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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

ДАТ – артерiальний тиск дiастолiчний
САТ – артерiальний тиск систолiчний
ПТ – пульсовий тиск
ЧСС – частота серцевих скорочень
ЕКГ – електрокардіографія
ГХ – гiпертонiчна хвороба
IМ – iнфаркт мiокарда
IХС – iшемiчна хвороба серця
ЧСС – частота серцевих скорочень
РФС – рівень фізичного стану
ЖЦ – життєвий цикл
ПП – програмний продукт
ПЗ – програмне забезпечення
ОС – операційна система
БД – база даних
СКБД – Система керування базами даних
ДСанПіН – Державні Санітарні Правила і Норми
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ВСТУП

Визначення оптимального артеріального тиску залишається однією з
найбільш значущих медичних і соціальних проблем. Це повязано з широким
розповсюдженням зміни цього показника, оскільки підвищений тиск сприяє
розвитку найважливіших серцево-судинних катастроф, що призводять до
високої смертності.
Вимірювання артеріального тиску – важливий діагностичний метод
обстеження. Вона розглядається медиками як основна долікарська процедура,
проводити яку важливо вміти самостійно вдома.
Артеріальний тиск – це сила, з якою кров тисне на стінки судин. Це
один з найважливіших параметрів, що характеризують роботу всієї серцевосудинної системи. Отже кожному необхідно знати свої оптимальні значення
цього показникі. Контроль та можливість розрахунку систолічного та
діастолічного кровяного тиску людини – це можливість слідкувати та
оцінювати стан організму вцілому.
Значного розвитку набув технічний прогрес, завдяки чому сьогодні
провести вимірювання своїх фактичних показників та порівняти із
оптимальними набагато легше.Домашні вимірювання тиску допомагають
запобігти небезпечним ускладненням, попереджаючи про особливості і
тенденції артеріальної гіпертонії (підвищеного АТ). Потрібно не лише
контролювати свій АТ, але й знати оптимальне значення цього показника та
робити необхідні вказівки, для покращення тиску.
Актуальність цієї проблеми добре підкреслена у зверненні, зробленому
Американською асоціацією серця. У ній сказано: «Сьогодні однією з
найважчих і невідкладних медичних загадок є високий артеріальний тиск –
«мовчазний і таємничий вбивця»». Мовчазний тому, що у нього немає
характерних симптомів, таємничий тому, що в 90% випадків наука не знає до
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кінця справжньої причини і не має радикального лікування. Проблема
вимірювання та контролю артеріального систолічного та діастолічного тиску
сьогодні є нагальною. Зміни артеріального тиску – це сигнал до можливого
захворювання серцево-судинної системи, це причина смерті номер один .
Артеріальний тиск – досить мінливий показник. Причому ця мінливість може
бути істинною, що відображає дійсна зміна АТ, залежне як від різних
фізіологічних процесів в організмі, так і від впливу навколишнього
середовища.
Метою роботи є створення програмного додатку для моніторингу та
розрахунку

оптимального

артеріального

тиску

людини.

Розрахунок

оптимального тиску – необхідна та цікава процедура для людей, що
слідкують за своїм здоров’ям для того, щоб аналізувати і відстежувати
кров’яний тиск. Програма розрахунку оптимального тиску може не лише
виконувати свої безпосередні функції, а й записувати інформацію про
користувача та візуально відображати зміни.
У відповідності з метою дослідження ставляться такі завдання:
 провести вивчення теоретичних даних з обраної теми;
 розробити технічни вимоги та спроектувати програмний продукт;
 розробити умови застосування математичного апарату до розрахунків у
програмі;
 реалізувати програмний продукт.
Новизна роботи полягає у тому, що реалізований додаток дає
можливість отримувати не тільки фіксувати свої показники артеріального
систолічного

та

діастолічного

тиску,

а

й

отримувати

розрахунки

оптимального тиску та рекомендації. Програма розрахована для використання
за ПК без підключення Інтернету, що є зручним для багатьох людей.
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РОЗДІЛ 1 ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ

1.1 Артеріальний тиск

Кров'яний тиск – це тиск крові на стінки судин. Рівень тиску крові
залежить від:
• показників роботи серця;
• кількості крові у кровоносному руслі;
• інтенсивності відтоку крові на периферію;
• опору стінок судин та еластичності судин;
• в'язкості крові.
Кров'яний тиск у артеріях змінюється разом із зміною роботи серця: у
період систоли серця він досягає максимуму (САТ) і називається
максимальним, або систолічним тиском. У фазі діастоли серця тиск
зменшується до певного початкового рівня і називається діастолічним, або
мінімальним (ДАТ) Як систолічний так і діастолічний кров'яний тиск
поступово зменшується в залежності від віддаленості судин від серця (в
зв'язку з опором судин). Вимірюється артеріальний кров'яний тиск у
міліметрах ртутного стовпчика (мм рт. ст.) і реєструється записом цифрових
значень тиску у вигляді дробу: у чисельнику САТ; у знаменнику ДАТ–
наприклад, 120/80 мм рт. ст.
Різниця між систолічним і діастолічним тиском має назву пульсовий
тиск (ПТ)У який також вимірюється у мм рт. ст.
Артеріальний

кров’яний

тиск характеризується

максимальним

(систолічним) і мінімальним (діастолічним) тиском.
Різниця між максимальним і мінімальним тиском крові називається
пульсовим тиском, а середня арифметична цих двох показників – середнім
динамічним тиском.
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1.2 Вимірювання АТ

Для вимірювання артеріального тиску існує особливий прилад –
тонометр. У домашніх умовах найзручніше користуватися автоматичними або
напівавтоматичними приладами, оскільки вимір ручним тонометром вимагає
певної навички.
Щоб отримати правильні результати, необхідно дотримуватися наступних
рекомендацій:
1. перед вимірюванням тиску потрібно повністю виключити фізичне
навантаження;
2. паління заборонено;
3. вимірювання артеріального тиску відразу після їжі також дасть невірні
результати;
4. вимірюють тиск, сидячи на зручному стільці;
5. у спини повинна бути опора;
6. рука, на якій проводять вимірювання, повинна бути розташована на
рівні серця, тобто тиск міряють сидячи за столом;
7. при вимірюванні тиску потрібно зберігати нерухомість і не розмовляти;
8. показники знімають з обох рук (інтервал виміру 10 хвилин)
Значні відхилення від норми вимагають обов'язкової консультації лікаря–
фахівця. Тільки доктор, після проходження всіх діагностичних процедур,
зможе підібрати адекватне лікування наявної проблеми.
Виміряти артеріальний тиск у людини за допомогою манжети і тонометра
вперше запропонував в 1890 році італійський лікар С. Ріва-Роччі. Рівень
тиску при цьому визначали по зникненню і появі пульсу на зап'ясті.
Тонометри для вимірювання артеріального тиску і понині називаються
приладами Ріва-Роччі, хоча вони зазнали значних змін. У 1908 році
російський медик Н. А. Коротков запропонував використовувати для
реєстрації верхнього і нижнього рівня тиску поява і зникнення шумів на
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плечовій артерії, що виникають при проходженні крові через здавлені
манжетою судини. Підвищення тиску на кожні 10 мм рт. ст. збільшує ризик
розвитку серцево-судинних захворювань на 30%. У людей із підвищеним
тиском у 7 разів частіше розвиваються порушення мозкового кровообігу
(інсульти), в 4 рази частіше – ішемічна хвороба серця, вдвічі частіше –
ураження судин ніг. Саме з вимірювання артеріального тиску потрібно
починати пошук причини таких частих проявів дискомфорту, як головний
біль, слабкість, запаморочення. У багатьох випадках за тиском потрібен
постійний контроль, і вимірювання слід проводити по декілька разів на день.
Такий

самоконтроль

дисциплінує,

допомагає

точніше

оцінити

ефективність лікування й потенційно знизити його вартість. Можливість
контролювати тарозраховувати свої показники артеріального систолічного ти
діастолічного тиску дуже вадливі в сучасному життя для кожної людини.

