АНОТАЦІЯ
Розмір пояснювальної записки становить 80 сторінок. Записка містить
11 ілюстрацій та 26 таблиць. Загалом опрацьовано та використано 27 джерел.
В даній роботі розроблено програмний продукт на базі операційної системи
Windows для кількісної оцінки зон акінезії лівого шлуночка серця з аневризмою.
Розглядаються основні методи проектування та розробки програмних продуктів з
використанням Windows API. Увага також приділяється таким елементам
середовища Visual Studio 15 як засоби дотаткової бібліотеки OpenGL, оскільки з
їх допомогою реалізуються процеси візуалізації.
Розробка була здійснена засобами середовища розробки Visual Studio,
програмного інтерфейсу OpenGL та графічного редактора Adobe Photoshop CC.
У розділі з охорони праці проводиться аналіз можливих небезпек при роботі
з комп'ютером та апаратом УЗД, оскільки з його допо приймаються заходи щодо
зменшення негативних факторів, таких як небезпека випромнювання, ураження
електричним струмом тощо.
Ключові слова: аневризма, комп’ютеризована система.

ABSTRACT

Size of the explanatory note is 80 pages. The note contains 11 illustrations and 26
tables. Total processed and used 27 sources.
The software on a Windows operating system to quantify zones of akinesia of the
left ventricular aneurysm was developed in this work. Сonsidered main methods of
designing and software using the Windows API. Attention is paid to Visual Studio 15
environment elements such as a means additionally library OpenGL, because through
them carried visualizing processes.
Development was carried out by means of the development environment Visual
Studio, the user interface OpenGL and graphics editor Adobe Photoshop CC.
In the section of the safety is making the analysis of potential hazards with
computer working and MU scan, improve measures to reduce the negative factors, such
as danger of radiation, electric shock, etc.
Keywords: aneurysm, computerized system.
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ВСТУП
Життя сучасної людини сповнене метушні та різних проблем. Ми не
помічаємо, але на фоні буденності все більша і більша кількість людей
страждає від порушень серцево-судинної системи. Це призводить до різного
роду захворювань. За даними ВООЗ, серцево-судинні захворювання є
головною причиною смерті більшості людей в усьому світі [1].
За їх даними, у 2004 році від цих хвороб померло близько 7 мільйонів
чоловік, що становило близько 29% від загального числа смертей по всьому
світу на той час. За останніми даними 2012 року цей відсоток зріс ще на два
пункти, а кількість смертей сягнула 17,5 мільйонів людей. Ситуація свідчить
про значне зростання і прогресування поширення захворювань ССС. Це
означає, що до розгляду цього питання необхідно поставитися з усією
важливістю [2].
Тема дипломної роботи пов’язана із захворюваннями серцево-судинної
хвороби. Зокрема, ПАЛШ. Її діагностика та лікування.
Програмне забезпечення «Комп'ютеризована система для кількісної
оцінки зон акінезії лівого шлуночка серця з аневризмою» розробляється за
для того, щоб надати лікарю допомогу при лікуванні ПАЛШ. Зокрема,
завдяки даній комп’ютеризованій системі можна більш точно визначати
необхідність проведення операції та оцінити ризики.
Лікування аневризм хірургічне. Медикаментозна терапія не є дієвою і
використовується лише при підготовці хворого до операції.
Операція можливо виконана у хворих із серцевою недостатністю I - II
стадії. Показаннями до призначення операції є: наростання серцевої
недостатності,

підвищення

числа

нападів

стенокардії,

важкі

форми

шлуночкових аритмій, тромбоемболії судин. При III стадії серцевої
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недостатності, важких трансформаціях внутрішніх органів, цукровому
діабеті, злоякісних пухлинах операція протипоказана.
Метою роботи є представлення вичерпної інформації стосовно КДО,
КСО, ФВ та УО шлуночка з аневризмою для лікаря.
Актуальність

роботи

обумовлена

відсутнісю

аналогів

даної

комп’ютеризоавної системи та необхідністю у її використанні.
Для досягнення поставленої мети були поставлені такі задачі :
- провести аналіз методів та засобів розробки програмних продуктів
для ОС Windows;
- визначити

основні

структурні

та

функціональні

вимоги

до

програмного продукту з кількісної оцінки зон акінезії лівого
шлуночка серця з аневризмою;
- реалізувати програмну частину комп’ютеризованої системи для
обраної ОС;
Методи розробки: діагностика аневризми лівого шлуночка; аналіз
вхідного зображення шляхом застосування алгоритмів сегментації та
знаходження контурів; компоненти пакету Windows API [2].
Практична цінність: розроблений в даній дипломній роботі прграмний
продукт можна використовувати для швиткого та точного аналізу зон акінезії
лівого шлуночка із аневризмою за відсутності безпосереднього доступу до
діагностуючих апаратів.
Новизна полягає у відсутності аналогів даного програмного продукту
та можливості його

використання безпосередньо на персональному

комп’ютері лікаря [3, 4].
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1

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

Аневризми лівого шлуночка
Аневризма лівого шлуночка (ЛШ) є одним з найбільш важких
ускладнень трансмурального інфаркту міокарда. Постінфарктна аневризма
ЛШ являє собою трансмуральний фіброзний рубець із характерною гладкою
внутрішньою поверхнею позбавленої трабекулярного апарата. Стінка ЛШ у
цій зоні звичайно стоншена, і як внутрішня, так і зовнішня поверхня вибухає
назовні. Під час систоли, залучені сегменти ЛШ акінетичні ( без руху) або
дискінетичні (з характерним парадоксальним рухом). Справжня аневризма
ЛШ включає випинання стінки ЛШ, у той час як псевдо аневризма ЛШ - це,
фактично, розрив стінки ЛШ, заключений у навколишній перикард.
В

80-90

%

випадків

аневризма

розташовується

у

передньо-

перетинково-верхівковій області ЛШ. Така домінуюча локалізація аневризми
відповідає частоті атеросклеротичного ураження та тромбозу передньої
міжшлуночкової гілки лівої коронарної артерії (ПМШГ ЛКА). В одиночних
випадках аневризми локалізуються по бічній стінці ЛШ і в 5-10 % випадків –
по задній стінці ЛШ. Задні аневризми ЛШ у половині випадків є
псевдоаневризмами, у той час як передні-перетинкові аневризми ЛШ
звичайно справжні. Також задні аневризми частіше сполучаються з
постінфарктною мітральною недостатністю.
Поширеність аневризм ЛШ серед пацієнт, що перенесли інфаркт
міокарда, становить від 10% до 35%. Серед обстежених пацієнтів, по даним
СASS 7,6% мають ангіографично доведену аневризму ЛШ. Загальна
поширеність аневризм ЛШ може трохи знизитися у зв'язку із застосуванням
тромболітичних засобів і реваскуляризації після перенесення інфаркту
міокарда.
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Більше 95% справжніх аневризм ЛШ викликані ІХС і інфарктом
міокарда (ІМ). Справжні аневризми ЛШ можуть також бути спровоковані
травмою, хворобою Шагаса або саркоідозом. Зареєстрована також невелика
кількість вроджених аневризм ЛШ, які одержали назву дивертикул ЛШ.
Псевдоаневризми ЛШ звичайно викликані повільним розривом
міокарда ЛШ протяглм 5- 10 днів після ГІМ, що часто відбувається при
тромбозі гілок, що огинають, коронарні артерії. Псевдоаневризми можуть
бути також спровоковані субмітральним розривом стінки ЛШ, а також
наслідком заміни мітрального клапана з резекцією апарата мітрального
клапана.

Псевдоаневризма

ЛШ

може

бути

результатом

септичного

перікардиту або будь-якої попередньої операції на ЛШ, кільці аорти або
мітральному кільці.
Постінфарктна аневризма лівого шлуночка (рис. 1.1) (ПАЛШ) являє
собою

трансмуральний

фіброзний

рубець

із

характерною

гладкою

внутрішньою поверхнею позбавленої трабекулярного апарата [3].

Рисунок 1.1 - Постінфарктна аневризма лівого шлуночка
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Коронаровентрікулографія є «золотим» стандартом для виявлення
аневризми ЛШ. Діагностика проводиться шляхом реєстрації великої зони
діскінезії або акінезії, в основному на верхівці і передньо-септальній стінці
ЛШ. Іноді вентрікулографія може також допомогти виявити пристінковий
тромб.
Сегментація — це процес розділення цифрового зображення на
декілька сегментів (множина пікселів, які часто називають суперпікселями).
Ціль сегментації полягає у спрощенні і/або зміні представлення зображення,
щоб його було простіше і легше аналізувати. Сегментація зображень — це
процес присвоєння таких міток кожному пікселю зображення, що пікселі з
однаковими мітками мають спільні візуальні характеристики [4].
При аневризмі ЛШ на електрокардіограмі діагностуються патологічний
зубець Q у відведеннях, що відповідають передній стінці ЛШ, у комбінації з
элевацией сегмента ST. Рентгенівський знімок грудної клітини показує
збільшення ЛШ і кардіомегалію, але рентген грудної клітини не завжди
прийнятний для діагностики аневризми ЛШ.
Коронаровентрікулографія є «золотим» стандартом для виявлення
аневризми ЛШ. Діагностика проводиться шляхом реєстрації великої зони
діскінезії або акінезії, в основному на верхівці і передньо-септальній стінці
ЛШ. Іноді вентрікулографія може також допомогти виявити пристінковий
тромб.
Двомірна ехокардіографія (ЕхоКГ) також є високо чутливим і
специфічним методом діагностики аневризми ЛШ. Пристінковий тромб або
регургітація мітрального клапана легко визначаються за допомогою Ехокг.
ЕхоКГ також ефективна для визначення різниці між справжньою і
псевдо аневризмою, демонструє дефект стінки ЛШ.
Томографічна тривимірна ЕхоКГ і ядерно-магнітний резонанс (ЯМР) найбільш надійні методи оцінки обсягу ЛШ при наявності аневризми.
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Радіонуклідна

ангіографія,

позитронна

сцинтіографія

допомагають

розрізнити на ранній стадії після інфаркту справжню аневризму від
приглушеного міокарда. ЯМР точно відображає аневризму ЛШ і є надійним
методом

для

визначення

пристінкового

тромбу.

