отже кінцевий код буде виглядати наступним чином: див. додаток В 
 

Чекаємо запит у форматі  

 
Рисунок 4.1 — Приклад http-запиту 

 

Отримані результати будуть виглядати наступним чином:  

 
Рисунок 4.2 — Отримана відповідь від серверу у форматі JSON 
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4.3 Веб-клієнт 

 

Ініціалізація http-запитів 

Системою відображення інформації буде веб-клієнт. Він має виконувати 

наступні функції: 

1) зчитувати список веб-адрес, що необхідно проаналізувати 

2) сформувати http-запит для кожної адреси 

3) зробити запит по API до серверу на Raspberry Pi 

4) обробити отриманий відгук від сервера  

5) вивести результати пошуку у відповідну таблицю 

Оскільки ми обрали GET-метод для комунікації з нашим API, то він має 

виглядати наступним чином: 

http://localhost:5000/protocol://examle.com 

Очевидним є те, що такий запит не може бути оброблений сервером. 

Проблема полягає в тому, що сервер чекає запити, які описані наступним 

чином: 

api.add_resource(URL_Get, '/<string:domain_name>') 

Це означає, що він зможе обробити лише “/protocol:” і ми по суті передаємо 

йому '/<string >/<string >'.  

Щоб уникнути такого непорозуміння у комунікації між сервером та 

клієнтом поширеним є наступна практика – передавати протокол і назву 

домена як 2 різні get-параметри. Отож наш запит має виглядати наступним 

чином:  

 
 А на самому сервері приведемо 2 параметра запиту до необхідної 

стрічкової форми: 
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Настройка асинхронних запитів до серверу  

Оскільки наш інструмент націлений на обробку великих масивів даних у 

пасивному режимі, то має бути вирішена проблема паралельної обробки 

даних. Існує 2 типи http-запитів: 

• синхронні 
• асинхронні  
Синхронні виклики використовуються надзвичайно рідко, так як блокують 

взаємодію зі сторінкою до закінчення завантаження. Відвідувач не може навіть 

прокручувати її. Ніякий код JavaScript не може бути виконаний, поки 

синхронний виклик не завершений. Якщо синхронний виклик зайняв занадто 

багато часу, то браузер запропонує закрити «завислу» сторінку. Через таке 

блокування виходить, що не можна відіслати два запити одночасно. Крім того, 

зауважимо, що ряд просунутих можливостей, таких як можливість робити 

запити на інший домен і вказувати таймаут у синхронних запитах відсутні.  

В нашому випадку це надзвичайно вдарить по зручності та простоті 

використання інструменту. Тому нам необхідно досягти результату, коли 

кожен оброблений запит одразу відображається у таблиці з результатами, а всі 

інші виконуються паралельно. [7]  

Це можливо досягти використовуючи асинхронні http-запити. Для цього 

нам знадобиться об’єкт XMLHttpRequest, що дає можливість з JavaScript 

робити HTTP-запити до сервера без перезавантаження сторінки.  

Для початку необхідно визвати метод .open об’єкта XMLHttpRequest, що 

має наступний синтаксис:  
anHttpRequest.open(method, URL, async, user, password) 
 

Цей метод - як правило, викликається першим після створення об'єкта 

XMLHttpRequest. Він задає основні параметри запиту: 

 

• method - HTTP-метод. Як правило, використовується GET або POST, 
хоча доступні і більш екзотичні, на зразок TRACE / DELETE / PUT і 
т.п. 
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• URL - адреса запиту. Можна використовувати не тільки http / https, а й 
інші протоколи, наприклад ftp: // і file: //. 

 

• async - якщо встановлено в false, то запит проводиться синхронно, 
якщо true - асинхронно. 

 

• user, password - логін і пароль для HTTP-авторизації, якщо потрібні. 
 

Отже наш запит має виглядати наступним чином [8] 

 
 

Весь код буде виглядати наступним чином: див. додаток Г 

 

Файл index.html: див. додаток Д 

 

Та розмітка стилів style.scss: див. додаток Е 
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5 ТЕСТУВАННЯ РОЗРОБЛЕНОЇ СИСТЕМИ 

Для тестування побудованої системи важливими можна вважати наступні 

фактори: час пошуку, кількість результатів, співпадання результатів з 

результатами платних сервісів. Тестування сервісу буде проведено на 

декількох доменах, після чого можна бути зробити висновок про його 

працездатність.  

5.1 Опис принципу роботи реалізованої системи 

 

Отже виконаний проект матиме наступний веб-інтерфейс: 

 
Рисунок 5.1 — Домашня сторінка веб-інтерфейсу 

На домашньому екрані користувачу надається покрокова інструкція по 

керуванню системою. Існує 3 кроки для використання сервісу: 

 1) Натиснути кнопку “Додати домени” або “+” на вибір для ініціалізації 

пошуку по необхідним для користувача доменам 

 2) Обрати необхідні фільтри для пошуку 

 3) Скопіювати таблицю з отриманими результатами  
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Екран для вводу списку доменів, по яким необхідно здійснити пошук 

виглядає наступним чином: 

 
Рисунок 5.2 — Екран вводу вхідних даних 

 

Екран з результатами пошуку виглядає так:  

 
Рисунок 5. 3 — Екран з результатами пошуку  
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Проте існує проблема пов’язана з сучасними принципами UX: 

 Таблиця отриманих  результатів може мати дуже велику ширину за 

рахунок можливості знаходження великої кількості email адрес прив’язаних 

до одного доменного імені. А спираючись на сучасні принципи UX сторінка 

не має мати горизонтальної прокрутки. Тому постає проблема як відобразити 

широку таблицю результатів та екрані. Данна проблема була вирішена за 

рахунок додаткового функціоналу, що дозволяє відкрити повну таблицю в 

новій вкладці поза 

інтерфейсом веб-додатка. Це 

можливо зробити через 

кнопку в заголовку таблиці 

(рис. 5.4а).  

Нова вкладка з повною 

таблицею вже не приховує 

жодних результатів і при 

необхідності можна ознайомитися з повним списком результатів (рис. 5.5). 

 
Рисунок 5.5 — Екран з повним списком результатів 

Проте найчастіше спеціалісти, що будуть використовувати даний продукт 

зацікавленні відразу скопіювати отримані результати у свою специфічну 

 
а 

 
б 

Рисунок 5.4 — Кнопки “відкрити повний 

результат пошуку” (а) та “скопіювати все” 

(б) 
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облікову базу та працювати з отриманими результатами уже в ній. Тому 

необхідним була реалізація кнопки “скопіювати все” (Рис. 5.4б) 

Після натиску даємо користувачу зрозуміти, що результати скопійовано 

за допомогою виділення тексту: 

 
Рисунок 5.6 — Результат після натискання на кнопку “скопіювати все” 
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Існує велика кількість способів для подальшого 

вдосконалення цього продукту, відображених у меню 

настройки (Рисунок 5.1.7 —), а саме: 

• Вибір типу email адрес, що цікавить 
користувача (Персональні або службові) 
• Тип пошуку (Швидкий або повний) 
• Фільтри (Задання певних ключових слів, які 
мають стати виключенням у пошуку адрес) 
• Пошук специфічних адрес (Задання певних 
ключових слів, по яких має бути здійснено пошук 
адрес)  
• Експорт або імпорт результатів в існуючі бази 
даних користувача. (наприклад microsoft excel або 
Google Sheets) 
• Додати персональний ключ(для ідентифікації 
юзера у швидкому пошуку)  

 

 

Рисунок 5.7 — Бокове меню 

 

Наразі реалізовано 2 перших пункти – пошук за персональними або 

службовими email адресами та швидкий або повний пошук.  