1.3 Артеріальна гіпотензія

Артеріальна гіпотензія – це стан, при якому артеріальний тиск
знижується до відчутної людиною межі. Величина такого зниження
індивідуальна, але зазвичай це нижче 100/60 мм рт. ст. для чоловіків і 95/60
мм рт. ст. для жінок.
Артеріальна гіпотензія може бути гострою і хронічною.
Гостра артеріальна гіпотензія зазвичай супроводжується зниженням
надходження кисню в головний мозок (гіпоксією) і зниженням функцій
життєво важливих органів, що вимагає негайної лікарської допомоги.
Важкість стану визначається тут не стільки величиною артеріального тиску,
скільки швидкістю і ступенем його зниження.
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Гостра артеріальна

гіпотензія

може

виникнути

при

гострій

недостатності кровообігу, важкому отруєнні, гострій інфекції і сепсисі,
крововтраті, зневодненні організму. Таким чином, гостра гіпотензія частіше є
ускладненням захворювання, має очевидну причину, яка і повинна перш за
все враховуватися при невідкладному лікуванні.
Люди, схильні до хронічної артеріальної гіпотензії, як правило, не
схильні в довгостроковому плані до настільки високого ризику серцевосудинних ускладнень, як «гіпертоніки» і їм невиправдано приділяється
значно менше уваги. У той же час, в літньому віці гіпотонія підвищує ризик
розвитку ішемічного інсульту, а в молодому – погіршує якість життя і знижує
працездатність.
Хронічна гіпотензія може бути індивідуальним варіантом норми:
з'являтися як наслідок високої тренованості (у спортсменів), служити
механізмом адаптації (у жителів високогір'я, тропіків, Заполяр'я). У цих
випадках вона не є захворюванням і не відчувається людиною.
У той же час хронічна артеріальна гіпотензія може бути самостійним
захворюванням або проявом іншої хвороби. До неї призводить порушення
тонусу судин (наприклад, при вегето-судинній дистонії, деяких ендокринних
захворюваннях)

або

зменшення

серцевого

викиду

(при

серцевій

недостатності, стенозі аортального клапана, аритміях).
Своєрідним і іноді основним проявом артеріальної гіпотензії будь-якої
природи може бути ортостатична (постуральна) гіпотензія – додаткове
зниження тиску безпосередньо після переходу з горизонтального положення
у вертикальне. Зазвичай воно триває 1–3 хвилини. Ортостатична гіпотензія
частіше виникає вранці і супроводжується погіршенням кровопостачання
мозку – запамороченням, потемнінням в очах, шумом у вухах. Іноді вона
призводить до непритомності (з небезпекою ішемічного інсульту) або падіння
(з можливістю травм і переломів), особливо у людей похилого віку.
Ортостатичній гіпотензії сприяє тривалий постільний режим, перенесені
важкі захворювання, операції, багато ліків.
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Хронічна

артеріальна

гіпотензія,

крім

вищезгаданого,

може

проявлятися слабкістю, швидкою стомлюваністю, нервозністю, втомою вже з
ранку,

низькою

працездатністю,

головними

болями,

схильністю

до

непритомності, іноді болями в області серця. Характерні також погана
переносимість холоду, спеки, духоти, фізичних навантажень, мерзлякуватість.
Виявити гіпотонію дозволяє систематична зміна артеріального тиску в
різний час доби. У деяких випадках може знадобитися добове моніторування
тиску.
Діагностика обов'язково включає пошук захворювання, яке призвело до
зниження тиску. З цією метою лікар-кардіолог крім детального опитування і
огляду пацієнта може призначити ЕКГ (включаючи ЕКГ при навантаженні і
добове моніторування ЕКГ), допплеровську ехокардіографію та інші
дослідження.
Лікування хронічної артеріальної гіпотензії зазвичай комплексне. Воно
включає нормалізацію способу життя (раціональне чергування праці і
відпочинку, достатній сон), правильне харчування, виключення шкідливих
звичок. Важливим компонентом лікування є дозовані фізичні навантаження
(лікувальна фізкультура), прогулянки на свіжому повітрі, контрастний душ.

1.4 Артеріальна гіпертензія

Артеріальна гіпертензія – це стабільне підвищення артеріального тиску
(систолічного 140 мм рт. Ст. І / або діастолічного тиску> 90 мм рт. Ст.).
Діагноз уточнюється за даними не менше ніж дворазових вимірів АТ, при
двох або більше послідовних візитах до лікаря, з інтервалом не менше одного
тижня, у осіб, які не беруть препарати, що знижують артеріальний тиск.
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Підвищення артеріального тиску у пацієнтів істотно впливає на
тривалість і якість життя, оскільки захворюваність і смертність зростають у
міру

підвищення

цифр

АТ.

Патологічний

вплив

гіпертензії

на

функціональний стан органів і систем організму людини визначається
величиною АТ: підвищення систолічного тиск на 10 мм рт. ст. вище 140 мм
рт. ст. призводить до збільшення частоти ускладнень в 30% випадків.
Висока поширеність артеріальної гіпертензії, особливо у літніх людей,
обумовлена низкою наступних причин:
• зниженням еластичності судин;
• пригніченням чутливості барорецепторів;
• ослабленням фізіологічної системи саморегуляції;
• редукцією "капілярного частоколу";
• зміною функціонального стану ендокринної системи;
• дисфункцією ендотелію.
Артеріальну

гіпертензію

діагностують

у

тих

випадках,

коли

систолічний артеріальний тиск складає 140 мм рт. ст. і більше, діастолічний –
90 мм рт. ст. і більше в осіб, які не беруть антігінертензівних препаратів. На
підставі даних про підвищення АД виділяють:
• сістолодіастоліческій форму;
• ізольовану систолічну форму;
• діастолічну форму артеріальної гіпертензії.
Останнім часом важливою умовою для виявлення дійсних показників
артеріального тиску є вимірювання АТ у домашніх умовах. Отриманий рівень
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АТ виявляється на 10–15 мм рт. ст. нижче рівня, виміряного в медичній
установі.
В якості критеріїв діагностики ступеня артеріальної гіпертензії
використовуються

показники

рівнів

систолічного

і

діастолічного

артеріального тиску:
• I ступеня АТ = 140–159 / 90–99 мм рт. ст .;
• II ступеня АТ = 160– 179 / 100–109 мм рт. ст .;
• III ступеня АТ> 180/110 мм рт. ст .;
• ізольована систолічна гіпертензія АТ> 140 / <90 мм рт. ст.
Метою лікування при артеріальній гіпертензії є профілактика та
зниження захворюваності серцево-судинної системи, смертності шляхом
нормалізації артеріального тиску, а також корекцією всіх виявлених факторів
ризику у кожного пацієнта.
Лікування хворих з артеріальною гіпертензією повинно починатися зі
зміни способу життя – відмови від шкідливих звичок (куріння, зловживання
алкоголем, міцною кавою і чаєм), переходу на здорове харчування з
обмеженням тваринних жирів, боротьбою з гіподинамією і сидячим способом
життя.
Для профілактики артеріальної гіпертензії необхідно інформаційний
вплив на пацієнтів, становлення у них мотивацій до здорового способу життя,
навчання контролю АТ.
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Висновоки до розділу 1

В даному розділі було досліджено артеріальний тиск, проаналізовано
його показники та можливі ускладнення.
В процесі дослідження виявлено, що артеріальний тиск — це дуже
важливий показник, який відображає коректність і ефективність роботи
нашої кровоносної системи.
Діастолічний тиск відзначається як нижня цифра. Вона показує
значення тиску в момент розслаблення серцевого м’яза. Потрібно відзначити,
що це мінімальний тиск в артеріях.
Систолічний тиск – це верхня цифра параметра. Показує рівень тиску,
коли серцевий м’яз стискається і виштовхує кров в артерії. Систолічний тиск
залежить від сили скорочення серця.
Контроль та розрахунок систолічного та діастолічного кровяного тиску
людини – це можливість моніторити та оцінювати стан організму вцілому.
Ми отримали основні задачі для створення корисного програмного
продукту для розрахунку оптимального артеріального тиску людини. Додаток
буде не лише виконувати свої безпосередні функції, а й записували
інформацію про користувача та візуально відображати зміни.
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РОЗДІЛ 2 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ТА АНАЛІЗ ВИМОГ

2.1 Найменування ПП

Найменування ПП: "Pressure Calculator"

2.2 Призначення і область застосування

ПП призначений для:
1) Створення файлу з записом необхідних параметрів користувача;
2) Обчислення оптимального артеріального тиску;
3) Зберігання файлу з даними для подальшої роботи з ним.
ПП має власний GUI–інтерфейс і може використовуватись як в дома,
так і в установах охорони здоров'я для:
а) полегшення роботи лікаря;
б) збору даних у пацієнтів певної територіальної або адміністративної
одиниці;
в) надання доступу до файлу з даними користувача.

2.3 Вимоги до ПП

Вимоги до функціональних характеристик
ПП повинен забезпечувати можливість виконання перерахованих нижче
функцій:
1) Виконувати призначення що були вказані в п.1.2.
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2) Внесення параметрів даного користувача в програму(ПІБ, вік, вагу,
зріст, свій тиск, пульс та обрати стать)
3) Записування даних у файл та зберігання у системі:
4) Відстеження даних: дата, систолічний та діастолічний артеріальний
тиск;
5)Створення інтерактивних графіків у вигляді статистики артеріального
тиску;
6) Можливість експорту даних блокнот .txt;
Вимоги до забезпечення надійного функціонування ПП
Захист мережевого обладнання має бути здійснено за допомогою:
 вибору правильної конфігурації обладнання і політики контролю;
 обмеження доступу до обладнання і забезпечення надійності його
електроживлення та охолодження;
 забезпечення захисту каналів зв’язку;
Для захисту інформації на рівні прикладного та системного ПЗ нами
використовуються:
 системи розмежування доступу до інформації;
 системи ідентифікації та автентифікації;
 системи аудиту та моніторингу;
 системи антивірусного захисту.
Час відновлення після відмови
З теоретичної точки зору під надійністю ПП розуміють здатність
системи зберігати свої властивості (безвідмовність, відновлюваність) на
певному рівні протягом фіксованого проміжку часу за певних умов
експлуатації.
Відмова
елементів

може

спричиняєтися

середовища

експлуатації)

зовнішніми
і

чинниками

внутрішніми

–

(змінами
дефектами

безпосередньо в ПС.
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Час відновлення після відмови, що викликане зовнішніми чинниками
(електроживленням,

зміна

температурного

режиму),

не

повинно

перевищувати межу в 10–ть хвилин за умови дотримання умов експлуатації
технічних і програмних засобів.
Час відновлення після відмови, викликаного несправністю технічних
засобів, фатальним збоєм операційної системи, не повинно перевищувати
часу,

необхідного

на

усунення

несправностей

технічних

засобів

і

переустановлення програмних засобів.
Відмови через некоректні дії користувачів системи
При некоректній дії користувачів системи програма має вбудовані
засобі для захисту інформації, в разі неправильного використання поля
додатку з’являється повідомлення про помилку.