Проведення

мультиспіральної комп'ютерної томографії є новим і багатообіцяючим
методом у діагностиці аневризми ЛШ.
У хворих із асимптомними аневризмами ЛШ прогноз відносно
сприятливий, внаслідок чого оперативне лікування не показане. Однак при
наявності найменшого ризику для пацієнтів з ІХС рекомендується проводити
оперативне лікування навіть при мінімальних симптомах.
Оперативне втручання показане при наявності стенокардії, застійної
СН або шлуночкових тахікардіях. Для пацієнтів з такими симптомами
операція забезпечує кращий результат, чим проведення медикаментозної
терапії. Показаннями до операції при дискінетичній або акінетичній
аневризмі ЛШ є дилятація ЛШ, збільшення індексу кінцево-систолічного
об‖єму ЛШ (більш 80 мол/м2) і кінцево-діастолічного об‖єму (більш 120
мол/м2). Такий об'ємний критерій, однак, важко визначається через технічну
складність виміру об‖єму ЛШ при наявності аневризми. Оскільки на
результат не впливає акінетична або дискінетична природа аневризми, є дані,
що сама по собі дискінезия не є передумовою для проведення операції [3].
Операція також показана пацієнтам при повільному розриві міокарда
з/або

без

розвитку

псевдоаневризми

аневризми.

Схожа

ситуація

спостерігається з вродженими аневризмами, вони теж мають небезпеку
розриву, і повинні бути прооперовані незалежно від наявності симптомів.
Зрідка емболія є показанням до операції для пацієнтів, що пройшли
лікування, підданих високому ризику повторної тромбоэмболії. Значення
операції для асимптомних пацієнтів з великою аневризмою, або аневризмою
що розвивається, в даний момент є недоведеним.
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Відносні протипоказання до операції аневризми ЛШ наступні: ризик
анестезії, ослаблена функція міокарда навколо аневризми, серцевий індекс
менше 2.0 л/хв/м2, значна мітральна регургітація, нежиттєздатний міокард і
відсутність окремої, тонкостінної аневризми із чіткими межами.
Діагностика та усунення аневризми
Ехокардіографія (ЕхоКГ) — це діагностична процедура, цілью якої
являється обстеження серця та його клапанного апарату за допомогою
ультразвуку. Вона являє собою метод діагностки, без якого важко уявити
сучасну кардіологію. Обстеження допомогає оцінити товщину та рухливість
серцевого м`яза, структуру та роботу клапанів, виявити вади серця, пухлини
та тромби, виміряти зону враження після перенесеного інфаркту.
При проведені обстеження пацієнт не відчуває ніякого дискомфорту,
від нього вимагається деякий час лежати на кушетці нерухомо. Спеціальної
підготовки для даної процедури не потребується — ви можете харчуватися та
приймати ліки. При цьому виключені больові відчуття, процедура не
викликає ускладнень та немає побічних ефектів. Використаний в процесі гель
не викликає подразнень та легко видаляється з шкіри. Вся процедура, в
залежності від складності, займає не більше 45 хвилин. Ехокардіографія
показана при ішемічній хворобі серця, болях неясної природи в області
серця, вродженних або набутих вадах серця. Приводом для його проведення
можуть бути зміни на електрокардіограмі, шуми в сердці, порушення ритму,
гіпертонічна хвороба, наявність ознак серцевої недостатності.
Найбільш частою причиною кардіалгій у людей молодого віку є
перевтома, стрес та гіпокаліемія (недостатність калія). Інколи у даної
категорії хворих можна спостерігати незначне пролабування передньої
стулки мітрального клапану в поржнину лівого передсердя,що є варіантом
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норми для молодих людей та дітей. Данний пролапс неможна перппутати з
патолгічним,

які

мають

органічні

зміни

стулок

(наприклад,

при

міксоматозній дегенерації) [6].
Коронаровентрикулографія

(КВГ)

-

це

найбільш

точний

малотравматичний метод, що дозволяє обстежити особливості анатомії судин
серця, локалізацію, ступінь і протяжність їх уражень. Ця діагностична
процедура має величезну важливість для правильного вибору оптимального
методу подальшого лікування пацієнта з ішемічною хворобою серця. У
складних діагностичних випадках проведення коронаровентрікулографії
застосовується для уточнення діагнозу , перебігу захворювання та вибору
оптимальної тактики лікування. З накопиченням досвіду, коронарографія в
даний час є відносно безпечним методом діагностики [7]. Після проведення
коронарографії визначаються рекомендації щодо вибору подальшого методу
лікування

захворювання

(корекція

медикаментозної

терапії,

балонна

ангіопластика, стентування або аортокоронарне шунтування). Незважаючи
на наявність неінвазивних методів обстеження, коронарографія є "золотим
стандартом» у діагностиці ішемічної хвороби серця, так як на сьогоднішній
день це найбільш інформативний з існуючих методів досліджень, Що
дозволяє точно визначити деталі анатомічної будови і обструктивних
уражень коронарного русла [8].
Залежно від місця розташування аневризми кровотік, можливо,
повинен бути переведений на апарат штучного кровообігу. Він буде
тимчасово виконувати роботу серця і легенів.
В області аневризми буде зроблений розріз. Він може бути в черевній
порожнині або грудей. Аорта буде затиснута вище і нижче аневризми.
Доктор відкриє аневризму і очистить її зсередини. Трансплантат вшивається
в місці розрізу всередину аорти. Тканина аневризми обертається навколо
трансплантата.
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Коли трансплантат буде встановлений на місці, затискачі знімаються.
Це дозволить кровотоку знову йти через аорту. Розріз закривається, з
використанням

стібків

або

скріпок.

Область

операції

закривається

стерильною пов'язкою.Деякі аневризми можна оперувати без лапаротомії
(розкриття черевної порожнини). Замість цього операція проводитися через
пункції, зроблені в артеріях паху. Але цей тип процедури підходить не всім
пацієнтам. Кращий варіант операції необхідно обговорити з лікарем [9].

Рисунок 1.2 – Операція аневризмектомії
Мова програмування C#
Аневризма лівого шлуночка (ЛШ) є одним з найбільш важких
ускладнень трансмурального інфаркту міокарда. Постінфарктна аневризма
ЛШ являє собою трансмуральний фіброзний рубець із характерною гладкою
внутрішньою поверхнею позбавленої трабекулярного апарата. Стінка ЛШ у
цій зоні звичайно стоншена, і як внутрішня, так і зовнішня поверхня вибухає
назовні. Під час систоли, залучені сегменти ЛШ акінетичні ( без руху) або
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дискінетичні (з характерним парадоксальним рухом). Справжня аневризма
ЛШ включає випинання стінки ЛШ, у той час як псевдо аневризма ЛШ - це,
фактично, розрив стінки ЛШ, заключений у навколишній перикард.
В

80-90

%

випадків

аневризма

розташовується

у

передньо-

перетинково-верхівковій області ЛШ. Така домінуюча локалізація аневризми
відповідає частоті атеросклеротичного ураження та тромбозу передньої
міжшлуночкової гілки лівої коронарної артерії (ПМШГ ЛКА). В одиночних
випадках аневризми локалізуються по бічній стінці ЛШ і в 5-10 % випадків –
по задній стінці ЛШ. Задні аневризми ЛШ у половині випадків є
псевдоаневризмами, у той час як передні-перетинкові аневризми ЛШ
звичайно справжні. Також задні аневризми частіше сполучаються з
постінфарктною мітральною недостатністю.
Поширеність аневризм ЛШ серед пацієнт, що перенесли інфаркт
міокарда, становить від 10% до 35%. Серед обстежених пацієнтів, по даним
СASS 7,6% мають ангіографично доведену аневризму ЛШ. Загальна
поширеність аневризм ЛШ може трохи знизитися у зв'язку із застосуванням
тромболітичних засобів і реваскуляризації після перенесення інфаркту
міокарда.
Більше 95% справжніх аневризм ЛШ викликані ІХС і інфарктом
міокарда (ІМ). Справжні аневризми ЛШ можуть також бути спровоковані
травмою, хворобою Шагаса або саркоідозом. Зареєстрована також невелика
кількість вроджених аневризм ЛШ, які одержали назву дивертикул ЛШ.
Псевдоаневризми ЛШ звичайно викликані повільним розривом
міокарда ЛШ протяглм 5- 10 днів після ГІМ, що часто відбувається при
тромбозі гілок, що огинають, коронарні артерії. Псевдоаневризми можуть
бути також спровоковані субмітральним розривом стінки ЛШ, а також
наслідком заміни мітрального клапана з резекцією апарата мітрального
клапана.

