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ПЕРЕЛІК  СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, ТЕРМІНІВ 

 

 

ЗІЗ – Засіб індивідуального захисту 

БД – Бази даних 

ПЗ – Програмне забезпечення 

СУБД – Система управління базами даних 

IP – Internet Protocol 

TCP – Network File System 

CSS – каскадные таблицы стилей 

ODBC – Open Database Connectivity Standard  

PHP – Personal Home Page Tools 

SSL – рівень захищених сокетів 
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ВСТУП 

 

 

Завжди існувала проблема в обробці великої кількості інформації. З 

розвитком інформаційних технологій з’явилася можливість вирішення цієї 

проблеми.  

На сьогоднішній день в Україні відбуваються реформи в військовій 

сфері, найголовніше – це інтеграція системи захисту військовослужбовців у 

єдиний світовий інформаційний простір. Впровадження такої реформи 

неможливе без повної інформатизації всіх засобів індивідуального захисту 

військових України. 

Комп’ютерні технології все більше знаходять застосування у військовій 

сфері. За останні роки, у країні підвищилась актуальність використання 

засобів індивідуального захисту не тільки вітчизняного виробника, а й різних 

закордонних. Це було спричинено підвищенням значимості здоров’я 

військових та їхньої цілісності. Для пришвидшення впровадження та 

правильного вибору, було створено програму класифікації індивідуального 

захисту військовослужбовців.  

Ця програма дозволить користувачам здійснювати обробку даних та 

обирати саме той вид захисту, який йому потрібен. Система синхронізації 

дозволить вносити дані одразу декільком користувачам. А розроблена 

авторизаційна мережа розподілить можливості коригування і перегляду між 

різними типами користувачів.  

Метою даної роботи є розробка програмного забезпечення класифікації 

індивідуального захисту військовослужбовців. Призначення даної програми 

зробити процес обробки та класифікації даних швидшим та простішим. 

Створена програма дає можливість збереження, редагування, перегляду, 

передачі та пошуку інформації в електронному вигляді. Результати розробки 

будуть впровадженні у центральному науково-дослідницькому інституті 
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озброєння та військової техніки Збройних Сил України при міністерстві 

оборони України. 
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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ 

 

 

Метою даної роботи є розробка інтерфейсу програмного 

забезпеченнядля класифікації індивідуального захисту військовослужбовців 

України. 

Для досягнення мети роботи потрібно виконати наступні завдання: 

1. Обрати середовище розробки програмного забезпечення та систему 

управління базами даних. 

2. Розробити структуру інтерфейсу. 

3. Розробити інтерфейс програмного забезпечення класифікації 

індивідуального захисту військовослужбовця за допомогою обраного 

середовища. 

4. Провести аналіз умов праці в приміщенні, де буде використане 

програмне забезпечення. 
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1 ВИБІР МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ ТА СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ 

БАЗАМИ ДАННИХ 

 

 

1.1 Обґрунтування вибору мови програмування PHP для реалізації 

проекту 

 

 

Згідно з загальноприйнятим визначенням, PHP (Hypertext Preprocessor 

— PHP: гіпертекстовий препроцесор), попередня назва: Personal Home Page 

Tools — скриптова мова програмування [1]. 

Створювалась мова PHP як засоби генерації HTML-сторінок на стороні 

веб-сервера. PHP користується великою популярністю серед програмістів, що 

працюють у сфері веб-розробок завдяки низці переваг.  Серед інших 

програмних середовищ, здатних забезпечити виконання подібних задач, слід 

зазначити Java, .NET, Perl, Python, Ruby.  

Перевагами середовища PHP є підтримка переважною більшістю 

хостинг-провайдерів, а також те, що PHP є проектом відкритого програмного 

забезпечення. 

Код, створений на PHP інтерпретується веб-сервером в HTML-код, 

який передається на сторону клієнта. 

Користувач не має можливості побачити PHP-код, оскільки  браузер 

отримує вже готовий html-код. Що являється безумовною перевагою з точки 

зору безпеки програмного продукту, але погіршує інтерактивність сторінок. 

Саме тому, для алгоритмів, які виконуються на стороні клієнта,  була 

використана мова JavaScript, що дозволило повністю уникнути проблем, 

створюваних вище вказаним недоліком PHP. 
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Код, написаний мовою PHP, має можливість бути вбудованим 

безпосередньо в html-код сторінок, які, в свою чергу, коректно будуть 

оброблені PHP-інтерпретатором. Механізми РНР, для такого випадку, 

аналізують html-код на предмет наявності екрануючої послідовності (<?), та 

після її знаходження починають виконувати розміщений далі php-код і 

продовжують виконання до того моменту, коли їм зустрінеться парна 

екрануюча послідовність (?>) [1,2]. 

Одним з найважливіших плюсів мови РНР є велика різноманітність 

функцій, що дають програмістам можливість уникнути написання 

багаторядкових, призначених для користувача, функцій, як це виконували б 

середовища C або Pascal. 

Серед іще не вказаних переваг можна  зазначити такі: 

 Наявність інтерфейсів до багатьох баз даних. 

 В PHP вбудовані бібліотеки для роботи з MySQL, PostgreSQL, 

mSQL, Oracle, dbm, Hyperware, Informix, InterBase, Sybase. 

 Через стандарт відкритого інтерфейсу зв'язку з базами даних (Open 

Database Connectivity Standard — ODBC) можна підключатися до всіх баз 

даних, до яких існує драйвер. 

 Традиційність [3]. 

Завдяки запозиченням під час створення РНР з багатьох інших 

популярних мов, таких як С, Perl або Pascal, мова РНР здається знайомою 

програмістам, що працюють в різних областях. Це помітно знижує початкові 

зусилля при вивченні РНР.  

Поєднавши в собі переваги інших мов програмування та обравши для 

себе єдине основне спрямування, PHP стала універсальним, зрозумілим та 

простим для вивчення засобом роботи в Інтернеті. 

Стратегія Open Source і розповсюдження початкових текстів програм в 

масах, безсумнівно справили благотворний вплив на багато проектів, в першу 
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чергу — Linux, хоч і успіх проекту Apache сильно підкріпив позиції 

прихильників Open Source. Така закономірність спрацювала і у випадку зі 

створенням РНР, оскільки підтримка користувачів зі всього світу зіграла ледь 

не визначальну роль в долі проекту РНР [2, 4]. 

