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АНОТАЦІЯ 

 Дана кваліфікаційна робота присвячена розробці веб-інтерфейсу 

керування пристроями моніторингу як способу забезпечення спрощення 

персонального діагностичного обладнання та забезпечення нових 

функціональних можливостей системи. Зокрема забезпечення збереження 

даних в автоматичному режимі та в структурованому вигляді, накопичення 

даних з можливістю їх сукупного аналізу, застосування методів машинного 

навчання. В роботі досліджено існуючі варіанти інтерфейсів, вказано 

недоліки аналогів та обрано основні переваги веб-інтерфейсу. Викладено 

власні міркування з приводу структури бази даних та системи в цілому. 

Запропоновано варіант втілення в життя, з використанням проаналізованих 

та обраних засобів розробки.  

Ключові слова: цифрові технології охорони здоров’я, веб-інтерфейс, 

медичні пристрої, система моніторингу, API, yii2.  

Кваліфікаційна робота містить 68 сторінок, 35 рисунків та 5 таблиць. В 

роботі використано 22 джерела.  
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ANNOTATION 

This qualification work is devoted to the development of the web interface of 

monitoring devices management as a way to ensure the simplification of personal 

diagnostic equipment and provide new functionalities of the system. In particular, 

ensuring the storage of data in automatic mode and in structured form, data 

accumulation with the possibility of their combined analysis, application of methods 

of machine learning. In this work the existing interface variants are analyzed, the 

disadvantages of analogues are outlined and the main advantages of the web interface 

are selected. Self-reflection on the structure of the database and the system as a whole 

is stated. An embodiment of the life, with the use of analyzed and selected means of 

development, is proposed. 

Keywords: digital health, web interface, medical devices, monitoring system, 

API, yii2.  

The qualification work consists of 68 pages, 35 pictures and 5 lists. Also, 22 

scientific and technical sources were used.  
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

 

 

  

API –  (Application Programming Interface) Інтерфейс 

прикладного програмування; 

ГІК – Графічний інтерфейс користувача; 

СУБД – Система управління базами даних; 

 

IDE –  (Integrated Development Environment) 

Інтегроване середовище розробки; 

 

MVC –  (Model View Controller) Модель, представлення, 

контролер, шаблон проектування; 

 

RBAC –  (Role Based Access Control) Керування доступом 

на основі ролей; 

CMF – CMF (Content Management Framework) Система 

управління контентом; 

фреймворк – програмне забезпечення, що полегшує розробку 

і об'єднання різних компонентів великого 

програмного проекту; 

віджет – контент-модуль, що вбудовується у веб-сторінку 

або у браузер. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
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ВСТУП 

Процеси управління і організації охорони здоров’я базуються на повній 

та достовірній статистичній інформації. У зв’язку з інтенсивним 

впровадженням інформаційних технологій в медичній сфері виникла тенденція, 

що отримала назву «Digital Health». Відповідно до неї, накопичення великої 

кількості інформації про функціональний стан людей за допомогою медичної 

статистики та методів машинного навчання дозволяють діагностувати стани 

передхвороби та надавати пацієнтам цінні поради, що успішно можуть 

допомогти пацієнтам залишатися здоровими протягом життя.  

Вивчення явищ із застосуванням статистичного методу вимагає вмілого 

підходу до об'єкта дослідження. Вимоги до статистичної інформації такі, що 

вона повинна бути:  

- однорідною; 

- достовірною; 

- повною; 

- своєчасною [1].  

Для повнити інформації важлива кількість оброблених однорідних 

джерел. При збільшенні кількості оброблюваних джерел зростає актуальність 

своєчасності інформації. Зібрана накопичена та структурована інформація може 

використовуватися у машинному навчанні. В такій справі під час оброблення 

великої кількості джерел інформації від різних пристроїв збільшується час 

встановлення відповідності між виміряними даними та вносить людський 

фактор, що може негативно відобразитися на всьому дослідженні. Тому в 

такому питанні важлива зручність та автоматизація збору інформації.  

Метою дипломної роботи є розробка методичних засад створення веб-

інтерфейсів керування пристроями персонального моніторингу 

функціонального стану здоров’я людини для підвищення якості діагностики та 

прогнозування стану органів і систем організму людини.  
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Завданням роботи: є аналіз існуючої літератури, засобів керування 

пристроями, розгляд найбільш зручних та ефективних засобів розробки веб-

інтерфейсів; створення власного варіанту структури та набору функцій для 

розроблюваного веб-інтерфейсу; тестування розробленого інтерфейсу, 

формування рекомендації та висновків щодо перспектив розвитку пристрої 

персонального моніторингу з веб-інтефейсами. 
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РОЗДІЛ 1 

 СПОСОБИ ВЗАЄМОДІЇ З ПРИСТРОЯМИ  

Для керування пристроями використовуються різноманітні інтерфейси 

керування, тобто сукупність різноманітних засобів, котрі забезпечують 

представлення системи керування та отримання даних у режимі реального часу.  

Випадок, якщо оператор взаємодіє з вимірювальним пристроєм 

безпосередньо називається інтерфейсом оператора, або інтерфейсом "людина-

машина". Тобто, це сукупність інженерних рішень, котрі забезпечують 

взаємодію людини-оператора з керованою ним машиною. Такий спосіб 

керування, зазвичай, окремий для кожної машини [2].  

Термін користувацького інтерфейсу ж, здебільшого застосовують до 

комп’ютеризованих систем.  

Головна мета створення будь-якого інтерфейсу – це пришвидшення 

отримання бажаного результату, при мінімальному виконанні керівних дій. 

Інтерфейс має бути простим, інтуїтивно зрозумілим, приємним та ефективним 

для використання.  

1.1 Різновиди інтерфейсів 

Інтерфейси поділяються на : 

- рухові; 

- голосові; 

- тактильні; 

- візуальні.  

Візуальні ж інтерфейси в свою чергу можна розділити на : 

- текстові; 

- графічні.  
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Апаратні інтерфейси, котрі відносяться до тактильних – це фізичне втілення 

органів керування на виробах, наприклад, перемикачі, ручки, екрани. 

Недоліком такого інтерфейсу є громіздкість, постійна фізична прив’язаність до 

пристроїв, керування котрими здійснюється та недостатня наочність перебігу 

процесу вимірювання.  

В голосових інтерфейсах, представлення інформації користувачеві 

надається у вигляді голосових підказок, ввід же може відбуватися з 

використанням голосових команд, або різних пристроїв вводу, наприклад, 

натисканням клавіш. Недоліком таких інтерфейсів є складність реалізації та 

недостатня наочність перебігу процесу.  

Рухові інтерфейси забезпечують керування, за допомогою рухів, котрі 

аналізуються та переводяться в набір певних команд, вивід може 

забезпечуватися по-різному, наприклад у поєднанні з графічним інтерфейсом. 

Недоліком такої системи є складність та значна собівартість.  

Ввід в текстових інтерфейсах відбувається за участі командного рядку, а 

логічний висновок подається у вигляді текстової інформації. Такі системи не 

завжди інтуїтивно зрозумілі, що може викликати складність в застосуванні.  

В графічному інтерфейсі користувача (ГІК, GUI) дані відправляються за 

допомогою засобів вводу, наприклад клавіатури, вказівного пристрою вводу, а 

на екрані монітора комп’ютера відображається графічний висновок. Такі 

інтерфейси інтуїтивно зрозумілі та прості у використанні. Існує кілька підвидів 

ГІК, це зокрема віконний-, WIMP- (window, icon, menu, pointingdevice – вікно, 

значок, маніпулятор), веб-, масштабовані-інтерфейси.  

Найбільш універсальним серед графічних інтерфейсів користувача є веб-

інтерфейс, здебільшого – це сукупність веб-сторінок, призначених для 

взаємодії з пристроєм за допомогою HTTP протоколу і веб-браузера. Він дає 

можливість працювати віддалено кільком особам, забезпечує віддалений зв'язок 

з пристроєм, що керується та незалежне збереження отриманої інформації.  
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Виходячи з попереднього аналізу обираємо веб-інтерфейс, це забезпечить 

нам гнучкість, можливість модернізації, буде ефективним та приємним засобом 

для користувача.  

1.2 Огляд аналогів веб-інтерфейсів 

На сьогоднішній день, в широкий загал виходять все нові та нові пристрої 

персонального моніторингу, наприклад: фітнес-браслети, смарт-годинники, 

крокоміри, пульсометри, розумні ваги або ж навіть використовуються самі 

лише смартфони, а саме вбудовані в них сенсори. Особливістю даних пристроїв 

є те, що вони мають графічні інтерфейси керування у поєднанні з веб-

інтерфейсом або додатком, також існують варіанти наявності обох елементів, 

для персонального комп’ютера або смартфона. Більшість такого виду 

програмного продукту може використовуватись одночасно на декількох 

платформах.  

Веб-інтерфейси, котрими споряджені перелічені засоби, зазвичай несуть 

інформативний характер, а це зокрема збереження та відображення певним 

чином накопичених даних (наведення графіків, порівняльних таблиць), та 

виконують функції засобу налаштування. Для користувача інформація про 

визначені параметри подається в максимально простому вигляді, з поданням 

асоціативних зображень. До керівних функцій належить персоналізація, тобто 

від налаштування графіки за власним вподобанням до вибору параметрів які 

будуть відображатися на графічному інтерфейсі використовуваного пристрою, 

а у разі наявності персоналізації, персональний менеджмент (встановлення 

цілей, формування нагадувань). Також може бути присутній елемент 

використання машинного навчання, а саме співставлення результатів 

отриманих розробниками в ході дослідження з результатами виміряними 

користувачем та надання закладених рекомендацій. Таким чином все 

автоматизовано та не потребує тривалого попереднього навчання, для 

керування тим чи іншим пристроєм.  
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 В той же час, у наявних веб-інтерфейсів є певні недоліки, це зокрема 

прив’язаність до конкретної моделі або групи моделей пристрою та 

конкретного виробника, до визначеної кількості параметрів. Тобто у аналогів 

немає можливості бути універсальними і керувати пристроями з власним 

набором функцій. Звичайно така не універсальність вимагає розробки та 

доробки все нових та нових інтерфейсів керування, що збільшує собівартість 

систем моніторингу.  

Таким чином, постає необхідність в розгляді шляхів створення та створення 

засобу керування, котрий врахує вказані недоліки, зокрема універсальність та 

збереже корисні властивості, зокрема зручність для користувача.  
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РОЗДІЛ 2 

ЗАСОБИ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Для розроблення нового програмного забезпечення потрібно обрати певні 

засоби і технології: 

- мова програмування; 

- інтегроване середовище розробки; 

- спосіб взаємодії з базою даних;  

- фреймворки.  