Псевдоаневризма
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перікардиту або будь-якої попередньої операції на ЛШ, кільці аорти або
мітральному кільці.
1.1.1 Швидкість розробки
С # дозволяє стартувати розробку швидше, а це дозволяє швидше
отримати прототип рішення. Швидкість розробки на С # на початкових
етапах проекту значно вище в порівнянні з С ++.
Однак, коли інфраструктура проекту створена, основні підходи та
бібліотеки обрані, а білд налаштований, швидкість розробки на С ++, і
швидкість розробки на С # стають приблизно однаковими.
Таким чином, в коротких малобюджетних проектах С # матиме
перевагу по швидкості розробки, але в довгих і відносно дорогих дану
перевагу буде незначним.
1.1.2 Кросплатформенність
С

++

кросплатформенність

за

фактом,

хоча

і

з

деякими

застереженнями, додатковими витратами, а також бінарної несумісність між
платформами.
C #, по факту, виявився не кросплатформеннию, незважаючи на
існування неофіційних .net оточень під різними платформами і навіть
потенційну бінарну сумісність між платформами.
C # спроектований бути кросплатформенним, проте його розвиток не
пішло в цьому напрямку. Тому під Windows, утворилася досить повна .net
інфраструктура; на інших же платформах рівноцінної інфраструктури не
з'явилося.
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При цьому для розробки на С ++, склалася практично рівноцінна
інфраструктура на більшості існуючих платформ, є маса бібліотек, які
скомпільовані або можуть бути скомпільовані під будь-які існуючі
платформи. Саме тому існує величезна кількість міжплатформенних додатків
і

бібліотек

різного

масштабу,

написаних

на

С

++

на

ряду

з

кросплатформенних бібліотеками є і бібліотеки специфічні для окремих
платформ. Все це дає практичний рівноцінні шанси для розвитку додатків на
різних платформах.
І хоча С # можливо використовувати для побудови додатків під
Windows, що не-Платформи, проблеми, викликані використанням .net в неWindows оточенні, зводять на Сашко БАГАТО Pегістрація Переваги Вибору
C #. Тому рекомендувати його для кроссплатформенного використання
можна хіба що якщо код на C # вже написаний. При цьому треба чітко
розуміти, що в перспективі це буде приносити додаткові витрати на
підтримку.
1.1.3 Продуктивність коду і вимогливість до ресурсів
Очевидним є факт того, що можливості з оптимізації некерований Коду
куди ширше, ніж можливості по оптимізації вдалося Коду. Таким чином,
пікова продуктивність коду досяжна тільки в некерований виконанні, тобто в
межі, майже будь-яка задача на С ++, може бути вирішена з меншими
вимогами до ресурсів. Тому у важких завданнях, пов'язаних з обробкою
великої кількості даних, С ++, має сильні переваги перед С #.
Але варто розуміти, що при виборі неправильного підходу, на С ++,
цілком можна написати код, який буде працювати повільніше коду на C #,
що виконує тугіше задачу.
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Якщо говорити про сукупності суб'єктивних «простоти розробки»,
«краси коду» і об'єктивної продуктивності, то використовуючи C # простіше
написати код, що задовольняє цим критеріям одночасно. Однак це не
означає, що продуктивний код на С ++, обов'язково буде страшним або
складним для сприйняття, просто при його написанні потрібно більш
«творчий» підхід для задоволення перерахованих критеріїв одночасно.
Фундаментальні основи переваг С ++, у можливості писати код, який
буде виконуватися безпосередньо процесором, і можливості прямої роботи з
пам'яттю. Звичайно, свобода дає більше можливостей створити собі
проблеми, але в ряді випадків це краще, ніж неможливість подолання стелі
продуктивності. І ця стеля цілком може призвести, наприклад, до того, що
під вирішення завдання, для якого б вистачило одного хорошого сервера, вам
доведеться збирати ферму з декількох серверів, або ж до того, що ваш
додаток буде вимагати «топового» заліза на завдання, для яких вистачило б
заліза випущеного років тому 7-10.
1.1.4 4. Бібліотеки
Відмінність асортименту С ++ і С # бібліотек в тому, що С ++ бібліотек
більше, вони мають велику історію, за яку стали непогано налагоджені і
оптимізовані, часто кросплатформенних, багато з відкритим кодом. Однак
при всіх позитивних сторонах С ++ бібліотеки як мають дуже різну, часто
навіть архаїчну архітектуру, часто вже не об'єктний, структурно-а
процедурний інтерфейс. Пов'язано це з тим, що багато чого С ++ бібліотеки
це З бібліотеки.
Інша неприємна особливість С ++ бібліотек - це створення і
перевизначення своїх базових типів. Багато С ++ бібліотеки заводять свої
типи рядків, контейнерів, скасовують деякі базові типи. Для цього є логічні
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пояснення

(краща

продуктивність,

підтримка

кросплатформенних,

відсутність відповідних типів на момент написання бібліотеки), проте все це
не додає зручності використання і краси коду. Базові ж С ++ бібліотеки
дають не так багато, як дають стандартні бібліотеки С #, тому підбір
правильних бібліотек для проекту С ++ - це завдання, необхідна навіть у
порівняно простих проектах.
Однак не все так страшно, С ++, для є чимало й «красивих» бібліотек.
Та й базові бібліотеки постійно розширюються. Питання часто лише в тому,
яких жертв потребують дана краса.
У С # перерахованих вище проблем значно менше. Величезна кількість
бібліотек з .net йде в базі, плюс до них безліч вільно доступних бібліотек, це
покриває практично всі першорядні завдання розробки під Windows.
Наявність великої кількості стандартних типів майже позбавляє від бібліотек,
де базові типи перевизначені. І в силу того, що бібліотеки С # порівняно
молоді, - інтерфейси бібліотек, як правило, краще вписуються в ті чи інші
шаблони проектування, що часто спрощує їх вивчення.
Проте ж при найближчому розгляді великий шанс, що під вашу
специфічну задачу С # бібліотеки бракуватиме, більше того, може виявитися,
що і вирішувати таке завдання на С # достатньо не ефективно, тому подібної
бібліотеки чи не з'явиться і в майбутньому, а якщо і з'явиться , то буде
працювати недостатньо швидко.
Друга неприємна особливість бібліотек С # в тому, що багато з них є
просто обгорткою над некерованим бібліотеками, що буде завжди приводити
до втрат продуктивності на конверсіях типів, і створювати додаткові
проблеми налагодження та розповсюдження.
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1.1.5 Зручність налагодження
Можна було б просто сказати, що під вікна, С # помітно зручніше
налагоджувати і на цьому зупинитися.
Однак якщо з якоїсь причини у вас на ряду з mananged кодом з C #
збирання використовується unmanаged, то його налагодження буде стане
більш складна у порівнянні зі звичайною налагодженням unmamanged Коду з
С ++.
1.1.6 Мова і Синтаксис
З першого погляду код С ++ і С # дуже схожий зовні. Але різноманіття
коду на С ++, більше, адже С ++ є одночасно і С і С ++, С ++ і 0х і все це ви
можете використовувати одночасно (звичайно, якщо це підтримує ваш
компілятор).
С # ж, це тільки в C #, хоча його синтаксис постійно розширюється.
Код на С #, як правило, виглядає простіше і лаконічніше, ніж код С ++ (хоча
це не завжди можна було сказати про перші версії С #). Мовні конструкції С
++ і С # дуже схожі, проте істотні відмінності можна знайти в деталях.
Якщо С ++ можна дорікнути за відсутність «в базі» відображення,
пізнього зв'язування і збірки сміття. Те С # треба дорікнути за відсутність
повноцінних деструкторів, відсутність повноцінних макросів, досить грубу
настройку спадкування, відсутність константних методів і членів, відсутність
глобальним методів (процедур), дуже обмежену підтримку шаблонів, список
можна продовжувати ... Однак жити без всього цього цілком можна як у С ++
випадку, так і у випадку C #.
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Синтаксис С #, мабуть, можна назвати спрощеною версією С ++, таким
чином С #, як і будь-яке спрощення, одночасно несе і позитивний і
негативний ефекти.
Варто сказати, що більш складний код часто легше пишеться і
аналізується, якщо написаний більш простою мовою. З цієї позиції,
використовуючи С #, менше шансів допустити помилку в принципово
складному коді і більше шансів написати чистий код, володіючи тими ж
ресурсами. Це може бути корисно при вирішенні досить складних, але не
вимогливих до продуктивності завдань. Однак при цьому більшу кількість
«синтетики» в С # робить менше оцінку продуктивності коду за його
«зовнішнім виглядом».
1.1.7 Вартість підтримки
У підтримці додатків великої різниці між С ++ і С # немає. Хоча варто
розуміти, що деякі баги в додатках, написаних на C #, .net засобами
виправити неможливо і при необхідності їх виправити вартість підтримки
може істотно зрости. Проте якщо говорити про рефакторінгу, то найчастіше
додатки, написані на C #, рефактору трохи дешевше.
1.1.8 Ризики
Мабуть, основний ризик використання C # - це сильна зав'язка на
Microsoft. Звичайно, навряд чи Microsoft кудись зникне в найближчому
майбутньому, але варто розуміти, що Microsoft - це комерційна організація,
метою якої є отримання прибутку, а для прибутку потрібні продажу своєї
продукції. Тому в інтересах Microsoft розгортати розробку на C # і .net так,
щоб це приводило до продажів нової продукції Microsoft. Так що якщо
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інтереси вашої розробки будуть не відповідати інтересам Microsoft, рано чи
пізно це може призвести до проблем.
Ризики використання С ++ теж є, але це інші ризики. Основним я б
назвав проблеми, пов'язані з бінарної сумісністю бібліотек. Якщо ваші
бібліотеки не в исходниках, то вам важливо щоб вони були сумісні.
Наприклад, перехід на інший під час виконання буде можливий тільки при
перестроюванні або отриманні нових версій бібліотек, робота ж декількох
виконуваних ів в одному процесі може призводити до проблем взаємодії. Все
це може істотно здорожити розвиток проекту.
Поряд з ризиками розвитку, є й ризики низькоякісного коду. Оскільки
С # менш вимогливий до розробнику, ймовірність появи коду низької якості
на С # в середньому вище, ніж у випадку С ++. При критичній масі подібного
коду це може створити серйозні проблеми в роботі програми.
У разі С ++ ситуація з низькоякісних кодом дещо краще, тому шанси на
виживання у поганого коду нижче, однак панацеєю від поганого коду С ++
звичайно не є.
1.1.9 Самодостатність додатків
Повної самодостатності додатків немає ні в C ++ ні у С #. Для С ++ так
чи інакше потрібний виконання, а для C # .NET Framework.
Однак хотілося б відзначити, що рантайм С ++, як і будь-яка інша
бібліотека, може бути статичний лінкуватися у виконуваний модуль, таким
чином виконуваний модуль може містити все необхідне для роботи, і за
рахунок чого стане самодостатнім, у разі С # таке, стандартними засобами не
реалізовується.
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Windows Forms та OpenGL
Windows Forms - прикладний програмний інтерфейс (API), що
відповідає за графічний інтерфейс користувача і є частиною Microsoft .NET
Framework. Даний інтерфейс спрощує доступ до елементів інтерфейсу
Microsoft Windows за рахунок створення обгортки для існуючого Win32 API
в керованому коді. Причому керований код - класи, що реалізують API для
Windows Forms, не залежать від мови розробки. Тобто програміст однаково
може використовувати Windows Forms як ПРИ написанні ПЗ на C #, С ++,
так і на VB.Net, J # та ін.
З одного боку, Windows Forms розглядається як заміна старої Більш
складною і бібліотеці MFC, спочатку написаної мовою C ++. З іншого боку,
WF не пропонує парадигму, порівнянну з MVC. Для виправлення цієї
ситуації і реалізації даної функціональності в WF існують сторонні
бібліотеки. Однією з найбільш використовуваних подібних бібліотек є
Користувач Процес Інтерфейс програми Блок, випущена спеціальною
групою Microsoft, що займається прикладами і рекомендаціями, для
безкоштовного скачування. Ця бібліотека також містить вихідний код і
навчальні приклади для прискорення навчання.
OpenGL — (англ. Open Graphics Library — відкрита графічна
бібліотека)