Ухвалення стратегії Open Source і безоплатне розповсюдження 

початкових текстів РНР надало неоціненну послугу користувачам. Будь-який 

програміст, що має справу з РНР має можливість як розповісти про власні 

знахідки та досягнення, так і задати запитання більш досвідченим 

користувачам, у випадку виникнення проблем в процесі експлуатації. В 

мережі інтернет існує безліч професійних форумів, в яких можна знайти 

відповіді на багато запитань, актуальних як для початківців, так і для тих 

користувачів, що володіють мовою вже на досить високому рівні. 

Ефективність є дуже важливим чинником при програмуванні для 

середовищ розрахованих на багато користувачів, до яких належить і web. 

Важливою перевагою PHP є те, що ця мова належить до інтерпретованих. Це 

дозволяє обробляти сценарії з достатньо високою швидкістю. За деякими 

оцінками, більшість PHP-сценаріїв (особливо не дуже великих розмірів) 

обробляються швидше за аналогічні їм програми, написані на Perl. Проте, щоб 

не робили розробники PHP, виконувані файли, отримані за допомогою 

компіляції, працюватимуть значно швидше — в десятки, а іноді і в сотні разів. 

Але продуктивність PHP цілком достатня для створення серйозних веб-

додатків [1, 3]. 

 

 

1.2 Особливості мови JavaScript 

 

 

JavaScript – це порівняно нова мова для написання сценаріїв, 

розроблена компанією Netscape, що базується на принципах прототипного 
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програмування. За допомогою мови JavaScript користувач може створювати 

інтерактивні web-сторінки та впроваджувати сценарії керування об’єктами 

вбудованими в інші програми найбільш зручним та ефективним способом. 

Мова JavaScript базується на об’єктах, але завдяки концепції 

прототипів підтримка об’єктів у ній відрізняється від традиційних мов ООП, 

тобто вона використовує вбудовані поширювані об’єкти, але не підтримує 

об’єкти, визначені користувачем, та механізм успадкування. Крім того, 

JavaScript має ряд властивостей, наявних функціональним мовам, — функції 

як об’єкти першого рівня, об’єкти як списки, каррінг (currying), анонімні 

функції, замикання (closures) — що додає мові додаткову гнучкість. Оскільки 

мова JavaScript не є компільованою, вона підтримує динамічне зв’язування і 

всі посилання на об’єкти перевіряються у процесі виконання сценарію. 

JavaScript підтримує функції без жодних спеціальних вимог до їх оголошень, 

що полегшує використання мови тими користувачами, для яких вона є новою. 

JavaScript містить декілька вбудованих об’єктів: Global, Object, Error, 

Function, Array, String, Boolean, Number, Math, Date, RegExp. Крім того, 

JavaScript містить набір вбудованих операцій, які, строго кажучи, 

необов’язково є функціями або методами, а також набір вбудованих 

операторів, що керують логікою виконання программ. Синтаксис JavaScript в 

основному відповідає синтаксису мови Java (тобто, зрештою, успадкований 

від C), але спрощений порівняно з ним, щоб зробити мову сценаріїв легкою 

для вивчення. Так, приміром, декларація змінної не містить її типу, 

властивості також не мають типів, а декларація функції може стояти в тексті 

програми після неї [5]. 

У порівнянні з мовою Сі, JavaScript має такі корінні відмінності: 

 об’єкти, з можливістю інтроспекції і динамічної зміни типу через 

механізм прототипів; 

 функції як об’єкти першого класу; 
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 обробка винятків; 

 автоматичне приведення типів; 

 автоматичне прибирання сміття; 

 анонімні функції. 

Семантика мови схожа з семантикою мови Self [4,6]. 

 

1.3 Переваги та недоліки MySQL 

 

 

Система керування реляційними базами даних MySQL була розроблена 

компанією «ТсХ» для підвищення швидкодії обробки великих баз даних. Ця 

система керування базами даних (СКБД) з відкритим кодом була створена як 

альтернатива комерційним системам. MySQL з самого початку була дуже 

схожою на mSQL. У 1999 році MySQL обігнала mSQL за популярністю. 

Остання версія mSQL – 3.8 – була випущена 9 червня 2006.  

MySQL виникла як спроба застосувати mSQL до власних розробок 

компанії: таблицям, для яких використовувалися ISAM — підпрограми 

низького рівня. У результаті був вироблений новий SQL-інтерфейс, але API-

інтерфейс залишився в спадок від mSQL. 

З часом, MySQL все розширювалася і зараз вона — одна з 

найпоширеніших систем керування базами даних. 

Вона використовується, в першу чергу, для створення динамічних веб-

сторінок, оскільки має впевнену підтримку з боку різноманітних мов 

програмування. 

Станом на квітень 2009 року, MySQL пропонувала версію MySQL 5.1 в 

двох різних варіантах: з відкритим вихідним кодом MySQL Community Server і 
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комерційний Server Enterprise. Вони мають спільний програмний код і 

включають в себе серед іншого наступні можливості: 

 Крос-платформна підтримка. 

 Збережувані процедури та функції. 

 Тригери. 

 Курсори. 

 Оновлювані подання (представлення). 

 Інформаційна схема (так званий системний словник, що містить 

метадані). 

 Підтримка SSL. 

 Кешування запитів. 

 Вкладені запити SELECT. 

 Підтримка реплікації. 

 Повноцінна підтримка Юнікоду (UTF-8 і UCS2). 

 Сегментування таблиць, тощо [2,7]. 

MySQL являється компактним багатопоточним сервером баз даних та 

характеризується великою швидкістю, стійкістю і простотою використання. 

Ця система вважається гарним рішенням для малих і середніх додатків. 

Вихідний код сервера компілюється на безлічі платформ. Найбільш повно 

можливості сервера виявляються в UNІХ-системах, де є підтримка 

багатопоточності, що підвищує продуктивність системи в цілому. Для 

некомерційного використання MySQL є безкоштовним.  

Можливості сервера MySQL: 

 простота у встановленні та використанні; 

 підтримується необмежена кількість користувачів, що одночасно 

працюють із БД; 

 кількість рядків у таблицях може досягати 50 млн.; 
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 висока швидкість виконання команд; 

 наявність простої і ефективної системи безпеки. 

Недоліками сервера MySQL залишається не реалізована підтримка 

транзакцій, замість якої пропонується використовувати 

LOCK/UNLOCKTABLE, а також відсутність підтримки для зовнішніх (foreign) 

ключів, тригерів, збережених процедур та представлень (VIEW). Та для 

розробки малих та середніх інформаційних систем, призначених для 

використання в межах робочих груп ці недоліки є фактично невідчутними. 