2.4 Умови експлуатації

Кліматичні умови експлуатації
Кліматичні умови експлуатації, при яких повинні забезпечуватися
задані характеристики, повинні задовольняти вимогам, що пред'являються до
технічних засобів в частині умов їх експлуатації.
Нормальні кліматичні умови експлуатації комп’ютера (або ноутбука):
температура повітря (20±5)°С, відносна вологість до (60±15)%, атмосферний
тиск від 84 кПа до 107 кПа.
Вимоги до кваліфікації та чисельності персоналу
Мінімальна кількість персоналу, необхідного для забезпечення роботи
ПП, має становити не менше 2 штатних одиниць – системний адміністратор і
кінцевий користувач ПП (оператор). Системний адміністратор повинен мати
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вищу профільну освіту та сертифікати компанії-виробника операційної
системи. Він має виконувати такі функції:
1.

Установки і підтримки працездатності системних програмних

засобів – операційної системи;
2.

Створення резервних копій файлів програми.

Користувач – будь-яка людина, що може:
1.

Мати

в

наявності

необхідне

обладнання

з

можливістю

подальшого використання.
2.

Володіти базовими знаннями та навичками роботи із програмою.

Вимоги до складу і параметрів технічних засобів
До

складу

технічних

засобів

повинен

входити

IВМ-сумісний

персональний комп'ютер (ПЕОМ), що включає в себе такий мінімум:
1) процесор Intel ® Core ™ i3;
2) оперативну пам'ять об'ємом, 2 ГБ;
3) HDD, 40 ГБ;
4) операційну систему Windows ХР (та наступні версії);
5) Java8.
Вимоги до інформаційної та програмної сумісності
Вимоги до сумісності з іншими платформами не застосовуються,
програмна сумісність з різними середовищами не вимагається.
Вимоги до інформаційних структур і методів розв'язання
Інформаційні структури складаються з компонентів опрацювання
даних, функціональних та організаційних компонентів.
Інформаційні системи обробки містять знання, необхідні людині при
розробці або створенні нового інформаційного продукту. Призначення ПП
полягає у створенні нових матеріалів й нового знання.
Організація даних відбувається у зберіганні інформації про користувача
у довільному форматі. Інформація про користувача записується у файл та
зберу сіється на комп’ютері.
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Вимоги до роботи користувачів інформаційної системи:
1) користувачі та адміністратори працюють з базою даних через
графічний інтерфейс користувача;
2) адміністратори системи повинні мати можливість до створення
резервних копій файлів програми;
3) користувачі системи повинні мати доступ до файлів для зчитування
інформації і запису даних нового користувача.
Вимоги до вихідних кодів та мов програмування
Додаткові вимоги не пред'являються.
Вимоги до програмних засобів, які використовуються ПП
Системні програмні засоби, що використовуються ПП, повинні бути
представлені ліцензійною локалізованою версією операційної системи
Windows ХР (або наступні версії) і Java8 (або наступні версії).
Вимоги до захисту інформації та ПП
Вимоги до захисту інформації та ПП не пред'являються.
Спеціальні вимоги
ПП повинен забезпечувати роботу одного користувача за допомогою
графічного інтерфейсу користувача.

2.5 Вимоги до програмної документації

Склад програмної документації повинен включати в себе:
1) Документацію етапу системного аналізу та аналізу вимог;
2) Документацію етапу проектування;
3) Документацію етапу кодування;
4) Документацію етапу тестування;
5) Інструкція для користувача;
6) Підсумки роботи.
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2.6 Економічні переваги розробки

Орієнтовна економічна ефективність не розраховуються. Аналогія не
проводиться, зважаючи на унікальності пропонованих вимог до розробки.

2.7 Стадії та етапи розробки

2.7.1 Стадії розробки

Розробка повинна бути проведена відповідно стадіям:
1) Системний аналіз та аналіз вимог;
2) Створення програми розробка інтерфейсу;
3) Написання коду;
4) Тестування і налагодження роботи ПП;
5) Розробка документації;
6) Оформлення роботи.

2.7.2 Етапи розробки

На стадії системного аналізу та аналізу вимог повинно бути
сформоване технічне завдання, діаграма Ганта та мережевий графі.
На стадії проектування інтерфейсу повинно бути спроектовано
кількість форм для вводу/виводу даних, сформовано зовнішній вигляд
додатку.
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На стадії кодування повинні бути виконано:
1) створення спільного інтерфейсу ПП в Eclipse;
2) реалізація алгоритму програми.
4) об'єднання модулів в один ПП.
На стадії тестування і налагодження роботи ПП проводиться
випробування системи на наявність помилок, достовірність роботи всіх
підсистем і системи в цілому.
На стадії розробки документації повинні бути виконані перераховані
нижче етапи робіт:
1) оформлення документації, яка перерахована на етапі
системного аналізу та аналізу вимог;
2) оформлення усіх результатів діяльності на етапі проектування;
3) оформлення результатів етапів кодування та тестування;
4) оформлення посібника користувача.
На стадії оформлення роботи проводиться підведення підсумків та опис
результатів усіх виконаних робіт.

2.7.3 Зміст робіт по етапах

На етапі системного аналізу та аналізу вимог повинні бути виконані
перераховані нижче роботи:
1) постановка задачі;
2) визначення та уточнення вимог до технічних засобів;
3) визначення вимог до ПП;
4) визначення стадій, етапів і термінів розробки ПП та документації;
5) погодження та затвердження технічного завдання.
На

етапі

проектування

повинні

бути

виконані

всі

завдання,

перераховані у відповідній частині пункту 1.7.2.
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На етапі кодування ПП повинна бути виконана робота з програмування
(кодування) ПП.
На етапі тестування ПП повинна бути виконана робота з перевірки
достовірності отриманих у ПП результатів і по налагодженню ПП.
На етапі розробки програмної документації повинна бути виконана
розробка програмних документів відповідно до вимог щодо складу
документації.
На етапі оформлення документації з розробки ПП повинні бути
виконані перераховані нижче види робіт:
1) Зроблено висновки про розробку;
2) Здійснено оформлення роботи.

2.8 Модель ЖЦ

Для проектування ПП було обрано каскадну модель ЖЦ, в якій перехід
на наступний етап означає повне завершення робіт на попередньому етапі.
Обрана модель в порівнянні з іншими є доцільною, так як етапи робіт
виконуються в логічній послідовності, що дозволяє планувати терміни
завершення всіх робіт і відповідні затрати. Кожний етап завершується
випуском повної документації. Також можна більш точно сформувати
необхідні вимоги на початку проектування, особливо з технічної точки зору.

Висновоки до розділу 2
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В ході системного аналізу та аналізу вимог було виявлено основні
вимоги до функціонування ПП, умови експлуатації, стадії розробки.
Визначившись з вимогами до ПП, можна розпочинати проектування ПП.
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РОЗДІЛ 3 ПРОЕКТУВАННЯ

3.1 Контекстна діаграма

IDEF0 – (Integration Definition for Function Modeling) методологія
функціонального моделювання і графічного описання процесів, призначена
для формалізації і опису бізнес-процесів. В IDEF0 розглядаються логічні
зв'язки між роботами, а не послідовність їх виконання в часі.
На контекстній діаграмі (Рисунок 3.1) зображено процес реалізації
програми обробки статистики пошукових запитів.

Рисунок 3.1 Контекстна діаграма моделі у стандарті IDEF0 «Додаток для
розрахунку оптимального тиску»
В якості вхідних даних виступають: вимоги до функціонування
програмного

забезпечення,

дані

користувача,

керування

процесу

здійснюється за стандартами та технічними вимогами, в якості ресурсів
виступають Розробник, Бібліотеки, Користувачі, а на виході одержуємо
готове програмний продукт.
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3.2 Модель варіантів використання (Use Case)

Use Case або Діаграма прецедентів – діаграма, на якій зображено
відношення між акторами та прецедентами в системі. Діаграма прецедентів є
графом, що складається з множини акторів, прецедентів (варіантів
використання) обмежених границею системи (прямокутник), асоціацій між
акторами та прецедентами, відношень серед прецедентів, та відношень
узагальнення між акторами. Діаграми прецедентів відображають елементи
моделі варіантів використання.
Діаграма варіантів використання відображає процеси, що відбуваються
при використанні програмного продукту з точки зору акторів (Рисунок3.2).
Оскільки учасником виконання додатку є тільки один актор - користувач, то
всі процеси, що відбуваються, прив’язані тільки до нього.

Діаграма 3.2 – Діаграма Use Case

3.3 Діаграма станів

Діаграма станів відображає скінчений автомат у вигляді графу,
вершинами якого є стани об’єкта, поведінка якого моделюється, а переходами
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- події, які переводять об’єкт, який розглядається, з одного стану в інший.
При цьому вважається, що час перебування об’єкта в певному стані набагато
більший за час, необхідний для переходу з одного стану в інший, тобто
переходи між станами здійснюються миттєво.
На діаграмі станів (Рисунок 3.3) відображено зв’язки і послідовність
проходження всіх станів, від початку роботи програми і до кінця.