—

програмування

специфікація,

що

крос-платформовий

визначає
програмний

незалежний
інтерфейс

від
(API)

мови
для

написання застосунків, що використовують 2D та 3D комп'ютерну графіку.
Цей інтерфейс містить понад 250 функцій, які можуть використовуватися для
малювання складних тривимірних сцен з простих примітивів. Широко
застосовується індустрією комп'ютерних ігор і віртуальної реальності, у
графічних інтерфейсах (Compiz, Clutter), при візуалізації наукових даних, в
системах автоматизованого проектування тощо.
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Висновки до розділу
Отже, аневризма лівого шлуночка виникає внаслідок інфаркту і може
нести небезпеку для життєдіяльності серця. Правильна діагностика, дозволяє
звести ризик до мінімуму. Завдяки швидкості розробки та простоті побудови
програмних продуктів доцільно віддати перевагу мові програмування C# у
порівнянні з аналогами. Опираючись на обрану мову програмування, було
обрано інтерфейс для програмного продукту. Набір функцій та методів
Windows Forms та OpenGL дозволяє найбільш точно і коректно реалізувати
необхідні функції.
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2

2.1

РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
Етапи розробки

Для розробки програмних продуктів для ОС Windows, зокрема
представленого в даній дипломній роботі, потрібно середовище розробки та
відповідні плагіни до нього. Було обране середовище Visual Studio 12,
оскільки воно є спорідненим із обраною мовою програмування C#,
розвивається значно швидше від своїх конкурентів та має більші
функціональні можливості, більш стабільне. Дане середовище потребує
інсталяції

бібліотеки

але

OpenGL,

воно

є

більш

стабільним

та

функціональним [15].
Було пройдено сім основних етапів розробки:
1. Розробка технічного завдання;
2. Проектування інтерфейсу;
3. Створення концепції дизайну;
4. Напрацювання екранних форм;
5. Розробка продукту;
6. Тестування;
7. Відладка.
На етапі розробки ТЗ першочергово були встановлені потреби
користувачів, а також сформулювати його основні задачі. Цьому етапу
надавалася особлива увага: від завдання залежать технічні особливості
майбутнього продукту. Упустивши навіть незначну деталь та не заклавши її в
архітектуру додатку, можна зіткнутися із необхідністю починати всю роботу
спочатку.
Щоб програмний продукт мав бажаний функціонал і структурне
наповнення та інтерфейс, були поставлені наступні залачі:
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1. Чіткий алгоритм розпізнавання зображень;
2. Чіткий розрахунок коефіцієнтів;
3. Збереження результатів;
4. Підтримка на різних версіях ОС.
Вхідними даними для програмного продукту є медичні зображення
лівого шлуночку з аневризмою.
На виході користувач повинен отримувати в табличному вигляді
обраховані коефіцієнти.
Очікується, що користувачами будуть лікарі, які мають потребу у
віддаленому проведені діагностики.
Для візуалізації процесів та функціоналу були створені діаграми.
Контекстна діаграма (рис 2.1) відображає один процес, в центральному
блоці із вхідними, вихідними його даними, умовами та методами його
USED AT:

виконання [6].
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В даному випадку контекстна діаграма призначена для візуалізації
додатку з якісної оцінки зон акінезії лівого шлуночка. Вхідними даними
медичні зображення. Основним методом, на якому ґрунтується цей процес –
є алгоритм знаходження контурів. Для виконання процесу необхідними є ряд
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умов, а саме – персонального компьютера, операційна система Windows XP і
пізніше, оперативна пам'ять 512Мб і більше, та персонал (користувачі).
USED AT:

Діаграма декомпозиції (рис. 2.2) призначена для деталізації процесу.
AUTHOR:

DATE: 01.02. 2016

WORKING

PROJECT: stat us

REV:

DRAFT

01.02. 2016

READER

DATE CONTEXT:

Вона формується внаслідок розбиття контекстної діаграми на підпроцеси [6].
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З діаграми декомпозиції видно, що розробка даного програмного
продукту включає наступні підрозділи:
- зчитування вхідних даних;
- задання параметрів;
- проведення обрахунків;
- виведення результатів;
Діаграма дерева вузлів (рис. 2.3) відображає ієрархію усіх процесів і
під процесів, що є в проекті, відповідно до заданого розряду цього дерева
[11].
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Рисунок 2.3 – Діаграма дерева вузлів
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З діаграми (рис. 2.4) видно, що першим процесом є зчитування даних.
Далі повинні бути виконані три процеси – розпізнавння зображень,
обрахунок

коефіцієнтів,

табличне

групування.

По

закінченню

всіх

попередніх виконується формування результату. Після нього йде виведення
результатів на окремій формі та збереження у файл.
Діаграма варіантів (рис. 2.5) використання відображає процеси з точки
зору користувача. Користувач завантажує необхідні дані (зображення), а
після обробки отримує результат. Після цього користувач може зберегти
результат у окремий файл, вказавши необхідну директорію.
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Рисунок 2.5 – Діаграма варіантів
На етапі розробки версталися елементи програмного продукту, тобто
від статичної картинки відбувся перехід до інтерактивної робочої моделі.
Після розробки відбулося тестування, після якого були зафіксовані всі
помилки для обов’язкового виправлення. Після виправлення додаток
повторно протестувався.
Завершальною стадією розробки є відладка. Оскільки при проектуванні
не можливо спрогнозувати та передбачити

всі особливості реального

використання, то поява помилок на першому етапі роботи дуже імовірна. Для
усунення помилок і здійснюється, яка займає половину всього часу розробки.

2.2

Реалізація програмного продукту

Початковим вікном програми являється форма Form1.
Початкове вікно при запуску представлене на рис. 2.6. Воно містить
меню, дві області для завантаження вхідних зображень, перелік можливих
параметрів для вибору та кнопки для вибору вхідних зображень.
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Рисунок 2.6 – Початкове вікно при запуску
Для початку роботи потрібно завантажити потрібні зображення та
обрати параметри для обрахунку.

Рисунок 2.7 – Вікно перед початком роботи
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Можна завантажити потрібні зображення та обрати параметри для
обрахунку.

2.3

Керівництво користувача

2.3.1 Встановлення програми

Щоб встановити програму, необхідно запустити згенерований файл із
розширенням .apk на своєму Android-пристрої. У діалоговому вікні буде
запропонована можливість інсталяції додатку. При установці додаток
запросить доступ здійснювати телефонні дзвінки.

2.3.2 Перегляд необхідної інформації
Щоб

запустити

встановлену

програму,

необхідно

відкрити

її

натисканням на піктограму. Після цього перед вами з’явиться головне вікно.
Для того, щоб обрати необхідний пункт, потрібно відкрити список,
клацнувши по іконці зверху або полиставши зліва направо. Після цього
обрати необхідний пункт та натиснути на нього. У головному вікні з’явиться
бажана інформація.
Для вибору іншого пункту потрібно повернутися до меню та виконати
аналогічну послідовність дій.

2.3.3 Виклик швидкої допомоги
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Кнопка виклику швидкої допомоги знаходиться у на верхній панелі,
ліворуч від кнопки головного меню. Для виклику швидкої достатньо
натиснути на відповідну кнопку. Додаток сам пере направить запит до
ресурсів телефону і той здійснить негайний дзвінок за номером 103.
2.3.4 Головне меню програми

Кнопка головного меню програми знаходиться на верхній панелі у
правому куті. Щоб відкрити меню, натисніть на кнопку. Перед вами випаде
список доступних пунктів. Обравши необхідний просто натисніть на нього
для виконання дії.
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3 ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Вступ
Експлуатація програмного продукту буде проходити на базі відділу
комп’ютерної

томографії

Київської

міської

клінічної

лікарні

№17

Печерського району.
Метою проектного завдання з охорони праці є виявлення потенційно
шкідливих та небезпечних факторів, що виникають під час роботи з
комп’ютерним томографом та обчислювальною технікою з урахуванням
умов довкілля, котрі можуть негативно впливти на організм користувача в
процесі експлуатації даного програмного продукту. Розглянуті норми й
заходи охорони праці та техніки безпеки, котрі й будуть скеровані на
зменшення, усунення негативних виробничих факторів.