Проекти на основі безкоштовного ПЗ, які вимагають 

повнофункціональної системи керування базами даних часто використовують 

MySQL. До таких проектів належать, наприклад, WordPress, phpBB, Drupal та 

інше програмне забезпечення, побудоване на стеку продуктів LAMP (Linux, 

Apache, MySQL, PHP/Perl/Python). 

Популярний візуальний інтерфейс PhpMyAdmin,  написаний на PHP, 

дозволяє працювати з MySQL в графічному режимі. Цей інтерфейс дозволяє 

значно спростити роботу з базами даних в MySQL. 

У текстовому режимі робота з базою даних виглядає просто як 

введення команд у командний рядок, а результати вибірок повертаються у 

вигляді своєрідних таблиць, поля в яких налазять один на одного, якщо дані не 

вміщаються на екрані. 

PhpMyAdmin дозволяє використовувати всі переваги роботи в  

браузері, включаючи прокрутку зображення, у випадку, коли йому для 

відображення бракує розмірів екрану. Білшість базових SQL-функцій роботи з 

даними в PhpMyAdmin зведені до інтуїтивно зрозумілих, завдяки  інтерфейсу, 

дій, що нагадують перехід за посиланнями у мережі Інтернет. 

Проте, однозначною перевагою роботи в текстовому режимі 

залишається необмеженість функцій реалізованим інтерфейсом. 
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У дистрибутив самої мови PHP входить розширення, що містить 

вбудовані функції для роботи з базою даних MySQL. При роботі з веб-

інтерфейсом для додавання інформації до бази даних куристувч повинен 

ввести ці дані в HTML-форму та відправити їх на сервер, а все інше 

виконається засобами скрипта. Для перегляду вмісту таблиць достатньо 

перейти по посиланню і зайти на потрібну сторінку [8,9]. 

Процес одержання доступу до СКБД MySQL та роботи з нею можна 

розбити на такі чотири послідовних кроки: 

1. З’єднання з БД 

 mysql_connect() – з’єднання з MySQL; 

 mysql_select_db() – вибір БД. 

2. Доступ до БД і отримання необхідних даних 

 mysql_query() – виконати SQL-запит; 

 mysql_fetch_array(),mysql_fetch_assoc() – видобути наступний 

запис. 

3. Звільнення пам’яті 

 mysql_free_result() – звільнення пам’яті, відведеної для 

зберігання  результату запита. 

4. Закриття з’єднання 

 mysql_close() – закриття з’єднання;  виконується автоматично 

після завершення виконання скрипта. 

Дуже часто помилки в скриптах із доступом до БД виникають у зв’язку 

з некоректно сформованим SQL-виразом. Тому першим кроком у 

налагодженні PHP-програми, що виконує запити до MySQL повинна бути 

перевірка правильності SQL-інструкцій. Для цього слід вивести SQL-запит на 

сторінку, і, скопіювавши його, виконати безпосередньо в phpMyAdmin [9]. 
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Висновки до 1 розділу 

 

 

При виборі мови програмування було насамперед звернено увагу на 

наявність інтерфейсів до багатьох баз даних таких як: MySQL, PostgreSQL, 

mSQL, Oracle, dbm, Hyperware, Informix, InterBase, Sybase.Також, перевагою 

даної мови є її розповсюдженість та те, що вона є відкритим і безкоштовним 

проектом. Середовищем керування базами данних було обрано MySQL, тому 

що воно являється компактним багатопоточним сервером баз даних та 

характеризується великою швидкістю, стійкістю і простотою використання. 

Ця система вважається гарним рішенням для малих і середніх додатків. 

Вихідний код сервера компілюється на безлічі платформ. 
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2 ОПИС ІСНУЮЧИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ВІЙСЬКОВИХ 

 

 

2.1 Класи захисту бронежилету 

 

 

На  Україні класи бронежилетів визначають згідно з ДСТУ В 4103-2002 

(Засоби індивідуального захисту, бронежилети, Загальні технічні умови), який 

був прийнятий в 2002 р. Державним комітетом України з питань технічного 

регулювання та споживчої політики, а розроблений Інститутом проблем 

матеріалознавства Національної Академії Наук України. Дане ДСТУ 

відрізняється від прийнятого у Росії ГОСТу Р 50744-95, у зв'язку з чим є 

невідповідність наших класів і російських. 

Бронежилети згідно з конструктивним виконанням умовно поділяються 

на три типи: 

 ТИП А — м'які (гнучкі) бронежилети з захисною структурою на 

основі спеціальних тканин. 

 ТИП Б — напівжорсткі бронежилети диференційного класу 

захисту з базовою захисною структурою на основі спеціальних тканин та 

додатковими жорсткими захисними елементами.  

 ТИП В — жорсткі (або напівжорсткі) бронежилети із захисною 

структурою на основі жорстких захисних та амортизувальних елементів. 

Бронежилети за стійкістю до дії засобів ураження поділяють на дев'ять 

класів.  

Характеристики класів наведені в таблиці нижче [10]. 
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Таблиця 2.1 – Класи захисту бронежелету 

Клас 

захисту 

Зброя  Характеристика вражаючого елемента — кулі 

Калібр, тип Опис Маса 

кулі, 

г. 

Швидкість 

кулі, м/с 

1 Пістолет ПМ 9-мм куля 

пістолетного 

патрону 57-

Н-181 с  

У сталевій 

оболонці зі 

сталевим 

осередям 

5,9 315±10 

1-А Пістолет АПС  9-мм куля 

пістолетного 

патрону 57-

Н-181 с  

У сталевій 

оболонці зі 

сталевим 

осередям 

5,9 330±10 

2 Пістолет ТТ 7,62-мм куля 

пістолетного 

патрону 57-

Н-134 с  

У сталевій 

оболонці зі 

сталевим 

осередям 

5,5 430±15 

2-А Мисливська 

гладкоствольна 

зброя 

Куля Бренеке 

мисливського 

патрону 12-

го калібру 

Свинцева без 

оболонки  

35 400±15 

3 Автомат АК-74 Куля 5,45-мм 

патрон 7Н6 

У сталевій 

оболонці зі 

сталевим 

осередям 

7,9 910±15 

Автомат АКМ Куля 7,62-мм 

патрону 

зразка 1943 р. 