2.1 Мова програмування 

В даний момент часу основними мовами програмування, котрі забезпечать 

виконання поставленого нами завдання являються C#, PHP, Python, Ruby, Java, 

JavaScript.  

C# (C Sharp) – алгоритмічна мова, створена для розробки у середовищі 

Microsoft. NET[3].  

PHP : Hypertext Preprocessor – інтерпретована мова загального призначення 

з відкритим кодом[4].  

Python – інтерпретованаоб'єктно-орієнтованамова програмування високого 

рівня з строгою динамічною типізацією.  

Ruby – інтерпретована мова програмування високого рівня [5].  

Java – об'єктно-орієнтована мова програмування, випущена 1995 року 

компанією «Sun Microsystems» як основний компонент платформи Java [6].  

JavaScript – динамічна, об'єктно-орієнтована, прототипна мова 

програмування [7].  

Технологію будемо обирати за наступними критеріями:  

- розмір та тип проекту; 

- швидкість розробки; 

- наявність широкої спільноти; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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- доступність інструментів розробки; 

- наявність детальної документації; 

- вимоги до навантажень; 

- вимоги до безпеки; 

- багатоплатформенність; 

Поставлене завдання, можна віднести до середніх за величиною проектів, 

оскільки для його вирішення планується використовувати CMF (Content 

Management Framework).  

Зазвичай, для реалізації проектів середньої величини доцільно 

використовувати PHP, Python, Ruby та Java Script, оскільки розробка з 

використанням даних технологій є швидкою та якісною. Використання C# та 

Java є доцільним при роботі лише над великими веб-проектами, оскільки 

проектування з використанням даних мов програмування є тривалим і 

коштовним.  

За наступним критерієм, а саме наявність спільноти слід надати перевагу 

PHP та Java Script, оскільки вразі необхідності консультації, спеціалістів, котрі 

розробляють додатки за допомогою Python, Ruby, значно менше і знайти їх 

складніше. В Східній Європі на сьогоднішній день технологія PHP є лідером за 

даним критерієм та лідером серед замовлень під час розробки проектів[8].  

Доступні інструменти розробки існують як для PHP, так і для Java Script. 

Багатоплатформенність є перевагою обох технологій.  

Тому підводячи підсумки, для реалізації проекту обираємо мову PHP . 

Мова PHP забезпечить вирішення поставлених задач: 

- PHP хоч і об’єктно-орієнтована мова програмування, є одночасно 

відносно простою мовою програмування з малим "порогом 

входження"; 

- PHP інтерпретована мова, тому час розробки скорочується; 

- технологія PHP багатоплатформенною, тобто створений проект, не 

доведеться переписувати під інші платформи, вона буде 
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функціонувати на операційних платформах та апаратних 

архітектурах; 

- Містить велику кількість вбудованих засобів для створення веб-

додатків.  

2.2 Вибір IDE (інтегроване середовище розробки) 

Інтегроване середовище розробки (від IDE – Integrated Development 

Environment) – це комплексне програмне рішення, що дозволяє користувачу 

створювати нове або редагувати раніше створене програмне забезпечення. До 

складу інтегрованого середовища розробки (ІСР) входить редактор початкового 

коду, компілятор та дебагер, можливий вміст автодоповнення коду, деякі з них 

також містять різноманітні засоби та інструменти для полегшення розробки 

графічного інтерфейсу користувача. Багато сучасних ІСР також включають 

браузер класів, інспектор об'єктів і діаграму ієрархії класів - для використання 

при об'єктно-орієнтованій розробці програмного забезпечення.  

На сьогоднішній момент на вибір представлена велика кількість платних і 

безкоштовних середовищ розробки, наприклад Eclipse PDT, ZendStudio, 

NetBeans, Aptana, PHPStorm. З даного переліку IDE PHPStorm від компанії 

JetBrains містить найбільш потужні засоби розробки та містить інструменти 

рефакторінгу для PHP, що пришвидшить роботу. Саме тому дане інтегроване 

середовище розробки буде обрано для роботи.  

 

Рис. 2.1 – Вигляд інтерфейсу IDE PHPStorm.  
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2.3 Способи збереження інформації 

В розроблюваному веб-інтерфейсі необхідно передбачити збереження 

інформації, зокрема інформації про пацієнтів, параметри вимірювань, проведені 

сеанси, тощо.  

Інформацію можна зберігати: 

- безпосередньо на пристрої; 

- у вигляді файлів; 

- з використанням бази даних. 

Збереження інформації на вимірювальному пристрої недоцільне, оскільки 

це значно уповільнює процес дослідження, можуть виникнути складнощі з 

вилученням інформації з метою обробки, пов’язані з специфікою збереження 

даних на самому пристрої.  

У файлах можна зберігати досить великі об’єми даних, можна 

забезпечити мобільність за рахунок передачі на жорстких носіях, або за 

допомогою мережі та зберігати необроблені дані. Недоліком є можлива втрата 

інформації через пошкодження файлу, носія.  

Використання бази даних забезпечить швидкий обмін інформації, надійне 

збереження, легкий доступ до інформації з метою обробки. Збереження 

відбувається структуровано і автоматично, що зменшить людський фактор 

(скажімо під час співставлення списку пацієнтів та виміряних даних). Тому в 

базі даних доцільно зберігати всі дані про пацієнтів, прилади, параметри 

досліджень та попередньо підготовані результати вимірювань.  

Найбільш часто використовуваною зв’язкою з PHP є веб-сервер Apache 

HTTP Server та система керування базами даних (СУБД) MySQL. Саме ці 

компоненти будуть використовуватися нами в процесі розробки, вони містяться 

в багатоплатформенній збірці веб-сервера XAMPP, де котрий зокрема також 

міститься інтерпретатор скриптів PHP та велика кількість додаткових бібліотек, 

що дозволяє розвернути повноцінний веб-сервер.  

https://en.wikipedia.org/wiki/ru:Apache
https://en.wikipedia.org/wiki/ru:Apache
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 Apache HTTP Server – це вільний веб-сервер. Він є багатоплатформовим 

програмним забезпеченням, та підтримує більшість популярних операційних 

систем, зокрема Linux, MacOS, MicrosoftWindows.  

 СУБД MySQL – це вільна реляційна система керування базами даних. 

СУБД дає змогу керувати даними на зовнішніх дисках, в оперативній пам’яті, 

веде запис змін, створює резервування, що дає змогу відновити дані після збою, 

підтримує мови баз даних.  

 В даному випадку інтерпретатор PHP встановлений як модуль веб-

серверу Apache, отже якщо сервер отримав запит і було проаналізовано, що 

викликається запит скрипту, тоді запускається інтерпретатор PHP . Після 

виконання скрипту, веб-сервер віддає його результат браузеру. Саме 

інтерпретатор звертається до бази даних, котра хоча і є окремою програмою, 

але всі запити до неї йдуть в ході виконання скрипту. Така система дає 

швидкий доступ до даних, що в ній зберігаються [9].  

2.4 Вибір фреймворку 

Фрейморк дозволяє писати структурований код, котрий можна 

використовувати декілька разів та дозволяє легко масштабувати проекти. На 

PHP існує достатня кількість зручних та працездатних фреймворків. Серед 

популярних на даний момент виділяються: Laravel, SYMFONY 2, CodeIgnite, 

PHPixie, Yii 2. 

Поставлене завдання буде реалізоване з використанням фреймоврку Yii 

2.Для швидкості роботи нам важлива продуктивність сайту, адже для 

проведення досліджень необхідно виконати значну кількість замірів, для 

великої кількості пацієнтів. Даний фреймворк швидше за решту PHP 

фреймоворків, оскільки використовує технологію завантаження за вимогою. Yii 

2 об’єктно-орієнтований, підтримує різні СУБД, має вбудовані віджети, має 

потужний генератор коду Gii, що дозволяє інтерактивно генерувати потрібний 

код [10].  
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2.5 Висновки щодо обраних засобів 

Веб-інтерфейс буде розроблятися на мові програмування PHP, в 

інтегрованому середовищі розробки PHP Storm. Будемо працювати з веб-

збіркою XAMPP та фреймворком Yii 2. 

 

 

  



21 

 

РОЗДІЛ 3  

РОЗРОБКА ВЕБ-ІНТЕРФЕЙСУ 

3.1 Встановлення базового додатку 

 Для початку розробки необхідно встановити базовий додаток Yii 2.0 . 

Дана операція проводиться двома основними шляхами, з використанням 

утиліти Composer або скачавши архів.  

Composer – це інструмент керування залежностями в мові програмування 

PHP, він дозволяє оголосити бібліотеки, котрими можна буде керувати за його 

допомоги (встановити або видалити) [11].  

Надаємо перевагу першому способу встановлення додатку, оскільки це 

дасть змогу оновити застосунок або додати нові розширення використовуючи 

одну команду в майбутньому.  

Спочатку слід встановити утиліту Composer. Оскільки використовується 

операційна система MicrosoftWindows, встановлення Composer відбувається за 

допомогою «Composer-Setup. Exe», котрий можна безкоштовно завантажити з 

офіційного сайту «getcomposer. org».  

Встановлення самого додатку виконується за допомогою команди, котра 

виконується з Командного рядку: composercreate-project --prefer-distyiisoft/yii2-

app-"назва директорії""назва директорії" (рис 3.1): 

 

Рис. 3.1 – Встановлення додатку Yii2 за допомогою Composer.  
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Після того можна знайти додаток за адресою http://localhost/ (назва 

директорії)/web/index. PHP в нашому випадку http://localhost/dgid/web/index. 

PHP . За цим посиланням буде розгорнуто роботу базового набору (рис 3.2): 

 

Рис. 3.2 – Базовий додаток Yii2. 

Структура встановленого додатку: 

- composer. json – містить опис додатку, використовується утилітою 

Composer.  

- config – конфігураційні файли: 

- console. PHP – конфігурація консольного застосування.  

- web. PHP – конфігурація Web застосунку.  

- Commands – містить класи консольних команд.  

- controllers – контроллери.  

- models – моделі.  

- runtime – файли, згенеровані додатком, під-час роботи.  

- vendor – містить пакети утиліти Composer та фреймворк Yii.  

- views – містяться представлення додатку.  

- web – містить файли доступні через «Web»: 

- assets – скрипти, використовуються додатком (css, js) 

- index. PHP – з даного файлу починається виконання додатку.  

http://localhost/(назва
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- yii – скрипт виконання консольного застосування Yii.  