3.1

Характеристика об'єкту та умови його експлуатації

Приміщення представлене в якості кабінету комп’ютерної томографії,
який знаходиться на першому поверсі двоповерхової будівлі. Складається із
двох частин: процедурної та кімнати управління. Загалом, у приміщенні
відсутні шкідливі речовини та сильні вібрації, склад повітря в нормі, сухо,
чисто, без накопичення пилоутворення.
План кабінету, її характеристика та оснащеність представлені на
рис.3.1, в табл.3.1- 3.2.
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Таблиця 3.1 – Характеристика кабінету
Параметри
Розміри приміщення
Кількість працюючих
Площапроцедурної
Площа операторної
Загальна площа
Загальний об’єм
Тип приміщення
Покриття підлоги
Стеля
Стіни
Вікно

Кількісна і візуальна характеристика
9200мм × 7300мм × 3500мм
2 чол.
6,20 × 7,30 = 45,26м2
3,00 × 7,30 = 21,90м2
9,20 × 7,30 = 67,16м2
9,20 × 7,30 × 3,50 = 235,06м3
Сухе, не запилене
Антистатичний лінолеум
Баритова штукатурка
Матова плитка
Орієнтоване на схід

Таблиця 3.2 – Оснащеність кабінету
Назва елемен.

Кільк.

Характеристика

Гентрі

1

Ін'єкторна
система

1

Монітор
Негатоскоп
Бактерицидний
опромінювач
Стіл пацієнта
Стіл оператора
Стіл лікаря
Тумба для
монітора
Тумба для
паперів
Кушетка
оглядова
Захисні ставні
Вікно
Стілець
Оглядове вікно
Двері
Умивальник
Двері вхідні
Світильник

Aquilion CXL 128, розмір: 2280мм×768мм×1780мм

MedradStellantCT Injection System with Certegra
Workstation, розмір: 800мм×400мм×360мм, Р=100 Вт
PhilipsV-line 223V5LSB/01" 1280x1024 LED, розмір: 312
3 ± 4 мм 234 ± 4 мм 250кд/м², 0.248мм, 412мм x 420мм x
416мм, Р=15,64 Вт
2
НТ-86М, розмір: 800мм×525мм×100мм, Р=200 Вт

№
1
2
3
4

4 BactoSfera ОББ 15Н, розмір: 510мм×35мм×70мм, Р=15 Вт

5

1
1
1

2230мм×680мм×934мм
1800мм×730мм×750мм
1200мм×630мм×750мм

6
7
8

1

540мм×580мм×1140мм

9

1

600мм×600мм×750мм

10

1

1970мм×670мм×520мм

11

2
3
2
1
1
1
2
2

1500мм × 2000мм
1500мм × 2000мм
430мм×440мм×770мм
900мм×900мм
1000мм×2100мм
550мм×420мм×150мм
1500мм×2100мм
200мм×2100мм

12
13
14
15
16
17
18
19

Изм. Лист № докум. Підпис Дата

БС42с.4108.1300.3166.ПЗ

Лист

36

3000мм

6200мм
1500мм

13

13

13
12

9

12

5

14

4
19
4055мм

1

2
3

10

0м
256

15
2000мм

7300мм

14

200мм

4
8 4

5

6

5
7

3

19
16

1000мм

1186мм

3

м

17

1500мм

1500мм

11

5

18

18

Рисунок 3.1 – План кабінету КТ
Пoрівняння даних приміщення з санітарними правилами і нормами
"Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і
проведення рентгенологічних процедур"приведенo в таблиці 3.3.
Таблиця 3.3 – Порівнянняреальних і нормативнихпараметрів
Параметр
Висота приміщення
Прохід
Двері
Вікно
Об’єм процедурної
Площа на одного робітника
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Реальні параметри
3,5 м
1,7 м
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3.2

Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів

Небезпечні та шкідливівиробничіфакторивідповіднодо ГОСТ 12.0.00374 за природою діїподіляються на 4 групи(табл. 3.4).
Таблиця 3.4 – Небезпечні та шкідливівиробничіфактори
Фізичні
Рухомі машини та механізми,
випромінювання, електронебезпека,
пожежонебезпека

Хімічні
відсутні

Біологічні Психофізіологічні
відсутні

відсутні

3.1.1 Рухомі машини та механізми
В приміщенні встановлене обладнання (томограф, ін’єкторна система) з
рухомими частинами, що при недотриманні правил експлуатації обладнання
можуть становити небезпеку для здоров’я людини.

Характеристика

небезпечних факторів наведена у таблиці 3.5.
Таблиця 3.5 – Фактори і наслідки механічної небезпеки
Джерела небезпеки
Телескопічний штатив,
стіл томографа

Для людини
Фізичні травми (забій,
поріз, перелом, вивих)

Небезпеки
Для обладнання
Пошкодження корпусу, збої в
електроніці

Дотримання правил безпеки наведених в таблиці 3.6 попереджує
виникнення виробничого травматизму
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Таблиця 3.6 – Засоби і заходи захисту механічних небезпек
Технічні

В обладнанні
В приміщенні

Організаційні

- електричні гальма;
- дистанційне управління
-дотримання стандартів розміщення обладнання
- ознайомлення з правилами експлуатації
- проведення первинних та додаткових інструктажів
не передбачено

ЗІЗ

3.1.2 Іонізуюче випромінювання

Допустимі дози іонізуючого випромінювання регламентуються Нормами
радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Наслідки враження іонізуючим
випромінювання описані в таблиці 3.7.
Таблиця 3.7 – Фактори і наслідки використання іонізуючого
випромінювання
Наслідки

Джерела небезпеки

Для людини
Генетичні зміни в
структурі клітин,
злоякісні пухлини,
опіки, сухість шкіри,
променева хвороба

Томограф

Для обладнання
Пошкодження
транзисторів

Оптимальні та реальні значення зазначені для категорій населення А і Б
приведені в таблиці 3.8.
Таблиця

3.8

–

Реальні

і

нормативні

параметри

іонізуючого

випромінювання
Джерело
небезпеки
Іонізуюче
випромінення

Категорія А (постійна або
тимчасова робота з іонізуючим
випроміненням)
ГДД реальне,
ГДД нормативне,
мЗв/рік
мЗв/рік

Категорії Б(можуть підлягати
опроміненню за умовами проживання
або розташування робочих місць)
ГДД нормативне,
ГДД реальне, мЗв/рік
мЗв/рік

42

1,2
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Таблиця 3.9 – Засоби і заходи захисту від іонізуючого випромінювання
Вид захисту
Засоби подолання небезпеки:
Технічні
В технологічному - використання низькочастотних транзисторів;
заходи
обладнанні
- використання високо інтегрованих мікросхем;
В приміщенні
- баритова штукатурка для стін та стелі;
- баритова штукатурка та антистатичний лінолеум для
підлоги;
- захисний екран;
Організаційні заходи
- кабінет в кутовій частині будівлі;
- коротша робоча зміна;
- проведення первинних та додаткових інструктажів;
ЗІЗ

- спецодяг, харчові додатки (зменшують токсичність).

Рівень рентгенівського випромінювання не перевищує встановлених
норм за ГОСТ 42-21-15-83 ССБТ кабінети рентгенівські.
3.1.3 Електробезпека

Необхідні

споживачі

електроенергії:

томограф,

негатоскоп,

комп’ютери, світильники, монітори, кондиціонери, за ступенем небезпеки
ураженням електричним струмом аудиторія відноситься до приміщень без
підвищеної небезпеки. Приміщення сухе зі струмонепровідною підлогою,
вологість не < 75%, без пилу (ДСТУ EN 50160:2014).
Таблиця 3.10 - Джерела і наслідки

Джерела небезпеки
Персональні комп’ютери,
томограф, кондиціонер,
електромережа.
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Таблиця 3.11 – Порівняння реальних і нормативнихпараметрів
Найменування
електроприладу
Комп’ютер,
Томограф
Монітор
Кондиціонер

Таблиця 3.12

Нормативне значення
мережі змінного
струму
мережа змінного
струму напруги 220±20
В частоти 50 Гц,
граничне відхилення
частоти живильної
мережі ±0,5Гц

Робочі умови
застосування
мережа змінного
струму напруги 220±20
В частоти 50 Гц,
граничне відхилення
частоти живильної
мережі ±0,5Гц

Споживча
потужність,
Вт\год
300
360
100
810

– Заходи захистувіделектротравм(ГОСТ 12.1.009-76

ССБТ)
Технічні
заходи

Вид захисту
В технологічному
обладнанні
В приміщенні

Засоби подолання небезпеки:
- блоки живлення комп’ютерів з запобіжниками на
2А;
- прихована та ізольована проводка ;
- світильники встановлені на висоті 3,4м;
- електричні блоки безпеки;
- встановлено запобіжники типу «пробка-автомат»;

Організаційні заходи

- проведення первинних та додаткових
інструктажів;

ЗІЗ

Не передбачені

3.1.4 Пожежна безпека в умовах надзвичайних ситуацій

В аудиторії розміщуються займисті речовини (табл. 3.13). Джерелом
займання може бути коротке замикання та несправність електромережі.
Таблиця 3.13 – Характеристика пожежонебезпечної зони
Тип пожежі
Клас пожежі

Характеристика
А – горіння твердих речовин, Е - горіння електроустановок, під напругою до 1000 В
Підклас пожежі
А1 горіння супроводжується тлінням (А2 обернено до А1)
Вибухопожежонебезпечна Категорія В (пожежонебезпечна)
Пожежонебезпечна зона
Клас - ІІ-ІІа
Горючі матеріали
Волокнисті (папір), тверді (столи, дошка, стільці, двері),
пластикові (вікно, стільці, лінолеум, комп’ютер)
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Таблиця 3.14 - Джерела і наслідки
Джерела
Персональні комп’ютери;
Освітлення;
Кондиціонер;
Електромережа;
Папір, столи, стільці, дошка, двері.