Швидкий пошук представляє собою пошук по існуючій базі даних 

пошукових веб-сервісів. Він є найбільш корисним для пошуку по великим 

ресурсам, адже бази даних по ним вже сформовані, а повний пошук у 

реальному часі для серверу на Raspberry займатиме досить багато часу. Така 

функція дозволяє отримувати всі переваги платних веб-сервісів, а “повний 

пошук” компенсує всі їх недоліки.  

“Повний пошук” найбільш доцільним є для використання пошуку по 

малим, середнім, або локальним (для певного регіону) ресурсам. Адже у 

готових базах даних інформація по таким порталам відсутня, а власний сервер 

зможе досить швидко обробити такі запити.  
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5.2 Порівняння отриманих результатів з результатами платних 

аналогів 

 
Рисунок 5.8 — Результат пошуку через платний сервіс 

 

 

Платним сервісом було знайдено 7 email адрес (Рисунок 5.8) за тестовим 

доменом одного з технологічних сайтів. За допомогою “швидкого пошуку” 

було знайдено ті самі 7 email адрес (Рисунок 5.9), проте вони були придатні 

для подальшого експорту у власні бази даних користувачів.  

 
Рисунок 5.9 — Результат пошуку через “швидкий пошук” 

Через повний пошук було знайдено 12 email адрес. (Рисунки 5.9 - 5.10) 

 
Рисунок 5.10 — Результат пошуку через “повний пошук” 
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Рисунок 5.11 — Результат пошуку через “повний пошук” 

 

Проте пошук зайняв на 5.6 секунди більше. Це буде більш помітним при 

аналізі більш великих ресурсів, але цу не є критичним для сервісу, що працює 

у пасивному режимі, адже його архітектура було розроблена якраз для 

випадків тривалого пошуку, що не буде витрачати системних ресурсів 

користувача.  

Зробимо пошук по сайту одного з університетів Сполучених Штатів 

Америки http://lib.uci.edu/, а саме підрозділу бібліотеки. Через платний веб-

сервіс було знайдено 22 email адреси (Рисунки 5.11). Оскільки сервіс 

посилається на готову базу даних, то час пошуку зводиться лише до виконання 

http-запути до бази (соті долі секунди).  

 
Рисунок 5.12 — Результат пошуку через платний сервіс 
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Через “швидкий пошук було знайдено ті самі 22 email адреси. Час 

пошуку також зайняв соті долі секунди. Знайдені адреси повністю 

відповідають дійсності та їх можна використовувати у роботі. Через “повний 

пошук” було знайдено 170 email адрес (Рисунок 5.13). Час пошуку склав 52 

секунди. Не всі знайдені email адреси можна використовувати у роботі, адже 

краулер знаходить тестові адреси. Для подальшого розвитку даного проекту 

буде необхідним відсікати результати, що містять в собі строки “test” та тому 

подібні.  

Швидкий: 

jgelfand@lib.uci.edu cynthiaj@lib.uci.edu novakj@lib.uci.edu student-

jobs@lib.uci.edu dtsang@lib.uci.edu cpalmer@lib.uci.edu ltanji@lib.uci.edu web-

manager@lib.uci.edu ccford@lib.uci.edu jkhorn@lib.uci.edu ajyu@lib.uci.edu 

hr@lib.uci.edu jsisson@lib.uci.edu wjlewis@lib.uci.edu jecrooks@lib.uci.edu mur-

rizol@lib.uci.edu sclancy@lib.uci.edu cjwoo@lib.uci.edu blandis@lib.uci.edu 

cmriggs@lib.uci.edu emhernan@lib.uci.edu kjhill@lib.uci.edu 

Повний: 

sclancy@uci.edu vnmurill@uci.edu name@uci.edu acbishop@uci.edu

 mjrober2@uci.edu khiemn@uci.edu ehssafety@uci.edu 

 lshoup@uci.edu mlreserv@uci.edu aavila@uci.edu ebholmes@uci.edu

 helregel@uci.edu tsengc@uci.edu mtorres@uci.edu sldad@uci.edu

 rhondab@uci.edu lawlib@law.uci.edu ssithole@uci.edu

 sbaugh@uci.edu aeyun@uci.edu clerit@uci.edu mkhosrav@uci.edu

 lmweber@uci.edu jsisson@uci.edu lrmann@uci.edu ruminson@uci.edu

 ctdang@uci.edu zhuh@uci.edu cjwoo@uci.edu avcaiyod@uci.edu

 gml@uci.edu bwootton@uci.edu petrisor@uci.edu GML@uci.edu

 emilyj@uci.edu hminamin@uci.edu kawatama@uci.edu

 kbishop@uci.edu oit@uci.edu styan@uci.edu achaudhr@uci.edu

 rimamoto@uci.edu afburke@uci.edu kpowell@uci.edu ve-

gamf@uci.edu ltanji@uci.edu lmweinbe@uci.edu wmorner@uci.edu 

cmriggs@uci.edu quezadad@uci.edu mclill@uci.edu jrenaud@uci.edu 
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prodela@uci.edu kelseyjb@uci.edu jsully@uci.edu aeregan@uci.edu jbare-

for@uci.edu jihakp@uci.edu lsmart@uci.edu krico@uci.edu cyn-

thiaj@uci.edu gcchen@uci.edu brinkmas@uci.edu nchacon@uci.edu 

lawill@law.uci.edu imorris@uci.edu wpjaz@uci.edu 824-

2848slreserv@uci.edu huis@uci.edu yeec@uci.edu cpalmer@uci.edu 

vgrahame@uci.edu dds@uci.edu sibarra@uci.edu djduffy@uci.edu 

tvodang@uci.edu jpilarsk@uci.edu smalekza@uci.edu shul6@uci.edu jbmar-

tin@uci.edu mrclib@uci.edu arunachs@uci.edu helenz@uci.edu thunt-

ing@uci.edu pdmanaka@uci.edu laranda@uci.edu shallam@uci.edu 

thuy.vodang@uci.edu yzhang10@uci.edu xiaoyanz@uci.edu em-

linger@uci.edu lsaechao@uci.edu jchutchi@uci.edu novakj@uci.edu 

vwakim@uci.edu egrismer@uci.edu 824-1769mlreserv@uci.edu shra-

chov@uci.edu jharina@uci.edu aarrieta@uci.edu jgelfand@uci.edu dmo-

staja@uci.edu jhschnei@uci.edu ctorrey@uci.edu jsbrobst@uci.edu 

s2jung@uci.edu monray@uci.edu yingz@uci.edu hprotzel@uci.edu 

j2yu@uci.edu krgaffne@uci.edu mcbrown@uci.edu dpeterma@uci.edu 

galopez@uci.edu psgordon@uci.edu perezhr@uci.edu sagustin@uci.edu gio-

vanp1@uci.edu cartera@uci.edu slreserv@uci.edu azfernan@uci.edu 

kkjaer@uci.edu kplui@uci.edu ahelmick@uci.edu rgmattes@uci.edu 

elmathew@uci.edu wilkest@uci.edu kspring@uci.edu jacksonb@uci.edu 

elittrel@uci.edu christik@uci.edu hughes@uci.edu kjeon@uci.edu wall-

bank@uci.edu spcoll@uci.edu changhl@uci.edu jgladieu@uci.edu

 cbatey@uci.edu szwierzy@uci.edu stonesm@uci.edu libill@uci.edu

 ktribbet@uci.edu czwies@uci.edu tguzi@uci.edu vosougha@uci.edu 

beth.wootton@uci.edu E-mail@uci.edu alyssah@uci.edu mdrews@uci.edu 

betonioj@uci.edu rybarra@uci.edu sirving@uci.edu lmurphy@uci.edu tamji-

dim@uci.edu brianrw@uci.edu larogers@uci.edu kaned@uci.edu 

dkreuzig@uci.edu annetteb@uci.edu klaughti@uci.edu circadm@uci.edu
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 kferry@uci.edu 824-7072libmrc@uci.edu libmrc@uci.edu bbrod-

nax@uci.edu jdperez@uci.edu mlupton@uci.edu beckaj@uci.edu part-

ners@uci.edu lugleanj@uci.edu 

 
Рисунок 5.13 — Результат пошуку через “повний пошук” 

 

Отже можна зробити висновок, що виготовлений продукт має всі 

переваги платних сервісів та виправляє їх недоліки. Такий інструмент має 

стати справді корисним для налагодження співпраці між компаніями.  
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6 ОХОРОНА ПРАЦІ 

В даному розділі визначені основні потенційно небезпечні та шкідливі 

виробничі виробничі фактори що можуть мати місце в розробці програмного 

забезпечення.  