Веб-сервер публікує лише файли, які містяться в папці «web», решта файлів, 

що знаходяться поза цим каталогом не доступні ззовні, оскільки містять 

службову інформацію.  

У файлі «composer.Json», що згенерований додатком, можна побачити кілька 

важливих частин, виділених в пакети Composer[12]: 

- Gii, генератор коду.  

- модуль Debug, який представляє собою консоль для налагодження 

програми безпосередньо в браузері.  

- обгортку навколо фреймворка тестування «Codeception» та бібліотека 

генерації випадкових даних «Faker».  

- бібліотека, що призначена для користувача інтерфейсу Twitter 

Bootstrap.  

В Yii закладений архітектурний патерн MVC, відображення цього можна 

спостерігати в структурі директорій.  

MVC (Model-View-Controller) – схема використання декількох шаблонів 

проектування, за допомогою яких модель додатку, користувацький інтерфейс і 

взаємодія з користувачем розділені на три окремих компоненти таким чином, 

щоб модифікація одного з компонентів мінімально впливала на інші[13]. 

Представимо схематично зв’язки між цими компонентами (рис. 3.3): 

 

Рис. 3.3 – Структура MVC.  
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Таким чином в папку «models» вміщено «Моделі» нашого проекту, в 

«views» містяться «Представлення», а в каталозі «controllers» всі «Контролери» 

проекту.  

Розглянемо як додаток оброблює запити користувача (рис. 3.4): 

 

Рис. 3.4 – Оброблення запитів додатком Yii 2. 

1. Користувач надає запит, через точку входження «web/index. PHP» .  

2. Відбувається завантаження конфігурації та створення екземпляру 

додатку для наступного оброблення запиту.  

3. Визначається маршрут, за допомогою компонента «Запит».  

4. Створюється екземпляр контролера для виконання запиту.  

5. Контролер створює дію з накладанням на неї фільтрів.  

6. Додаток виконується у тому випадку, якщо пройдені всі фільтри, у 

протилежному випадку виконання зупиняється.  

7. Дія завантажує з бази даних модель даних.  

8. Дія генерує «Представлення», де відображає дані.  

9. Створене представлення передається, як компонент Відповідь.  
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10.  Компонент «Відповідь» надає готовий результат браузеру 

користувача.  

 

 3.2 Опис функціоналу розроблюваного веб-інтерфейсу  

 

  3.2.1 Оператор  

 

 Користувач даного інтерфейсу і буде виконувати роль оператора 

інтерфейсу. Після розгортання базового додатку, вже існує можливість 

реєстрації користувача. Дана система цілком функціональна, але сучасному 

користувачеві, набагато зручніше маючи аккаунт на одному з глобальних 

ресурсів, або в соціальних мережах, користуватися різного роду додатками та 

веб-інтерфейсами.  

Тому, слід додати можливість реєстрації через соціальні мережі, це 

забезпечить швидкість та зручність початку роботи для користувача. Для цього 

будемо використовувати розширення «yii2-user».  

- Встановимо розширення через Composer:" composer require dektrium/yii2-

user".  

- Виконаємо міграцію, щоб створити необхідні таблиці в нашій Базі 

Даних:" PHP yii migrate/up --migrationPath=@vendor/dektrium/yii2-

user/migrations".  

- Вносимо зміни в наш файл «web.PHP», оголошуючи модуль: 

'modules'=> [ 

'user'=> [ 

'class' =>'dektrium\user\Module',  

- Зараз наш модуль має працювати.  

На даному етапі ми можемо зареєструвати користувача (рис. 3.5).  
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Рис. 3.5 – Реєстрація користувача за допомогою модуля yii2-user.  

Тепер підключаємо самі ресурси, доповнюємо наш файл «web. PHP» : 

'authClientCollection' => [ 

'class' => yii\authclient\Collection::className (),  

'clients' => [ 

'facebook' => [ 

'class' =>'dektrium\user\clients\Facebook',  

'clientId' =>'CLIENT_ID',  

'clientSecret' =>'CLIENT_SECRET',  

 ],  

'twitter' => [ 

'class' =>'dektrium\user\clients\Twitter',  

'consumerKey' =>'CONSUMER_KEY',  

'consumerSecret' =>'CONSUMER_SECRET',  

 ],  

'google' => [ 

'class' =>'dektrium\user\clients\Google',  

'clientId' =>'CLIENT_ID',  

'clientSecret' =>'CLIENT_SECRET',  

 ],  

 ],  

],  

 

Тобто в нашому випадку, ми хочемо мати можливість реєстрації за 

допомогою соціальної мережі Facebook, Twitter та Google+, для цього слід 

зареєструвати нові додатки та отримати секретні ключі. Для кожного ресурсу, 

ця процедура дещо різна. Після виконання всіх перелічених пунктів ми 

отримали можливість авторизації в нашому веб-інтерфейсі за допомогою 

зовнішніх веб-ресурсів (рис. 3.6).  
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Рис. 3.6 – Реєстрація за допомогою зовнішніх веб-ресурсів.  

Також важливо мати гнучкий засіб налаштування над привілеями 

користувачів системи. Тому слід одразу закласти цю можливість, для цього 

використаємо менеджер RBAC (Role Based Access Control), а саме 

yii\rbac\DbManager, котрий заснований на збереженні в базі даних. 

 

Для початку підключимо даний менеджер в конфіг, а нашому файлі 

«web.PHP» : 

$config = [ 

'components' => [ 

'authManager' => [ 

'class' =>'yii\rbac\DbManager',  

],  

'cache' => [ 

'class' =>'yii\caching\FileCache',  

],  

],  

]; 

 

Далі виконаємо міграцію в Базу Даних, виконавши в консолі команду:" PHP 

yii migrate --migrationPath=@yii/rbac/migrations/"[14]. В результаті, до Бази 

Даних було додано такі таблиці (рис. 3.7).  
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Рис. 3.7 – Таблиці в БД RBAC. 

- Таблиця «auth_item» містить ролі, дозволи та їх опис.  

- Таблиця «auth_item_child» містить успадкування ролей та дозволів один 

від одного.  

- Таблиця «auth_assignment» зберігає дані, про надану користувачеві роль 

та дозволи.  

- Таблиця «auth_rule» використовується для зберігання власних правил.  

Після того як з’явилися таблиці, ми можемо додати кілька ролей та 

використати їх в фільтрі «AccessControl»: 

'as access' => [ 

'class' =>'mdm\admin\components\AccessControl',  

'allowActions' => [ 

'admin/*', // add or remove allowed actions to this list 

'user/*',  

3.2.2 Пацієнти 

 Наступними учасниками процесу вимірювань будуть пацієнти. Таким 

чином необхідно мати можливість зберігати персональні данні учасників 

вимірювань, редагувати і доповнювати списки пацієнтів.  

Перши кроком на шляху до створення такого функціоналу, буде 

створення відповідної таблиці в Базі Даних, для цього використаємо інструмент 

PHPMyAdmin в MySQL (рис. 3.8): 
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 Рис. 3.8 – Таблиця в БД «patients».   

В даній таблиці зберігатиметься інформація про: 

- ім’я пацієнта (patient_name); 

- прізвище пацієнта (patient_lastname); 

- дату народження (birth); 

- стать (gender); 

- та інформацію про те, коли пацієнт був внесений до картотеки 

(date_created).  

Тепер нам потрібно створити можливість взаємодії з Базою Даних, та 

візуальне представлення. На даному етапі, використаємо такий зручний 

інструмент, як генератор коду Gii.  

Gii – це модуль, тому необхідно його підключити в нашому файлі «web. 

PHP», що знаходиться в директорії «config»: 

$config = [… 

]; 

if (YII_ENV_DEV) { 

// configuration adjustments for 'dev' environment 

$config ['bootstrap'] [] = 'gii'; 

$config ['modules'] ['gii'] = [ 

'class' =>'yii\gii\Module',  

 ]; 

} 

Тепер в режимі розробки, додаток включає модуль Gii, тому можна 

звернутися до нього за адресом http://localhost/dgid/web/gii  (рис. 3.9).  
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Рис. 3.9 – Генератор коду Gii.  

Спочатку необхідно згенерувати Модель, для цього переходимо в «Model 

Generator». В даному меню, вводимо назву таблиці, котра міститься в БД, тобто 

«patients». Наступне поле має містити інформацію про те, як буде називатися 

створена, в даному випадку «Patients». Створена модель, буде міститися в 

директорії app\modelsта відповідати класу yii\db\ActiveRecord (рис. 3.10). Після 

того, як вказали всі налаштування, натискаємо "Preview", бачимо, що модуль 

запропонував створити файл «Patients.PHP» в директорії models/, погоджуємося 

та натискаємо "Generate" (рис. 3.11). 

 

Рис. 3.10 – Генератор моделі в Gii.  
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  Рисунок 12 – Створення моделі в Gii.   

 

 

 

 

Ри

с. 3.11 – 

Підтвердження генерації.  

Щоб мати змогу переглянути та редагувати дані, скористаємося 

генератором CRUD (Create, Read, Update, Delete) коду. Переходимо в «CRUD 

Generator», де спочатку вказуємо шлях до раніше створеної моделі 

app\models\Patients. Далі вказуємо директорію та назву моделі, котра буде 

відповідати за пошук в даних app\models\PatientsSearch, вказуємо шлях та назву 

для контролера app\controllers\PatientsController, що буде створений для 

керування моделями та представленням @app/views/patients (рис. 3.12). 

Обираємо віджет для представлення «GridView», натискаємо "Preview", після 

чого проглянувши файли, котрі буде запропоновано для створення, натискаємо 

"Generate" (рис. 3.13) [15].  

 

Рис. 3.12 – CRUDгенератор в Gii.  
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Рис. 3.13 – Створення контролера та представлення в CRUD.  

Тепер ми можемо відредагувати представлення під власні потреби, 

переведемо для зручності підписи, сховаємо від оператора поля, котрі 

генеруються автоматично, наприклад дату створення, додаємо корисні віджети, 

зокрема «DatePicker», щоб оператору було зручно обрати дату народження з 

«випадаючого» вікна. «DatePicker» підключимо в файлі «_form. PHP» в 

директорії views/patients: 

usekartik\widgets\DatePicker; 

….  

<?= DatePicker::widget ([ 

'name' =>'birth',  

'language' =>'en',  

'type' => DatePicker::TYPE_COMPONENT_PREPEND,  

'value' =>'Натиснітьдлявибору',  

'pluginOptions' => [ 

'autoclose'=>true,  

'format' =>'yyyy-mm-dd' 

] 

]); ?> 

Таким чином реєстрацію нового пацієнта можна виконати на вкладці за 

адресою http://localhost/dgid/web/patients/create (рис. 3.14) 

http://localhost/dgid/web/patients/create
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Рис. 3.14 – Реєстрація нового пацієнта.  