57-Н-231 

У сталевій 

оболонці зі 

сталевим 

осередям 

3,4 730±15 

   Автомат АК-74 Куля 5,45-мм 

патрон 7Н10с 

У сталевій 

оболонці зі 

сталевим 

термозміцненим 

осередям 

3,6 910±15 

4  Гвинтівка 

СВД  

7,62-мм 

гвинтівного 

патрону  57-

Н-323с 

У сталевій 

оболонці зі 

сталевим 

осередям 

9,6 850±15 
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Продовження таблиці 2.1 

5 Автомат АКМ Куля 

БЗ(бронебійно 

запалювальна) 

7,62-мм 

автоматного 

патрону 

У сталевій 

оболонці зі 

сталевим 

термозміцненим 

осередям 

7,4 745±15 

6 Гвинтівка 

СВД  

Куля Б-32 

7,62-мм 

гвинтівкового 

патрону 

У сталевій 

оболонці зі 

сталевим 

термозміцненим 

осередям 

9,6 850±15 

 

 

 

2.2 Площа та  вага бронежилета  

 

 

Найпоширеніші групи бронежилетів за площею захисту: 

 18 дм² 

 25-20 дм² 

 28-42 дм² 

Загальна вага бронежилета залежить від площі захисту і від матеріалу, 

з якого виготовлена кулезахисна пластина. Маса є головним параметром, що 

визначає час безперервного носіння бронежилету. 

 

Таблиця 2.2 – Вага бронежелету 

Вага (кг) Час носіння (год) Вага (кг) Час носіння (год) 

до 3 понад 24 до 12 5 

до 7 12 до 16 2 

до 9 9 до 23 1 
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2.3 Розмір та матеріали для виготовлення бронежилету 

 

 

Таблиця 2.3 – Розміри бронежилетів 

Розмір Обхват грудей (см) Ріст (см) 

L 96-104 до 176 

XL 104-112 176-182 

XXL 112-120 понад 182 

 

Серед металів використовуються сталь і титан. Броньові пластини зі 

сталі титану використовуються у бронежилетах 4-5 класів захисту. Вони 

вирізняються високою стійкістю і можуть витримувати багатократні влучання. 

Виробництво бронежилетів зі сталевими елементами відносно дешеве, проте 

воно доводить масу бронежилета до 8-10 кілограм і не рятують від 

заперешкодної дії кулі (навіть якщо бронежилет не пробито, куля однаково 

завдає надпотужний удар по людському тілу), тому бронежилет з металевими 

пластинами рідко коли може врятувати від пострілу дробовою рушницею. У 

60-х роках було винайдено спеціалізовані балістичні тканини (кевлар, певні 

сорти поліетилену). Вони вирізняються міцною молекулярною структурою. На 

відміну від металевих бронеелементів кілька шарів балістичної тканини 

ефективно нейтралізують заброньову дію кулі. Тканинні бронежилети мають 

масу 3-4 кілограми. Проте межа тканинних бронежилетів — 1-3 клас. 

Балістичні тканини не витримають кулі штурмових гвинтівок. Тканинні 

бронежилети досить дорогі у виробництві. Керамічна броня є дуже міцною. 

Вона трохи легша від металевої, але важча за тканинні бронеелементи. Вона 

має один принциповий недолік — низьку живучість. Після двох-трьох влучань 

кераміка розлітається на друзки й практично не забезпечує захисту. Керамічні 

бронелементи є дуже дорогими у виробництві [10, 11]. 
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2.4 Класи бронешоломів 

 

Військові шоломи можна поділити на два класи: захисні та проти 

кулеві. 

 

2.4.1 Захисні шоломи 

 

Захисний шолом призначений для індивідуального захисту голови 

людини від поранень кулями стрілецької зброї, різними вражаючими 

елементами і холодною колючо-ріжучою зброєю. 

Шолом складається з: 

- корпусу; 

- внутрішнього оснащення; 

- зовнішнього тканинног чохлу; 

- внутрішнього тканинного підшоломника; 

- ременя підборіддя. 

Внутрішня оснастка забезпечує регулювання глибини посадки на 

голові і не допускає переміщення шолома при бігу, ходьбі, поворотах і 

нахилах голови. Чохол і підшоломник виготовляються з бавовняних, 

сумішевих, брезентових, шерстяних та шовкових тканин захисних забарвлень. 

Підборідний ремінь регулюється по довжині, а спосіб кріплення забезпечує 

можливість його швидкого від'єднання. 
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Шоломи виготовляються двох розмірів: 

1. - на розмір голови 56-58; 

2. - на розмір голови 58-60. 

Регулювання розмірів здійснюється текстильної частиною 

підшоломника. 

 

2.4.2 Шоломи протикулеві 

 

Шолом є найважливішим елементом екіпіровки. До нього 

пред'являються, як правило, дуже високі вимоги щодо захисту, ергономіки. 

Медичні обмеження, пов'язані з можливістю голови протистояти балістичним 

ударам і механічним впливам, не дозволяють поки створювати шоломи з 

рівнем захисту більш ніж 2 класу, хоча роботи по створенню шоломів з більш 

високим рівнем захисту ведуться як у Росії, так і за кордоном. Вже є дослідні 

зразки шоломів з більш високими рівнями захисту. 

 

2.5 Види бронешоломів за призначенням 

 

• Шоломи загальноармійські. 

• Шоломи спеціальні. 
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2.5.1 Шоломи загальноармійські 

 

Так, до загально-армійських шоломів, в якості головних вимог 

пред'являються: 

• мінімально можлива маса; 

• максимальна зручність носіння, ергономічність; 

• високий протиосколочний рівень захисту; 

• прийнятний рівень протикулевого захисту; 

• сполучуваність шолома з іншими елементами екіпіровки; 

• можливість оснащення додатковими приладовими комплексами 

(протиосколкові і протикульові окуляри, засоби зв'язку і навігації тощо). 

Ще недавно армія вважала допустимою масу шолома в 1,3..1,6 кг. 

Однак, тенденції показують, що допустима маса шолома зменшується і 

наближається до значення в 1,0 ... 0,9 кг. 

Вимоги по експлуатації, зручності носіння та ергономіки призвели до 

того, що форма шолома в усіх арміях світу стає приблизно однаковою. Площа 

захисту при цьому знаходиться в межах 11-12 кв.дм. Необхідний 

протиосколочний рівень захисту постійно зростає і з V50 = 550 м/с він вже 

досягає рівня 650 ... 700 м/с і вище. Протикулевий рівень захисту обмежується, 

як правило, низькошвидкісними пістолетними кулями. 
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2.5.2 Спеціальні шоломи 

 

З огляду на матеріал виготовлення, спеціальні шоломи діляться на: 

тканевополімерні, титанові, алюмінієві, сталеві.  

