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1. РЕЄСТРАЦІЯ НА ПОРТАЛІ
Перш ніж розпочати користування порталом, рекомендовано зареєструватись на ньому.
Форма реєстрації стане доступною після натискання на кнопку «Увійти до кабінета».

Якщо скористатись входом до кабінета за допомогою соціальної мережі «Facebook», дані
профіля соціальної мережі (прізвище, ім’я та адреса електронної пошти) будуть приєднані до
особистого профіля.
2. ВХІД ДО ОСОБИСТОГО ПРОФІЛЯ
Після натискання кнопки соціальної мережі “Facebook” буде отримано запит від неї на
надання дозволу на отримання порталом персональних даних для створення профіля.
Після створення профіля, система автоматично спрямовую користувача у його кабінет.

3. ОГЛЯД ПЕРСОНАЛЬНОГО КАБІНЕТА

За замовчанням, увімкнено сповіщення користувача про всі додані дороги, але за потребою
є можливість цю функцію вимкнути чи вибрати бажані дороги із наявного переліку доріг.

Після завершення необхідно натиснути “Зберегти зміни”, для того щоб конфігурація була
збережена.

4. НАЛАШТУВАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КАБІНЕТА
Натиснувши на кнопку «Кабінет», користувач має можливість налаштувати свій профіль.

У розділі «Налаштування» доступні дані профілю, які портал отримав від соціальної мережі:
- ім’я;
- прізвище;
- поштова скринька.
Кнопка «зберегти зміни» записує нові дані у базу даних порталу.
Для забезпечення програмного доступу до даних порталу необхідно отримати ключ АРІ.

Персональний ключ API - унікальний для кожного користувача - є його ідентифікатором у
взаємодії програмних засобів користувача з API-інтерфейсом порталу.
5. ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОЇ СЕСІЇ
Робоча сесія – це проміжок часу між моментом авторизації та виходом з профілю. Поки
відбувається активна діяльність в межах порталу, робоча сесія може тривати необмежену кількість
часу. Проте, якщо користувач забув вийти з профілю по завершенню роботи з порталом або
тимчасово не використовує комп’ютер, то система безпеки примусово завершить робочий сеанс.
Це зроблено для того, щоб ніхто не міг скористатись профілем користувача за його відсутності.
Сесія примусово завершується, якщо після останньої дії користувача на порталі минуло понад 24
години.

6. ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ В АВТОРИЗОВАНОМУ РЕЖИМІ

Для завершення роботи з в авторизованому режимі, потрібно клацнути мишкою по назві
профілю та в меню вибрати функцію «Вихід». Це меню доступне весь час після входу у межі
порталу, поки діє авторизація.
7. ПОШУК ДОРОГИ ЗА ІНДЕКСОМ АБО НАЗВОЮ

Якщо ввести назву дороги або її індекс (Наприклад: М-01) кожен користувач, незалежно від
реєстрації/авторизації на порталі, отримає швидкий результат пошуку відповідно до даних,
введених у відповідне поле.
Результат пошуку відображається у виді динамічного меню, з результатами пошуку у вигляді
рядків.
Кожен з результатів пошуку це активне посилання на сторінку дороги з детальною
інформацією.

8. ДЕТАЛЬНА СТОРІНКА ДОРОГИ

На цій сторінці кожен користувач, незалежно від реєстрації/авторизації на порталі, може
отримати детальну інформацію про дорогу.
Блок «Додаткова інформація» містить дані про тип дороги, кілометрові позначки її початку та
кінця. Розмежування ділянок дороги в підпорядкуванні окремих балансоутримувачів наведене у
табличному вигляді.
Пошук за лінійною прив'язкою (км+) дозволяє отримати точні координати точки на осі
дороги, яку можна переглянути з використанням наступних картографічних сервісів:
- Google maps
- Bing
- Visicom

Праворуч від блока «Додаткова інформація» наводиться зменшене зображення картосхеми
дороги. Клацнувши на зображення, користувач отримає доступ до картосхеми у дійсному розмірі.

9. ПОШУК ЗА КООРДИНАТАМИ WGS 84

На головній сторінці порталу доступний пошук за координатами WGS 84 (щоб отримати
більш інформації, перейдіть за посиланнями https://uk.wikipedia.org/wiki/WGS84 або http://earthinfo.nga.mil/GandG/publications/tr8350.2/tr8350_2.html).
При натисканні кнопки «Використати мої координати» активується скрипт з отримання
поточних координат користувача за допомогою функціоналу, інтегрованому у браузер та клієнтські
ОС. У випадку коли дозвіл на отримання поточних координат відсутній, у браузері з'являється
вікно з питанням до користувача надавати чи ні доступ порталу до поточної геолокації. Якщо
доступ до геокоординат заборонено на системному рівні, його необхідно надавати відповідним
методом, залежно від операційної системи, встановленої на пристрої користувача.

10. ПЕРЕЛІК ДОРІГ НА ГОЛОВНІЙ СТОРІНЦІ
На головній сторінці порталу користувачі, незалежно від реєстрації/авторизації на порталі,
можуть побачити скорочені переліки доріг України за наступними категоріями:
- Міжнародні
- Національні
- Регіональні
- Територіальні
- Обласні
- Районні

При натисканні на «розгорнути список», користувач отримає у спливаючому вікні повний
перелік доріг обраної категорії.

11. НОВИНИ

На сторінці “Новини” користувачі можуть ознайомитися з актуальними новинами, про події,
пов’язані з тематикою порталу, розташованими у хронологічному порядку. Кожна новина може
бути відкрита у окремому вікні, а також поширена у соціальній мережі «Facebook»,
використовуючи відповідне посилання.

12. ПРО ПРОЕКТ
На сторінці «Про проект» користувачі можуть ознайомитися з описом проекту, його метою,
функціями, можливостями та планами розвитку.

13. ДОПОМОГА
Цей розділ надає доступ до відповідей на поширені питання стосовно порталу, принципів
його роботи, використання API тощо.

14. КОНТАКТИ
На сторінці “Контакти” кожен користувач, незалежно від реєстрації/авторизації на порталі,
має можливість залишити повідомлення для адміністратора порталу.
Щоб відправити питання чи пропозицію користувачеві потрібно вказати для зворотнього
зв’язку:
- Ім’я

- телефон
- поштову скриньку
- тему повідомлення
- текст повідомлення
У форму надсилання запиту інтегрований сервіс Google reCAPTCHA (детальна інформація за
посиланням https://www.google.com/recaptcha/intro/v3.html).

15. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Сторінка «Згода на обробку персональних даних» містить угоду між порталом та її
користувачами на обробку персональних даних згідно із чинним Законодавством України. Також
згода описує, які персональні дані можуть бути отримані та використані як порталом, так і третіми
особами.

16. ЗГОДА НА ВИКОРИСТАННЯ РЕП’ЯШКІВ
При першому відвідуванні порталу або після тривалого періоду неактивності на порталі,
користувач отримує попередження про використання реп’яшків (детальна інформація за
посиланням
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D0%B8).
Попередження
зникає, коли користувач, ознайомившись з попередженням, натискає “Закрити”.