На вкладці «Пацієнти» доступна інформація про вже зареєстрованих (рис. 

3.15).  

 

  Рис. 3.15 – Вкладка «Пацієнти»   

Якщо проводити не поодинокі вимірювання, а дослідження з певною 

групою людей, актуальною буде можливість об’єднувати учасників в так звані 

"фокус-групи". Отже звертаємося до Бази Даних, щоб організувати таку 

можливість, створимо необхідні таблиці, за допомогою засобів PHPMyAdmin в 

MySQL (рис. 3.16).  

 

Рис. 3.16 – Таблиці БД фокус-груп.  

 Таблиця «focus_group» міститиме дані про: 

- Назву фокус-групи (focus_group_name); 
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- Опис того, навіщо створена дана група учасників 

(focus_group_description); 

- Час, з котрого буде існувати (date_added).  

 Таблиця «focusgroup_param» носить службовий характер, вона 

встановлює зв’язок між раніше створеною таблицею «patients» та 

«focus_group», містить зовнішні ключі. В даному випадку організовано так 

званий зв'язок "багато до багатьох", тобто кілька пацієнтів може належати 

певній фокус-групі і відповідно один пацієнт може належати кільком фокус-

групам.  

 Згенеруємо на базі таблиці «focus_group» засобами Gii моделі 

«FocusGroup. PHP» та CRUD елементи, тепер доступне створення нової 

фокус-групи за адресою http://localhost/dgid/web/focusgroup/create (рис. 3.17): 

 

Рис. 3.17 – Створення нової фокус-групи.  

 Перейшовши на вкладку http://localhost/dgid/web/focusgroup/index 

"Фокус-групи", отримаємо перелік та інформацію про вже існуючі 

(рис. 3.18). Відповідно на даній сторінці можна проглянути, змінити, та 

видалити фокус-групу.  

http://localhost/dgid/web/focusgroup/create
http://localhost/dgid/web/focusgroup/index
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Рис. 3.18 – Перелік фокус-груп.  

 Тепер необхідно створити зручний засіб, за допомогою якого оператор 

з легкістю міг би додавати учасників дослідження до обраної фокус групи, та 

редагувати в майбутньому.  

 Найбільш наочним буде представлення у вигляді «DualListBox», тобто 

інформація буде представлена двома полями, в лівому перелік пацієнтів котрих 

можна додати, справа лише тих, що були прив’язані до даної вибірки. Таким 

чином, додаємо в директорію app/views/focusgroup файл «focusgroupscript.PHP» 

(Додаток А), котрий буде містити скрипт форми, котра буде заповнюватися 

необхідними нам даними.  

Які саме дані необхідно відобразити в даній формі задаємо в контролері 

«FocusGroupController.PHP», для цього змінимо функцію «actionView» (код 

представлений в додатку Б), котра відповідає за те, що передається у 

представлення, звертатися до бази даних будемо безпосередньо, тобто 

використовуватимемо мову запитів SQL. Обиратимемо з таблиці Бази Даних 

«patients» інформацію про пацієнтів, а саме їх ФІО, та порівнюючи чи 

прив’язані вони вже до даної фокус-групи в службовій таблиці 

«focusgroup_param», надсилатимемо відповідно в змінну, котра відповідає за 

ліве та праве поле нашої форми.  

Але на даному етапі це лише візуалізація, тому, щоб додавати, або 

прибирати дані,  внесемо зміни в функцію «actionAssign» (код представлений в 

додатку Б), тобто функція Призначення. За допомогою мови запитів в 

службовій таблиці «focusgroup_param», створюватимемо відповідність між 
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«focus_group_id» та «patient_id». Після внесених змін, можна випробувати 

функцію (рис. 3.19).  

 

  Рис. 3.19 – DualListBox для фокус-груп.  

Інколи певні вимірювання або дослідження проводяться з певною метою, 

котра може повторюватися або бути спільною для певної групи дослідів, саме 

тому слід передбачити можливість створювати таку мету та детально її 

описувати. Цю інформацію вміщуватиме таблиця «research»: 

- назву дослідження (research_name); 

- детальний опис мети (research_description); 

- дату започаткування (date_added).  

Відповідно додати мету тепер можна за посиланням 

localhost/dgid/web/research/create (рис. 3.20) 

 

Рис. 3.20 – Нова мета дослідження.  

3.2.3 Пристрої 

Існують різні вимірювальні пристрої, тому система має бути 

універсальною, для роботи з кожним з них.  
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Важливо мати базу вже використовуваних пристроїв та мати можливість 

постійно розширювати даний перелік. Для цього відповідно створимо базу 

даних (рис. 3.21) та згенеруємо моделі та CRUD елементи.  

 

Рис. 3.21 – Таблиця БД «sensors».  

Таблиця бази даних «sensors» вміщуватиме наступні дані: 

- назву пристрою (sensor_name); 

- опис пристрою, його тип (sensor_type).  

 Таким чином після генерації моделей та CRUD елементів за допомогою 

генератора коду Gii, котрий було описано раніше, додати новий пристрій 

можна за адресою http://localhost/dgid/web/sensors/create (Рис. 3.22).  

Рис. 3.22 – Реєстрація нового вимірювального пристрою.  

 Перейшовши за адресою http://localhost/dgid/web/sensors/index на вкладку 

"Пристрої", можна побачити перелік вже існуючих, та відповідно редагувати 

або видалити дані (рис. 3.23).  

 

 

Рис. 3.23 – Перелік пристроїв.  

http://localhost/dgid/web/sensors/create
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 Кожен пристрій містить певні параметри, котрі він вимірює та передає. 

Деякі пристрої можуть мати однакові параметри, тому щоб кожного разу не 

задавати їх, необхідно мати можливість зберігати їх та встановлювати 

відповідність між пристроями та параметрами, котрі належать їм.  

 Створимо таблицю котра буде зберігати інформацію про кожен параметр, 

та службову таблицю (рис. 3.24).  

 

Рис. 3.24 – Таблиці парметрів.  

 Таблиця sensparam включає в себе: 

- Найменування пристрою (sensparam_name); 

- Тип параметра (sensparam_type); 

- Опис того, що вимірює даний параметр (comment); 

- Дату, коли було додано новий параметр (date_added); 

Службова таблиця «sensor_param» встановлює зв'язок з пристроями, а 

саме зв'язок таблиці «sensparam» та «sensors», таблиця містить зовнішні 

ключі «sensor_id», «sensparam_id».  

Після створення візуалізації, додати новий параметр можна за адресою 

http://localhost/dgid/web/sensparam/create (рис. 3.25).  

Рис. 3.25 – Створення нового параметру. 

http://localhost/dgid/web/sensparam/create
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Щоб відповідно редагувати або видалити вже існуючи потрібно перейти 

на вкладку "Параметри пристроїв" http://localhost/dgid/web/sensparam/index 

(рис. 3.26). 

 

Рис. 3.26 – Перелік параметрів пристроїв. 

По анології з фокус групами, для зручності роботи користувача додамо до 

«DualListBox», та відображатимемо всі наявні параметри в лівому полі, а справа 

лише ті, котрі відповідають даному пристрою. Отже, створюємо в директорії 

app/views/sensors файл «script.PHP» (Додаток В), де міститься заповнювана 

форма.  

Вносимо зміни в контролер «SensorController.PHP», зокрема в функцію 

«actionView» (код представлений в додатку Г), де звернення до бази даних 

відбувається за допомогою мови запитів SQL. Витягуємо з таблиці «sensparam» 

інформацію про параметри, а саме їх назву, та порівнюючи чи належать вони 

вже даному пристроєві в службовій таблиці «sensor_param» та надсилаємо дані 

в змінну, котра відповідає за ліве або праве поле нашої форми.  

Оскільки це лише візуальна частина, щоб відбулися реальні зміни 

створюємо функцію «actionAssign» (код представлений в додатку Г). 

Використовуючи мову запитів, в службовій таблиці «sensor_param» 

створюватимемо відповідність між «_id» та «patient_id». Отже «DualListBox» 

доступний для використання в пристроях (рис. 3.27). 

 

http://localhost/dgid/web/sensparam/index
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Рис. 3.27 – «DualListBox» для пристроїв.  

3.2.4 Вимірювальні сеанси 

Всі складові частини вже створені, тому слід перейти безпосередньо до 

вимірювань. Кілька учасників можуть пройти дослідження на одному пристрої, 

або один учасник може пройти дослідження на кількох пристроях, тому 

важливо знати коли саме це відбувалося, для цього і потрібні вимірювальні 

сеанси.  

В даному блоці оператор має мати можливість обрати пацієнта, необхідно 

знати хто саме проводить дослідження, який пристрій використовується, 

початок та кінець прийому. Тому необхідно створити таблицю, котра буде 

пов’язана з переліченими елементами, та зберігати вказаний проміжок часу. 

Для цього знову ж таки використаємо засоби PHPMyAdmin в MySQL та 

створимо таблицю «charging» (рис. 3.28).  

 

Рис. 3.28 – Таблиця БД «charging».  

Дана таблиця буде зв’язувати наступні дані: 

- який пристрій використовується в даній сесії (sensor_id); 
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- пацієнт який бере участь в дослідженні (patient_id); 

- мета дослідження відповідно до якої проводиться даний сеанс 

(research_id); 

- інформацію про оператора, хто саме проводив сеанс вимірювання 

(user_id); 

- опис фізичного стану пацієнта за його зовнішніми ознаками (comment); 

- час початку сеансу (started); 

- час завершення вимірювання (finished).  

Створимо моделі, представлення та CRUD елементи для сеансів, та зробимо 

поля у вигляді "випадаючих" списків, наприклад: 

<?= $form->field ($model, 'patient_id')->dropDownList ( 

 ArrayHelper::map (\app\models\Patients::find ()->all (), 'patient_id', 

'patient_name', 'patient_lastname'), //'speciality_id' 

 ['prompt' =>'Оберітьрацієнта'] 

) ?> 

Таки чином сторінка започаткування нового сеансу буде мати наступний 

вигляд (рис. 3.29): 

 

Рис. 3.29 – Створення нового сеансу.  

Самі дані, котрі приходять від пристроїв, зберігатимемо в таблиці котру 

так і назвемо «measurement». Тут необхідно зберігати інформацію про (рис. 

3.30): 

- під час, якого саме сеансу був прийнятий даний параметр 

(charging_id); 

- котрий із параметрів прийнято (sensparam_id); 

- безпосередньо саме значення зазначеного параметру (value); 
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- дату прийняття (time_added).  

