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АНОТАЦІЯ
Обсяг пояснювальної записки становить 95 сторінки, містить в собі 27
ілюстрацій, 28 таблиць, 5 графіків, 1 додаток та 30 джерел в переліку посилань.
Метою роботи була розробка мобільного додатку на мобільній платформі
1С:Підприємство для операційної системи Android. Призначення мобільного
додатку – синхронізація із основною обліковою системою, на базі
1С:Підприємство, яка знаходиться на окремому сервері із статичним IPадресом. Результатом синхронізації є актуальна інформація на мобільному
пристрої.
Для розробки програмного продукту використовувалась платформа
1С:Підприємство 8.3.7.
Ключові слова: мобільний додаток, 1С 8.3, Android, мобільний пристрій,
синхронізація.

ABSTRACT

The amount of explanatory notes is 95 pages, contains 27 illustrations, 28
tables, 5 graphs, 1 appendice and 40 in the list of source references.
The aim was to develop a mobile application on a mobile platform 1C:
Enterprise operating system Android. Purpose Mobile Applications - sync with the
core accounting system based on 1C: Enterprise, which is on a separate server with a
static IP-address. The result is the synchronization date information on mobile
devices.
To develop the software used platform 1C: Enterprise 8.3.7.
Tags: mobile application, 1C 8.3, Android, mobile device synchronization.
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ВСТУП
Близько двох років назад фірма «1С» зробила прорив в можливостях
платформи розробки 1С:Підприємство, добавивши в функціонал платформи
версії 8.3 можливість створювати мобільні додатки [1]. На сьогоднішній день
це вже стабільних механізм що дозволяє розроблювати повноцінні мобільні
додатки на операційні системи Android, iOS, Microsoft Windows (поточна
версія

платформи

8.3.7)

Можливості

[2].

платформи

продовжують

розширюватись з кожним новим релізом. З появою вище описаних
можливостей відразу з’явився попит на новий програмний продукт –
мобільний додаток для синхронізації з обліковою системою 1С. Спочатку
мобільні додатки розроблялись з метою надання оперативної інформацію
керівництву та для надання можливості дистриб’юторам створення замовлень
через мобільний телефон.
Існуючий попит на мобільні додатки 1С є підтвердженням актуальності
теми.
Метою даної дипломної роботи є застосування можливостей платформи
1С в новому для її напрямку – розробка мобільного додатку для медичного
персоналу.
Об’єктом досліджень є оптимізація роботи персоналу що використовує
облікову систему 1С:Підприємство.
Предмет

досліджень

–

механізми

мобільної

платформи

1С:Підприємство.
Для досягнення поставленої мети було сформульовано наступні задачі:
а) огляд можливостей платформи 1с:Підприємство;
б) визначення архітектури системи для роботи мобільного додатку;
в) розробка мобільного додатку для операційної системи Android.
До можливих галузей застосування мобільного модулю можна віднести
будь-яку облікову систему на базі 1С:Підприємство. Додаток розробляться як
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окремий модуль. Даний підхід дає змогу провести швидку інтеграції з
системою що вже працює, при цьому маючи затрат по часу в 10-20% в
порівнянні з часом який витрачається на повну розробку модуля такого типу.
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1.1 Загальні відомості про 1С:Підприємство
Перш ніж перейти до опису технологічних можливостей платформи
розробки 1С:Підприємство необхідно розповісти про розробника – фірму
«1С», тому що стрімкий розвиток платформи напряму залежить від росту її
розробника.
Фірма «1С» бере свій початок в 1991 році. Її спеціалізація почалася на
розробці, випуску, підтримці та дистрибуції комп’ютерних програм ділового
та домашнього призначення. Із самостійних розробок самою відомою є
програма «1С:Підприємство», яка використовується для домашніх та ділових
сфер.
Серія програм «1С:Підприємство» направлена на автоматизацію
управлінського обліку на підприємствах різних напрямків, які включають в
себе рішення для комплексної автоматизації виробничих процесів, торгових,
фінансових, ведення бухгалтерського обліку, розрахунку зарплати і т.п..
Система «1С:Підприємство» складається із передової платформи (ядра)
та конфігурацій, які розробляються на платформі [3].
1.2 Варіанти роботи системи 1С:Підприємство
Платформа може працювати в двох варіантах роботи системи:
- файловий;
- клієнт-серверний [4, 5].
1.2.1 Файловий варіант роботи системи
При роботі на персональному комп’ютері одного користувача, або при
роботі невеликої кількості користувачів в локальній мережі використовується
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файловий варіант роботи. При цьому варіанті роботи всі дані інформаційної
бази (конфігурація, БД) розміщена в одному файлі – файлова база даних. При
цьому, роботу с цією базою даних виконує файлова СУБД від фірми «1С».
Власна СУБД входить в склад платформи. Схема файлового варіанту роботи
показана на рис. 1.1.
1С:Підприємство
(клієнтський додаток)