Також запропоновані відповідні технічні рішення та організаційні заходи із 

гігієни праці, виробничої санітарії та техніки безпеки. Проведена оцінка 

відповідності шкідливих і небезпечних факторів, що виникають при роботі з 

електронними та обчислювальними пристроями в науково-дослідній 

лабораторії радіотехнічного факультету НТУУ «КПІ», санітарним нормам і 

вимогам техніки безпеки.  

Враховуючи суто теоретичний характер даної роботи було вирішено 

питання організації безпеки та нормальних умов праці користувачів ВДТ 

ПЕОМ з урахуванням вимог ДСанПіН 3.3.2.007-98 та ДНАОП 0.00-1.31-99. 

6.1 Визначення основних потенційно небезпечних та шкідливих 
виробничих факторів при виконанні наукових досліджень  

 

Процеси графічного моделювання та оптимізації роботи алгоритму 

проводяться за допомогою персонального комп’ютера (ПК). При роботі на 

ПК людина піддається впливу іонізуючого, інфрачервоного й 

ультрафіолетового випромінювань екрана монітора, рівні яких повинні 

відповідати вимогам ДСанПіН 3.3.2.007-98 «Державні санітарні правила і 

норми роботи з ВДТ ПЕОМ». 

При проведенні повного циклу робіт з проектування потенційно – 

небезпечними та шкідливими факторами можуть бути: 

• наявність шкідливих випромінювань ВДТ; 
• можливість ураження електричним струмом; 
• підвищений рівень шуму; 
• невідповідність освітлення санітарним нормам; 
• несприятливі мікрокліматичні умови; 
• можливість виникнення пожежі. 

Розглянемо вплив цих факторів більш детально. 
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6.2 Технічні рішення та організаційні заходи із гігієни праці, 

виробничої санітарії та техніки безпеки 

6.2.1 Електробезпека 
Згідно ОНТП24-86 та ПУЕ науково-дослідницька лабораторія 

відноситься до приміщень без підвищеного ризику. Електроустаткування 

належить до приладів до 1000 В. Устаткування, що використовується, 

відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75 належить до устаткування класів 0І, І та ІІ 

за електрозахистом. 

У процесі експлуатації електронно-обчислювального обладнання людина 

може доторкнутися до частин електроустаткування, які перебувають під 

напругою. Оцінка небезпеки дотику до струмоведучих частин відноситься до 

визначення сили струму, що протікає через тіло людини, і порівняння його із 

допустимим значенням відповідно до ГОСТ 12.1.038-88. У загальному 

випадку допустима величина струму, що протікає через тіло людини, залежить 

від схеми підключення електроустаткування до електромережі, роду й 

величини напруги живлення, схеми включення. 

При виконанні розрахунків для дипломного проекту використовувався 

персональний комп'ютер – І (системний блок) і II ВДТ класів за 

електрозахистом, що живиться напругою 220 В. 

Для правильного визначення необхідних засобів та заходів захисту від 

ураження електричним струмом необхідно знати допустимі значення напруг 

доторкання та струмів, що проходять через тіло людини. 

 Гранично допустимі значення напруги доторкання та сили струму для 

нормального (безаварійного) та аварійного режимів електроустановок при 

проходженні струму через тіло людини по шляху «рука – рука» чи «рука – 

ноги» регламентуються ГОСТ 12.1.038-88 
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Граничнодопустимі значення сили струму (змінного та постійного), що 

проходить через тіло людини при тривалості дії більше ніж 1 с нижчі за 

пороговий невідпускаючий струм, тому при таких значеннях людина, 

доторкнувшись до струмопровідних частин установки, здатна самостійно 

звільнитися від дії електричного струму. 

 
Основними технічними засобами, що забезпечують безпеку робіт (згідно 

ПУЕ-87, ГОСТ 12.1.009-76) є: надійна ізоляція, захисне заземлення, 

занулення, захисне відключення, засоби індивідуального захисту. У системі 

трифазних мереж із глухо заземленою нейтраллю, яка використовується у 

науково-дослідницькій лабораторії, найкращими засобами захисту є: надійна 

ізоляція струмоведучих частин електроустаткування відповідно до ГОСТ 

12.1.009-76 і занулення відповідно до ПУЕ (з'єднання елементів, що 

перебувають під напругою, із глухо заземленою нейтраллю). Крім того, для 

заземлення переносних частин обладнання застосовують спеціальне 

з'єднання. 
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6.2.2  Розрахунок захисного відключення електромережі при 

аварійном режимі роботи електрообладнання 

Виконаємо розрахунок ланцюга захисного відключення фазного проводу 

при короткому замиканні (КЗ). Струм КЗ можна обчислити за формулою: 

 
де 𝑈Ф = 220 В - напруга фазного проводу; 

𝑅0 = 3 Ом - опір нульового проводу; 

𝑅Ф = 7 Ом - опір фазного проводу; 

𝑍ТР/3 ≅ 0,1 Ом - еквівалентний опір трансформатора. 

 
Струм спрацьовування автоматів захисту з електромагнітним розпилювачем 

повинен бути в 1,4 рази менше струму короткого замикання при струмі  

до 100 А 

 
Таким чином, струм спрацьовування автомата повинен бути менше 15,6 А.  

Розрахуємо напругу дотику до корпусів електрообладнання при 

короткому замиканні: 

 
Відповідно до ГОСТ 12.1.038-88, щоб ця напруга була безпечна для 

людини, необхідно використовувати автомати максимально струмового 

захисту у яких час спрацьовування менше 0,8с. 
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Автомати максимально струмового захисту, встановлені у науково-

дослідницькій лабораторії задовольняють цим умовам (𝐼СПР< 15,6 А,𝑇СПР< 

0,8 с.). 

Із проведених розрахунків видно, що у науково-дослідницькій лабораторії 

основним захистом від поразки електричним струмом є занулення та 

застосування пристроїв максимального струмового захисту. 

6.2.3 Вимоги до організації безпечних та комфортних умов праці на 
робочих місцях користувачів ВДТ ПЕОМ 

 

ДСанПіН 3.3.2.007-98 "Державні санітарні норми і правила роботи з 

візуальними дисплейними терміналами (ВДТ) електронно-обчислювальних 

машин" встановлює норми щодо забезпечення охорони праці користувачів 

ПК. Дотримання вимог цих правил може значно знизити наслідки 

несприятливої дії на працівників шкідливих та небезпечних факторів, які 

супроводжують роботу з відеодисплейними матеріалами, зокрема 

можливість зорових, нервово-емоційних переживань, серцево-судинних 

захворювань. 

Для того щоб забезпечити точне та швидке зчитування інформації в зоні 

найкращого бачення, площина екрана монітора виставлена перпендикулярно 

нормальній лінії зору. При цьому передбачена можливість переміщення 

монітора навколо вертикальної осі в межах ±30° (справа наліво) та нахилу 

вперед до 85° і назад до 105° з фіксацією в цьому положенні. Клавіатура 

розміщена на поверхні столу на відстані 100 .300 мм від краю. Кут нахилу 

клавіатури до столу обрано в межах від 5 до 15° так, що зап'ястя на долонях 

рук розташовуються горизонтально до площини столу. Таке положення 

клавіатури зручне для праці обома руками. 