 

Рис. 3.30 – Таблиця БД «measurement».  

Оскільки пристрій, може надсилати дані безперервно, важливо, щоб запис 

параметрів пішов лише після того, як розпочався сеанс, а точніше після 

натискання користувачем, наприклад, "Розпочати", та припинявся після того як 

користувач натиснув "Стоп", або скажімо вийшов час, відведений на даний 

сеанс.  

Тому в таблиці БД «setup», котра відповідає за налаштування системи, 

створимо параметр «system_mode». Даний параметр прийматиме два значення, 

а саме "0", коли було обрано дію "Стоп" і нам не потрібно, щоб йшов запис 

даних, та значення "1", коли було прийнято рішення про початок роботи.  

Для керування передачею, створимо окремий контролер «ApiControler». 

PHP (Додаток Ґ). Під час розробки, щоб можна було тестувати додаток, а саме 

чи відповідно до всіх правил відправляються запити, необхідно вимкнути CSRF 

("міжсайтова" підробка запиту) захист. Вимкнення даного виду захисту 

відбувається в функції «beforeAction». Дані будуть прийматися методом POST, 

тобто дані приймаються в тілі повідомлення. Умови прийому та запису в 

таблицю measurement прописані в функції «actionTest».  

В функції actionTest масиву $param ставиться у відповідність прийнятий 

масив $post, витягується інформація про поточну сесію і чи існує такий 

параметр, котрий передається в базі даних «sensparam». Далі за умови що 

«system_mode» не рівний "0" відбувається запис відповідних даних в таблицю 

«measurement».  

Тепер необхідно перевірити збереження, але перед цим, для зручності 

користувача, помістимо можливість доступу до всього раніше стореного 

функціоналу на одній сторінці. Модифікуємо файл «index.PHP» (Додаток Д) в 
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директорії views/operator, та поміщуємо посилання на весь функціонал (рис. 

3.31).  

 

  

Рис. 3.21 – Кабінет оператора. 

Перевіримо процес вимірювання, для цього перейдемо в меню, натиснемо 

"Старт", після автоматичного переходу в кабінет "Сеанси", обираємо пацієнта, 

пристрій, додаємо коментар, та натискаємо "Розпочати". З цього моменту має 

відбуватися запис. Оскільки вимірювальні пристрої мають бути автономними, 

вони використовуючи технологію Wi-Fi, передаватимуть на сервер набір 

параметрів, котрі ми, за допомогою API (Application Programming Interface) 

отримуватимемо та зберігатимемо. Щоб перевірити роботу раніше створеного 

API використаємо безкоштовний додаток «Postman», котрий імітуватиме 

запити. введемо адресу нашого API та відправимо кілька змінних методом 

POST (рис. 3.32): 

 

 

Рис. 3.32 – Імітація запиту. 
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Як видно, було прийнято лише перший параметр, оскільки лише він 

міститься в Базі Даних, для іншого було повернуто помилку, про те, що такого 

параметру не знайдено. Тепер перевіримо, чи було збережено значення, для 

параметру, котрий був сприйнятий системою. Перейдемо PHPMyAdmin та 

відкриємо таблицю «measurement» (рис. 3.33): 

 

 

Рис. 3.33 – Збережене значення параметра. 

Як видно, було збережено значення для переданого параметра, 

порядковий номер котрого в таблиці «sensparam» рівний 1. Таким чином 

система успішно прийматиме та зберігатиме інформацію, котру надсилатимуть 

вимірювальні пристрої.  
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РОЗДІЛ 4. 

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯ 

Вступ 

В даному розділі дипломної роботи розкриваються питання охорони праці та 

безпеки в надзвичайних ситуаціях, під час розробки веб-інтерфейсу керування 

пристроями персонального моніторингу.  

Питання, що розглядаються: 

- робоче приміщення; 

- мікроклімат робочого приміщення; 

- освітлення робочого приміщення; 

- рівні шуму у робочому приміщенні; 

- електробезпека; 

- пожежна безпека; 

- правила охорони праці, під час роботи з ЕОМ; 

- санітарно-оздоровчі перерви.  

 

В робочому приміщенні знаходились два ноутбуки ASUSX552V, два 

ноутбукиACERE1 – 531, один багатофункціональний пристрій CanonMF 3228 

та деякі радіоелектронні прилади, електронні прилади побутового призначення.  

 

4.1 Опис робочого приміщення 

Приміщення знаходиться на п’ятому поверсі п’яти поверхового будинку, 

має два вікна тристулкової конструкції (2.1 (м) ∙ 1. 4 (м)), орієнтовані на 

Південь. Геометричні характеристики приміщення приведені в Таблиці 4.1.  

Таблиця 4.1 – Геометричні характеристики приміщення.  
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Характеристика Позначення Величина, м 

Довжина a 8 

Ширина b 6 

Висота h 2, 7 

На даній площі організовано чотири робочих місця, наведемо 

схематичний план розташування обладнання (рис. 4.1) 

 

Рис. 4.1 – План-схема приміщення.  

Фактична та площа, встановлена згідно нормативних значень[16]на одне 

робоче місце наведені в Таблиці 4.2.Роблячи висновок з наведених даних, 

робоче приміщення відповідає встановленим нормам.  

Таблиця 4.2 – Порівняльна таблиця геометричних характеристик.  

Характеристика Нормативне значення Фактичне значення 

Площа, S (м2) 6 12 

Об’єм, V (м3) 20 32, 4 

4.2 Умови мікроклімату 

Умови мікроклімату приміщення встановлюються за низкою 

характеристик, таких, як [17]: 

- інтенсивність інфрачервоного опромінення; 
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- температура поверхні; 

- температура повітря; 

- відносна вологість повітря; 

- швидкість руху повітря.  

Оскільки в приміщенні використовується обчислювальна техніка, 

рекомендовано використовувати лише оптимальні значення показників 

мікроклімату. Оптимальні умови мають встановлюватися відповідно до 

тяжкості виконуваної роботи та пори року. Оскільки виконувана робота 

виконується сидячи, та не потребує фізичного навантаження, згідно [17] такий 

вид діяльності відноситься до категорії Iа. При такому виді діяльності, витрати 

енергії становлять 90 – 120 (ккал/год) та1 (ккал/год) рівна 1, 167 (Вт). Окрім 

людей, в приміщенні тепло виділяє електроустаткування, а також штучні 

освітлювальні прилади в темний час доби або сонячна радіація у світлий. 

Виходячи з поточних даних, наведемо в Таблиці 4.3 оптимальні[17] та фактичні 

умови в приміщені.  

 

Таблиця 4.3 – Умови мікроклімату.  

 Оптимальні умови 

Період року 
Температура 

повітря, °С 

Вологість повітря, 

% 

Швидкість 

повітря 

Теплий 23 – 25 40 – 60 0, 1 

Холодний 22 – 24 40 – 60 0, 1 

 Фактичні умови 

Період року 
Температура 

повітря, °С 

Вологість повітря, 

% 

Швидкість 

повітря 

Теплий 24 – 27 40 – 50 0, 15 

Холодний 19 – 22 40 – 50 0, 1 

 



48 

 

Оскільки 2/3 показників відповідають нормам, можна стверджувати що 

оптимальні умови в приміщені досягнути. Рекомендовано встановити 

кондиціонер, котрий має достатню потужність по холоду, з метою забезпечення 

оптимального температурного режиму та вологості в теплий період року.  

Вибір кондиціонера здійснюється з урахуванням всіх теплонадходжень. 

Зробимо розрахунок потужності: 

𝑄𝑥 = 𝑄з + 𝑄𝑜 + 𝑄𝑝 (4.2.1) 

де 𝑄з – орієнтовний, зовнішній приплив тепла; 

𝑄𝑜 – виділення тепла від приладів, Вт; 

𝑄𝑝 – виділення тепла робітниками, Вт; 

𝑄з = 𝑞0 ∙ 𝑉 = 𝑞0 ∙ 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ ℎ = [
Вт

м3
] ∙ [м] ∙ [м] ∙ [м] = 30 ∙ 8 ∙ 6 ∙ 2, 7

= 3, 9 [кВт] (4.2.2) 

𝑄𝑜 = 𝑛𝑘 ∙ 𝑄𝑜𝑘 = 1 ∙ [Вт] = 5 ∙ 300 = 1, 5 [кВт] (4.2.3)  

𝑄𝑝 = 𝑛𝑝 ∙ 𝑄𝑜𝑝 = 1 ∙ [Вт] = 4 ∙ 140 = 560[Вт] (4.2.4) 

Підставимо результати обрахунків (4.2.2), (4.2.3), (4.2.4) в (4.2.1) звідси: 

𝑄𝑥 = 𝑄з + 𝑄𝑜 + 𝑄𝑝 = [Вт] + [Вт] + [Вт] = 3900 + 1500 + 560 = 5960[Вт] 

Врахувавши коефіцієнт допуску 1. 2 потужність кондиціонера має 

становити 7, 2 [кВт]. Таким чином, взявши до уваги площу приміщення та 

розраховану потужність по холоду, можна рекомендувати кондиціонер 

NEOCLIMANS24AHTI з потужністю 7, 2[кВт].  

Для боротьби з запиленістю, джерелами котрої є пил, що проникає ззовні 

та одяг людей, проводиться регулярне вологе прибирання та проводяться 

провітрювання для нормалізації повітряного середовища.  

Оскільки в робочому приміщенні не проводяться монтажні роботи, пайка 

або інші види діяльності, в повітрі не містяться шкідливі речовини.  
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4.3 Освітлення робочого приміщення 

4.3.1 Природне освітлення.  

Природне освітлення в робочому приміщенні забезпечується системою двох 

тристулкових вікон загальною площею рівною 5,88 (м2), розташованих з 

одного боку, тобто бокове природне освітлення.  

Природне освітлення оцінюється порівнянням нормованого та 

фактичного коефіцієнтів природного освітлення (КПО). Згідно [18] при 

боковому освітленні мінімальне значення КПО нормується в точці, 

розташованій на перетині вертикальної площини характерного розрізу 

приміщення і умовної робочої поверхні на відстані 1 м від стіни, тому 

розрахункова точка обрана в найбільше віддаленому від вікна робочому місці.  

Нормоване значення розраховується таким чином: 

𝑒𝑁 = 𝑒𝑛 ∙ 𝑚𝑁 = 1 ∙ 0. 9 = 0. 9; (4.3.1) 

де 𝑒𝑛 –  значення КПО згідно таблиць 1 та 2, наведених в [18]; 

𝑚𝑁 – коефіцієнт світлового клімату за таблицею 4, котра наведена в [18]; 

N – номер групи забезпеченості природним світлом.  