Інформаційна база

Рис. 1.1 – Схема роботи файлового варіанту роботи платформи
Такий варіант роботи забезпечує легкість установки та експлуатації
системи. При цьому для роботи з інформаційною базою не потрібні додаткові
програмні засоби, достатньо мати операційну систему і 1С: Підприємство 8.
Файловий варіант роботи забезпечує цілісність інформаційної бази і
просте створення резервних копій. Виключена ситуація, коли користувач
може

помилково

(наприклад,

при

копіюванні

інформаційної

бази)

переплутати різні файли інформаційної бази і привести, таким чином, систему
в не робочий стан.
Резервне копіювання може здійснюватися на файловому рівні, шляхом
простого копіювання файлу інформаційної бази.
При роботі у файловому варіанті, за рахунок використання механізму
транзакцій, платформа 1С: Підприємства 8 мінімізує ризик порушення
цілісності даних при збоях комп'ютерів і локальної мережі. Однак, зрозуміло,
використання клієнт-серверного варіанту забезпечує більшу надійність, так як
в ньому забезпечується повна незалежність запису даних на сервері від збоїв
клієнтських комп'ютерів та локальної мережі.
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Робота у файловому варіанті можлива як безпосередньо, безпосередньо
з файлом бази даних, так і через веб-сервер, якщо використовуються клієнтські
підключення по протоколу HTTP або HTTPS (рис. 1.2).

Клієнтський додаток

Веб - сервер

Файлова БД

Рис. 1.2 – Схема роботи платформи 1С в файловому варіанті через веб
сервер
1.1.2.1 Робота безпосередньо с файловою БД
Робота с файловою БД напряму можлива с допомогою тонкого клієнта
або товстого [6].
Товстий клієнт –