Робочі місця з ПК розташовано відносно від стіни з вікнами на відстані 

не менше 1,5м, від інших стін — на відстані 1 м, відстань між собою - не 

менше ніж 1,5 м. Причому так, щоб природне світло падало збоку, переважно 

зліва. Для захисту від прямих сонячних променів, які створюють прямі та 
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відбиті відблиски з поверхні екранів ПК передбачені сонцезахисні жалюзі. 

Штучне освітлення робочого місця, обладнаного ПК, здійснюється 

системою загального рівномірного освітлення. Як джерело штучного 

освітлення мають застосовуватись люмінесцентні лампи ЛБ. 

Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць під час роботи з ПК: 

• освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру зорової 
роботи, який визначається трьома параметрами: об'єктом розрізнення – 
найменшим розміром об'єкта, що розглядається на моніторі ПК; фоном, 
який характеризується коефіцієнтом відбиття; контрастом об'єкта і 
фону; 

• необхідно забезпечити достатньо рівномірне розподілення яскравості 
на робочій поверхні монітора, а також в межах навколишнього 
простору; 

• на робочій поверхні повинні бути відсутні різкі тіні; 
• в полі зору не повинно бути відблисків (підвищеної яскравості 
поверхонь, які світяться та викликають осліплення); 

• величина освітленості повинна бути постійною під час роботи; 
• Тривалість регламентованих перерв під час роботи з ЕОМ становить 10 
хвилин через кожну годину роботи . 

Для зниження нервово-емоційного напруження, втомленості зорового 

аналізатора, для поліпшення мозкового кровообігу і запобігання втомі 

доцільно деякі перерви використовувати для виконання комплексу вправ, які 

передбачені ДСанПіН 3.3.2.007-98. 

6.2.4 Мікроклімат робочої зони 

Мікроклімат у виробничих умовах визначається наступними параметрами: 

температурою повітря, відносною вологістю повітря, швидкістю руху повітря 

й інтенсивністю теплового випромінювання на робочому місці, температурою 

поверхні. 
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Для забезпечення нормального мікроклімату в робочій зоні «Санітарні 

норми мікроклімату виробничих приміщень» ДСН 3.3.6.042-99 встановлюють 

оптимальне й припустиме значення параметрів мікроклімату залежно від 

періоду року й категорії робіт. У таблиці наведені оптимальні й припустимі 

значення параметрів мікроклімату для категорій тяжкості робіт «Іа» ( роботи, 

виконувані сидячи й не потребуючі фізичної напруги при витраті енергії не 

більше 120 ккал/година). 

 

 
 У приміщенні використовується 6-ти секційна чавунна батарея 

центрального опалення для підтримки нормальної температури повітря в 

холодну пору року. Також є кондиціонер для підтримки постійної температури 

в приміщенні. 

Для підтримки необхідних параметрів повітря в приміщенні 

використовується природна вентиляція. У приміщенні є вікно, яке можна 

відкривати, якщо буде потреба в теплий період і кватирка - відкривається в 

холодний період. Шкідливі речовини в приміщенні не зберігаються й не 

використовуються. 

Фактичні параметри мікроклімату в робочій зоні відповідають 

приведеним вище нормам ДСН 3.3.6.042–99. 
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6.2.5 Обов’язки та дії персоналу при пожежі 

 

Захист людей у разі виникнення пожежі є найважливішим завданням. 

Вирішення цього завдання, в першу чергу, потребує впровадження 

ефективних евакуаційних заходів на випадок виникнення пожежі. Вирішення 

цього завдання досить складне, оскільки має власну специфіку та 

здійснюється іншими шляхами, ніж захист будівельних конструкцій чи 

матеріальних цінностей. 

У разі виникнення пожежі працівник, який її помітив, повинен: 

• негайно повідомити про це засобами зв’язку органи ДСНС та 
Державну пожежну охорону , вказати при цьому адресу кількість 
поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє 
прізвище; 

• організувати оповіщення людей про пожежі; 
• повідомити про пожежі керівника, адміністрацію, пожежну охорону 
підприємства; 

• вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей; 
• вжити заходів щодо ліквідації наслідків пожежі з використанням 
наявних засобів. 
 

Керівник та пожежна охорона установи, яким повідомлено про 

виникнення пожежі, повинні : 

• перевірити, чи викликані підрозділи ДСНС та підрозділи Державної 
пожежної охорони; 

• перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу; 
• вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію; 
• у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуацію та їх 
рятування, вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не 
беруть участь у ліквідації наслідків пожежі; 

• забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть 
участь у ліквідації наслідків пожежі; 

• організувати зустріч підрозділів ДСНС та Державної пожежної 
охорони, надати їм допомогу у локалізації та ліквідації пожежі. 

 

Після прибуття на пожежу підрозділів ДСНС та Державної пожежної 
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охорони повинен бути забезпечений безперешкодний доступ їх до місця, де 

виникла пожежа. 

6.3 Пожежна безпека 

У науково-дослідницькій лабораторії знаходиться значна кількість 

твердих горючих речовин і матеріалів (дерев'яні меблі, пластмасові вироби, 

гума, папір, що поглинає покриття на стінках). Згідно НАПБ Б.03.002-2008 

«Визначення категорій приміщень та споруд з вибухопожежної та пожежної 

безпеки», науково-дослідницька лабораторія відноситься до 

пожежонебезпечних приміщень категорії В (тверді горючі й важкогорючі 

речовини й матеріали, речовини й матеріали, які при взаємодії з водою, 

киснем, повітря або один з одним здатні тільки горіти). 

Згідно з класифікацією робочих зон відповідно до ДНАОП 0.00-1.32-01 

робочих зон науково-дослідницької лабораторії, які відноситься до зон класу 

П-ІІа - пожежонебезпечне, що містять тверді горючі речовини, нездатні 

переходити у зважений стан. 

Джерелами загоряння можуть бути електричні іскри, коротке замикання, 

перевантаження електропроводки, несправність апаратури, паління в 

приміщенні. Тому для запобігання пожежі в приміщенні проводяться 

пожежно-профілактичні заходи: застосування запобіжників в електричних 

мережах, використання пилонепроникних сполучних і розподільних коробок, 

а також проводиться інструктаж з техніки пожежної безпеки. 

Відповідно до ДСТУ 3675-98, ГОСТ 12.4.009-75 та ISO 3941-77 у 

науково-дослідницькій лабораторії знаходяться два вогнегасника: 

вуглекислотний типу «ОУ-5» і порошковий «ОП-2». «ОУ-5» розташований на 

висоті 1,5 м від підлоги поруч із вихідними дверима. 

У коридорі знаходяться коробки, у яких знаходиться пожежний кран і 

рукав, а також знаходиться вогнегасник типу «ОХП-2». 
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В обох кінцях коридору знаходяться телефонні апарати, над якими 

знаходяться таблички з номерами телефонів для виклику внутрішньої, а також, 

якщо потрібно, міської пожежної охорони. 

У науково-дослідницькій лабораторії є план евакуації у випадку 

виникнення пожежі. Максимальна віддаленість робочих місць від 

евакуаційних виходів і ширина евакуаційних проходів відповідають вимогам 

СНиП 2.02.02-85 та СНиП 2.01.02-85 та ДБН В 1.1-7-2002. 

У робочому приміщенні виконані всі вимоги НАПБ А.01.001-2004 

«Правил пожежної безпеки України». 