Рисунок 3.3 – Діаграма станів

3.4 Діаграма класів

Діаграма

класів

–

статичне

представлення

структури

моделі.

Відображає статичні (декларативні) елементи, такі як: класи, типи даних, їх
зміст та відношення. Діаграма класів, також, може містити позначення для
пакетів та може містити позначення для вкладених пакетів. Також, діаграма
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класів може містити позначення деяких елементів поведінки, однак їх
динаміка розкривається в інших типах діаграм.
Діаграма класів (class diagram) служить для представлення статичної
структури моделі системи в термінології класів об'єктно-орієнтованого
програмування зображена на Рисунок 3.4

Рисунок 3.3 – Діаграма класів

Висновоки до розділу 3

В ході виконання проектування додатку для розрахунку артеріального
тиску була визначена діаграма станів, класів, а також модель варіантів
використання. Створені блок-схеми основного та допоміжних модулів ПП є
ядром ПП та які необхідно реалізувати на етапі кодування.
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РОЗДІЛ 4 МАТЕМАТИЧНИЙ АПАРАТ І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4.1 Розрахунок АТ

Розрахунок показників нормального артеріального тиску (АТ) для
людей у віці від 17 до 79 років виконувався за формулою З.М.Волинского в
залежності від віку і ваги людини.
Систолічний артеріальний тиск
САТ  109   0,5 gВ



  0,1 gМ



(1),

де В –вік, кількість прожитих років,
М – вага, кг.
Діастолічний артеріальний тиск
ДАТ  63   0,1 gВ    0,15 gМ 

(2),

де В –вік, кількість прожитих років,
М – вага, кг.
АТ збільшується

з

віком.

Тому

для

розрахунку

нормального

артеріального тиску враховується вік.
У віці від 7 до 20 років нормальний АТ розраховується за формулою:
САД  1, 7 gВ  83

(3),

ДАТ  1, 6 gВ  42

(4),

де В –вік, кількість прожитих років,
У віці від 20 до 80 років нормальний АТ розраховується за формулою:
САД  0, 4 gВ  109

(5),

ДАТ  0,3 gВ  67

(6),

де В –вік, кількість прожитих років,
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Вікові зміни середніх показників артеріального тиску, мм рт. ст. (С И.
Гальперин, 1965; А. Г. Хрипкова, 1962)
Таблиця 4.1Вікові зміни артеріального тиску
Вік, роки

Хлопчики (чоловіки)

Дівчата(жінки)

САТ

ДАТ

ПТ

САТ

ДАТ

ПТ

10

106

62

44

108

61

47

11

104

61

43

110

61

49

12

108

66

42

113

66

47

13

112

65

47

112

66

46

14

116

66

50

114

67

47

15

120

69

51

115

67

48

16

125

73

52

120

70

50

17

126

73

53

121

70

51

18 і більше

110–135

60–85

50–60

110–135

60–85

55–60

Використовуючи формули артеріального кров’яного тиску, можна
розрахувати оптимальні показники індивідуально для кожного користувача.
Артеріальний тиск вважається підвищеним, якщо ці цифри вище
норми, розрахованої для даного віку, і перевищення норми стійко зберігається
протягом тривалого періоду – більше трьох тижнів.

4.2 Рівень фізичного стану

Рівень фізичного стану студентів залежить від багатьох чинників,
основні із яких пов’язані зі способом життя і рівнем рухової активності. У
методиці Є.А. Пирогової у для розрахунку РФС визначають вік, масу тіла в
кілограмах, зростання в сантиметрах, частоту серцевих скорочень (пульсу),
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ЧСС – за 1 хвилину, ДАТ – діастолічний, САТ – систолічний артеріальний
тиску. Розрахунок «рівня фізичного стану» (РФС) рахується за формулою:
РФС 

700  3g(220  В  П )  2.5g( ДАТ  (САТ  ДАТ )) / 3  2.7  В  0.28gМ
360  2.6gВ  0.21gЗ

(7),

де РФС – кількісний показник РФС в умовних одиницях;
В –вік, кількість прожитих років,
М – вага, кг.
З – зріст, см.
П – пульт, уд. за хв.
Порівняння значення РФС зі шкалою визначає прогнозований рівень
фізичного стану (Табл. 4.2).
Таблиця 4.2 Оцінка рівня фізичного стану за методикою Є.А. Пирогової
Рівень фізичного стану
Низький
Нижче за середній
Середній
Вище за середній
Високий

Юнаки
0,225–0,375
0,376–0,525
0,526–0,675
0,676–0,825
0,826 та вище

Дівчата
0,157–0,260
0,261–0,365
0,366–0,475
0,476–0,575
0,576 та вище

4.3 Рекомендації при гіпертензії

Рекомендації з харчування:


Зменшуємо кількість солі. Сіль затримує воду в організмі, відповідно
сприяє утворенню набряків і підвищення тиску.
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Уникаємо жирної та смаженої їжі. Такі страви сприяють появі
«зайвого» холестерину, який в свою чергу позначається на стані судин і
провокує розвиток гіпертонічної хвороби.



Їжте менше мучного та солодкого. Надмірна кількість вуглеводів в їжі
сприяє підвищенню артеріального тиску.



Гостре,

солоне,

копчене

скасовується.

Вживання

копчених,

маринованих і гострих страв може стати причиною стрибка тиску.


Більше калію і магнію. Джерелом цих речовина є банани, печена
картопля, курага і свіжі абрикоси, гречана каша.



Калина нормалізує тиск. Якщо чай з калиною стане вашим
повсякденним напоєм, шанси нормалізувати тиск будуть досить високі.



Виключаємо кофеїн. Кава і міцний чай – напої, від яких варто
відмовитися гіпертонікам, або максимально обмежити їх вживання.



Їжте овочі та фрукти щодня. У цих продуктах міститься багато
вітамінів і мікроелементів, які покращують роботу серцево-судинної
системи.



У вас зайва вага? Зменшіть калорійність харчування. Повні люди
частіше схильні до гіпертонії. Щоб знизити ризик виникнення
гіпертонії приведіть свою вагу до норми.
Дихання


Дихання животом. На вдиху живіт вип'ячуємо, на видиху –

скорочуємо. Після цього затримуємо ненадовго дихання. Вправу можна
робити як стоячи, так і сидячи або лежачи.


Затримайте дихання на 5–10 секунд на видиху. Виконуйте дану

вправу протягом 2–3 хвилин. Потрібно розслабитись, найкраще прилягти на
ліжко.
Вправи для зниження тиску

ЛД21.2103.1300.1732.ПЗ
Зм Лист № докум. Підп. Дата

Аркуш

37

1.

Регулярно займайтеся фізичними вправами від 30 до 60 хвилин

кожен день.
2.

Навантаження повинна бути мало інтенсивними (прогулянки,

слабкі силові вправи і т.д.).
Потрібно розслабитись. Одним з таких засобів є медитація. Лягти
зручно на подушку, зігнути ноги в колінах. Закрити очі, уявити собі щонебудь приємне і повільно дихати.
Інші поради:


Зробіть легкий масаж мочок вух або задійте акупунктурні точок.

Одна з них являє собою впадину за вухом – знайдіть її і проведіть пальцем
уявну лінію до середини ключиці.Зробіть це 10 разів з кожної сторони.


Cпокійна музика здатна знижувати тиск. Слухайте протягом

півгодини щодня приємну спокійну класичну музику.

4.4 Правила для підтримки нормального тиску

1. Правильне харчування
Краще, якщо прийомів їжі у вас буде 4–5 в день, з не дуже великими
порціями. Забезпечте свій раціон всякими різними продуктами. Для
правильного функціонування та міцного здоров’я, організм людини має
забезпечуватися протягом дня певною кількістю жирних та амінокислот,
макро і мікроелементів, мінеральних речовин та вітамінів.
2. Їжте більше овочів та фруктів
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Не забувайте про достатню кількість овочів та фруктів (згідно
рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я щодня необхідно
вживати більше 400 г фруктів та овочів, з них більше 70–80% в свіжому
вигляді, і до 20–30% у вигляді консервів та соків). Перед кожним окремим
прийомом їжі вживайте свіжий овочевий або фруктовий салат, або ж їжте
лише його.
3. Режим харчування і вода
4. Дотримуйтесь правильного режиму пиття. Намагайтеся не пити різні напої
або воду під час їжі або відразу після неї. Воду пити потрібно регулярно.
5. Повноцінний сон – важлива складова для підтримання здоров’я організму. У
середньому людині потрібно для здорового сну близько 8 годин.
6. Підтримуйте

оптимальну маси тіла. Тримайте себе у формі, займайтесь

постійними фізичними навантаженнями, щоб бути у тонусі.
7. Ведіть здоровий спосіб життя!
Вживання алкоголю та куріння згубно впливають на організм вцілому, тому
краще позбавтесь своїх шкідливих звичок уже зараз.