Наслідки
Виникнення пожежі;
Ушкодження, шок;
Опіки м’яких тканин, можлива смерть.
Знищення обладнання, речей;
Вихід із ладу електрообладнання.

Таблиця 3.15 – Заходи безпеки
Технічні
заходи

Вид захисту
В технологічному
обладнанні
В приміщенні

Організаційні заходи
ЗІЗ

Засоби подолання небезпеки:
- вогнетривкі матеріали корпусів ;

- вогнегасник ОУ-5;
- навпроти кабінету, пожежний кран-рукав;
- датчик теплової пожежної сигналізації ИП 212-45;
- проведення первинних та додаткових
інструктажів;
Не передбачені

Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85 здійснені
шляхи евакуації людей при пожежі. Проблемою являється відсутність, на
стелі, датчиків теплової пожежної сигналізації.

Рисунок 3.3 – План евакуації з п’ятого поверху при пожежній
небезпеці

Изм. Лист № докум. Підпис Дата

БС42с.4108.1300.3166.ПЗ

Лист

42

Висновки до розділу

У даному розділі дипломної роботи був розглянутий кабінет
комп’ютерної томографії зі всім оснащеннямвідповідно до вимог методичних
вказівокдля

виконання

розділу

«Охорона

праці

при

надзвичайних

ситуаціях».Забезпечені оптимальні умови мікроклімату, освітлення, шуму,
випромінювання, правил пожежної безпеки та електробезпеки. Загалом
кабінет КТ відповідає вимогам для проведення діагностики пацієнтів.
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4 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Вступ
Темою дипломної роботи є «Комп'ютеризована система кількісної
оцінки зон акінезії лівого шлуночка серця з аневризмою». У даній роботі
проводиться

оцінка

основних

характеристик

програмного

продукту,

призначеного для кількісної оцінки зон акінезії лівого шлуночка серця з
аневризмою. Інтерфейс користувача був розроблений за допомогою мови
програмування C# у середовищі розробки VisualStudio 12. Програмний
продукт призначено для використання на персональних комп’ютерах під
управлінням операційної системи сімейства Windows.
Для аналізу обрано ПП «Комп'ютеризована система кількісної оцінки
зон акінезії лівого шлуночка серця з аневризмою». Метою дослідження є
вибір кращого варіанту алгоритму і реалізації програми.
Оскільки результатом дипломної роботи є програмний продукт, що не
має аналогів, для аналізу можливих шляхів розробки програмного продукту
було обрано один з найбільш ефективних методів, що використовуються для
вибору кращих варіантів рішення - функціонально-вартісного аналізу (ФВА).
Функціонально-вартісний аналіз — це метод комплексного технікоекономічного дослідження об’єкта з метою розвитку його корисних функцій
при оптимальному співвідношенні між їхньою значимістю для споживача і
витратами на їхнє здійснення. Є одним з основних методів оцінки вартості
науково-дослідної роботи, оскільки ФВА враховує як технічну оцінку
продукту, що розробляється, так і економічну частину розробки. Крім того,
даний метод дозволяє вибрати оптимальний, як з погляду розробника, так і з
точки зору покупця варіант розв’язання будь-якої задачі, а також дозволяє
оптимізувати витрати й час виконання робіт.
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4.1 Обґрунтування функцій програмного продукту.
4.1.1 Формування варіантів функцій
Головна функція F0 – розробка програмного продукту, який дає
найменшу похибку при порівнянні реальних значень цільової змінної та
результуючого значення побудованого багаточлену у відповідній точці.
Виходячи з конкретної мети, можна виділити наступні основні функції
програмного продукту:
Виходячи

з

основних

цілей

програмного

продукту,

що

реалізуються,виділимо його основні функції:
F1 – вибір мови програмування;
F2 –вхідні дані;
F3 –функціонал;
F4 – інтерфейс користувача;
F5 – виведення результатів.
Кожна з основних функцій може мати декілька варіантів реалізації.
Функція F1:
а) мова програмування С#;
б) мова програмування С++;
в) мова програмування Java.
Функція F2:
а)DICOM-файл;
б)TIFF-файл;
Функція F3:
а)тільки розрахункова складова;
б)візуалізуюча складова.
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Функція F4:
а) інтерфейс користувача, створений на базі Windows API;
б) інтерфейс користувача, створений на базі OpenGL.
Функція F5:
а) графічне представлення результатів;
б) табличне представлення результатів.
4.1.2 Варіанти реалізації основних функцій
На рис. 4.1. наведені варіанти реалізації основних функцій у вигляді
морфологічної карти.

Рисунок 4.1 - Морфологічна карта.
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Взявши за основу карту, будується позитивно-негативна матриця
варіантів основних функцій (Таблиця 4.1).
Таблиця 4.1. Позитивно-негативна матриця
Основні

Варіанти

функції

реалізації
а

F1

б
в
а

F2
б
а

F3

б
a

F4

б
а

F5
б

Переваги

Недоліки

Спрощення роботи з

Збільшення обсягу програми,

програмою

ускладнення реалізації

Код швидко виконується,

Займає більше часу при написанні

кросплатформенний

коду

Займає менше часу при
написанні коду

Не кросплатформенний

Містить додаткову мета-

Не кросплатформенний, потребує

інформацію

додатково ПЗ для перегляду

Кросплатформенний, має

Великий розмір, відсутність

чітку колірну гаму

медичних мета-даних

Простота реалізації

Складність у сприйнятті інформації

Простота у сприйнятті
інформації
Простота реалізації
Простота у сприйнятті
інформації

Складність реалізації
Складність у сприйнятті інформації
Складність реалізації

Простота у сприйнятті

Складність обробки та подальшого

інформації

використання

Практичність подальшої
обробки
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4.1.3 Обґрунтування системи параметрів
Базуючись на представлених у другому пункті функцій програмного
продукту можна виділити наступні параметри:
Х1 – швидкість обробки інформації, Кб/с;
Х2 – інтуїтивна зрозумілість при користуванні, %;
Х3 – рівень складності алгоритму, %;
Х4 – точність розрахунків, %.
X1: відображає швидкодію операцій залежно від обраної мови
програмування;
X2: відображає як швидко користувач ознайомиться з системою;
X3: відображає легкість зміни коду продукту при необхідності
впровадити новий функціонал та розмір коду;
X4:

відображає

точність

виконання

основного

алгоритму

та

представлення вихідної інформації;
4.1.4 Кількісна оцінка параметрів
Розглянемо граничні значення кожного параметру, а також середнє
отримане та досягнуте значення (Таблиця 4.2).
Таблиця 4.2. Основні параметри програмного продукту
Значення параметра
Назва параметра

Умовні

Одиниці

Гранично

позначення

виміру

допустиме

середні

кращі

350

600

значення
Швидкодія мови
програмування
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Продовження до табл. 4.2
Значення параметра
Назва параметра

Умовні

Одиниці

Гранично

позначення

виміру

допустиме

середні

кращі

значення
Інтуїтивна зрозумілість, при
користуванні, %
Рівень складності алгоритму,
%
Точність розрахунків, %

X2

%

75

80

87

X3

%

70

78

80

X4

%

90

94

97

За даними табл. 4.2. будуються графіки залежності бальної оцінки
параметра від його основного значення (Рис. 4.2–4.5)
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Рисунок 4.2. Бальна оцінка швидкодії мови програмування
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Інтуїтивна зрозумілість при користуванні

Рисунок 4.3. Бальна оцінка інтуїтивної зрозумілості
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Рисунок 4.4. Бальна оцінка рівня складності алгоритму
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Точність розріхунків

Рисунок 4.5. Бальна оцінка точності розрахунків
4.1.5 Визначення коефіцієнта важливості
Використовуючи метод попарного порівняння визначається важливість
кожного параметра в загальній кількості розглянутих під час оцінювання
параметрів.
У табл. 4.3. наведено результат експертного рангування параметрів.
Таблиця 4.3. Результати рангування параметрів
Познач.

Ранг параметра за оцінкою

параметра

експерта

Сума рангів, Ri

Відхилення,
Δi

Квадрат
відхилення,
Δi2

1

2

3

4

5

6

7

X1

1

1

2

1

1

1

1

8

-9,5

90,25

X2

3

4

3

4

2

3

3

22

4,5

20,25

X3

2

2

1

2

3

2

2

14

-3,5

12,25

X4

4

3

4

3

4

4

4

26

8,5

72,25

10 10

10

10

10

10

10

70

0

197

Сума:
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Перевіряється сума рангів по стовбцям. Вона повинна дорівнювати

n(n  1)
=10, де n – кількість параметрів.
2

Далі потрібно розрахувати коефіцієнт узгодженості. Для перевірки
степені достовірності експертних оцінок, визначимо наступні параметри:
а) сума рангів кожного з параметрів і загальна сума рангів:

Ri   Nj rij Rij 

Nnn 1
 70,
2

де N – кількість експертів, n – кількість параметрів;
б) середня сума рангів:

1
T  Rij  17,5;
n
в) відхилення суми рангів кожного параметра від середньої суми
рангів:

 i  Ri  T .
Сума відхилень по всім параметрам повинна дорівнювати 0;
г)загальна сума квадратів відхилення:
n
S   2 i  195;
i1

W

12S
12 *195
,W 
3
2
7 * 43  4  0,79  Wk  0,67.
N n  n
2

Ранжирування можна вважати достовірним, тому що знайдений
коефіцієнт узгодженості перевищує нормативний, котрий дорівнює 0,67.
Скориставшись результатами