це одне з клієнтських додатків системи

1С:Підприємство8. В операційній системі Windows виконуваний файл цього
додатка - 1cv8.exe. В операційній системі Linux – 1cv8 [6].
«Толстим» клієнт називається тому, що може виконувати практично всю
функціональність, що надається вбудованою мовою, у тому числі вміє
працювати з прикладними типами даних.
Але, з цієї ж причини, він вимагає значної кількості апаратних ресурсів
на комп'ютері користувача і може «спілкуватися» з базою даних або з
кластером серверів 1С: Підприємства 8 тільки за допомогою файлового
доступу або по локальній мережі.
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Тонкий клієнт - це одне з клієнтських додатків системи 1С:
Підприємство 8. В операційній системі Windows виконуваний файл цього
додатка - 1cv8c.exe. В операційній системі Linux - 1cv8c [6].
«Тонким» клієнт називається тому, що вміє виконувати обмежений
набір функціональності вбудованої мови. Зокрема на тонкому клієнті
недоступні всі прикладні типи даних. Замість цього тонкий клієнт оперує
обмеженим набором типів вбудованої мови, призначеним лише для
відображення і зміни даних у пам'яті. Вся робота з базою даних, об'єктними
даними, виконання запитів - виконується на стороні сервера. Тонкий клієнт
тільки отримує готові дані, підготовлені для відображення.
Відразу можна згадати про веб-клієнт.
Веб-клієнт - це одне з клієнтських додатків системи 1С: Підприємство 8.
На відміну від "звичних" клієнтських додатків (товстого клієнта і тонкого
клієнта), його не потрібно попередньо встановлювати на комп'ютер
користувача. У веб-клієнта немає виконуваного файлу. Веб-клієнта ви не
знайдете ні в меню, ні серед виконуваних файлів. Тому він і веб-клієнт, що
йому для початку роботи не потрібно мати ніяких файлів на комп'ютері
користувача [6].
Веб-клієнт, на відміну від товстого і тонкого клієнтів, виконується не в
середовищі операційної системи комп'ютера, а в середовищі інтернет-браузера
(Windows Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome або Safari). Тому
будь-якому користувачеві досить лише запустити свій браузер, ввести адресу
веб-сервера, на якому опублікована інформаційна база, - і веб-клієнт сам
"приїде" до нього на комп'ютер і почне виконуватися.
Веб-клієнт використовує технології DHTML і HTTPRequest. При роботі
веб-клієнта клієнтські модулі, розроблені в конфігурації, компілюються
автоматично з вбудованої мови 1С: Підприємства 8 і безпосередньо
виконуються на стороні веб-клієнта.
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Таким чином, незалежно від клієнтського додатка (товстий, тонкий, вебклієнт), вся розробка прикладного рішення ведеться повністю в конфігураторі
1С: Підприємства, серверний і клієнтський код пишеться на вбудованій мові
1С: Підприємства.
Якщо використовується товстий клієнт, то він сам реалізує всю
функціональність файлової СУБД (рис 1.3).
Товстий клієнт

Файлова БД

Рис. 1.3 – Файловий варіант роботи в режимі товстого клієнта
Якщо використовується тонкий клієнт, то на комп’ютері, де запущений
сам тонкий клієнт, організовується спеціальне серверне середовище
(рис. 1.4).

Тонкий клієнт
середовище
Специфічне
середовище

Файлова БД

Рис. 1.4 – Файловий варіант роботи в режимі тонкого клієнта
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В рамках цієї спеціалізованої середовища виконуються:
- завантаження необхідних для роботи системи серверних
компонентів,
- завантаження конфігурації,
- інші дії, необхідні для організації нормальної роботи системи з
інформаційною базою.
З погляду тонкого клієнта, дане середовище середу виступає в ролі
сервера. З погляду операційної системи, дане середовище не виділене в
окремий процес і виконується в рамках процесу тонкого клієнту.
1.1.2.2 Робота с файловою БД через веб-сервер
Робота з файловою базою даних через веб-сервер можлива за допомогою
тонкого клієнта або веб-клієнта.
У цьому випадку модуль розширення веб-сервера створює аналогічне
серверне середовище на веб сервері для кожної інформаційної бази (рис. 1.4).

Тонкий клієнт

Веб - клієнт

Веб - сервер
Модуль розширення Веб-серверу
Спеціальне серверне
середовище

Файлова БД
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Рис. 1.5 – Файловий варіант роботи в режимі тонкого клієнта/вебклієнта через веб-сервер
Прямо в адресний простір веб-сервера завантажується компонент для
роботи з файловою базою даних і самі дані інформаційної бази. При цьому
навантаження

на

веб-сервер

значно

зростає,

а

користувачі

однієї

інформаційної бази не мають можливості працювати паралельно. Всі їхні
запити до бази даних шикуються в одну чергу.
З цієї причини такий варіант роботи є скоріше тестовим. Щоб,
наприклад, спробувати, як інформаційна база працює через веб-сервер, з вебклієнтом. Як робочий такий варіант, напевно, можна використовувати в
особливих випадках для дуже невеликих робочих груп.
Висновок до розділу
Файлова СУБД є частиною платформи, тому при роботі системи в
файловому варіанті товстий і тонкий клієнти самостійно здійснюють всю
роботу з даними.
У разі веб-клієнта підключення до файлової базі даних виконується
через веб-сервер, і безпосередню роботу з даними виконує не клієнтську
програму, а модуль розширення веб-сервера, який також містить у собі
файлову СУБД (рис 1.6).
Взаємодія елементів системи з файлової базою даних здійснюється за
власним протоколу обміну даними, розробленим фірмою "1С".
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Товстий клієнт
Файлова
СУБД