4.5 Рекомендації при гіпотензії

 Вживати страви з високим вмістом солі. У харчової солі міститься натрій,
здатний зв'язувати воду в організмі. Це допомагає збільшувати обсяг крові;
 Їсти страви з великою кількістю спецій. Додавання в їжу прянощів допомагає
звужувати судини та збільшувати активність залоз внутрішньої секреції.
 Випічка з висококалорійних інгредієнтів, що містить велику кількість
вуглеводів. Такі продукти викликають звуження судин і створюють певне
навантаження на організм;
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 Включити в раціон деякі фрукти та овочі. Тонізуючими властивостями
володіють продукти з високим вмістом флавоноїдів і заліза (груша, лимон,
банани, виноград, гранат, а також фініки, курага та ізюм);
 Пийте каву. У натуральному напої міститься багато корисних речовин, магній
і вітаміни, які призводять до тонізації судин. Аналогічними властивостями
володіють какао і міцний чорний чай;
 Продукти з великим вмістом крохмалю. Страви, приготовані з цих
інгредієнтів, теж здатні підвищувати тиск;
 Горіхи. У них є багато жирів і амінокислот;
 Лікувальні трави. Женьшень, лимонник, левзея здатні прекрасно тонізувати
судини,

що

допомагає

підвищувати

тиск.

Народні рецепти від підвищеного тиску
Вправи для підвищення тиску:
1. Підняти та опустити прямі ноги, затримуючи їх у піднятому положенні.
2. Підняти ноги та зробити «велосипед»: покрутити ними уявні педалі.
3. Виконувати

піднятими

руками

і

/

або

ногами

«ножиці»,

тобто

перехрещуються руху.
4. Плавно піднімати і опускати руки через сторони вгору. Можна помахати
руками, як крилами.
5. З силою «боксувати» руками вгору і вперед.
6. Коліна підтягти до живота, чіпко обхопивши їх руками. Потім з усіх сил
спробуйте розімкнути зімкнуті руки.
Інші поради:
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 Сон 9–11 годин (або додаткові години сну вдень) і розумне чергування
розумової та фізичної праці – ось з чого потрібно почати. Правильний режим
дня перш за все!
 Масажувати легким натисканням пальцем за годинниковою стрілкою такі
точки:
1. Ямка над верхньою губою ближче до основи носа;
2. Точки, розташовані на великому пальці ноги, в місці зіткнення з
другим пальцем, біля нігтя;
3. Точки на мізинці руки близько нігтя з боку безіменного пальця.

Висновоки до розділу 4

У розділі визначено математичний апарат, на основі якого розробимо
принцип роботи та розрахунку показників у програмі. Визначено необхідні
параметри

та

рекомендації

для

кожного користувача

індивідуально.

Сформовано головні напрями роботи та необхідні дані.
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РОЗДІЛ 5 РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

5.1 Мова програмування Java

Java – об'єктно-орієнтована мова програмування, розроблена компанією
Sun Microsystems. Програми Java зазвичай компілюються в спеціальний байткод, тому вони можуть працювати на будь віртуальній Java-машині (JVM)
незалежно від комп'ютерної архітектури. Дата офіційного випуску – 23
травня 1995.
Переваги мови Java:
1. Одна з основних переваг мови Java – незалежність від платформи, на
якій виконуються програми: один і той же код можна запускати під
управлінням операційних систем Windows, Solaris, Linux, Machintosh та ін Це
дійсно необхідно, коли програми завантажуються через Інтернет для
подальшого виконання під управлінням різних операційних систем.
2. Синтаксис мови Java схожий на синтаксис мови C + +, і
програмістам, що знають мови С і C + +, його вивчення не складає
труднощів. 3. Крім того, Java – повністю об'єктно-орієнтована мова, навіть
більшою мірою, ніж C + +. Всі сутності в мові Java є об'єктами, за винятком
небагатьох основних типів (primitive types), наприклад чисел. (За допомогою
Об'єктно-орієнтованого програмування легко розробляти складні проекти.)
4. Висока надійність. Розробники забезпечили мову Java засобами, що
дозволяють виключити саму можливість створювати програми, в яких були б
приховані найбільш поширені помилки. Для цього в мові Java зроблено
наступне.
 Виключена можливість явного виділення і звільнення пам'яті. Пам'ять у
мові Java звільняється автоматично за допомогою механізму збірки
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сміття.

Програміст

гарантований

від

помилок,

пов'язаних

з

неправильним використанням пам'яті.
 Введені істинні масиви і заборонена арифметика покажчиків. Тепер
програмісти в принципі не можуть стерти дані з пам'яті внаслідок
неправильного використання покажчиків. – Виключена можливість
переплутати оператор присвоювання з оператором порівняння на
рівність.

5.2 JavaFX

JavaFX – платформа та набір інструментів для створення насичених
інтернет-застосунків (англ. Rich Internet Applications, RIA) з можливістю
підвантаження медіа та змісту. Вперше продемонстровано Sun Microsystems
на Міжнародній конференції Java-розробників JavaOne у травні 2007. JavaFX
включає в себе набір утиліт, за допомогою яких веб–розробники та дизайнери
можуть швидко створювати та надавати розвинуті інтернет–застосунки для
десктопів, мобільних пристроїв, телебачення та інших платформ.
JavaFX складається з JavaFX Script і JavaFX Mobile. Починаючи з
випуску JavaFX 2.0 забезпечена можливість створення JavaFX–застосунків,
написаних цілком на мові Java. Для розробки застосунків доступний багатий
графічний і мультимедіа API, що спрощує створення візуальних програм.
Дата релізу 18 Марта 2014 року. JavaFX став частиною пакетів JRE /
JDK разом з версією Java 8.
Можливості:
 Підтримка 3D графіки.
 Підтримка сенсорного введення.
 Підтримка друку.
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5.3 Apache Derby

Apache Derby – реляційна СУБД, написана на Java, призначена для
вбудовування в Java-додатка або обробки транзакцій в реальному часі. Займає
2 MB на диску. [1] Розповсюджується на умовах ліцензії Apache 2.0. Раніше
відома як IBM Cloudscape. Sun поширює ті ж бінарні файли під ім'ям Java
DB.
Технології Derby
Вбудоване ядро бази даних
Основа

технології

бази

даних

Derby

–

повнофункціональний

вбудовується ядро реляційної бази даних. JDBC і SQL – це доступні API для
нього. Підтримується синтаксис SQL, аналогічний IBM DB2.
Мережевий сервер Derby
Мережевий сервер Derby додає до можливостей ядра СУБД клієнтсерверні можливості. Мережевий сервер дозволяє клієнтам підключатися
через TCP / IP, використовуючи стандартний протокол DRDA (англ.). Сервер
мережі надає Derby мережеву підтримку JDBC, ODBC / CLI, Perl і PHP.
Вбудований мережевий сервер
Вбудована база даних може бути також налаштована для роботи в
якості гібридної серверно–вбудовується РСУБД; приймаючої TCP / IP
з'єднання від інших клієнтів на додаток до клієнтів на тій же JVM.

5.4 Hibernate

Hibernate –

засіб

відображення

між об'єктами та реляційними

структурами (object–relational mapping, ORM) для платформиJava. Hibernate
є вільним програмним забезпеченням, яке поширюється на умовах GNU
Lesser General Public License. Hibernate надає легкий для використання каркас
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(фреймворк) для відображення між об'єктно–орієнтованою моделлю даних і
традиційною реляційною базою даних.
Метою Hibernate є звільнення розробника від значних типових завдань
із програмування взаємодії з базою даних. Розробник може використовувати
Hibernate як при розробці з нуля, так і для вже існуючої бази даних.
Hibernate піклується про зв'язок класів з таблицями бази даних (і типів
даних мови

програмування

із

типами

даних SQL),

і

надає

засоби

автоматичної побудови SQL запитів й зчитування/запису даних, і може значно
зменшити час розробки, який зазвичай витрачається на ручне написання
типового SQL і JDBC коду. Hibernate генерує SQL виклики і звільняє
розробника

від

ручної

обробки

результуючого

набору

даних,

конвертації об'єктів і забезпечення сумісності із різними базами даних.
Hibernate забезпечує прозору підтримку збереження даних, тобто
їхньої персистентності (англ. persistence)
звичайних

Java-об'єктів;

єдина

для «POJO»–об'єктів,

сувора

вимога

до

себто для
класу,

що

зберігається – конструктор за замовчанням.
Mapping (зіставлення, буквально – картування) Java класів з таблицями
бази даних здійснюється за допомогою конфігураційних XML файлів
або Java анотацій. При використанні файлу XML, Hibernate може генерувати
скелет вихідного коду для класів тривалого зберігання (persistent). У цьому
немає необхідності, якщо використовується анотація. Hibernate може
використовувати файл XML або анотації для підтримки схеми бази даних.
Забезпечуються можливості з організації відношення між класами
«один-до-багатьох» і «багато-до-багатьох». На додаток до управління
зв'язками між об'єктами, Hibernate також може керувати рефлексивними
асоціаціями, де об'єкт має зв'язок «один-до-багатьох» з іншими примірниками
свого власного типу даних.
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Hibernate підтримує відображення користувацьких типів значень. Це
робить можливим такі сценарії:


Перевизначення типу за замовчуванням SQL, який Hibernate вибирає
при відображенні стовпчика властивості.



Картування перераховуваного типу Java до колонок БД, так ніби вони є
звичайними властивостями.



