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Актуальність. Сьогодні тяжко уявити звичайний день без використання сучасних техно-

логій. Технології дуже сильно змінили наше життя та впливають на нього постійно. Багато сфер 

життєдіяльності все більше і частіше впроваджують технологічні інструменти в своє користу-

вання. Транспорт, освіта, медицина, державні структури та багато чого іншого не ободяться без 

цього теж. Все це породжує попит на все нові та вузьконаправленіші застосунки, які можуть ви-

користовуватись у певній сфері.  

Обʼєктом дослідження є: розробка системи координації та визначення критичного шляху 

переміщення рухомого складу. 

Постановка завдання: 

- Вибір напрямку дослідження, та серидовища для розробки а також мови програму-

вання. 

- Проаналізувати засоби, які допоможуть підвищити продуктивність системи. 

- Розробити алгоритми роботи системи. 

- Розробити та протестувати програму та дослідити її функціювання. 

Вирішення завдання. Для створення повноцінної системи потрібно використати ме-

тоди, які підходять для цього найкраще. Длля цієї роботи був обраний алгоритм Дейкстри. 

Основне використання алгоритму полягає у знаходженні найкоротшого шляху від вершин 

графу до всіх інших його вершин. Застосунок буде перетворювати числові координати у ко-

ординати на мапі, а також в найблищому радіусі знаходити до 300 інших точок для прокла-

дання маршрутів. За допомогою алгоритму Дейкстри і буде знаходитись з усіх варіантів най-

коротший або найшвидший. 

Для створення серверного застусунку буде використана технологія REST. Завдяки тому, 

що технологія REST дозволяє звертатись до серверу через порти, то застосунком зможе користу-

ватись одночасно кілька клієнтів. Для реалізації буде використовуватись мова програмування 

Java та фреймворк Spring.  

Для зберігання інформації в базі даних буде використовуватись MySQL. 

Оскільки це веб-застосунок з яким будуть працювати інші користувачі, то буде реалізо-

вано графічний інтерфейс користувача. Буде використано мову програмування JavaScript та 

фреймворк React.js. Цей фреймворк дозволить реалізувати SPA (single page application) – однос-

торінковий застосунок, який полегшить кінцевому користувачеві розібратись з можливостями 

системи та не буде її перевантажувати зайвими блоками.  
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