Спосіб виготовлення вказано в таблиці 2.4 

Таблиця 2.4 - Спеціальні шоломи за різновидом матеріалу виготовлення 

Тип Спосіб виготовлення 

 

Шоломи тканевополімерні 

 

Виготовляються з композиту на 

основі комбінації арамідних тканин і 

плівкового полімерного сполучного. 

Технологія виготовлення аналогів не 

має і дозволяє отримувати шоломи 

мінімально можливою маси при 

найвищих захисних характеристиках. 

Шоломи титанові алюмінієві 

 

Виготовляються за унікальною 

технологією глибокої витяжки з 

використанням штампового 

оснащення, виконаної з пластичного 

матеріалу (свинцю). Зсередини в 

шоломи вклеюється тканево- 

полімерний вкладиш для підвищення 

стійкості і зниження прогину. 

Шоломи комплектуються прозорим 

протикульовим забралом, 

радіогарнітурою, приладами нічного 

бачення або інформаційним 

дисплеєм. 

Шоломи сталеві 

 

Сталь не є оптимальним матеріалом 

для шоломів, однак, у ряді випадків, 

наприклад, з економічних міркувань, 

використовується для цих цілей.  
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До бронешоломів спеціального призначення в якості головних вимог 

пред'являються: 

• максимально можливий протикулевий рівень захисту; 

• максимальна площа захисту, включаючи захист особи; 

• можливість встановлення пристроїв зв'язку, спостереження і т.д. 

Шоломи спеціального призначення мають рівень захисту, як правило, 

не нижче 2 класу, площа захисту - 13 ... 14 кв.дм. Їх вага не лімітується, як в 

загальноармійських шоломах, проте боротьба за зниження ваги постійно 

ведеться [11]. 
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Висновки до 2 розділу 

 

 

Провівши дослідження, стало можливим визначити основні параметри, 

які потрібно реалізувати в інтерфейсі програмного забезпечення для 

класифікації засобів індивідуального захисту, а саме: 

 ЗІЗ (бронежелет чи шолом). 

 Назва. 

 Тип. 

 Країна виробник. 

 Клас. 

 Вага. 

 Матеріал пластини. 

 Засіб ураження. 

 Коментарі випробувань. 

 Зображення. 

Дана інформація дає змогу розпочати розробку програмного 

забезпечення та створити неохідні поля у БД. 
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3 РОЗРОБКА ІНТЕРФЕЙСУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

КЛАСИФІКАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 

 

3.1 Структура інтерфейсу 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1.1 – Структура інтерфейсу 
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3.2 Структура бази даних 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1.2 – Структура бази даних 
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3.3 Структура кореневої директорії програми 

 

 

Для розробки даної програми було використано фреймворк Yii. Це 

високоефективний, заснований на компонентній структурі PHP-фреймворк, 

що підходить для розробки великих веб-додатків. Він дозволяє максимально 

застосувати концепцію повторного використання коду та може істотно 

прискорити процес веб-розробки. 

Після створення всіх потрібних нам сторінок та розширень, для 

функціональної цілісності програми та для повної відповідності поставлених 

задач, корнева директорія має наступний вигляд: 

 

Military weapons/ 

index.php                    скрипт ініціалізації  

assets/                      містить файли ресурсів 

css/                         міститьCSS-файли 

images/                      містить зображення 

    themes/                      містить теми можливого оформлення 

    protected/                   містить захищені файли додатку 

        yiic                     скрипт yiic 

        yiic.bat                 скрипт yiic для Windows 

        yiic.php                 PHP-скрипт yiic 

        commands/                містить команди 'yiic' 

            shell/               містить команди 'yiic shell' 

        components/              містить компоненти для повторного використання 

            Controller.php       класс базового контролеру 
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            UserIdentity.php     класс 'UserIdentity' для аутентифікації 

        config/                  містить конфігураційні файли 

            console.php          файл конфігурації консолі 

            main.php             основний файл конфігурації програми 

 controllers/             містить файли класів контролерів 

            SiteController.php   класс контролеру за замовчуванням 

 messages/                містить перекладені повідомлення 

        models/                  містить файли класів моделей 

            LoginForm.php        модель форми для дії 'login' 

            ContactForm.php      модель форми для дії 'contact' 

        runtime/                 містить тимчасові файли 

        views/                   містить файли представлень контролерів та файли 

макетів (layout) 

                main.php         загальна для всіх сторінок розмітка 

                column1.php      розмітка для сторінок з одною колонкою 

                column2.php      розмітка для сторінок з двома колонками 

            site/                містить файли представлень для контролеру 'site' 

                pages/           статичні сторінки 

about.php    сторінка «про проект» 

                contact.php      файл представлення для дії 'contact' 

 error.php        файл представлення для дії 'error' (відображення помилок) 

 index.php        файл представлення для дії 'index' 

login.php        файл представлення для дії 'login' 

Лістинг основних сторінок можна переглянути у додатку А. 
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Висновок до 3 розділу 

 

 

Було створено інтерфейс програмного забезпечення для класифікації 

індивідуального захисту військових. Успішно протестовано всі функціональні 

можливості та повністю реалізовані поставлені задачі. 
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4 ІНТЕРФЕЙС ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ 

ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

 

 

4.1 Опис програми 

 

 

Дана программа буде використовуватись у центральному науково-

дослідницькому інституті озброєння та військової техніки Збройних Сил 

України при міністерстві оборони України для відбору потрібних засобів 

індивідуального захистувійськових. Сама програма буде встановлена  в 

приватній локальній  мережі  у центральному науково-дослідницькому 

інституті, для запобігання несанкціоновано входу в інтерфейс програми. 

Також для більшого захисту інформації, було вирішено створити додаткову 

сторінку автентифікації, яка забезпечить ще один рівень захисту. 

 

Рисунок 4.1.1 – Початкова сторінка автентифікації 
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Після успішної автентифікації, в залежності від прав доступу 

користувача чи адміністратора, відбувається переадресація на головну 

сторінку програми з заздалегідь визначеними правами.  Головна сторінка 

користувача передбачає в собі 2 форми для класифікації та сортування 

доступної інформації в БД по таким параметрам: 

 ЗІЗ (бронежелет чи шолом). 