Тонкий клієнт

Веб-клієнт

Файлова
СУБД

Модуль розширення
веб-сервера
Файлова
СУБД

Власний
протокол
обміну

Власний
протокол
обміну

Власний
протокол
обміну

Файлова БД

Рис. 1.6 – Варіанти роботи файловому режимі БД
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1.2.2 Клієнт серверний варіант роботи
1.2.2.1 Загальні відомості
Клієнт-серверний варіант роботи призначений для використання в
робочих групах або в масштабі підприємства. Він реалізований на основі
трирівневої архітектури «клієнт-сервер» (рис. 1.7).

1С:Підприємство
(клієнтський додаток)

Кластер серверів
1с:Підприємство

Сервер БД

Інформаційна база

Рис. 1.7. – Клієнт серверна архітектура роботи 1С
Клієнт-серверна архітектура розділяє всю працюючу систему на три
різні частини, певним чином взаємодіючі між собою:
-

клієнтську програму;

-

кластер серверів 1С: Підприємства;
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-

сервер бази даних.

Програма, що працює у користувача, (клієнтський додаток) взаємодіє з
кластером

серверів

1С:Підприємства8,

а

кластер,

при

необхідності,

звертається до сервера баз даних.
При цьому фізично кластер серверів 1С: Підприємства 8 і сервер баз
даних можуть розташовуватися як на одному комп'ютері, так і на різних. Це
дозволяє адміністратору при необхідності розподіляти навантаження між
серверами.
Використання кластера серверів 1С:Підприємства8 дозволяє зосередити
на ньому виконання найбільш об'ємних операцій з обробки даних. Наприклад,
при виконанні навіть досить складних запитів програма, що працює у
користувача, одержуватиме тільки необхідну їй вибірку, а вся проміжна
обробка виконуватися на сервері. Зазвичай збільшити потужність кластера
серверів набагато простіше, ніж оновити весь парк клієнтських машин.
Іншим важливим аспектом використання 3-х рівневої архітектури є
зручність адміністрування та упорядкування доступу користувачів до
інформаційної бази. У цьому варіанті користувач не повинен знати про
фізичне розташування конфігурації або бази даних. Весь доступ здійснюється
через кластер серверів 1С:Підприємства8. При зверненні до тієї чи іншої
інформаційній базі користувач повинен вказати тільки ім'я кластера і ім'я
інформаційної бази, а система запитує відповідно ім'я і пароль користувача.
1С: Підприємство 8 використовує можливості системи управління
базами даних для ефективної вибірки інформації:
- механізм запитів орієнтований на максимальне використання СУБД
для виконання розрахунків і складання звітів,
- перегляд великих динамічних списків забезпечується без виконання
великої кількості звернень до бази даних; при цьому користувачеві
надаються можливості ефективного пошуку, а також налаштування
відбору і сортування.
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Робота в клієнт-серверному варіанті можлива як безпосередньо з
кластером, так і через веб-сервер. При цьому у разі безпосереднього
підключення до кластеру товстий клієнт і тонкий клієнт використовують
протокол TCP / IP. При підключенні через веб-сервер тонкий клієнт і вебклієнт використовують протокол HTTP або HTTPS.
Кластер серверів 1С: Підприємства 8 - основний компонент платформи,
що забезпечує взаємодію між користувачами і системою управління базами
даних в клієнт-серверному варіанті роботи. Наявність кластера дозволяє
забезпечити безперебійну, відмовостійку, конкурентну роботу великої
кількості користувачів з великими інформаційними базами.
1.2.2.2 Сумісність с СУБД
Як сервер баз даних можуть використовуватися:
- Microsoft SQL Server;
- PostgreSQL;
- IBM DB2;
- Oracle Database.
Вся робота з прикладними об'єктами, читання і запис бази даних
виконується тільки на сервері. Функціональність форм і командного
інтерфейсу також реалізована на сервері.
На сервері виконується підготовка даних форм, розташування елементів,
запис даних форм після зміни. На клієнті відображається вже підготовлена на
сервері форма, виконується введення даних і виклики сервера для запису
введених даних та інших необхідних дій.
Аналогічно