ранжирування, проведемо

попарне

порівняння всіх параметрів і результати занесемо у таблицю.
Числове значення, що визначає ступінь переваги i–го параметра над
j–тим, aij визначається по формулі:
1.5,

aij  1,

0.5,
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З отриманих числових оцінок переваги складемо матрицю A=║ aij ║.
Для кожного параметра зробимо розрахунок вагомості Kві (Таблиця 5.4)
за наступними формулами:
n

bi

E a3 

n

 bi

, де bi   aij
i 1

i 1

Відносні оцінки розраховуються декілька разів доти, поки наступні
значення не будуть незначно відрізнятися від попередніх (менше 2%).На
другому і наступних кроках відносні оцінки розраховуються за наступними
формулами:
E a3 

bi

n

, де bi   aij b j

n

 bi

j 1

i 1

Таблиця 4.4. Результати попарного порівняння параметрів
Експерти

Підсумкова

Числове

Параметри

1

2

3

4

5

6

7

оцінка

Значення

X1,X2

<

<

<

<

<

<

<

<

0,5

X1,X3

<

<

>

<

<

<

<

<

0,5

X1,X4

<

<

<

<

<

<

<

<

0,5

X2,X3

>

>

>

>

<

>

>

>

1,5

X2,X4

<

>

<

>

<

<

<

<

0,5

X3,X4

<

>

<

<

<

<

<

<

0,5

Таблиця 4.5. Розрахунок вагомості параметрів
Параметри

Параметри

Перший крок

Другий крок

Х1

Х2

Х3

Х4

bi

Кві

bi1

Ê â³1

Х1

1

0,5

0,5

0,5

2,5

0,208

7,25

0,196

Х2

0,5

1

1,5

0,5

3,5

0,292

11,25

0,304

Х3

0,5

1,5

1

0,5

3,5

0,292

11,25

0,304

Х4

0,5

0,5

0,5

1

2,5

0,208

7,25

0,196

12

1

37

1

Всього:
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4.1.6 Аналіз рівня якості варіантів реалізації функцій
Визначаємо рівень якості кожного варіанту виконання основних
функцій окремо.
Абсолютні значення параметрів Х2 (інтуїтивна зрозумілість при
користуванні) та X1 (швидкодія мови програмування) відповідають
технічним вимогам умов функціонування даного ПП.
Абсолютне значення параметра Х3 (рівень складності алгоритму)
обрано з наступних міркувань: а) для легкої розробки та розширення
функціоналу - 50% та б) для більш складних рішень - 75%.
Абсолютне значення параметра Х4 (точність розрахунків) обрані з
міркувань, що дані будуть усередненими, тобто це значення буде в проміжку
від 75% до 80%.
На основі порівняльного аналізу варіантів реалізації функцій за їх
перевагами та недоліками і коефіцієнтами вагомості параметрів обираємо
такі найкращі два варіанти:
1.

F1а + F2а + F3а + F4б + F5б

2.

F1а + F2б + F3а + F4а + F5б

Коефіцієнт технічного рівня для кожного варіанта реалізації ПП
розраховується за формулою:

К ТР   К в і  Ві , і  1...n,
і

де n – кількість параметрів, Квi – коефіцієнт вагомості i–го параметра,
Вi – оцінка i–го параметра в балах.
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Таблиця 4.6. Розрахунок показників рівня якості варіантів реалізації
Параметри,
Основні
функції

Варіант

що приймають Абсолютне

Бальна

Коефіцієнт

реалізації

участь при

значення

оцінка

вагомості

функції

реалізації

параметра

параметра

параметра

X1

370

5,5

0,196

X3

78

4,7

0,304

X1

370

5,5

0,196

X3

71

1,3

0,304

X1

370

5,5

0,196

X4

96

9,3

0,196

X2

77

2,1

0,304

X4

92

1,4

0,196

X1

370

5,5

0,196

X2

77

2,1

0,304

X2

80

5

0,304

X3

75

4,7

0,304

X2

86

9

0,304

Коефіцієнт
рівня якості

функції
F1

а

а
F2
б

F3

а

а
F4
б
F5

б

2,51

1,47

2,91

0,91

1,72

2,95
2,74

За цими даними визначаємо рівень якості кожного з варіантів:
КТЕР1 = 2,51 + 1,47 + 0,91 + 2,95 + 2,74 = 10,58
КТЕР2 = 2,51 + 2,91 + 0,91 + 1,72 + 2,74 = 10,79
Отже, найкращим є другий варіант, для якого коефіцієнт технічного
рівня має найбільше значення.
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4.2 Економічний аналіз варіантів розробки програмного продукту
4.2.1 Визначення трудомісткості
При визначенні трудомісткості ПП враховують наступні фактори:
 ступінь новизни розроблюваного ПП;
 складність розроблюваного ПП;
 Складність організації контролю вхідної і вихідної інформації
 Мова програмування
 ступінь використання у розробці стандартних модулів, типових
програм.
Розрахуємо трудомісткість розробки ПП.
1) ступінь новизни задачі Б – розробка типових проектних рішень,
оригінальних задач і систем, які не мають аналогів. Для програми за типовим
рішенням були розроблені оригінальні функції роботи з інтерфейсом;
2) складність алгоритму 1 - алгоритми оптимізації та моделювання
систем і об’єктів;
3)складність організації контролю вхідної і вихідної інформації 2 вхідні дані та документи одноманітної форми і змісту (здійснюється
формальний контроль);
4) мова програмування – високого рівня
5) стандартні модулі не використовуються;
Загальна трудомісткість програмування задач:
Об’єм кожної з функцій визначається відповідно ―Каталогу функцій
ПС ВТ‖, для наших функцій підрахунки зведемо у таблицю 4.7.
T= Tp* K П* KСК* K М* KСТ* KСТ.П ,
де Tp  64 людино-днів (група складності алгоритму 1, ступінь новизни
Б);
KСК  1 (складність контролю вхідної інформації);
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KМ  1 (мова програмування високого рівня);
KСТ  1 (стандартні модулі не використовуються);
KСТ.П  1.2 (стандартний ПП).
КП 

К1 * m  K 2 * n  K 3 * p
mn p

Де K1 K2 ,K3 , - поправкові коефіцієнти; K1  2.02 (використовується
лише змінна інформація); m, n, p - кількість наборів даних ЗІ, ПДІ, БД
відповідно.
КП 

К1 * m
 2,02
m

Тоді загальна трудомісткість окремого завдання:
T  64*2,02*1*1*1*1,2  155
Складемо трудомісткість відповідних завдань для кожного з двох
обраних варіантів реалізації програми, щоб отримати їх трудомісткість:
Т = 155 * 5 = 775 людино-годин
4.2.2 Розрахунок заробітної плати розробників.
Витрати на оплату праці розробників ПП:
Сз=Сг·T·(1+Hд/100),
де Сг – розмір погодинної оплати праці програміста, грн.;
Т – трудомісткість розробки ПП, людино-година;
Hд – норматив, який враховує додаткову заробітну плату, Hд = 20%.
У розробці один програміст з окладом 7000 грн. Визначимо зарплату
програміста за годину при 21 робочому дні на місяць:
Сг 

7000
 41,70грн.
21* 8

Тоді зарплата розробників за варіантами відповідно рівні:
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Сз = 41,70 *775 *(1+0,2) = 38781грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок за варіантами:
Сот=69196,43*0,3677=14259,77 грн.
4.2.3 Розрахунок собівартості ПП
Для обслуговування ПК залучений спеціаліст із ЗП 3500 грн./міс.
Коефіцієнт його зайнятості при обслуговуванні – 0,5.
Вартість одного комп’ютера – 10000 грн.
Для однієї машини отримаємо:
Сг = 12 * 10000* 0,5 = 60 000 грн.
З урахуванням додаткової заробітної плати
Соб = 60 000 * (1 + 0,2)=72 000 грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок (36.77 % від фонду оплати
праці, 2 клас професійного ризику виробництва):
Свід = Сзп * 0.3677 = 72 000 * 0,3677 = 26 474,4 грн.
Амортизаційні відрахування обчислимо за формулою:
Са=0,01*На*Ктм*Цд,
де Цдог – договірна ціна приладу, грн;
Ктм– коефіцієнт, який враховує витрати на транспортування та монтаж
приладу у користувача;
На – річна норма амортизації, %.
За амортизації 25% та вартості ЕОМ 10000 грн. маємо:
Са = 1,15 * 0,25 * 10000 = 2875 грн.
Витрати на ремонт та профілактику розрахуємо за формулою:
Срем = (Кр / 100%) Цд * Ктм,
де Крем – відсоток витрат на поточні ремонти. У розрахунках значення
цього нормативу орієнтовно візьмемо 5%.
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Срем = 1,15 * 10000 * 0,05 = 575 грн.
Ефективний годинний фонд часу ПК за рік розрахуємо за формулою:
Тр = (Дк – Дв – Дс – Др.)*tз * nз * Кв,
де Дк – календарна кількість днів у році; Дв,
Дс – відповідно кількість вихідних та святкових днів;
Дрем – кількість днів планових ремонтів устаткування;
tзм – час зміни;
nзм – кількість змін експлуатації пристрою;
Кв  коефіцієнт використання приладу у часі протягом зміни (можна
взяти 0,9);
Цен – тариф за 1 КВт-год. електроенергії, грн., (0.4 грн.)
Tеф  ( 365  10  52 * 2 )* 8 * 0.9 * 0.4  1706.8 год.
Витрати на оплату електроенергії знаходимо за формулою:
Cел  Цен * Р *Tеф,
де Р – потужність,
Р =0,45 кВт.
Сел  0,4 * 0,45 * 1706.8  307,2 грн.
Накладні витрати в розмірі 67 % від витрат на оплату праці:
Снакл = 60 000 * 0,67 = 40 200 грн.
Тоді, річні експлуатаційні витрати складуться у формулу:
Секс = 3500/21/8*0.5*1706,8*(1+0,368+0,67)+ 2875 + 307,2 = 39 416 грн
Собівартість однієї машино-години ЕОМ дорівнюватиме:
Смг = Секс / Теф = 39 416/1 706,8 = 23,1 грн/час..
Оскільки в цьому випадку всі роботи, пов’язані з розробкою
програмного продукту, ведуться на ЕОМ, витрати на оплату машинного часу
для кожного обраного варіанта реалізації пакета, становитимуть:
Смч = Т * Смг =775 * 23,1 = 17 902,5 грн.
Накладні витрати становлять 67 % від заробітної плати:
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Снакл = Сз * 0.67 = 38781* 0,67 = 25983,27грн.
Функціонально необхідні затрати на створення ПП обчислюються за
формулою: Спп=Сз+Свід+Смч+Снакл
Визначимо вартість розробки програмного продукту для кожного
варіанта:
Спп = 38 781 + 26 474,4 + 17 902,5 + 25 983,27 = 109 141.17 грн.
4.2.4 Розрахунок показників економічної ефективності
Ктерj= Ктрj /Спп,
де Ктрj – коефіцієнт технічного рівня j-го варіанта. Розрахуємо для
кожного варіанта реалізацію функцій ПП коефіцієнт техніко-економічного
рівня:
Ктер1 = Ктр1 / Спп= 10,58/109 141.17 = 9,69E-05;
Ктер2 = Ктр2 / Спп= 10,79/109 141.17 = 9,89E-05;
Таким чином, найбільш ефективним є другий варіант реалізації
функцій ПП, який має максимальну величину коефіцієнта технікоекономічного рівня.
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Висновки до розділу
На основі порівняльного аналізу варіантів реалізації функцій за її
перевагами і недоліками і коефіцієнтам значимості параметрів ПП були
відібрані два варіанти реалізації запропонованих функцій.
Згідно з результатами проведеного ФВА найкращим варіантом
реалізації ПП є другий варіант: 1. F1а + F2б + F3а + F4а + F5б. Програмний
продукт доцільно розробляти, використовуючи мову програмування С#; в
якості