 Назва. 

 Тип. 

 Країна виробник. 

 Клас. 

 Вага. 

 Матеріал пластини. 

 Засіб ураження. 

 Коментарі випробувань. 

 Зображення. 

 

Рисунок 4.1.2 – Форма для швидкого сортування данних з БД 
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При переході за посиланням «Інші умови пошуку», користувачу 

доступне діалогове вікно з параметрами у вигляді випадаючого списку, де є 

змога вибору по вже існуючим заповненим полям в БД. 

 

Рисунок 4.1.3 – Форма детального сортування данних з БД 

 

За потреби, існує можливість перегляду кожного ЗІЗ більш детально, 

для цього потрібно скористатись посиланням «Переглянути». Користувач 

переадресовується на форму, в якій більш детально описаний кожен із 

параметрів ЗІЗ. 
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Рисунок 4.1.4 – Детальний огляд параметрів ЗІЗ 

 

Всі посилання на редагування, створення та можливість видалення 

одиниці ЗІЗ користувачу системи не доступні, і при можливому підборі 

посилання, користувач потрапляє на сторінку яка інформує про недостатність 

прав. 
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Рисунок 4.1.5 – Помилкова сторінка несанкціонованого входу 

 

При автентифікації з правами адміністратора, стають доступними 

наступні форми: 

 Форма занесення нового запису ЗІЗ в БД. 

 Панель управляння користувачами. 

У формі для занесення нового запису доступні всі поля параметрів для 

заповнення та введена обов’язкова перевірка наявності даних, при їх 

відсутності запис доданим не буде. Після успішного заповнення форми йде 

переадресація на створену одиницю ЗІЗ, з можливістю редагування всіх 

параметрів. 
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 Рисунок 4.1.6 – Форма занесення нового запису ЗІЗ в БД 

 

При переході в меню «Користувачі» буде відображено список 

існуючих користувачів та посилання на перегляд, редагування, створення та 

видалення користувача. 

 

 

Рисунок 4.1.7 – Форма відображення списку користувачів 
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Для редагування та створення нового користувача доступні такі поля: 

 Логін 

 Пароль 

 Ім’я користувача 

 Прізвище користувача 

 

Рисунок 4.1.8 – Редагування та створення користувача 

 

 

Рисунок 4.1.9 – Перегляд інформації користувача 
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4.2  Захист інформації в базі даних 

 

 

Для роботи з базою даних потрібно отримати доступ, для цього 

потрібно підключитися до серверу. Після відправки запиту, сервер повинен 

перевірити дані по базі даних безпеки. Після того як сервер знаходить введені 

дані в базі, він дозволяє користувачеві виконати доступ до бази даних. 

Всі особисті дані захищені за допомогою MD5 та при доступу до них 

через інтерфейс відображаються саме у такому форматі. 

В розробленому програмному продукті доступ до програми 

відбувається після введення користувачем імені та паролю (рисунок 5.1.1). 

Після введення даних програма виконує перевірку, якщо в базі існує дана 

комбінація імені та паролю – користувач отримує доступ до інформації, що 

зберігається в базі даних. 

Також сервер не буде доступний у вільному доступі, а буде 

знаходитись у закритій приватній мережі з зовнішнім захистом у виді 

фаєрвола, що забезпечить гарантії від зовнішніх атак на сервер. 
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Висновки до 4 розділу 

 

 

У цьому розділі було продемонстровано роботу програми, був 

здійснений огляд функціональних можливостей. Всі форми програмного 

забезпечення успішно протестовані з заповненими даними. Програмне 

забезпечення готове до використання. 

 



Змін.

.. 

Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

45 
ІМ11.09.1300.1118.ПЗ 

  

 

5 ОХОРОНА ПРАЦІ 

 

 

У дипломному проекті розроблено програмне забезпечення 

класифікації індивідуального захисту військовослужбовця та процес роботи з 

ним, тому, у даному розділі розглянуто шкідливі виробничі фактори, 

потенційні небезпеки при роботі з програмним забезпеченням (рис. 5.1).  

 

 

5.1 Кабінет робітників з програмним забезпеченням 

 

 

Площа приміщення – 20 м2. Штат працівників кабінету – 3 чоловіки. 

Вихідні дані до плану виробничого приміщення наведено у таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1 – Вихідні дані до плану виробничого приміщення 

 

 

№ 

Назва 

обладнання 

Марка обладнання 
Кількість, 

шт 

Позиція 

на 

схемі 

1 Шафа - 2 1 

2 Комп’ютер Тип  Intel PC/ATX. 

З блоком живлення 

300Вт. 

3 2 

3 Стіл - 3 3 

4 Стілець - 3 4 

5 Настільна лампа - 3 5 

6 Система кондиціювання 

повітря 

LG MS07AH 1 6 

7 Вікно - 1 7 

8 Радіатор AEG 586 1 8 
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9 Пожежна сигналізація Галеон 1 9 

10 Лампа ЛТБ 80 2 10 

11 Вогнегасник Вуглецевий ВВ2 1 11 

 

 

 

Рисунок 5.1 – План приміщення 

 

5.2 Оцінка потенційних небезпек і шкідливих виробничих факторів 

 

 

Визначено небезпечні і шкідливі виробничі фактори в кабінеті, що 

дозволять виявити небезпеки та розробити заходи по покращенню 

(нормалізації) умов праці (табл.5.2) [12]. 
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Таблиця 5.2 – Небезпечні і шкідливі виробничі фактори в процесі 

роботи з програмою 

Технологічна 

операція 

Небезпечні і шкідливі виробничі фактори 

Фізичні Хімічні Психофізичні 

 Робота з 

програмним 

забезпеченням 

класифікації 

індивідуального 

захисту 

військовослужбовця  

1. Підвищений рівень 

шуму 

2. Статична електрика 

3. Підвищений рівень 

випромінювань(екран) 

 

- 

 
- 

 

     

5.2.1 Мікроклімат 

 

 

У даному приміщенні забезпечуються необхідні параметри 

мікроклімату (табл. 5.3) [13]. 

Таблиця 6.3 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні 

№ Джерело зміни показників 

мікроклімату 

Наслідок 

1 Нагрівання комп’ютерної 

техніки 

Нагрівання відео приборів, процесора 

комп’ютера та вихід зі строю 

2 Висока температура повітря 

зовні (на вулиці) 

Напруженість та зменшеність 

працездатності працівника 

3 Низька температура повітря 

зовні (на вулиці) 

Некомфортні умови праці для 

працівника 
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4 Протяги Захворювання працівників, збільшення 

кількості пилу. 