Таким чином, у науково-дослідницькій лабораторії забезпечуються 

технічні та організаційні рішення з пожежної безпеки. 
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ВИСНОВКИ 

В результаті виконання дипломної роботи розроблено веб-клієнт, який 

здійснює задовільний пошук по списку доменних імен і знаходить актуальні 

контакті дані. Клієнт працює у 2 режимах:  

- швидкий — здійснює пошук по існуючій базі даних і є повною аналогією 

платних сервісів 

- повний — здійснює запит до серверу на Raspberry Pi та виправляє 

найбільший недолік існуючих баз даних з email адресами, що використовують 

платні веб-сервіси — відсутність даних по невеликим веб-ресурсам. 

Після проведеного тестування випливає, що для аналізу великих порталів 

доцільно використовувати швидкий пошук, а для менших — повний.  

Швидкість роботи парсеру є повністю задовільною (особливо 

враховуючи, що частіше за все він має працювати у пасивному режимі). Проте 

при аналізі великих порталів можуть виникати помилки різного характеру. Всі 

ці помилки скоріш є виключеннями та потребують довготривалого тестування 

і написання окремих сценаріїв для їх уникнення. Також проект можна 

вдосконалити розробивши власну базу даних для зберігання отриманих 

результатів безпосередньо на сервері. 

Моя розробка є корисною для продуктових компаній та працівників 

відділу маркетингу, менеджерів з продажу, PR менеджерів. Також вона може 

стати в нагоді інженерам, конструкторським бюро та іншим компаніям, що 

виробляють власні технічні засоби, які мають на мету розширення свого ринку 

збуту, але не мають великих ресурсів (або бажають підвищити їх 

ефективність) для пошуку додаткових способів реалізації власної продукції.  
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ДОДАТОК А 

1. НАЗВА І ПІДСТАВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДР 
 

Назва ДР:  
«Система автоматичного збору та обробки веб даних на базі сервера Raspberry Pi ». 
Підстава для виконання ДР: Завдання кафедри РОС, видане 2017 р. 
Термін початку і закінчення ДР:  
 

2. МЕТА I ПРИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ДР 
  
Створення веб-клієнту, який має аналізувати список веб-сайтів для отримання з них 

необхідної інформації. Створений веб-клієнт має звертатися по API до серверу, що працює 
на основі Raspberry Pi. Він має виконувати парсинг веб-сайтів, аналізувати та структурувати 
отриманні данні та відправляти результат назад до веб-клієнту у форматі JSON. 
 

3. ВИХІДНІ ДАНІ 
Аналіз існуючих систем пошуку та аналізу веб-даних та суміжного за функціоналом 

програмного забезпечення.  
 
Джерелами розробки є: 

 ДСТУ-3973-2000. “Система розроблення та поставлення продукції на виробництво» 
 
Для функціонування системи буде необхідним: 

• Персональний комп’ютер з будь якою ОС (Linux, Windows, Mac OS) 
• Сучасний браузер з встановленими оновленнями (Google Chrome, Opera, Mozilla 

Firefox або Safari) 
 
Мова інтерфейсу – англійська  

 
 

4. ВИМОГИ ДО РОЗРОБКИ 
 
Розробити програмне забезпечення, що має виконувати збір, обробку, аналіз та 

структурування  веб-даних. У складі розробки мають бути: 
• Веб-інтерфейс 
• Веб-сервер на базі Raspberry Pi 

 
До веб-інтерфейсу висуваються наступні вимоги:  

• Він має відповідати сучасним вимогам до UX 
• Має дозволяти користуватися сервісом без попередніх налаштувань 
• Мати простий і зрозумілий інтерфейс, що дозволить з легкістю використовувати 
його людям без технічної освіти. 

• Має бути можливість вставляти заздалегідь підготовлені дані для обробки з 
таблиць 

• Обробленні дані мають відображатися у вигляді таблиці, для легкості подальшого 
використання 

• Має бути наявна кнопка, що дозволить скопіювати всі отриманні дані у буфер 
обміну 
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До серверу висуваються наступні вимоги: 
• Має зчитувати http-запити і запускати краулер на їх основі 
• Виконувати пошук по всім сторінкам веб-сайту, що запитується і релевантним 
соціальним мережам 

• Структурувати отримані дані у формат JSON та відправляти їх на запит веб-клієнту 
 
 

5. ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Результатом виконання роботи має бути готовий продукт, що виконує базовий 
функціонал пошуку веб-даних та коректна робота у сучасних браузерах.  

 
6. МАТЕРІАЛИ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ПО ЗАКІНЧЕННЮ 

 
6.1 Завдання та дипломну роботу 
6.2 Технічне завдання 
6.3 Пояснювальна записка 
6.4 Презентація 
6.5 Розроблена програма  
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ДОДАТОК Б 

Повний код веб-краулера: 

from bs4 import BeautifulSoup 

import requests 

import requests.exceptions 

from urllib.parse import urlsplit 

from collections import deque 

import re 

 

def parseEmail( input_domains ):  

    parseDomains = input_domains.split('&')[0] + '://' + input_domains.split('&')[1] + '/' 

    new_urls = deque([parseDomains]) 

    base_domain = parseDomains 

    processed_urls = set()  

    emails = set() 

     

    while len(new_urls): 

        url = new_urls.popleft() 

        processed_urls.add(url)  

        parts = urlsplit(url) 

        base_url = "{0.scheme}://{0.netloc}".format(parts) 

        path = url[:url.rfind('/')+1] if '/' in parts.path else url 

         

 

        try: 

            response = requests.get(url) 

        except(requests.exceptions.MissingSchema, requests.exceptions.ConnectionError): 

            continue 

 

        new_emails = set(re.findall(r"[a-z0-9\.\-+_]+@[a-z0-9\.\-+_]+\.[a-z]+", response.text, re.I)) 

        emails.update(new_emails)  

        soup = BeautifulSoup(response.text, "html.parser") 

         

        for anchor in soup.find_all("a"): 
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            link = anchor.attrs["href"] if "href" in anchor.attrs else '' 

            if link.startswith('/'): 

                link = base_url + link 

            elif not link.startswith('http'): 

                link = path + link 

            if not link in new_urls and not link in processed_urls: 

                if re.search(base_domain , link) and not re.search(r"[a-z0-9\.\-+_]+[a-z0-9\.\-+_]+\.[a-

z]+[/]+.+[.].+", link): 

                    new_urls.append(link) 

 

 return emails 
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ДОДАТОК В 

from flask import Flask, request 

from flask_restful import Resource, Api 

from json import dumps, loads, JSONEncoder, JSONDecoder 

from emailParser import parseEmail 

 

app = Flask(__name__) 

api = Api(app) 

 

class URL_Get(Resource): 

    def get(self, domain_name): 

        emails = list(parseEmail(domain_name)) 

        result = {'domain': domain_name, 'emails': emails} 

        return result 

        

api.add_resource(URL_Get, '/<string:domain_name>') 

 

if __name__ == '__main__': 

    app.run(debug=True) 
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ДОДАТОК Г 

var n = 0; 

var domainNameMass = []; 

var apiKeys = ['152ce21ba0820650d5da95ba408f4733c65b734a']; 

var apiKey = apiKeys[n]; 

var type; 

var mailType = ''; 

var errorMessageSelectType; 

var searchType = 'quick'; 

 

function currentApiKey(){ 

 if (n == apiKeys.length - 1){ 

  n = 0;  

 } 

 else { 

  n += 1; 

 } 

 apiKey = apiKeys[n]; 

} 

 

function start() { 

 

 if (searchType === 'full') { 

 

  for (let j in domainNameMass){ 

 

   if (domainNameMass[j].slice(-1) === '/') { 

    domainNameMass[j] = domainNameMass[j].replace(/.$/,"") 

   } 

 

   var protocol = domainNameMass[j].split('://')[0]; 

 

   var requestDomain = domainNameMass[j].split('://')[1]; 
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   var requestURL = 'http://localhost:5000/' + protocol + '&' + requestDomain; 

 

   var HttpClient = function() { 

       this.get = function(aUrl, aCallback) { 

            

           var anHttpRequest = new XMLHttpRequest(); 