командний

інтерфейс

формується

на

сервері

і

відображається на клієнті. Також і звіти формуються повністю на сервері і
відображаються на клієнті.
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При цьому механізми платформи орієнтовані на мінімізацію обсягу
даних, переданих на клієнтський комп'ютер. Наприклад, дані списків,
табличних частин і звітів передаються з сервера не відразу, а в міру перегляду
їх користувачем.
Висновок до розділу
Загальна структура роботи в клієнт-серверному варіанті показана на
рис. 1.8.
Товстий клієнт

Тонкий клієнт

Веб-клієнт

Кластер серверів

Рис. 1.8 – зальна структура роботи клієнт-серверного варіанту
Таблиця 1.1 – розподіл процесів між клієнтом та сервером
Клієнт
Отримання і відкриття форм
Відображення форм
«Спілкування» з користувачем
(попередження, питання ...),
Невеликі розрахунки у формах, що
вимагають швидкої реакції
Робота з локальними файлами
Робота з торговим обладнанням

Сервер
Запити до бази даних
Запис даних
Проведення документів
Різні розрахунки
Виконання обробок
Формування звітів
Підготовка форм до відображення
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1.3 Багатоплатформність 1С:Підприємства
Багатоплатформність –

це здатність системи працювати під

управлінням різних операційних систем. Основні компоненти системи
1С:Підприємство можуть працювати як під управлінням операційної системи
Windows, так і під управлінням операційної системи Linux. Крім цього
клієнтська

частина

1С:Підприємства може бути запущена і на комп'ютерах з операційними
системами OS X і Apple iOS.
1.3.1 Клієнтські програми на різних платформах
Користувачі різних пристроїв на різних операційних системах можуть
працювати з інформаційними базами 1С: Підприємства за допомогою будьякого з клієнтських додатків. Товстий і тонкий клієнти реалізовані для
Windows, Linux і OS X. А веб-клієнт виповнюється в середовищі інтернетбраузера і адаптований для роботи з популярними браузерами (рис 1.9).
Товстий, тонкий клієнт
Linux

Товстий, тонкий клієнт
Windows

Веб-клієнт
Internet Explorer

Товстий, тонкий клієнт
OS X

Веб-клієнт
Safari

Веб-клієнт
Mozilla Firefox

Apple iOS

Веб-клієнт
Safari

Рис. 1.9 – Варіанти роботи з браузерами
Наприклад:
•

користувачі

Windows

зможуть

працювати

веб-клієнтом

використовуючи браузери Windows Internet Explorer або Google Chrome;
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• користувачі Linux можуть працювати з веб-клієнтом використовуючи
браузер Mozilla Firefox;
• користувачі OS X можуть працювати з веб-клієнтом використовуючи
браузер Safari.
А для користувачів мобільних пристроїв компанії Apple в веб-клієнті
виконані спеціальні доопрацювання, поліпшуючі зручність роботи на
маленьких екранах і підтримуючі сенсорний ввід. Таким чином повноцінна
робота з 1С: Підприємством можлива, наприклад, на iPad, використовуючи
мобільну версію браузера Safari.
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1.3.2 Багатоплатформність системи
Вся система цілком може працювати, наприклад, під управлінням
операційної системи Linux (рис 1.10).
Веб клієнт