Розрахунок фактичного КПО відбувається за формулою[18]: 

𝑒ф = (𝜀б ∙ 𝑞 + 𝜀зд ∙ 𝑅) ∙ 𝑟1 ∙
𝜏0

𝐾з
;  (4.3.2) 

де 𝜀б – геометричний КПО при бічному висвітленні в розрахунковій 

точці; 

𝑞 – коефіцієнт врахування нерівномірної яскравості неба; 

𝜀зд – геометричний КПО при бічному висвітленні, що враховує відбите світло 

від конфронтуючих будівель; 

𝑅 – коефіцієнт відносної яскравості конфронтуючої будівлі; 

𝑟1 – коефіцієнт, що враховує підвищення КПО завдяки світлу, яке відбивається 

від поверхонь приміщення 

𝜏0 – загальний коефіцієнт світлопроникнення;  

𝐾з – коефіцієнт запасу.   
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Вікна робочого приміщення виходять на алею, оскільки на протилежній 

стороні знаходиться триповерховий навчальний корпус, котрий фактично не 

заважає проникненню світла коефіцієнт 𝜀зд вважаємо рівний нулю. Таким 

чином формула (4.3.2) набуде наступного вигляду: 

𝑒ф = (𝜀б ∙ 𝑞) ∙ 𝑟1 ∙
𝜏0

𝐾з
= (0. 9 ∙ 0. 58) ∙ 1. 7 ∙

0. 67

1. 2
= 0. 5; (4.3.3) 

4.3.2 Штучне освітлення 

Штучне освітлення приміщення оцінюється за такими основними 

характеристиками як: 

- Освітленість робочої поверхні; 

- Показник дискомфорту; 

- Коефіцієнт пульсації освітленості.  

Визначимо нормативні значення згідно [18], виходячи з того, що в 

приміщенні здійснюється загальною системою освітлення: 

- Освітленість робочої поверхні не менше 300 (лк); 

- Показник дискомфорту не більше 40; 

- Коефіцієнт пульсації освітленості не більше 15%; 

Вирахуємо фактичне значення освітленості у приміщенні: 

𝐸ф =
𝐹л ∙ 𝑁 ∙ 𝑛 ∙ 𝜂

𝑆 ∙ 𝑘𝑧 ∙ 𝑧
; (4.3.4) 

де 𝐹л – світловий потік лампи; 

N – кількість світильників; 

𝑛 – кількість ламп на один світильник; 

𝜂 – коефіцієнт використання світлового потоку; 

𝑆 – площа приміщення; 

𝑘𝑧 – коефіцієнт запасу, котрий для виробничих приміщень рівний 1. 4, з 

особливим режимом по чистоті повітря; 

𝑧 – коефіцієнт нерівномірності, рівний 1. 1.  
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Спочатку визначимо світловий потік, котрий випромінюють лампи, для 

ламп типу ЛБ-40, котрі використовуються в приміщенні 𝐹л = 3150 (лм). В 

приміщенні знаходиться шість світильників типу Л201Б420-19МУХЛ4СК, по 

чотири лампи в кожній.  

Коефіцієнт використання світлового потоку залежить від індексу 

приміщення, котрий визначається за формулою: 

𝑖 =
𝑎 ∙ 𝑏

 (ℎ𝑐 ∙  (𝑎 + 𝑏)
=

8 ∙ 6

2 ∙  (8 + 6)
= 0, 5 (4.3.5) 

де – довжина приміщення, 𝑏 – ширина приміщення, ℎ𝑐 – висота підвісу 

світильника. Звідси 𝜂 = 0. 33. 

 Підставимо всі необхідні дані в (4.3.4): 

𝐸ф =
𝐹л ∙ 𝑁 ∙ 𝑛 ∙ 𝜂

𝑆 ∙ 𝑘𝑧 ∙ 𝑧
=

3150 ∙ 4 ∙ 6 ∙ 0. 33

48 ∙ 1. 4 ∙ 1. 1
=

24948

739, 2
= 337, 5 (лк) 

 Як видно з розрахунків, фактична освітленість відповідає нормам 

згідно[18], оскільки значно не виходить за встановлені 10% від норми.  

4.4 Рівні шуму у робочому приміщенні 

 Вікна приміщення виходять на алею, приміщення знаходиться далеко від 

проїзних частин доріг. Робоча кімната не є прийомним приміщенням, тому тут 

не спостерігається скупчення людей. Таким чином, джерелом шуму виступає 

комп’ютерна техніка.  

 Відповідно до [16] шум в приміщенні, де відбувається робота з ЕОМ, не 

повинен перевищувати 50 [дБА] в режимі налагодження або 60 [дБА] в режимі 

введення інформації. Найбільш шумними є охолоджувальні елементи, шум 

котрих в залежності від рівня роботи може змінюватися від 35 до 50 [дБА].  

 Таким чином, шум від роботи використовуваних ноутбуків, можна 

віднести до широкосмугового, постійного, з можливим підвищенням під час 

збільшення активності роботи охолоджувальних елементів, при цьому 

допустимі норми в приміщенні не перевищуються.  
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4.5 Електробезпека 

Приміщення, в котрому велася розробка програмного забезпечення, було 

розроблене у відповідності до ДСанПіН 3.3.2.007-98, відноситься до приміщень 

без підвищеної небезпеки поразки персоналу електричним струмом. В 

приміщенні може використовуватися понад п’ять ЕОМ, для котрих 

організована окрема групова трипровідна мережа. Зліва від входу на стіні 

розташовано аварійний резервний вимикач, котрий вимикає все 

електроживлення, окрім освітлення.  

Приміщення в котрих буде використовуватися ЕОМ з даним веб-

інтерфейсом, має відповідати НПАОП 0. 00-1. 28-10 та правилам безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Комітету по 

нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України 

від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 

лютого 1998 року за № 93/2533. 

4.6 Пожежна безпека 

В приміщення знаходяться тверді та волокнисті речовини, відповідно до 

цього згідно з [19] робоча зона відноситься до пожежо-небезпечної зони класу 

П – IIа. Будівля в котрій знаходиться робоче приміщення має категорію В по 

вибухопожежній та пожежній небезпеці.  

Для гасіння пожеж, відповідно до [20] а коридорі знаходяться вогнегасники 

ВХП-10, а в аудиторіях, де проходить робота з ЕОМ, додатково встановлені 

вуглекислотні вогнегасники ВВК-3, 5 в кількості дві одиниці.  

В будівлі два евакуаційні виходи, котрі відповідають встановленим нормам 

[21]. В двох кінцях коридору знаходяться сходові клітини, вихід з одної веде на 

вулицю, а інша має вихід через головний вхід на алею, двері відчиняються 

назовні. Наведемо характеристики фактичних і нормативних значень для 

евакуаційних виходів в Таблиці 4.4. 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0093-98
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0093-98
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Таблиця 4.4 – Характеристики евакуаційних виходів.  

Характеристика  Нормативне значення, м Фактичне значення, м 

Висота дверних прорізів не менше 2 2, 3 

Ширина дверних прорізів не менше 0, 8 0, 8 

Ширина проходу для 

евакуації 
не менше 1 2  

Ширина коридору не менше 2 2 

Число виходів з 

коридору 
не менше 2 2 

Ширина сходового 

маршу 
не менше 1 1, 2 

Висота поруччя сходів не менше 0, 9 1, 1 

Також в будівлі використовуються димові датчики типу СПД-3, котрі 

становлять частину електропожежної сигналізації та встановлюються на стелях.  

Таким чином будівля, та саме приміщення де проводилась розробка 

відповідають всі встановленим нормам пожежної та вибухопожежної безпеки.  

4.7 Правила охорони праці, під час роботи з ЕОМ 

Під час роботи з ЕОМ, можуть проявлятися такі шкідливі фактори, як 

стомлення та виникнення побічних ефектів, пов’язаних з напругою зорових 

органів, навантаження на пальці, та кисті рук, тривалим перебуванням в одному 

положенні.  

В даному приміщенні використовувалася сучасна комп’ютерна техніка, 

котра відповідає нормам[16] та [22]. Екрани використовуваних ноутбуків мають 

роздільну здатність 1366x768, частоту генерації кадрів 60 Гц та відповідають 

стандарту асоціації стандартизації відео електроніки VESA.  

В Таблиці 4.5 наведені нормативні та фактичні характеристики робочого 

місця.  

Таблиця 4.5 – Характеристики робочого місця.  
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Характеристика 
Нормативне значення, 

мм 
Фактичне значення, мм 

Висота робочої поверхні 680-760 710 

Висота простору для ніг не менше 600 620 

Ширина простору для ніг не менше 500 600 

 Таким чином умови на робочому місці дотримані. Крісло, що 

використовувалось під час роботи – регульоване.  

 Під час використання розробленого веб – інтерфейсу та роботи з ЕОМ, 

оператору рекомендується проводити санітарно – оздоровчі перерви по 15 

хвилин кожні 2 години роботи.  

Підбиваючи підсумки, можна стверджувати, що робоче приміщення, 

котре використовувалося протягом виконання дипломної роботи, відповідає 

нормам, по кожній з розглянутих тем.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

З розвитком точної автономної вимірювальної техніки приділяється все 

більше уваги організації процесу збереження та оброблення даних, зменшенню 

впливу людини. З накопиченими даними проводяться нові статистичні 

дослідження, котрі допомагають встановити все нові та нові закономірності, 

котрі не були помічені раніше.  

В даній дипломній роботі було розглянути варіанти керування 

пристроями персонального моніторингу, проаналізовано аналоги створюваного 

веб-інтерфейсу, було обрано найбільш ефективні, прості та доступні шляхи та 

засоби розробки, запропоновано власний варіант веб-інтерфейсу керування 

пристроями персонального моніторингу. Для створення використовувалась 

мова програмування PHP, інтегроване середовище розробки PHPStorm, для 

збереження даних використана база даних MySQL. Було розглянуто та 

використано фреймворк Yii-2, проведено тестування в ході якого з 

використанням API було прийнято та збережено корисну інформацію, що 

доводить працездатність та практичність виконаної роботи 

Розроблений веб-інтерфейс містить в собі такі переваги: 

- відсутня залежність програми від джерела, універсальність для будь-

якого типу пристрою; 

- відсутня залежність програми реєстрації та збереження даних від 

програми їх обробки; 

- збереження отриманих даних; 

- передбачена можливість для розширення функціоналу; 

- зручний інтерфейс користувача.  

Перспективи модифікації веб-інтерфейсу: 

- перетворення інтерфейсу в багатокористувацький.  