            

           anHttpRequest.onreadystatechange = function() { 

                

               if (anHttpRequest.readyState == 4) { 

               aCallback(anHttpRequest.responseText); 

               }  

           } 

 

           anHttpRequest.open( "GET", aUrl, true );             

           anHttpRequest.send( null ); 

       } 

   } 

 

   function draw(response) { 

    var massAll = JSON.parse(response); 

     

    var table = document.getElementById("table"); 

    var tr31 = document.createElement('tr'); 

    var td31 = document.createElement('td'); 

 

    td31.innerHTML = massAll.domain; 

    tr31.appendChild(td31); 

    table.appendChild(tr31); 

 

    for(var i in massAll.emails){ 

     var td3i = 'td3' + (i + 1); 

     td3i = document.createElement('td'); 

     td3i.innerHTML = massAll.emails[i]; 

     tr31.appendChild(td3i); 
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    } 

    console.log(response) 

   } 

 

   aClient = new HttpClient(); 

   aClient.get(requestURL, draw); 

  } 

 } 

 

 else { 

  

  for (let j in domainNameMass){ 

 

   var a = 'https://api.emailhunter.co/v1/search?domain=' + 

domainNameMass[j] + mailType + '&api_key=' + apiKey; //'&type=generic&api_key=' + 

    

   var HttpClient = function() { 

       this.get = function(aUrl, aCallback) { 

            

           var anHttpRequest = new XMLHttpRequest(); 

            

           anHttpRequest.onreadystatechange = function() { 

                

               if (anHttpRequest.readyState == 4) { 

                 

       if (anHttpRequest.status == 429 || 

anHttpRequest.status == 409){ 

                 currentApiKey(); 

                 a = 'https://api.emailhunter.co/v1/search?domain=' + 

domainNameMass[j] + '&api_key=' + apiKey; //'&type=generic&api_key=' + 

                 aClient.get(a, draw); 

                } 

 

                if (anHttpRequest.status == 200){ 

                    aCallback(anHttpRequest.responseText); 
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                } 

               }  

           } 

 

           anHttpRequest.open( "GET", aUrl, true );             

           anHttpRequest.send( null ); 

       } 

   } 

 

   function draw(response) { 

    console.log(response) 

    var massAll = JSON.parse(response); 

     

    var table = document.getElementById("table"); 

    var tr31 = document.createElement('tr'); 

    var td31 = document.createElement('td'); 

 

    td31.innerHTML = massAll.domain; 

    tr31.appendChild(td31); 

    table.appendChild(tr31); 

 

    for(var i in massAll.emails){ 

     var td3i = 'td3' + (i + 1); 

     td3i = document.createElement('td'); 

     td3i.innerHTML = massAll.emails[i].value; 

     tr31.appendChild(td3i); 

    } 

   } 

   aClient = new HttpClient(); 

   aClient.get(a, draw); 

  } 

 } 

} 
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ДОДАТОК Д 

 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <meta charset="utf-8"> 

        <title>Mailminer</title> 

        <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js" integrity="sha256-

hVVnYaiADRTO2PzUGmuLJr8BLUSjGIZsDYGmIJLv2b8=" 

crossorigin="anonymous"></script> 

        <link href="css/style.css" rel="stylesheet"> 

        <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Cabin:400,600,700" rel="stylesheet"> 

        <script src="js/EmailHunterScripts.js"></script> 

        <script src="js/clipboard.js"></script> 

     <!-- <script type="text/javascript" src="js/jquery.touchSwipe.min.js"></script> --> 

    </head> 

 

    <body> 

   <div class="formTable"> 

    <div class="close-modal-div"></div> 

      <div class="form"> 

       <button class="close-modal-btn" onclick="closeModal()">X</button> 

       <p class="modal-text">Add Domains to get e-mails</p> 

       <form class="input-form"> 

        <div class="textareaDiv"> 

     <textarea class="textarea" type="text" name="value" 

placeholder=""></textarea> 

     <button type="submit" id="submit" 

class="submitButton">Search Emails</button> 

     <div class="textarea-placeholder">Paste your domains here 

<br> by using Ctrl+V</div> 

     </div> 

    </form> 

   </div> 
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  </div>      

 

     <div class="container"> 

      <div id="sidebar"> 

       <div class="nav-logo-div"> 

        <img class="nav-logo-img" src="img/icons/mailminer.svg"> 

       </div> 

       <div id="nav"> 

        <div class="nav-center"> 

         <div class="nav-btn-div"> 

          <a class="sidebar-a p-g">personal/generic</a> 

          <ul class="nav-inner p-g-inner checkbox-inner"> 

           <li> 

            <a> 

             <input type="checkbox" 

id="c1" name="cc" /> 

          <label for="c1"> 

           <span></span> 

           Personal 

          </label> 

         </a> 

        </li> 

                 <li> 

                  <a> 

             <input type="checkbox" 

id="c2" name="cc" /> 

          <label for="c2"> 

           <span></span> 

           General 

          </label> 

         </a> 

        </li> 

                </ul> 

               </div> 

               <div class="nav-btn-div"> 
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          <a class="sidebar-a search-checkbox-

block">Quick/full search</a> 

          <ul class="nav-inner search-checkbox-block-inner 

checkbox-inner"> 

           <li> 

            <a> 

             <input type="radio" 

id="quick-search-checkbox" name="sc"/> 

          <label for="quick-

search-checkbox"> 

           <span></span> 

           Quick search 

          </label> 

         </a> 

        </li> 

                 <li> 

                  <a> 

             <input type="radio" id="full-

search-checkbox" /> 

          <label for="full-search-

checkbox"> 

           <span></span> 

           Full search 

          </label> 

         </a> 

        </li> 

                </ul> 

               </div> 

         <div class="nav-btn-div"> 

          <a>filters</a> 

          <input  class="nav-inner" 

placeholder="library@gmail.com"> 

         </div> 

         <div class="nav-btn-div"> 

          <a>looking for</a> 
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       <input  class="nav-inner" 

placeholder="marketing@gmail.com"> 

      </div> 

         <div class="nav-btn-div"> 

          <a>export/import</a> 

       <a class="nav-inner" >export to google 

spreadsheets</a> 

                <a class="nav-inner" >import .csv</a> 

               </div> 

               <div class="nav-btn-div"> 

                <a>personal api key</a> 

       <input  class="nav-inner" placeholder="your 

api key"> 

      </div> 

         <div class="nav-btn-div"> 

          <a>instructions</a> 

         </div> 

        </div> 

       </div> 

      </div> 

 

      <div class="main-scr"> 

       <div class="main-scr-header"> 

        <p class="main-scr-header-p">E-mails</p> 

        <button class="main-scr-header-copy-btn" 

id="copyAllButton">COPY ALL</button> 

        <button class="main-scr-header-add-btn add-new-domain-btn" 

onclick="addNewDomain()"><img class="main-scr-header-add-btn-img" 

src="img/icons/add.svg"></button> 

       </div> 

 

       <div class="main-scr-home"> 

        <div class="main-scr-home-center"> 

         <img class="main-scr-home-egg-img" 

src="img/icons/Eggy.svg"> 
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         <p class="main-scr-home-instruction-p">1. First, Add 

Domains via "+"</p> 

         <p class="main-scr-home-instruction-p">2. Choose some 

filters from left sidebar</p> 

         <p class="main-scr-home-instruction-p">3. Copy data by 

submitting "Copy All"</p> 

         <button class="main-scr-home-add-domain-btn add-new-

domain-btn" onclick="addNewDomain()"><img class="main-scr-home-add-domain-btn-img" 

src=""> ADD DOMAIN </button> 

        </div> 

       </div> 

 

    <div id="tableDiv"> 

     <table id="table"></table> 

    </div> 

      </div> 

  </div> 

    