Картування однієї властивості в декілька колонок.
Hibernate забезпечує прозоре збереження POJO (Plain Old Java Objects –

простих старих об'єктів Java). Єдина сувора вимога для персистентного
класу – конструкторбез аргументів, не обов'язково публічний.
Колекції об'єктів даних, як правило, зберігаються у вигляді колекцій
Java-об'єктів, таких як набір (Set) і список (List). Підтримуються узагальнені
класи (Generics), введені в Java 5. Hibernate може бути налаштований на
«ледачі» (відкладені) завантаження колекцій. Відкладені завантаження є
варіантом за замовчуванням, починаючи з Hibernate 3.
Зв'язані

об'єкти

можуть

бути

налаштовані

на каскадні операції.

Наприклад, батьківський клас, Album (музичнй альбом), може бути
налаштований на каскадне збереження і/або видалення свого нащадка Track.
Це може скоротити час розробки і забезпечити цілісність. Функція перевірки
зміни даних (dirty checking) дозволяє уникнути непотрібного запису дій в
базу даних, виконуючи SQL оновлення тільки при зміні полів персистентних
об'єктів.
Hibernate забезпечує використання SQL–подібної мови Hibernate Query
Language (HQL), яка дозволяє виконувати SQL–подібні запити, записані
поряд з об'єктами даних Hibernate. Запити критеріїв надаються як об'єктноорієнтована альтернатива до HQL.
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Hibernate може використовуватись як у самостійних програмах Java, так
і

в

програмах Java

EE,

що

виконуються

на

сервері

(наприклад, сервлети чи EJB session beans). Також він може включатись як
додаткова

можливість

до

інших

мов

програмування.

Наприклад, Adobe інтегрував Hibernate у дев'яту версію ColdFusion (що
запускається на серверах з підтримкою додатків J2EE) з рівнем абстракції
нових функцій і синтаксису, доданих до CFML.
Компоненти:


Hibernate Core – ядро Hibernate для Java, власний API та метадані
відображення у форматі XML



Hibernate Annotations – відображення за допомогою аннотацій JDK 5.0,
як стандартних для JPA, так і власних розширень



Hibernate EntityManager – реалізація Java Persistence API для Java SE і
Java EE



Hibernate Shards – Horizontal data partitioning framework



Hibernate Validator – Data integrity annotations and validation API



Hibernate Search – Hibernate integration with Lucene for indexing and
querying data



Hibernate Tools – Засоби розробки для Eclipse та Ant



NHibernate – NHibernate сервіс для .NET платформи



JBoss Seam – Каркас для JSF, Ajax, та EJB 3.0/Java EE 5.0 додатків
3.1 Розробка ПП у середовищі Eclipse
В ході розробки даного ПП використовувався Eclipse Mars для
створення інтерфейсу (Java FX) та написання коду.

5.5 Середовище розробки
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В якості середовища для розробки програми була обрана Eclipse Mars
4.4

–

вільне модульне інтегроване

середовище

розробки

програмного

забезпечення. Розробляється і підтримується Eclipse Foundation і включає
проекти, такі як платформа Eclipse, Існує безліч середовищ розробки, але
дана була обрана по численних рекомендацій серед програмістів і зважаючи
на її зручного графічного інтерфейсу і засобів налагодження.
Версія MARS вийшла в червені 2015 та має такі характеристики:
 Нові можливості IDE Java, включаючи ієрархічне представлення
вкладених

проектів,

можливість

налаштовувати

перспективи

і

поліпшення швидкості для пошуку тексту.
 Інтегровані інструменти для створення і підтримки Docker контейнерів,
доступних з проекту Tools Linux.
 Oomph проекту дозволяє записувати і ділитися параметрами переваг
користувачів через окремі ділянки робочого простору.
 Нова інтеграція з Gradle дозволяє легко керувати Gradle з Eclipse, за
допомогою проекту Buildship.
 Покращена підтримка Maven, включаючи підтримку Maven 3.3.3
поліпшеною інтеграції Maven архетипів і розширення автозавершения
в редакторі POM.
 Автоматизовані повідомлення про помилки, що дозволяє користувачам
Eclipse, повідомляти про помилки безпосередньо в Eclipse
 Новий

проект Thym

надає

інструменти

для

створення

крос-

платформних мобільних додатків з використанням Apache.
На Рисунку 5.1 представлений зовнішній вигляд середовища розробки.
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Рисунок 5.1 – Середовище розробки Eclipse
5.6 Розробка інтерфейсу користувача

Початкова сторінка при запуску Додатку для розрахунку оптимального
артеріального тиску – це вікно авторизації, зображене на Рисунок 5.2

Рисунок 5.2 – Початковий інтерфейс користувача
При натисканні «Про програму» отримуємо інформацію, що
зображена на Рисунку 5.3:
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Рисунок 5.3 – Про програму
Головне вікно додатку програми для розрахунку оптимального тиску
зображено на Рисуноку 5.4

Рисунок 5.4 – Головне вікно Додатку для розрахунку тиску
Можна побачити, для зручності згруповані елементи за їх смисловим
навантаженням «Інформація про користувача» та «Результати».
Блок «Інформація про користувача» містить поля: «Вік», «Зріст»,
«Вага», «Систолічний тиск», «Діастолічний тиск», «Пульс».
При натисненні конопки «Розрахувати» додаток розраховує необхідні
значення систолічного і діастолічного тиску, індекс тиску, а також «Рівень
фізичного стану».
Після натискання кнопки «Статистика» інтерфейс набуває вигляду,
зображеного на рисунку 5.5.
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Рисунок 5.5 – Про програму
Після наситненні кнопки «Рекомендації» на екран виводить файл у
форматі .pdf.

Рисунок 5.6 – Про програму

5.6 Обмеження

Згідно вимог до користувача ПП вхідні дані повинні відповідати
дійсності (тобто не нульові, не від’ємні та інше), а допоміжні функції
можуть бути викликані під час розрахунку.
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Оскільки модулі допоміжних функцій не впливають на виконання
одне одного, в якості тестування введемо зріст та вагу пацієнта, обравши
всі можливі функції ПП.
Введемо неправильний логін\пароль. Результат виконання роботи:

Рисунок 5.7 – Повідомлення про помилку при Авторизації
При спробі введення некоректних даних, або нереальних даних маємо:

Рисунок 5.8 – Повідомлення про помилку при введенні даних
При Реєстрації користувача необхідно заповнити всі поля, інакше
з’явиться повідомлення про помилку:
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Рисунок 5.9 – Повідомлення про помилку при Реєстрації
В результаті експлуатації програми досліджено, що вона має багато
обмежень. Повідомлення про помилки необхідно додати в програму для
зменшення помилок та коректному використанні додатку для розрахунку
оптимального артеріального тиску.

5.7 Керівництво користувача

5.7.1 Встановлення додатку

Щоб

встановити

даний

ПП,

необхідно

розмістити

файл

«Pressure_Calculator_windows_1_0.exe» в робочу папку, як зображено на
рисунку 5.10.
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Рисунок 5.10 – Вимоги розміщення елементів додатку
Запустити файл та натиснути «Next», як зображено на Рисунок 5.10

Рисунок 5.11 – Встановлення додатку
Обрати шлях до папти із файлом для встановлення
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Рисунок 5.12 – Шлях встановлення додатку
Натиснути «Next» → «Next» → »Finish». Запустити програму з палелі
«Пуск», або з встановленої дерикторії.

Рисунок 5.12 – Запуск додатку через «Пуск»
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5.7.2 Інструкція для користувача

Алгоритм використання програми:
1. Якщо є акаунт, то прейти до пункту №3.
Натиснути на посилання «Зареєструватись»

Рисунок 5.14 – Вікно Авторизації користувача
2. Заповнити всі поля вкладки «Реєстрація», натиснути
«Зареєструватись».

Рисунок 5.15 – Вікно Реєстрації користувача
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3. Ввести відповідні поля «Логін» та «Пароль».

Рисунок 5.16 – Вікно Авторизації
4. Ввести свої фактичні значення «Вік», «Зріст», «Вага», «Систолічний
тиск», «Діастолічний тиск», «Пульс». та натиснути кнопку «Розрахувати».

Рисунок 5.17 – Вікно розрахунку оптимального тиску
5) Натиснути «Зберегти»→ «Статистика» → «Рекомендації».
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Висновки по розділу

В ході даної роботи було обрано необхідне технічне забезпечення для
створення Додатку для розрахунку оптимального тиску.
Оскільки інтерфейс (див. Рисунок 5.4) має бути простим та
зрозумілим для користувача, було застосовано ряд найбільш простих
функціональних елементів та розділення «смислових зон» лініями.
Як можна побачити з результатів роботи ПП, ми отримали
оптимальні значення, візуальний індикатор. Є можливість зберегти дані,
подивитись статистику та отримати рекомендацї у .pdf файлі.
В розробленому керівництві користувача для даного ПП розглянуто
всі етапи від установки та початку роботи до завершення та всі режими
роботи. Наведені правила користування ПП, які зменшать ймовірність
виникнення помилок під час роботи ПП.
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РОЗДІЛ 6 ОХОРОНА ПРАЦІ
Вступ
Додаток для розрахунку оптимального тиску призначений для
спостерігання за станом користувача, систематичного контролю та отримання
рекомендацій. В даному розділі проводиться аналіз умов праці у кабінеті, що
займається обслуговуванням користувачів та фіксуванням даних користувача,
враховуючи експлуатацію програмного забезпечення.