- можливість керування пристроями з потоковими даними; 

- додавання засобів, що дозволять персоналізувати інтерфейс під себе.  
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Додаток А 

focusgroupscript. PHP  

<?PHP  

use yii\helpers\Url;?> 

<script type="text/javascript"> 

<?PHP $this->beginBlock ('JS_END') ?> 

yii. process = (function ($) { 

var _onSearch = false; 

var pub = { 

roleSearch: function () { 

if (!_onSearch) { 

_onSearch = true; 

var $th = $ (this); 

setTimeout (function () { 

_onSearch = false; 

var data = { 

id:<?= json_encode ($id) ?>,  

target:$th. data ('target'),  

term: $th. val (),  

 }; 

var target = '#' + $th. data ('target'); 

 $. get ('<?= Url::toRoute (['role-search']) ?>', data,  

function (html) { 

 $ (target). html (html); 

 }); 

 }, 500); 

 } 

 },  

action: function () { 

var action = $ (this). data ('action'); 

var params = $ ((action == 'assign' ? '#avaliable' : '#assigned') + ', . role-

search'). serialize (); 

var urlAssign = '<?= Url::toRoute (['assign', 'id' =>$id, 'action'=>'assign']) 

?>'; 

var urlDelete = '<?= Url::toRoute (['assign', 'id' =>$id, 'action'=>'delete']) 

?>'; 

 $. post (action=='assign'?urlAssign : urlDelete,  

params, function (r) { 

 $ ('#avaliable'). html (r [0]); 

 $ ('#assigned'). html (r [1]); 

 }); 

 

return false; 

 } 

 } 

return pub; 

 }) (window. jQuery); 

<?PHP $this->endBlock (); ?> 

 

<?PHP $this->beginBlock ('JS_READY') ?> 

$ ('. role-search'). keydown (yii. process. roleSearch); 

$ ('a [data-action]'). click (yii. process. action); 

<?PHP $this->endBlock (); ?> 

</script> 

<?PHP  

yii\web\YiiAsset::register ($this); 

$this->registerJs ($this->blocks ['JS_END'], yii\web\View::POS_END); 

$this->registerJs ($this->blocks ['JS_READY'], yii\web\View::POS_READY); 
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Додаток Б  

public function actionView ($id) 

 { 

$avaliable = []; 

$assigned = []; 

$db = new yii\db\Connection (Yii::$app->db); 

 

$query = $db->createCommand ('SELECT * FROM `patients`') 

 ->queryAll (); 

 

foreach ($query as $p) { 

//check if assined already or not 

$ids = $db->createCommand ('SELECT * FROM `focusgroup_param` 

 WHERE focus_group_id=:focus_group_id AND patient_id = :patient_id') 

 ->bindValue (':focus_group_id', $id) 

 ->bindValue (':patient_id', $p ['patient_id']) 

 ->queryOne (); 

if (!$ids ['patient_id']) 

$avaliable ['Пацієнт'] [$p ['patient_id']] = $p ['patient_lastname']. ' '. $p 

['patient_name']; 

 } 

 

$query2 = $db->createCommand ('SELECT * FROM `focusgroup_param` 

 WHERE focus_group_id=:focus_group_id') 

 ->bindValue (':focus_group_id', $id) 

 ->queryAll (); 

 

foreach ($query2 as $pa) { 

$sp = $db->createCommand ('SELECT * FROM `patients` WHERE 

patient_id=:patient_id') 

 ->bindValue (':patient_id', $pa ['patient_id']) 

 ->queryOne (); 

// $student_name = $ipn ['student_name']; 

$assigned ['Пацієнт'] [$pa ['patient_id']] = $sp ['patient_lastname']. ' '. $sp 

['patient_name']; 

//print_r ($student2); 

} 

 

return $this->render ('view', [ 

'model' =>$this->findModel ($id),  

'avaliable' =>$avaliable,  

'assigned' =>$assigned,  

 ]); 

 } 

 

public function actionAssign ($id, $action) 

{ 

if (Yii::$app->user->can ('operator')) { 

$db = new yii\db\Connection (Yii::$app->db); 

$post = Yii::$app->request->post (); 

$roles = $post ['roles']; 

$error = []; 

if ($action == 'assign') { 

foreach ($roles as $name) { 

try { 

//echo $name. "Assign<br><br>"; 

$db->createCommand (' 

 INSERT INTO `focusgroup_param` (`focus_group_id`, `patient_id`) 
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 VALUES (:focus_group_id, :patient_id)') 

 ->bindValue (':focus_group_id', $id) 

 ->bindValue (':patient_id', $name) 

 ->execute (); 

 } catch (\Exception $exc) { 

$error [] = $exc->getMessage (); 

 } 

 } 

 } else { 

foreach ($roles as $name) { 

try { 

//echo $name. "Delete<br><br>"; 

$db->createCommand ('DELETE FROM `focusgroup_param` 

 WHERE `focus_group_id`= :focus_group_id AND `patient_id`= :patient_id') 

 ->bindValue (':focus_group_id', $id) 

 ->bindValue (':patient_id', $name) 

 ->execute (); 

 } catch (\Exception $exc) { 

$error [] = $exc->getMessage (); 

 } 

 } 

 } 

// MenuHelper::invalidate (); 

Yii::$app->response->format = Response::FORMAT_JSON; 

 

 

return [$this->actionRoleSearch ($id, 'avaliable', $post ['search_av']),  

$this->actionRoleSearch ($id, 'assigned', $post ['search_asgn']),  

$error]; 

 } 

else 

 throw new ForbiddenHttpException; 

 } 
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Додаток В 

script. PHP  

<?PHP  

use yii\helpers\Url; 

?> 

<script type="text/javascript"> 

<?PHP $this->beginBlock ('JS_END') ?> 

yii. process = (function ($) { 

var _onSearch = false; 

var pub = { 

roleSearch: function () { 

if (!_onSearch) { 

_onSearch = true; 

var $th = $ (this); 

setTimeout (function () { 

_onSearch = false; 

var data = { 

id:<?= json_encode ($id) ?>,  

target:$th. data ('target'),  

term: $th. val (),  

 }; 

var target = '#' + $th. data ('target'); 

 $. get ('<?= Url::toRoute (['role-search']) ?>', data,  

function (html) { 

 $ (target). html (html); 

 }); 

 }, 500); 

 } 

 },  

action: function () { 

 

var action = $ (this). data ('action'); 

var params = $ ((action == 'assign' ? '#avaliable' : '#assigned') + ', . role-

search'). serialize (); 

var urlAssign = '<?= Url::toRoute (['assign', 'id' =>$id, 'action'=>'assign']) 

?>'; 

var urlDelete = '<?= Url::toRoute (['assign', 'id' =>$id, 'action'=>'delete']) 

?>'; 

 $. post (action=='assign'?urlAssign : urlDelete,  

params, function (r) { 

 $ ('#avaliable'). html (r [0]); 

 $ ('#assigned'). html (r [1]); 

 }); 

return false; 

 } 

 } 

return pub; 

 }) (window. jQuery); 

<?PHP $this->endBlock (); ?> 

 

<?PHP $this->beginBlock ('JS_READY') ?> 

$ ('. role-search'). keydown (yii. process. roleSearch); 

$ ('a [data-action]'). click (yii. process. action); 

<?PHP $this->endBlock (); ?> 

</script> 

<?PHP  

yii\web\YiiAsset::register ($this); 

$this->registerJs ($this->blocks ['JS_END'], yii\web\View::POS_END); 

$this->registerJs ($this->blocks ['JS_READY'], yii\web\View::POS_READY);  
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Додаток Г 

public function actionView ($id) 

 { 

$avaliable = []; 

$assigned = []; 

$db = new yii\db\Connection (Yii::$app->db); 

 

$query = $db->createCommand ('SELECT * FROM `sensparam`') 

 ->queryAll (); 

 

foreach ($query as $p) { 

//check if assined already or not 

$ids = $db->createCommand ('SELECT * FROM `sensor_param` 

 WHERE sensor_id=:sensor_id AND sensparam_id = :sensparam_id') 

 ->bindValue (':sensor_id', $id) 

 ->bindValue (':sensparam_id', $p ['sensparam_id']) 

 ->queryOne (); 

if (!$ids ['sensor_id']) 

$avaliable ['Параметр'] [$p ['sensparam_id']] = $p ['sensparam_name']; 

 } 

 

$query2 = $db->createCommand ('SELECT * FROM `sensor_param` 

 WHERE sensor_id=:sensor_id') 

 ->bindValue (':sensor_id', $id) 

 ->queryAll (); 

 

foreach ($query2 as $pa) { 

$sp = $db->createCommand ('SELECT * FROM `sensparam` WHERE 

sensparam_id=:sensparam_id') 

 ->bindValue (':sensparam_id', $pa ['sensparam_id']) 

 ->queryOne (); 

// $student_name = $ipn ['student_name']; 

$assigned ['Параметр'] [$pa ['sensparam_id']] = $sp ['sensparam_name']; 

//print_r ($student2); 

} 

 

return $this->render ('view', [ 

'model' =>$this->findModel ($id),  

'avaliable' =>$avaliable,  

'assigned' =>$assigned,  

 ]); 

 } 

 

public function actionAssign ($id, $action) 

{ 

if (Yii::$app->user->can ('operator')) { 

$db = new yii\db\Connection (Yii::$app->db); 

$post = Yii::$app->request->post (); 

$roles = $post ['roles']; 

$error = []; 

if ($action == 'assign') { 

foreach ($roles as $name) { 

try { 

//echo $name. "Assign<br><br>"; 

$db->createCommand (' 

 INSERT INTO `sensor_param` (`sensor_id`, `sensparam_id`) 

 VALUES (:sensor_id, :sensparam_id)') 

 ->bindValue (':sensor_id', $id) 



63 

 
 ->bindValue (':sensparam_id', $name) 

 ->execute (); 

 } catch (\Exception $exc) { 

$error [] = $exc->getMessage (); 

 } 

 } 

 } else { 

foreach ($roles as $name) { 

try { 

//echo $name. "Delete<br><br>"; 

$db->createCommand ('DELETE FROM `sensor_param` 

 WHERE `sensor_id`= :sensor_id AND `sensparam_id`= :sensparam_id') 

 ->bindValue (':sensor_id', $id) 

 ->bindValue (':sensparam_id', $name) 

 ->execute (); 

 } catch (\Exception $exc) { 

$error [] = $exc->getMessage (); 

 } 

 } 

 } 

// MenuHelper::invalidate (); 

Yii::$app->response->format = Response::FORMAT_JSON; 