  <script> 

      $(window).on('load', function(){ 

       var form = document.querySelector("form"); 

       form.addEventListener("submit", function(event) { 

 

        if (errorMessageSelectType == true) { 

         alert("plese select at least one type of Emails (personal or 

generic)"); 

        } 

        else { 

 

        event.preventDefault(); 

        domainNameMass = []; 

 

        // ------------- css -----------------------// 

        $(".main-scr-home").css("display","none"); 

        $("#tableDiv").css("display","block"); 
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        $("#copyAllButton").css({ 

         "background-color" : "rgb(26,189,222)", 

         "cursor" : "pointer" 

        }); 

        $("#copyAllButton").addClass("active-copy-btn"); 

        // ------------- end css--------------------// 

 

        closeModal(); 

 

        document.getElementById("tableDiv").innerHTML 

= ""; 

        var tableDiv = 

document.getElementById("tableDiv"); 

        tableDiv.id = 'tableDiv'; 

        var tableHeader = document.createElement("div"); 

      tableDiv.appendChild(tableHeader); 

      tableHeader.id = "tableHeader"; 

     

 document.getElementById("tableHeader").innerHTML = "<p>Domain</p><p>E-

mails</p><a class='tableToNewWindow' onclick='newTab()'><img 

src='img/icons/expand.svg'></a>"; //data-clipboard-target='#table'  href='./table.html' 

target='_blank' 

        var tableDivInner = document.createElement("div"); 

        tableDiv.appendChild(tableDivInner); 

        var tableT = document.createElement("table"); 

        tableDivInner.appendChild(tableT); 

        tableT.id = 'table'; 

        var inputDomain = 

form.elements.value.value.split("\n"); 

        document.getElementById("table").innerHTML = " 

"; 

 

        for (var countInputDom in inputDomain){ 

        

 domainNameMass.push(inputDomain[countInputDom]); 
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         } 

         start(); 

     } 

      }); 

   }); 

  </script> 

 

  <script> 

      var clipboard = new Clipboard('#copyAllButton'); 

      new Clipboard('.tableToNewWindow'); 

      clipboard.on('success', function(e) { 

          console.log(e); 

      }); 

      clipboard.on('error', function(e) { 

          console.log(e); 

      }); 

 

   function addNewDomain() { 

    $(".formTable").css("display","flex"); 

   }; 

 

   function closeModal() { 

    $(".formTable").css("display","none"); 

   } 

 

   $(".close-modal-div").click(function() { 

     closeModal(); 

   }); 

 

   $(".textarea").click(function() { 

    $(".textarea-placeholder").css("display","none"); 

   }); 

 

   $('#copyAllButton').attr("data-clipboard-target","#table"); 
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   //------------------------ show & hide checkboxes----------------// 

   $(".p-g").click(function() { 

    var checkboxShow; 

    if (checkboxShow == 'hide' || checkboxShow == undefined) { 

     $(".p-g-inner").css("display","block"); 

     checkboxShow = 'show'; 

    } 

    else { 

     $(".p-g-inner").css("display","none"); 

     checkboxShow = 'hide'; 

    } 

   }); 

 

   $(".search-checkbox-block").click(function() { 

    var checkboxShow; 

    if (checkboxShow == 'hide' || checkboxShow == undefined) { 

     $(".search-checkbox-block-inner").css("display","block"); 

     checkboxShow = 'show'; 

    } 

    else { 

     $(".search-checkbox-block-inner").css("display","none"); 

     checkboxShow = 'hide'; 

    } 

   }); 

   //------------------------ show & hide checkboxes----------------// 

 

   $("#c1").click(function() { 

    mailTypeGenerate(); 

    console.log("click") 

   }); 

 

   $("#c2").click(function() { 

    mailTypeGenerate(); 

   }); 
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   $("#quick-search-checkbox").click(function() { 

    if($("#quick-search-checkbox").is(':checked')){ 

     $("#full-search-checkbox").prop('checked', false); 

     searchType = 'quick'; 

    } 

   }); 

 

   $("#full-search-checkbox").click(function() { 

    if($("#full-search-checkbox").is(':checked')){ 

     $("#quick-search-checkbox").prop('checked', false); 

     searchType = 'full'; 

    } 

   }); 

 

   function mailTypeGenerate(){ 

    if ($("#c1").is(':checked') == true && $("#c2").is(':checked') == 

true) { 

     mailType = ''; 

     errorMessageSelectType = false; 

    }     

    else if ($("#c1").is(':checked') == true && $("#c2").is(':checked') == 

false) { 

     type = 'personal'; 

     mailType = '&type=' + type; 

     errorMessageSelectType = false; 

    } 

    else if ($("#c1").is(':checked') == false && $("#c2").is(':checked') 

== true) { 

     type = 'generic'; 

     mailType = '&type=' + type; 

     errorMessageSelectType = false; 

    } 

    else { 

     errorMessageSelectType = true; 
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    } 

   } 

 

   function newTab() { 

       // var orgTable = document.getElementById("table"); 

       // var duplicatedTable = window.open('./table.html','_blank'); 

       // duplicatedTable.document.write("<div class='nya'>123</div>"); 

       //var newWin = window.open("./table.html", "hello"); 

 

    var wi = window.open(); 

    var html = $('#tableDiv').html(); 

    $(wi.document.body).html(html); 

    $(wi.document.head).append('<link 

href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Cabin:400,600,700" rel="stylesheet">'); 

    $(wi.document.head).append('<title>Full table</title>'); 

    $(wi.document.body).contents().find('#table').css({ 

     "font-size" : "1em", 

     "font-family" : "'Cabin', sans-serif", 

     "border-collapse" : "collapse", 

     "border-spacing" : "0" 

    }); 

    $(wi.document.body).contents().find('tr:nth-

child(2n+1)').css("background-color", "rgb(247,246,251)"); 

    $(wi.document.body).contents().find('td').css({ 

     'padding' : '0.3em 1.2em', 

     'font-size' : '1.2em' 

    }); 

    // $(wi.document.body).contents().find('#tableHeader').css({ 

    //  "border-top" : "1px solid rgb(215,214,218)", 

    //  "border-bottom" : "1px solid rgb(215,214,218)", 

    //  "padding" : "1em 0", 

    //  "margin-bottom" : "1.2em" 

    // }); 

    $(wi.document.body).contents().find('p').css({ 

     "display" : "inline-block", 
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     "padding-right" : "4em", 

     "padding-left" : "1em", 

     "font-size" : "1.4em", 

     "text-transform" : "uppercase", 

     "color" : "rgb(215,214,218)" 

    }); 

   } 

     </script> 

    </body> 

</html> 
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ДОДАТОК Е 

$light-blue: rgb(26,189,222); 

$light-blue-hov: #2A8AA6; 

$dark-blue: rgb(59,73,113); 

$white: rgb(255, 255, 255); 

$gray: rgb(215,214,218); 

$dark-gray: rgb(133,131,151); 

$gradien-purple: rba(97,67,113); 

$mask: rgba(62,61,80,90); 

$modal-inside: rgb(247, 246, 248); 

 

html, body, div, span, applet, object, iframe, 

h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre, 

a, abbr, acronym, address, big, cite, code, 

del, dfn, em, img, ins, kbd, q, s, samp, 

small, strike, strong, sub, sup, tt, var, 

b, u, i, center, 

dl, dt, dd, ol, ul, li, 

fieldset, form, label, legend, 

table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td, 

article, aside, canvas, details, embed,  

figure, figcaption, footer, header, hgroup,  

menu, nav, output, ruby, section, summary, 

time, mark, audio, video { 

 margin: 0; 

 padding: 0; 

 border: 0; 

 font-size: 100%; 

 font: inherit; 

 vertical-align: baseline; 