6.1 Характеристика приміщення

Проведено опис одного кабінету у поліклініці. Опис та план
приміщення відображено в таблиці 6.1 та на рисунку 6.1. З переліком наявних
предметів можна ознайомитись в таблиці 6.2.
Таблиця 6.1 – Характеристики кабінету
Параметри
Параметри кабінету, м
Працюючі місця
Площа, м2
Об’єм, м3
Природне освітлення
Штучне освітлення
Природна вентиляція
Опалення
Підлога
Продовження Таблиці
6.1
Стіни
Стеля

Характеристика
5х6х2.9
2 чол.
25
72.5
1 вікно
4 лампи ЛБ–80
Вентиляція загальна
Центральне водяне
Бетон вкритий лінолеумом

Покриття пастельна водоемульсійна фарба
Покриття біла водоемульсійна фарба
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Таблиця 6.2 – Перелік предметів на плані робочого кабінету
Назва
Вікно
Двері
Стіл
Диван
Табурет
Стілець робочий, 2 шт
ПК, 2 шт
Клавіатура, 2 шт
Монітор, 2 шт
Тонометр
Зрістомір с вагами
Принтр
Стелаж

Характеристика
1,5х2м
0,9х2,2
60х100х70
60х200х50
40х40х50
50х50х50
Aser aspire t3
Logitech k120
LG Flatron IPS235V
Microlife BP A6 PC
РПВ–2000
Samsung SL–C480W
2.8

Позиція
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Рисунок 6.1 – План робочого кабінету
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Ознайомившись з планом приміщення, можна визначити значення
параметрів кабінету, які не відповідають нормам. Порівняння проведене у
таблиці 6.3.
Таблиця 6.3 – Нормативні та фактичні значення параметрів
Параметр

Нормативне

Фактичне

Висота стелажів
Висота стелажів(біля стін)

значення
≤ 1.8 м
≤2м

значення
1,8 м
1.8 м

Відстань між підлогою та нижньою

 0.5 м

0,55 м

Ширина проходу

 1,2 м

0.7 м

Площа на одну людину

 6 м2

12,5 м2

Об’єм на одну людину

 20м3

36, 25 м3

полицею стелажа

Показники «Ширина проходу» не відповідають нормативним значення.
Заходи нормалізації наведені в таблиці 3.4.
Таблиця 6.4 – Заходи нормалізації характеристик приміщення
Вид заходу
Технічні заходи

Спосіб уникнення небезпеки
Відстань обладнання одне

Організаційні заходи

одного в межах допустимої норми.
Необхідно
збільшити
прохід

від

шляхом перестановки стільця в
кабінеті.

6.2 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів

Проаналізувавши роботу працівників у

кабінеті, можна виділити

небезпечні та шкідливо виробничі фактори, вони наведені в таблиці 6.5.
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Таблиця 6.5 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори
Види небезпеки
Фізичні

Основні джерела небезпеки
Мікроклімат,
електробезпека,

пожежонебезпека
Біологічні
Віруси, бактерії, пил.
Психофізіологічні Монотонність праці

6.2.1 Ергономіка робочого місця для працівника

При конструюванні устаткування та організації робочого місця
користувача ПК слід забезпечити відповідність конструкції всіх елементів
робочого місця та їх взаємного розташування ергономічним вимогам з
урахуванням характеру виконуваної користувачем діяльності, комплексності
технічних засобів, форм організації праці та основного робочого положення
користувача. П.8.1.8. СанПіН 2.2.2.542-96

Рисунок 6.2 – Ергономіка робочого місця.
Таблиця 6.6 – Ергономічні дані для комп’ютерного робочого місця
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Характеристика
Нормативне значення
Відстань клавіатури від краю 100–300мм

Реальне значення
200мм

стола
Кут огляду(зору)
Відстань огляду
Висота стільця
Вистота столу

150
550мм
500мм
700мм

10–150 від горизонталі
500–800мм
380–550мм
720–770мм

6.2.2 Освітлення

В даному приміщені проводяться роботи із дослідження зображень,
тобто їх класифікація. Основна частина роботи відбувається із зображеннями
на екрані ноутбуку. Фон програми світлий, точність зорової роботи середня.
В таблиці 6.7 наведені наслідки порушення освітлення.
Таблиця 6.7 – Джерела та наслідки
№
1
2
3
4

Джерела
Пульсація світлового потоку
Підвищена яскравість світла
Брудне віконне скло
Неправильне налаштування яскравості
монітору

Наслідки
Стробоскопічний ефект
Головний
перенапруження
наслідок

очей

порушення

біль,
і

як
зору

працівника, втома, негативний

5

вплив на ЦНС, зниження рівня

Зниження контрасту

працездатності
Реальні

значення

освітлення

в

кабінеті

відповідають

вимогам

нормативних документів (ДБН В.2.5-28-2006 та ДСанПіН 3.3.2.007-98), проте
для нормалізації освітлення можливо вживати заходи наведені в таблиці 6.8.
Таблиця 6.8 – Заходи для нормалізації параметрів освітлення
Заходи
Техні В

Реалізація
Поляризаційна плівка на моніторі, розмір мінімальних
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чні

облад об’єктів 3 (пк) – 1 (мм), відрегульована контрастність та
нанні
В

яскравість
Природнє освітлення – бокове, 1 вікно на схід (2 (м) × 1,5

примі (м)),

склопакет

двокамерний.

Штучне

освітлення

щенні комбіноване (лампи ЛБ–80, 4 шт на висоті 2,9 (м))
Організаційн Інструктажі, перерва, дотримання особистої
і
ЗІЗ

–

гігієни;

контроль освітлення; чистота вікон та світильників.
Антиблікові окуляри для роботи за ноутбуком.
Кожен світильник встановлений на відстані 1,5 м від стіни.

Комп’ютерна техніка з точки зору освітлення розміщена раціонально.
Існуючих заходів і засобів для нормалізації параметрів освітлення достатньо.

6.2.3 Шум

Джерела шуму: ноутбук, зовнішній. Шум у кабінеті є постійним.
Джерела шуму та наслідки впливу наведені в таблиці 6.9.
Таблиця 6.9 – Джерела небезпеки та наслідки впливу
№
1

Джерело небезпеки
Кулери блоків живлення

2

Кулери корпусів

Наслідок
Негативний вплив на:
– ЦНС. (роздратування, стомленість і
як наслідок зменшення

3

Жорсткі диски 500 Gb
7200rpm

5

SATAII
DVD–RW
Зовнішній шум (вулиця та

6

внутрішній шум)
Компресор та вентилятор

4

продуктивності праці, збільшення
кількості браку, створення
небезпеки;
– серцево-судинну систему;
– органи травлення. (виникає гастрит
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кондиціонера

Тепло тіла

та язва шлунку);
– інформаційні аналізатори.
(погіршення слуху і зменшення
стійкості ясного бачення та гостроти

Таблиця 6.10 – Заходи безпеки
Вид заходу

Засоби подолання небезпеки
Кулери, жорсткі диски, оптичні приводи,

В
обладнанні
Техніч
ні
заходи

компресор та вентилятор є прихованими.
Поглинання
шуму
за
допомогою
звукопоглинаючих

В

перегородок

приміщенні

(α = (0,087 - 0,089))
Також

матеріалів:

ДСП

вкладення

на

між

встановлення
столами

підлогу

реліну

для

звукопоглинання (α = 0,07)
Інструктажі, перевірка знань з ОП; перерва на
відпочинок,
Організаційні заходи

правил

особистої

гігієни; контроль параметрів освітлення робочої
зони;

ЗІЗ

дотримання

підтримання

чистоти

вікон

та

світильників.
навушники, СОМЗ–1
Існуючих заходів та засобів захисту від шуму не достатньо, то ж були

запропоновані додаткові методи захисту у Таблиці 6.11
Таблиця 6.11 – Рекомендовані заходи та засоби захисту
Заходи

Реалізація

ЛД21.2103.1300.1732.ПЗ
Зм Лист № докум. Підп. Дата

Аркуш

65

Те

В

-

хні обладнанні

-

чні
зах В
од приміщенні

-

Заміна
звичайних
корпусів
ноутбуків
на
звукопоглинальні;
поміщення жорстких дисків в звукоізолюючі оболонки;
встановлення кулерів корпусів та блоків живлення з
термостатичним керуванням;
Кондиціонування та провітрювання кабінету

и

Продовження Таблиці 6.11
Організайційні

Встановлення ноутбуків на звукопоглинаючі підставки

заходи

6.2.4 Електробезпека

Кабінет не відноситься до приміщень з підвищеною небезпекою,
оскільки від електроенергії живляться персональний комп’ютер та джерела
освітлення. Джерела небезпеки ураження електричним струмом наведено в
таблиці 6.12.
Таблиця 6.12 – Джерела небезпеки ураження струмом
Джерела
Ноутбук
Принтр
Розетки

Небезпеки
Для людини
Для обладнання
Опіки
живих
тканин,

Вихід з ладу

поранення, стрес

Обладнання не несе великої завантаженості на мережу. Параметри
наявного в кабінеті електричного обладнання наведено в Таблиці 6.13.
Таблиця 6.13– Параметри споживачів напруги
Електроприлад

Умови застосування Потужність, Вт
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Ноутбук
Принтр
Лампа денного світла