У таблиці 5.4 розроблено заходи для того, щоб нормалізувати  

умови мікроклімату в приміщення [12,13]. 

 

Таблиця 6.4 – Заходи для нормалізації показників мікроклімату 

№ Заходи Реалізація 

1 Технічні 

 

в обл. Вмонтована система охолодження(масляна або 

повітряна) 

в 

прим 

т.п.р Система кондиціювання LG MS07AH, 

зволожувач повітря  

х.п.р Радіатор (6 секцій) AEG 586 

2 Організаційні Система автоматичного закривання дверей, 

вікон «КВЕД» 

3 ЗІЗ Одяг відповідний до температури і пори року 

 

  

5.2.2 Освітлення 

 

 

У запроектованому кабінеті присутнє природне та штучне освітлення 

(табл. 5.5). 

 

Таблиця 5.5 – Джерела небезпеки, пов’язані з освітленням 

№ Джерело небезпеки Наслідок 

1 Недостатнє місцеве освітлення Перенапруження і як наслідок 

порушення зору працівника, 

зниження рівня працездатності 

 

2 Підвищена яскравість світла 

3 Неправильне налаштування 

яскравості моніторів  
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У таблиці 5.6 наведено заходи для того, щоб нормалізувати освітлення – 

загальне, місцеве [13]. 

 

Таблиця 5.6 – Заходи уникнення наслідків ненормованого освітлення 

№ Заходи Реалізація 

 Технічні  

 

в обл. Екрани з захисними плівками та 

автоналаштуванням яскравості 

1 в прим. при нед. 

осв. 

 Додаткові джерела освітлення чи більш 

яскраві лампи ЛТБ  

2 при зайв. 

осв. 

Лампи ЛТБ меншої потужності та 

яскравості 

3 Організаційні Комфортна яскравість моніторів для фізичних 

особливостей працівника 

4 ЗІЗ Окуляри для комп’ютера 

 

 

5.2.3 Шум і вібрація 

 

 

Шум і вібрація виступають одним із негативних факторів, що 

впливають на роботу працівників (табл. 5.7) [14]. 

 

Таблиця 5.7 – Джерела шуму 

№ Джерело шуму Наслідок 

1 Система охолодження 

комп’ютера 

Пригнічення ЦНС, емоційна 

напруженість працівника, що може 

призвести до помилки в роботі 

 

2 Установки для 

кондиціювання повітря 

 

Після визначення джерел шуму та наслідків впливу, визначено заходи 

уникнення можливих небезпек (табл. 5.8). 
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Таблиця 5.8 – Заходи уникнення небезпек 

 

 

5.2.4 Випромінювання та статична електрика 

 

 

У даному розділі наведено джерела небезпечних випромінювань та 

наслідки для працівника при тривалому впливі (табл. 5.9). 

 

Таблиця 5.9 – Джерела випромінювань та статичної електрики 

№ Джерело небезпеки Наслідок 

1 Електромагнітне випромінювання 

від комп’ютера(екран та блок 

живлення) 

Болі у голові, сповільнення 

пульсу, порушення діяльності 

серцево-судинної системи 

2 Статична електрика внаслідок 

поляризації металевих частин 

комп'ютера 

Порушення ЦНС, нагрівання 

шкірного покрову, мимовільне 

скорочення м’язів 

 

Шляхи уникнення можливих небезпек наведено в таблиці 5.10 та 5.11. 

 

№ Заходи Реалізація 

1 Організаційні Раціональне розташування обладнання 

2 

Технічні 

сист.ох.комп. Встановлення масляного охолодження 

сист. 

кондиц. 
Малошумне обладнання LGMS07AH 

3 ЗІЗ Навушники Sony 
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Таблиця 5.10 – Заходи для уникнення небезпек спричинених 

випромінюванням 

 

Таблиця 5.11 – Заходи для уникнення небезпек спричинених статичною 

електрикою 

 

 

5.3 Небезпека враження людини електричним струмом 

 

 

Враження людини електричним струмом може спричинити ряд 

небезпечних наслідків (табл. 5.12) [13,14]. 

 

№ Заходи Реалізація 

1 Організаційні Проведення переривів з деяким інтервалом часу 

2 
Технічні 

 

в обл. 
Встановлення ЖК-моніторів.  Встановлення 

захисних плівок на монітор 

в прим. Захист металізованими шторами 

3 
ЗІЗ 

Спеціальні захисні окуляри від елетромагнітного 

випромінювання 

№ Заходи Реалізація 

1 
Організаційні 

Інструктажі для працівників по роботі зі 

статичними поверхнями 

2 

Технічні 
в обл. 

Заземлення устаткування та покриття його 

поверхні антистатичним засобом.  

в прим. Зволоження повітря зволожувачем Boneco 

3 ЗІЗ Не передбачено 
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Таблиця 5.12 – Джерела небезпеки 

№ Джерело небезпеки Наслідок 

1 Пошкоджені кабелі чи несправні 

вузли  

Ураження працівника струмом, як 

наслідок пошкодження шкірного 

покриву – опіки, механічні 

ушкодження; отримання інших 

електротравм, що можуть стати 

летальними для працівника 

2 Деталі комп’ютерної техніки, що 

знаходяться під напругою 

3 Відсутність ізоляції 

 

Потрібно чітко визначити заходи, щоб уникнути травматизму 

працівників внаслідок враження електричним струмом (табл. 6.13) [15]. 

 

Таблиця 5.13 – Заходи для уникнення травматизму 

№ Заходи Реалізація 

1 Організаційні Перевірка електричних апаратів за допомогою 

мегомметра не менше одного разу на рік. Малі 

напруги, захисне розділення мереж, профілактика 

пошкодження ізоляції, розміщення неізольованих 

струмоведучих елементів на недоступній висоті 2,5 

м від підлоги, захисне заземлення, захисне 

відключення. Інструктажі з правил електробезпеки 

2 Технічні в обл. Своєчасна заміна будь-яких деталей комп’ютерної 

техніки, що вийшли з ладу чи пошкоджені 

в прим. Пристрої захисного відключення мережі з часом 

спрацьовування не більше 0,05с марки ВА 04-36. 