 

 

return [$this->actionRoleSearch ($id, 'avaliable', $post ['search_av']),  

$this->actionRoleSearch ($id, 'assigned', $post ['search_asgn']),  

$error]; 

 } 

else 

 throw new ForbiddenHttpException; 

} 
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Додаток Ґ 

ApiController. PHP  

<?PHP  

 

namespace app\controllers; 

 

use app\models\Charging; 

use app\models\Event; 

use app\models\Measurment; 

use app\models\Param; 

use app\models\Pid; 

use app\models\Log; 

use app\models\Sensors; 

use app\models\Sensparam; 

use app\models\Session; 

use app\models\Settings; 

use app\models\Setup; 

use Yii; 

use yii\web\Controller; 

use yii\web\NotFoundHttpException; 

use yii\filters\VerbFilter; 

use yii\web\Response; 

 

 

class ApiController extends Controller 

{ 

/** 

 * @inheritdoc 

*/ 

public function behaviors () 

 { 

return [ 

'verbs' => [ 

'class' => VerbFilter::className (),  

'actions' => [ 

'delete' => ['POST'],  

 ],  

 ],  

 ]; 

 } 

 

public function beforeAction ($action) 

 { 

if (in_array ($action->id, ['test'])) { 

$this->enableCsrfValidation = false; 

 } 

return parent::beforeAction ($action); 

 } 

 

public function actionTest (){ 

// $this->enableCsrfValidation = false;//отключаемпроверку Csrf 

// echo Html::csrfMetaTags (); 

// $request = ['q' => 1, 'w' => 2]; 

$system_mode = Setup::findOne (['setup_param' =>'system_mode']); 

$request = Yii::$app->request; 

$post = $request->post (); 

 

foreach ($post as $key=>$param){ 
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echo ' Key:'. $key. '; Val: '. $param; 

$charging = Setup::find () 

 ->where (['setup_param' =>'charging']) 

 ->one (); 

// var_dump ($charging ["value"]); 

$sensparam = Sensparam::find () 

 ->select ('sensparam_id') 

 ->where (['sensparam_name' =>$key]) 

 ->one (); 

// var_dump ($sensparam ["sensparam_id"]); 

if (!is_null ($sensparam ["sensparam_id"])){ 

// Record Started 

if ($system_mode->value != '0') { 

$meas = new Measurment (); 

$meas->charging_id = $charging ["value"]; 

$meas->sensparam_id = $sensparam ["sensparam_id"]; 

$meas->value = $param; 

$meas->save (); 

 } 

else 

 echo "Warn - Records not activateed"; 

 } 

else 

 echo "Error - Sensor Param Not Found"; 

 

 } 

public function actionLog () 

 { 

// \Yii::$app->response->format = Response::FORMAT_JSON; 

 

$model = new Log (); 

 

if ($model->load (Yii::$app->request->post ()) &&$model->save ()) { 

return true;//$this->redirect (['view', 'id' => $model->id]) 

} else { 

return false;//$this->render ('create', [ 

// 'model' => $model,  

// ]); 

} 

} 

} 
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Додаток Д 

index. PHP  

<?PHP  

 

use yii\helpers\Html; 

use yii\widgets\Pjax; 

 

/* @var $this yii\web\View */ 

$this->title = Yii::t ('user', 'Оператор'); 

$this->params ['breadcrumbs'] [] = ['label' => Yii::t ('user', 

'Кабінеткористувача'), 'url' => ['. . /room']]; 

//$this->params ['breadcrumbs'] [] = ['label' => Yii::t ('user', 'Менеджер'), 

'url' => ['index']]; 

$this->params ['breadcrumbs'] [] = $this->title; 

?> 

 

<h1>Кабінетоператора</h1> 

 

 

<?PHP  

//$script = <<< JS 

//$ (document). ready (function () { 

// setInterval (function (){ $ ("#refreshButton"). click (); }, 3000); 

//}); 

//JS; 

//$this->registerJs ($script); 

?> 

 

<?PHP //Pjax::begin (); ?> 

<?= $this->render ('_menu') ?> 

<?PHP //Pjax::end (); ?> 

<div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

<h2>Сеанси</h2> 

<p style="text-align: center; color: #0b93d5"><span style="font-size: 75px; 

color:#0b93d5 " class="glyphicon glyphicon-off"></span></p> 

 

<?PHP  

$last = \app\models\Charging::find ()->where (['finished' =>"0000-00-00 

00:00:00"])->one (); 

if (isset ($last->id)){ //RUNNING 

$sensor = \app\models\Sensors::findOne ($last->sensor_id); 

echo '<p>Пристрій "<b>'. $sensor->sensor_name. '</b>". ID сеансу: '. $last->id. 

'. </p><p>'; 

echo '<a class="btn btn-danger btn-lg" href=". . /. . /charging/stop"><span 

class="glyphicon glyphicon-stop gi-3x"></span> Stop &raquo;</a>&nbsp;'; 

echo '<a class="btn btn-default btn-lg" href=". . /. . /charging/view?id='. 

$last->id. '"><span class="glyphicon glyphicon-calendar"></span>&nbsp;'. date 

('Y-m-d H:i', strtotime ($last->started)). '</a>'; 

echo '</p>'; 

 } 

else { //Can start New Party 

echo '<p>Розпочатиновийсеанс</p><p>'; 

echo '<a class="btn btn-info btn-lg" href=". . /. . /charging/create"><span 

class="glyphicon glyphicon-play gi-3x"></span>Старт&raquo;</a>&nbsp;'; 

echo '<a class="btn btn-default btn-lg" href=". . /. . /charging/index?sort=-

id"><span class="glyphicon glyphicon-list"></span>&nbsp;Реєстр&raquo; 

&nbsp;</a>'; 

echo '</p>'; 
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 } 

?> 

 

 

</div> 

<div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

<h2>Картотекапацієнтів</h2> 

<p style="text-align: center; color: #0b93d5"><span style="font-size: 75px; 

color:#0b93d5 " class="glyphicon glyphicon-user"></span></p> 

<p>Перелікпацієнтів</p> 

<p> 

<a class="btn btn-info btn-lg" href=". . /. . /patients/create"><span 

class="glyphicon glyphicon-plus gi-3x"></span>Додати</a>&nbsp; 

<a class="btn btn-default btn-lg" href=". . /. . /patients/index"><span 

class="glyphicon glyphicon-list"></span>Пацієнти&raquo;</a> 

 

</p> 

</div> 

<div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

<h2>Сеанси</h2> 

<p style="text-align: center; color: #0b93d5"><span style="font-size: 75px; 

color:#0b93d5 " class="glyphicon glyphicon-off"></span></p> 

 

<?PHP  

$last = \app\models\Charging::find ()->where (['finished' =>"0000-00-00 

00:00:00"])->one (); 

if (isset ($last->id)){ //RUNNING 

$sensor = \app\models\Sensors::findOne ($last->sensor_id); 

echo '<p>Пристрій "<b>'. $sensor->sensor_name. '</b>". ID сеансу: '. $last->id. 

'. </p><p>'; 

echo '<a class="btn btn-danger btn-lg" href=". . /. . /charging/stop"><span 

class="glyphicon glyphicon-stop gi-3x"></span> Stop &raquo;</a>&nbsp;'; 

echo '<a class="btn btn-default btn-lg" href=". . /. . /charging/view?id='. 

$last->id. '"><span class="glyphicon glyphicon-calendar"></span>&nbsp;'. date 

('Y-m-d H:i', strtotime ($last->started)). '</a>'; 

echo '</p>'; 

 } 

else { //Can start New Party 

echo '<p>Розпочатиновийсеанс</p><p>'; 

echo '<a class="btn btn-info btn-lg" href=". . /. . /charging/create"><span 

class="glyphicon glyphicon-play gi-3x"></span>Старт&raquo;</a>&nbsp;'; 

echo '<a class="btn btn-default btn-lg" href=". . /. . /charging/index?sort=-

id"><span class="glyphicon glyphicon-list"></span>&nbsp;Реєстр&raquo; 

&nbsp;</a>'; 

echo '</p>'; 

 } 

?> 

 

 

</div> 

<div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

<h2>Картотекапацієнтів</h2> 

<p style="text-align: center; color: #0b93d5"><span style="font-size: 75px; 

color:#0b93d5 " class="glyphicon glyphicon-user"></span></p> 

<p>Перелікпацієнтів</p> 

<p> 

<a class="btn btn-info btn-lg" href=". . /. . /patients/create"><span 

class="glyphicon glyphicon-plus gi-3x"></span>Додати</a>&nbsp; 

<a class="btn btn-default btn-lg" href=". . /. . /patients/index"><span 

class="glyphicon glyphicon-list"></span>Пацієнти&raquo;</a> 

 

</p> 

</div> 
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<div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

<h2>Пристрої</h2> 

<p style="text-align: center; color: #0b93d5"><span style="font-size: 75px; 

color:#0b93d5" class="glyphicon glyphicon-hdd"></span></p> 

<p>Перелікдоступнихпристроїв</p> 

<p> 

<a class="btn btn-info btn-lg" href=". . /. . /sensors/create"><span 

class="glyphicon glyphicon-plus gi-3x"></span>Додати</a>&nbsp; 

<a class="btn btn-default btn-lg" href=". . /. . /sensors/index"><span 

class="glyphicon glyphicon-list"></span>Перелік&raquo;</a> 

 

</p> 

</div> 

 

<div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

<h2>Метадослідження</h2> 

<p style="text-align: center; color: #0b93d5"><span style="font-size: 75px; 

color:#0b93d5 " class="glyphicon glyphicon-edit"></span></p> 

<p>Обратиметудослідження</p> 

<p> 

<a class="btn btn-info btn-lg" href=". . /. . /research/create"><span 

class="glyphicon glyphicon-plus gi-3x"></span>Додати</a>&nbsp; 

<a class="btn btn-default btn-lg" href=". . /. . /research/index"><span 

class="glyphicon glyphicon-list"></span>Перелік&raquo;</a> 

 

</p> 

</div> 

<div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12"> 

<h2>Техн. Завдання</h2> 

<p style="text-align: center; color: #0b93d5"><span style="font-size: 75px; " 

class="glyphicon glyphicon-info-sign"></span></p> 

<p>Технічнадокументація. </p> 

<p><a class="btn btn-default btn-lg" href="techbook"><span class="glyphicon 

glyphicon-education"></span>Переглянути&raquo;</a></p> 

</div> 

</div> 

<?= Html::a ("Обновить", ['index'], ['class' =>'btn btn-lg btn-primary hidden', 

'id' =>'refreshButton']);?> 