Тонкий клієнт

Тонкий клієнт

Товстий клієнт

Linux,
Mozilla Firefox

Linux

Linux

Linux

Веб-сервер
Linux, Apache

Кластер сервері 1С:Підприємтсво 8

Linux

Linux

Рис. 1.10 – Схема роботи 1С:Підприємства під ОС Linux
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Іншим можливим варіантом є робота тільки під управлінням операційної
системи Windows (рис. 1.11).
Тонкий клієнт

Веб-клієнт

Windows,
Internet Explorer

Windows

Тонкий клієнт

Товстий клієнт

Windows

Windows

Веб-сервер,
Windows, IIS

Кластер серверів 1С:Підприємство 8

Windows

Windows

Рис. 1.11 – Схема роботи 1С:Підприємства під ОС Windows

БС42с.4204.1300.3166.ПЗ
Змін. Лист

№ докум. Підпис Дата

Лист
27

У загальному випадку архітектура 1С: Підприємства дозволяє
змішувати в одній системі елементи, що працюють під управлінням різних
операційних систем (рис. 1.12).
Товстий клієнт

Тонкий клієнт

Тонкий клієнт

Тонкий клієнт

Веб-клієнт

Кластер серверів 1С:Підприємство
8

Рис. 1.12 – Схема роботи 1С:Підприємства під різними ОС
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1.3.3 Багатоплатформність кластера
Комп'ютери, що входять до складу кластера, можуть працювати під
управлінням операційних систем Windows або Linux. Допускається включення
до складу одного кластера робочих серверів, що функціонують під різними
операційними системами (рис. 1.13).

клієнт

Кластер серверів 1С:Підприємство 8

Рис. 1.13 – Схема роботи кластерів 1С:Підприємства під різними ОС
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1.4 Мобільний додаток
Мобільна платформа 1С: Підприємства 8 - це загальна назва технології,
що дозволяє створювати додатки, що працюють на мобільних пристроях під
управлінням операційних систем Android, iOS і Windows. Такими пристроями,
як правило, є різні смартфони і планшетні ПК. Архітектура мобільного
додатку показана на рис. 1.14

Мобільний пристрій
Android/Apple iOS/Windows

Мобільний
додаток
Мобільна
платформа

Інформаційна
база
Мобільний
додаток

БД

Рис. 1.14 – Архітектура мобільного додатку
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Користувач може встановити мобільний додаток на свій пристрій
скачавши його з магазину додатків App Store, Google Play або Windows Phone
Store. Дистрибутив мобільного додатку містить (рис. 1.15):
• мобільний додаток;
• мобільну платформу;
• додаткові файли.

Дистрибутив мобільного
додатку

Мобільний
додаток

Мобільний пристрій
Android/Apple iOS/Windows

Рис. 1.15 – Порядок встановлення мобільного додатку на мобільний
пристрій

Основним призначенням мобільних додатків є організація віддалених
робочих місць для прикладних рішень, що функціонують на стаціонарних
комп'ютерах. З такими додатками стандартними засобами платформи
організовується постійний обмін даними в режимі off-line (рис. 1.16):
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-

Основний додаток

Off-line обмін даними:
web-сервіси;
файловий обмін;
електронна пошта…
….

Мобільний додаток

Рис. 1.16 – Схема обміну даними з МД і основної бази в режимі off-line
Також мобільний додаток може бути розраховане на роботу одночасно
з декількома бек-офісними додатками. У тому числі і з додатками, створеними
на платформі 1С: Підприємство:

Додаток А

Off-line обмін даними:
- web-сервіси;
- файловий обмін;
- електронна пошта…
-

Мобільний додаток

….