} 

/* HTML5 display-role reset for older browsers */ 

article, aside, details, figcaption, figure,  

footer, header, hgroup, menu, nav, section { 
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 display: block; 

} 

body { 

 line-height: 1; 

} 

ol, ul { 

 list-style: none; 

} 

blockquote, q { 

 quotes: none; 

} 

blockquote:before, blockquote:after, 

q:before, q:after { 

 content: ''; 

 content: none; 

} 

table { 

 border-collapse: collapse; 

 border-spacing: 0; 

} 

// end-css-reset --------------------------------------------// 

 

 

 

body * { 

 outline: none!important; 

} 

 

p, div, a, button { 

 font-family: 'Cabin', sans-serif; 

} 

 

input[type="checkbox"] { 

    display:none; 

} 
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input[type="checkbox"] + label span { 

    display:inline-block; 

    width:19px; 

    height:19px; 

    margin: 0.6em; 

    vertical-align:middle; 

    cursor:pointer; 

 background-size: 0.7em!important; 

 border-radius: 5px; 

 background: #1abdde; 

} 

input[type="checkbox"]:checked + label span { 

    background: $light-blue url(../img/icons/check.svg) center center no-repeat; 

} 

input[type="radio"] + label span { 

 padding-right: 0.6em; 

} 

#nav > div > div:nth-child(2) > ul > li { 

    padding-left: 0.6em; 

    margin: 0.6em 0; 

} 

 

#sidebar { 

 width: 20%; 

 height: 100vh; 

 background-color: $dark-blue; 

 color: $white; 

 text-transform: uppercase; 

 display: inline-block; 

 

 .nav-logo-div { 

  padding: 2.5em 0; 

  display: flex; 

  justify-content: center;  
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  .nav-logo-img { 

   height: 5em; 

   width: 10em; 

  } 

 } 

 

 #nav { 

  display: flex; 

  justify-content: center;  

  flex-direction: column; 

  align-items: center; 

 

  .nav-btn-div { 

   font-size: 1.2em; 

   padding: 0.5em 0; 

 

   a { 

    cursor: pointer; 

   } 

 

   .nav-inner { 

    display: none; 

   } 

  } 

 

  .checkbox-inner { 

   text-transform: none; 

   padding: 0.4em 0; 

  } 

 } 

} 

 

.main-scr { 

 height: 100vh; 

 width: 79%; 
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 display: inline-flex; 

 flex-direction: column; 

 vertical-align: top; 

 

 *::-webkit-scrollbar {  

     display: none!important;  

     width: 0!important; 

 } 

 

 #tableDiv { 

  display: none; 

  margin: 0 4em; 

  overflow-x: hidden; 

 

  #tableHeader { 

   border-top: 1px solid $gray; 

   border-bottom: 1px solid $gray; 

   padding: 1em 0; 

   margin-bottom: 1.2em; 

 

   p { 

    display: inline-block; 

    padding-right: 4em; 

    padding-left: 1em; 

    font-size: 1.4em; 

    text-transform: uppercase; 

    color: $gray; 

   } 

 

   a { 

    cursor: pointer; 

 

    img { 

     float: right; 

     margin-right: 1em; 
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     width: 1.5em; 

    } 

   } 

  } 

 

  #table { 

   font-size: 1em; 

 

   tr > td { 

    padding: 0.3em 1.2em; 

    font-size: 1.2em; 

   } 

 

   tr:nth-child(2n+1) { 

    background-color: rgb(247,246,251); 

   } 

  } 

 } 

 

 .main-scr-header { 

  padding: 2.5em 0; 

 

  .main-scr-header-p { 

   display: inline-block; 

   font-size: 2em;  

   line-height: 2.5em; 

   padding: 0 2em; 

  } 

 

  .main-scr-header-copy-btn { 

   font-size: 1.2em; 

   padding: 0.5em 1.3em; 

   color: $white; 

   border: none; 

   border-radius: 5px; 
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   background: $gray; 

   vertical-align: top; 

     box-shadow: 1px 1px 5px #888888; 

     margin-top: 0.5em; 

  } 

 

  .active-copy-btn:hover { 

   background-color: $light-blue-hov!important; 

  } 

 

  .main-scr-header-add-btn { 

   background: white; 

   border-radius: 5px; 

   border: 1px solid $gray; 

   vertical-align: top; 

   margin-left: 1em; 

   box-shadow: 1px 1px 5px #888888; 

   cursor: pointer; 

   margin-top: 0.75em; 

  } 

 

  .main-scr-header-add-btn-img { 

   width: 2em; 

   padding: 0.11em; 

   margin: 3px 0 2px 

  } 

 } 

 

 .main-scr-home{ 

  margin: auto; 

 

  .main-scr-home-center { 

   display: flex; 

   align-items: center; 

   flex-direction: column; 
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   .main-scr-home-egg-img { 

    width: 20em; 

    margin-bottom: 2em; 

   } 

 

   .main-scr-home-instruction-p { 

    color: $dark-gray; 

    line-height: 1.5em; 

    font-size: 1.2em; 

   } 

 

   .main-scr-home-add-domain-btn { 

    background-color: $light-blue; 

    color: $white; 

    padding: 0.7em 1.8em; 

    font-size: 1.2em; 

    border: none; 

    border-radius: 5px; 

    margin-top: 1.5em; 

    box-shadow: 1px 1px 5px #888888; 

    cursor: pointer; 

   } 

 

   .main-scr-home-add-domain-btn:hover { 

    background-color: $light-blue-hov; 

   } 

  } 

 } 

} 

 

.formTable { 

 display: none; 

 position: absolute; 

 z-index: 3; 
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 width: 100%; 

 height: 100vh; 

 left: 0; 

 top: 0; 

 background-color: rgba(59,73,113, 0.8); 

 

 .close-modal-div { 

  width: 100%; 

  height: 100vh; 

  position: absolute; 

  z-index: -1; 

 } 

 

 .form { 

  background-color: $white; 

  width: 40%; 

  height: 80%; 

  margin: auto; 

  border-radius: 5px; 

  text-align: center; 

 

  .close-modal-btn { 

   background-color: white; 

   border: none; 

   border-radius: 5px; 

   float: right; 

   padding: 0.5em 0.7em; 

   font-size: 1.2em; 

   cursor: pointer; 

  } 

 

  .modal-text { 

   font-size: 2em; 

   padding: 1em; 

   text-align: center; 
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  } 

 

  .textarea { 

   border-radius: 5px; 

   resize: none; 

   background-color: #f7f6f8; 

   width: 74%; 

   // height: 50vh; 

   margin: auto; 

   display: inline-block; 

   padding: 15px 0 0 20px; 

   font-size: 2em; 

      line-height: 1.5em; 

  } 

 

  .submitButton { 

   background-color: $light-blue; 

   color: $white; 

   border: none; 

   border-radius: 5px; 

   box-shadow: 1px 1px 5px #888888; 

   font-size: 1.5em; 

   text-transform: uppercase; 

   width: 74%; 

   line-height: 1.7em; 

   cursor: pointer; 

  } 

 

  .textarea-placeholder { 

   position: absolute; 

      left: 50%; 

      top: 40%; 

      font-size: 1.2em; 

      color: gray; 

      margin-left: -100px 
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  } 

 

  .input-form { 

   position: relative; 

  } 

 } 

} 

 

.input-form { 

  display: flex; 

  flex: 1; 

} 

 

.form { 

  display: flex; 

  flex-direction: column; 

  position: relative; 

} 

.textarea { 

  height: 80%; 

  box-sizing: border-box; 

} 

body > div.formTable > div.form > button { 

  position: absolute; 

  left: 100%; 

  margin-left: -40px; 

} 

@media (max-height: 500px) { 

  .modal-text { 

    padding: 5px 0!important; 

  } 

} 

.textareaDiv { 

  width: 100%; 

} 