вхідних

даних

використовуються

DICOM-файли;

інтерфейс

користувача розроблений засобами Windows API; при розробці акцент
зроблено на точність розрахунків та можливість подальшого практичного
застосування вихідних даних при їх збереженні (у табличному вигляді).
Коефіцієнт технічного рівня: 10,79;
Коефіцієнт техніко-економічного рівня: 9,89E-05;.
Собівартість даного програмного продукту складає 109 141.17 грн.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У рамках виконання дипломної роботи був розроблений мобільний
додаток для платформи Android. Було досягнуто наступне:
1. Проведений аналіз можливих методів та засобів розробки мобільних
додатків. Обрана платформа Android, середовище розробки Android
Studio, мова Java, емулятор Genymotion. Основною інформаційною
базою обрані рекомендовані підручники Міністерством охорони
здоров’я України;
2. Спроектовано

функціонал

мобільного

довідника

з

надання

невідкладної медичної допомоги: представлення інформації, пошук,
виклик швидкої допомоги. Також обране оптимальне структурне
наповнення: список ситуацій, окреме вікно для кожної ситуації,
кнопка виклику швидкої, головне меню.
3. Розроблений електронний довідник з надання невідкладної медичної
допомоги у вигляді мобільно додатку, який виконує всі спроектовані
функції та вирішує всі поставлені задачі.
Тож, були досягнуті всі поставлені задачі у повному обсязі. Додаток
був розроблений для впровадження в навчальний процес на кафедру
біобезпеки

та

відновлювальної

біоінженерії,

факультету

біомедичної

інженерії, НТУУ «КПІ». Планується інтеграція додатку для інших мобільних
та ПК платформ. В подальшому додаток буде впроваджено на ресурс
загального доступу користувачів Android пристроїв Google Play.
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Додаток А

Лістинг головної активності Activity_main:
package com.vladbond.emergencyassistance.app;
import android.app.Activity;
import android.app.AlertDialog;
import android.app.Fragment;
import android.app.FragmentManager;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.Intent;
import android.content.res.Configuration;
import android.content.res.TypedArray;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.ActionBarDrawerToggle;
import android.util.Log;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.support.v4.widget.DrawerLayout;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ListView;
import java.util.ArrayList;
import info.vladbond.emergencyassistance.adapter.NavDrawerListAdapter;
import info.vladbond.emergencyassistance.model.NavDrawerItem;

public class MainActivity extends Activity {
private DrawerLayout mDrawerLayout;
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private ListView mDrawerList;
private ActionBarDrawerToggle mDrawerToggle;
private CharSequence mDrawerTitle;
private CharSequence mTitle;
private String[] navMenuTitles;
private TypedArray navMenuIcons;
private ArrayList<NavDrawerItem> navDrawerItems;
private NavDrawerListAdapter adapter;

@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
mTitle = mDrawerTitle = getTitle();
navMenuTitles = getResources().getStringArray(R.array.nav_drawer_items);
navMenuIcons = getResources()
.obtainTypedArray(R.array.nav_drawer_icons);
mDrawerLayout = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
mDrawerList = (ListView) findViewById(R.id.list_slidermenu);
navDrawerItems = new ArrayList<NavDrawerItem>();
navDrawerItems.add(new NavDrawerItem(navMenuTitles[0],
navMenuIcons.getResourceId(0, -1)));
navDrawerItems.add(new NavDrawerItem(navMenuTitles[1],
navMenuIcons.getResourceId(1, -1)));
navDrawerItems.add(new NavDrawerItem(navMenuTitles[2],
navMenuIcons.getResourceId(2, -1)));
navDrawerItems.add(new NavDrawerItem(navMenuTitles[3],
navMenuIcons.getResourceId(3, -1)));
navDrawerItems.add(new NavDrawerItem(navMenuTitles[4],
navMenuIcons.getResourceId(4, -1)));
navDrawerItems.add(new NavDrawerItem(navMenuTitles[5],
navMenuIcons.getResourceId(5, -1)));
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navDrawerItems.add(new NavDrawerItem(navMenuTitles[6],
navMenuIcons.getResourceId(6, -1)));
navDrawerItems.add(new NavDrawerItem(navMenuTitles[7],
navMenuIcons.getResourceId(7, -1)));
navDrawerItems.add(new NavDrawerItem(navMenuTitles[8],
navMenuIcons.getResourceId(8, -1)));
navMenuIcons.recycle();
adapter = new NavDrawerListAdapter(getApplicationContext(),
navDrawerItems);
mDrawerList.setAdapter(adapter);
getActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
getActionBar().setHomeButtonEnabled(true);
mDrawerToggle = new ActionBarDrawerToggle(this, mDrawerLayout,
R.drawable.ic_drawer, //nav menu toggle icon
R.string.app_name, // nav drawer open - description for accessibility
R.string.app_name // nav drawer close - description for accessibility
){
public void onDrawerClosed(View view) {
getActionBar().setTitle(mTitle);
invalidateOptionsMenu();
}
public void onDrawerOpened(View drawerView) {
getActionBar().setTitle(mDrawerTitle);
invalidateOptionsMenu();
}
};
mDrawerLayout.setDrawerListener(mDrawerToggle);
if (savedInstanceState == null) {
displayView(0);
}
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mDrawerList.setOnItemClickListener(new SlideMenuClickListener());
}
private class SlideMenuClickListener implements ListView.OnItemClickListener {
@Override
public void onItemClick(AdapterView<?> parent, View view, int position,
long id) {
displayView(position);
}
}
private void displayView(int position) {
Fragment fragment = null;
switch (position) {
case 0:
fragment = new SvidomistFragment();
break;
case 1:
fragment = new PerelomFragment();
break;
case 2:
fragment = new ColdFragment();
break;
case 3:
fragment = new HotFragment();
break;
case 4:
fragment = new BloodFragment();
break;
case 5:
fragment = new AlkogolFragment();
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break;
case 6:
fragment = new BloodArtFragment();
break;
case 7:
fragment = new DeepFragment();
break;
case 8:
fragment = new SmokeFragment();
break;
default:
break;
}
if (fragment != null) {
FragmentManager fragmentManager = getFragmentManager();
fragmentManager.beginTransaction()
.replace(R.id.frame_container, fragment).commit();
mDrawerList.setItemChecked(position, true);
mDrawerList.setSelection(position);
setTitle(navMenuTitles[position]);
mDrawerLayout.closeDrawer(mDrawerList);
} else {
Log.e("MainActivity", "Error in creating fragment");
}
}
public void call(){
Intent callIntent = new Intent(Intent.ACTION_CALL,Uri.parse("tel:"+103));
startActivity(callIntent);
}
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@Override
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
return true;
}
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
if (mDrawerToggle.onOptionsItemSelected(item)) {
return true;
}
switch (item.getItemId()) {
case R.id.action_about:
AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
builder.setTitle("Про програму!")
.setMessage("Даний додаток являється програмною частиною дипломної
роботи Бондаренка В.Ю., ФБМІ, ЛД-01.")
.setIcon(R.drawable.ic_about)
.setCancelable(false)
.setNegativeButton("Ок!",
new DialogInterface.OnClickListener() {
public void onClick(DialogInterface dialog, int id) {
dialog.cancel();
}
});
AlertDialog alert = builder.create();
alert.show();
return true;
case R.id.action_phone:
call();
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return true;
case R.id.action_exit:
finish();
default:
}
return super.onOptionsItemSelected(item);
}
@Override
public boolean onPrepareOptionsMenu(Menu menu) {
boolean drawerOpen = mDrawerLayout.isDrawerOpen(mDrawerList);
menu.findItem(R.id.action_exit).setVisible(!drawerOpen);
return super.onPrepareOptionsMenu(menu);
}
@Override
public void setTitle(CharSequence title) {
mTitle = title;
getActionBar().setTitle(mTitle);
}
@Override
protected void onPostCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onPostCreate(savedInstanceState);
// Sync the toggle state after onRestoreInstanceState has occurred.
mDrawerToggle.syncState();
}
@Override
public void onConfigurationChanged(Configuration newConfig) {
super.onConfigurationChanged(newConfig);
mDrawerToggle.onConfigurationChanged(newConfig);
}}
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