Мережа

змінного 18–20
45
струму 220В
15

Через наявність електричного обладнання існує загроза ураження
працівників електричним струмом чи виникнення пожежі, тому розроблено
перелік заходів для мінімізації загроз в Таблиці 6.14
Таблиця 6.14 – Заходи нормалізації параметрів електробезпеки
Вид заходу
Технічні В

Спосіб уникнення небезпеки
Підключення відповідно норм

ПБЕ,

обладнанні
В

ізоляція обладнання.
Змінна напруга, ізоляція усіх дротів IP55H,

приміщенні

віддаленість дротів від робочих поверхонь,
встановллення загального електрощита з
автоматичними вимикачами, відповідно для
світла, електроприладам для забезпечення
обмеження сили струму.
Проведення
інструктажів,

Організаційні

регулярно

проводиться діагностика приладів (один раз
на три місяці)

6.2.5 Пожежонебезпека

Варто звернути увагу на пожежну безпеку, так як в приміщенні
знаходиться багато легкозаймистих матеріалів. Небезпеки в таблиці 6.15.
Таблиця 6.15 –Джерела небезпек та наслідки
Джерело
Ноутбук

Фактор
Наслідок
Коротке замикання Виникнення пожежі, отримання
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Принтр
Розетки

мережі

живлення, опіків різного ступеня, загроза

перенавантаження

втрати технічного обладнання

В Таблиці 6.16 показано характеристики вибухонебезпечності та
пожежної небезпеки.
Таблиця 6.16 – Характеристика вибухонебезпечності та пожежної
небезпеки
Матеріали

Категорія

Клас

зони Клас

присутні в кабінеті вибухонебезпечнос приміщення по пожежі
ті приміщення

пожежній
безпеці

волокно папір
тверді
дерево
електроустаткуван

В

П– ІІа

А, Е

ня
Заходи нормалізації наведено в таблиці 6.17.
Таблиця 6.17 – Заходи нормалізації
Вид заходу
В обладнанні

Спосіб уникнення небезпеки
Підключення
обладнання

Технічні

відповідно норм ПБЕ
Установка пожежних датчиків,
В приміщенні

Організаційні

наявність

вогнегасника,

ізоляція дротів. План евакуації
Проведення
інструктажів,
організація

навчань

з

пожежної охорони
Для гасіння пожежі в даній категорії вибухонебезпечності необхідно
використовувати вуглекислотний вогнегасник(ВВК–2).
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Висновоки до розділу 6

Під час роботи над розділом було розглянуто шкідливі та небезпечні
фактори ризику роботи в робочому кабінеті. Особливу увагу приділено
факторам біологічних та електричних ризиків. після ґрунтовного аналізу над
факторами ризиків зроблено висновок, що кабінет придатний до роботи після
проведення заходів нормалізації.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

В результаті виконання роботи розроблено програмний продукт з
використанням технології JavaFX у середовищі розробки Eclipse Mars 4.4
мовою Java. Програмний продукт створений для розрахунку оптимального
артеріального тиску, а також моніторингу та аналізу вхідних параметрів
користуача з можливістю подальшого збереження та візуалізації даних.
Запропонований програмний продукт має у своєму складі комплекс
математичних формул, високу надійність та зручний інтерфейс користувача.
Таким чином, в ході роботи було виконано наступні задачі:
 проведено вивчення теоретичних даних з обраної теми;
 розроблені технічни вимоги та спроектовано програмний продукт;
 розроблені умови застосування математичного апарату до розрахунків у
програмі;
 реалізовано програмний продукт.
До друку подано тези доповіді «Java FX» на Міжнародну науковопрактичну конференцію «Актуальні наукові проблеми. Розгляд, рішення
практика."
Додаток виконаний на замовлення та впроваджений у роботу СПД ФО
Кривко Я.Б.
Пояснювальна записка до дипломної роботи оформлена відповідно до
Положення про державну атестацію студентів НТУУ «КПІ».
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Додаток А
Фрагмент програмного коду

public class RegistrationController extends BaseController {
@FXML
private TextField surnameTf;
@FXML
private TextField nameTf;
@FXML
private TextField patronymicTf;
@FXML
private TextField passwordTf;
@FXML
private TextField loginTf;
@FXML
private RadioButton maleRb;
@FXML
private DatePicker birthdayDp;
private Controller controller;
public void initialize() {
birthdayDp.setValue( LocalDate.now() );
}
@FXML
void registrateUser(ActionEvent event) {
String login = loginTf.getText();
String password = passwordTf.getText();
String name = nameTf.getText();
String surname = surnameTf.getText();
String patronymic = patronymicTf.getText();
Timestamp birthday = new Timestamp(birthdayDp.getValue().toEpochDay());
boolean male = maleRb.isSelected();
Person newPerson = new Person(login, password, surname, name, patronymic, male,
birthday);
if (!controller.checkUserRegistration(newPerson)) {
DialogHelper.showMessage("Помилка", "Заповніть всі поля");
return;
}
controller.saveUser(newPerson);
DialogHelper.showMessage("Успіх", "Ваш аккаунт створено");
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Stage stage = (Stage) loginTf.getScene().getWindow();
stage.close();
}
@Override
public void initData(BaseController parentController, Controller mainController) {
this.controller = mainController;

}

}

public class AuthorizationController extends BaseController {
@FXML
private Button loginBtn;
@FXML
private TextField passwordTf;
@FXML
private Hyperlink registrationBtn;
@FXML
private TextField loginTf;
private Controller controller;
@Override
public void initData(BaseController parentController, Controller mainController) {
this.controller = mainController;
}
@FXML
void loginAction(ActionEvent event) throws IOException {
Person newPerson = new Person(loginTf.getText(), passwordTf.getText());
if (!controller.checkUserAuthentification(newPerson)) {
DialogHelper.showMessage("Помилка", "Не вірний логін чи пароль");
return;
}
Person currentPerson = controller.loadPersonFromDB( newPerson);
controller.setCurrentPerson(currentPerson);
FXMLLoader fxmlLoader = new
FXMLLoader(ResourceHelper.getFXMLURL(FxmlKeys.calculationPressure));
Parent root1 = (Parent) fxmlLoader.load();
Stage stage = new Stage();
CalculationController calculationController = fxmlLoader.getController();
calculationController.initData(null, controller);
stage.setTitle("Розрахунок тиску");
stage.setScene(new Scene(root1));
stage.show();
}
@FXML
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void registrationAction(ActionEvent event) throws IOException {
FXMLLoader fxmlLoader = new
FXMLLoader(ResourceHelper.getFXMLURL(FxmlKeys.registration));
Parent root1 = (Parent) fxmlLoader.load();
Stage stage = new Stage();
RegistrationController registrationController = fxmlLoader.getController();
registrationController.initData(null, controller);
stage.setTitle("Реєстрація");
stage.setScene(new Scene(root1));
stage.show();
}
@FXML
void clickAboutProgram(MouseEvent event) {
Alert alert = new Alert(AlertType.CONFIRMATION);
alert.getButtonTypes().clear();
alert.getButtonTypes().add(ButtonType.OK);
alert.setTitle("Про програму");
alert.setHeaderText("Інформація про програму");
String align = "
";
alert.setContentText(
"Додаток для розрахунку оптимального артеріального тиску \n Версія 1.0 \n КПІ ФБМІ
2016 \n Босенко Ольга");
alert.showAndWait();
}
@FXML
void clickOnInstruction(MouseEvent event) {
controller.showPDF(PDFKeys.instruction);
}
}
public class ResultsChart {
private Person person;
private List<PersonResult> results;
public ResultsChart(Person person) {
this.person = person;
this.results = person.getPersonResults();
}
public void drawChart() throws Exception {
Stage stage = new Stage();
final CategoryAxis xAxis = new CategoryAxis();
final NumberAxis yAxis = new NumberAxis();
xAxis.setLabel("Дата");
final LineChart<String, Number> lineChart = new LineChart<String, Number>(
xAxis, yAxis);
lineChart.setTitle("Результати для " + person.getName() + " " +
person.getSurname());
XYChart.Series<String, Number> series1 = new XYChart.Series<String,
Number>();
series1.setName("Систолічний фактичний");
XYChart.Series<String, Number> series2 = new XYChart.Series<String,
Number>();
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series2.setName("Систолічний оптимальний");
XYChart.Series<String, Number> series3 = new XYChart.Series<String,
Number>();
series3.setName("Діастолічний фактичний");
XYChart.Series<String, Number> series4 = new XYChart.Series<String,
Number>();
series4.setName("Діастолічний оптимальний");
DateTimeFormatter formatter =
DateTimeFormatter.ofLocalizedDateTime( FormatStyle.SHORT );
for (PersonResult currResult : results) {
LocalDateTime measureDate =
currResult.getMeasureDate().toLocalDateTime();
String dataString = formatter.format(measureDate);
series1.getData().add(new XYChart.Data<String, Number>(dataString,
currResult.getDiasPressure()));
series2.getData().add(new XYChart.Data<String, Number>(dataString,
currResult.getSysPressure()));
series3.getData().add(new XYChart.Data<String, Number>(dataString,
currResult.getSysPressureRes()));
series4.getData().add(new XYChart.Data<String, Number>(dataString,
currResult.getDiasPressureRes()));
}
Scene scene = new Scene(lineChart, 800, 600);
lineChart.getData().addAll(series1, series2, series3, series4);
stage.setScene(scene);
stage.show();

}

}
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