3 ЗІЗ Не передбачено 
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5.4 Небезпека пожежі 

  

 

Пожежа – найгірше, що може статися в приміщенні, тому потрібно 

визначити основні джерела можливості спричинення пожежі (табл. 5.14) [16]. 

 

Таблиця 5.14 – Джерела небезпеки 

№ Джерело небезпеки Небезпечний 

фактор 

Наслідок 

1 Несправності 

електропроводки, 

розеток 

Коротке замикання 

або пробій ізоляції 

 

Виникнення пожежі, яка 

спричинить травматизм 

працівників; завдасть 

негативного впливу ЦНС, 

серцево-судинній, дихальній 

системам, можливі летальні 

випадки. Також знищення 

цінного устаткування, 

матеріалів 

2 Щільність проводки Oплавлення ізоляції 

3 Загоряння будівлі 

внаслідок зовнішніх 

впливів 

Виникнення пожежі 

чи вибуху 

4 Недотримання 

заходів пожежної 

безпеки 

Загоряння 

матеріалів, 

устаткування 

5 Матеріали і 

речовини, схильні 

до займання 

Загоряння 

матеріалів 

 

Важливим етапом є розроблення заходів для попереджння виникнення 

пожежі в кабінеті (табл. 5.15) [17]. 
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Таблиця 5.15 – Заходи попередження пожежі  

№ Заходи Реалізація 

1 Організаційні Плановий огляд усього обладнання, вчасне 

виявлення і усування несправності. Плановий 

інструктаж з техніки безпеки та евакуації. 

Безпечнерозташування елементів електронних схем 

один від одного (дроти,кабелі) 

2 Технічні в обл. Обладнання найбільш стійке до пошкоджень.  

в прим. Автоматичнізасобигасінняпожеж «Галеон» 

тасигналізації, 

щозабезпечуютьсповіщанняпропочатокпожежі. 

Використання вуглекислотних вогнегасників ВВ2. 

3 ЗІЗ Протигази, респіратори та маски, захисний одяг. 
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Висновки до 5 розділу 

 

 

1. Спроектовано кабінет робітників програмного забезпечення 

класифікації індивідуального захисту військовослужбовців. 

2. Визначено усі можливі джерела небезпек у даному приміщенні, що 

стосуються умов мікроклімату, освітлення, шуму, статичної електрики тощо. 

3. Розроблено технічні, організаційні та ЗІЗ для уникнення виникнення 

можливих небезпек. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

 

У процесі розробки дипломної роботи було створено програмне 

забезпечення для класифікації індивідуальних засобів захисту. 

Створене програмне забезпечення дозволяє: 

- створення форми ЗІЗ та її редагування; 

- сортування всіх записів БД по заданим параметрам; 

- кабінет користувача; 

- можливість редагування даних користувачів; 

- видалення ЗІЗ; 

Програмне забезпечення буде використовуватись у інституті озброєння 

та військової техніки Збройних Сил України при міністерстві оборони 

України, для якісного визначення потрібних ЗІЗ та проведення подальших 

закупівель. 
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ДОДАТОК А 

Products.php 

<?php 

class Products extends CActiveRecord 

{ 

     public $del_img; 

  

 

 public function tableName() 

 { 

  return 'products'; 

 } 

 public function rules() 

 { 

   

  return array( 

            array('del_img', 'boolean'), 

value', 'required'), 

   array('weight', 'numerical', 'integerOnly'=>true), 

   array('name, type, country, class, material, defeat, value', 'length', 

'max'=>255), 

    

  ); 

 } 

 

  

 public function relations() 

 { 



Змін.

.. 

Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

60 
ІМ11.09.1300.1118.ПЗ 

  

 

  ); 

 } 

 

 public function attributeLabels() 

 { 

  return array( 

   'id' => 'ID', 

   'name' => 'Назва', 

   'type' => 'Тип', 

   'country' => 'Країна виробник', 

   'class' => 'Клас', 

   'weight' => 'Вага', 

   'material' => 'Матеріал пластини', 

   'defeat' => 'Засіб ураження', 

   'comments' => 'Коментарі випробувань', 

   'image' => 'Зображення', 

   'value' => 'Продукт', 

            'del_img'=>'Видалити зображення?', 

  ); 

 } 

 

  

 public function search() 

 { 

   

 

  $criteria=new CDbCriteria; 
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  $criteria->compare('id',$this->id); 

  $criteria->compare('name',$this->name,true); 

  $criteria->compare('type',$this->type,true); 

  $criteria->compare('country',$this->country,true); 

  $criteria->compare('class',$this->class,true); 

  $criteria->compare('weight',$this->weight); 

  $criteria->compare('material',$this->material,true); 

  $criteria->compare('defeat',$this->defeat,true); 

  $criteria->compare('comments',$this->comments,true); 

  //$criteria->compare('image',$this->image,true); 

  $criteria->compare('value',$this->value,true); 

 

 

  return new CActiveDataProvider($this, array( 

            'pagination'=>array( 

                'pageSize'=>10, 

            ), 

   'criteria'=>$criteria, 

  )); 

 } 

 

 public static function model($className=__CLASS__) 

 { 

  return parent::model($className); 

 } 

} 

 

LoginForm.php 
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<?php 

 

class LoginForm extends CFormModel 

{ 

 public $username; 

 public $password; 

 public $rememberMe; 

 

 private $_identity; 

 

 /** 

  * Declares the validation rules. 

  

 public function rules() 

 { 

  return array( 

    

  ); 

 } 

 

  

 public function attributeLabels() 

 { 

  return array( 

   'rememberMe'=>"Запам'ятати мене", 

            'username' => 'Логін', 

            'password' => 'Пароль', 
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  ); 

 } 

 

  

 public function authenticate($attribute,$params) 

 { 

  if(!$this->hasErrors()) 

  { 

   $this->_identity=new UserIdentity($this->username,$this-

>password); 

   if(!$this->_identity->authenticate()) 

    $this->addError('password','Incorrect username or 

password.'); 

  } 

 } 

 

 public function login() 

 { 

  if($this->_identity===null) 

  { 

   $this->_identity=new UserIdentity($this->username,$this-

>password); 

   $this->_identity->authenticate(); 

  } 

  if($this->_identity->errorCode===UserIdentity::ERROR_NONE) 

  { 

   $duration=$this->rememberMe ? 3600*24*30 : 0; // 30 days 

   Yii::app()->user->login($this->_identity,$duration); 
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   return true; 

  } 

  else 

   return false; 

 } 

} 