Додаток Б

Рис. 1.17 – Схема обміну даними з МД із декількома основними
базами в режимі off-line
Розробка мобільних додатків ведеться так само, як і розробка "хмарних"
додатків, з тією лише різницею, що необхідно враховувати обмеження, які
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накладає мобільна платформа. Поточний склад обмежень описаний у
документації.
Висновки до розділу
Виходячи з опрацьованого матеріалу можна виділити таку основну
інформацію:
- На основі платформи 1С:Підприємство є можливість побудувати
багатоплатформенну систему;
- 1С:Підприємство дає змогу працювати через тонкий клієнт в
інтернет оглядачі;
- 1С:Підприємство працює із декількома СУБД. Присутня власна
СУБД що входить в саму платформу і використовується тільки
при файловому роботі системи. У випадку коли система працює в
клієнт-серверному варіанті в ролі СУБД вступає :
o Microsoft SQL Server;
o PostgreSQL;
o IBM DB2;
o Oracle Database.
- Якщо використовується стороння СУБД то для взаємодії
1С:Підприємства і СУБД використовується 1С:Сервер.
- Мобільний додаток на платформі 1С це повноцінне програмне
забезпечення яке може обмінюватись інформацією з іншими
інформаційними системами по різним каналам зв’язку.
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РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ
2.1 Технічне завдання
2.1.1 Основні характеристики
2.1.1.1 Назва програми
Назва програми: «Помічник лікаря».
2.1.1.2 Призначення та сфера застосування
Програма призначена для застосування на мобільних пристроях на ОС
Android як особистий органайзер який синхронізується з основною базою.
2.1.2 Вимоги до програми
2.1.2.1 Вимоги до функціональних характеристик
Програма повинна забезпечувати виконання наступних функцій:
-

обмін з основною базою інформацією про назначені прийоми лікаря;

-

обмін з основною базою інформацією про задачі, які стоять на
лікарю;

-

обмін з основною базою інформацією про пацієнтів лікаря;

-

можливість робити нотатки та нагадування;

-

можливість формування дерева рішень.

2.1.2.2 Вимоги до надійності
Надійне

функціонування

програми

повинно

бути

забезпечене

замовником сукупністю організаційно-технічних заходів, перерахунки яких
наведений нижче:
-

використання

стабільного

програмного

забезпечення,

не

використовувати збірки ОС від непровірених джерел;
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- наявність інтернету на мобільному пристрої або доступу до локальної
мережі де знаходиться сервер з основною базою 1С.
Неправильні дії з боку користувача що моуть призвести до відмови у
роботі програми є:
- не правильне вказання адресу для підключення до основної БД.
Час

відновлення

після

відмови,

викликаного

з

проблемами

електроподачі на технічні засоби (іншими словами зовнішніми факторами),
становить 1-2 хв, при відсутності збою ОС на пристою. При відмові ОС, час
на відновлення не перевищує загального часу на відновлення ОС.
2.1.3 Умови експлуатації
2.1.3.1 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.
2.1.3.2 Вимоги до кваліфікації персоналу
Вимоги до квалікації персоналу відсутні.
2.1.3.3 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності
ОС: Android – версія 2.3 і старше;
Оперативна пам'ять: не менше 256 Мб для роботи програми;
Процесор:
- З архітектурою ARMv5TE і вище (ARMv6, ARMv7, ARMv8);
- З архітектурою Intel x86.
Оперативна пам'ять – не менше 256 Мб;
Сенсорний екран.
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Рекомендується виконувати оновлення до останньої актуальної версії
операційної системи на використовуваному мобільному пристрої.
2.1.4 Вимоги до програмної документації
Склад програмної документації повинен включати в себе:
- технічне завдання;
- програму і методики випробувань;
- керівництво користувача.
2.1.5 Стадії та етапи розробки
2.1.5.1 Стадії розробки
Розробка повинна бути виконана в три стадії:
- розробка ТЗ;
- робоче проектування;
- впровадження.
2.1.5.2 Етапи розробки
Етапи розробки (інкрементна модель) [20]:
1. системний аналіз;
2. аналіз вимог;
3. проектування;
4. кодування;
5. тестування.
На стадії розробки ТЗ виконуються етапи1,2. Стадія «робоче
проектування» включає в себе етапи 3,4. Завершальна стадія включає в себе
етап 5.
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2.1.5.3 Зміст робіт по етапам
На етапі системного налізу задається роль ПП в комп’ютерній системі і
його взаємодія з іншими елементами.
Аналіз потреб – це етап на якому проводиться уточнення і деталізація
вимог до функціоналу та інтерфейсу ПП.
Проектування – розробка архітектури ПП, розробки модульної
структури, структури даних. Тестування – виконання програми для виявлення
дефектів в функціоналі [21].
2.1.6 Порядок контролю та випробувань
2.1.6.1 Види випробувань
Приймально-здавальні випробування повинні проводитися на об'єкті
Замовника в обумовлені терміни.
Приймально-здавальні випробування програми повинні проводитися
згідно з розробленою Виконавцем та узгодженої Замовником Програми і
методик випробувань.
Хід проведення приймально-здавальних випробувань Замовник та
Виконавець документують у Протоколі проведення випробувань.
2.1.6.2 Загальні вимоги до прийому роботи
На підставі Протоколу проведення випробувань Виконавець разом із
Замовником підписує Акт приймання-здачі програми в експлуатацію.
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2.2 Реалізація
2.2.1 Архітектура системи
При розробці мобільного додатку було прийняте рішення застосування
системи яка складається із трьох частин:
- Облікова система на базі типової конфігурації Управління
невеликою фірмою (далі УНФ ). Ця система розміщена на окремому
фізичному сервері. Доступ до облікової системи реалізовано в
трьома шляхами:


Через віддалений робочий стіл – на фізичному сервері
(основному) установлена операційна система ОС Windows Server
2003, за рахунок чого був налаштований сервер терміналів. Ряд
користувачів мають свій особистий ключ для роботи через RDP.
В цьому випадку користувачі в 1С працюють в товстому клієнті;



Через тонкий клієнт – на основному сервері налаштований вебсервер. Налаштування було виконано за допомогою програмного
забезпечення Apache 2.2;



Через веб-клієнт – налаштований веб-сервер дає можливість
роботи із 1С через браузер.

- Серверна частина мобільного додатку. Розміщена також на
основному сервері. Для можливості обміну інформацією із
мобільним додатками був налаштований веб-сервер.
- Клієнтська частина мобільного додатку. Мобільний додаток
інсталюється на мобільні пристрої. В налаштуваннях програми
потрібно вказати адрес веб-серверу серверної частини мобільного
додатку. Обмін інформацією доступний при наявності інтернету.
Серверна частина облікової системи трьорівнева. Основою являється
СУБД Microsoft SQL. Він забезпечує основні механізми роботи з базою.
Кінцевий користувач працює із 1С:Підприємством, яке забезпечує інтерфейс
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роботи системи та механізми на клієнтській частині. Зв’язує вище
перераховані дві частини – 1С:Сервер.
Для налаштування обміну інформацією між серверними частинами
облікової системи та серверної частини мобільного додатку був налаштований
веб-сервіс. За допомогою веб-сервісу мобільний додаток синхронізується с
обліковою системою.
2.2.2 Модулі системи
2.2.2.1 Серверна частина облікової системи
Основною задачею серверної частини облікової системи це прийом
запиту від мобільного додатку, формування відповіді та відправка
сформованого результату. Алгоритм роботи показаний на рис. 2.1.
початок

запит
авторизації?

ні

так
перевірка
параметрів в базі

запит до БД

формування
відповіді

формування
відповіді

Відправка
відповіді

кінець

Рис. 2.1 – Алгоритм роботи модуля обміну серверної частини
облікової системи (основна база)
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2.2.2.2 Серверна частина мобільного додатку
Основна задача серверної частини мобільного додатку бути джерелом
завантаження конфігурації та оновлень на МП. Даний механізм реалізує
платформа.
2.2.2.3 Клієнтська частина мобільного додатку
На клієнтській частині мобільного додатку реалізовані механізми обміну
та взаємодії з користувачем. Всі розрахунки проводить сервер. Мобільний
додаток тільки виводить звіти сформовані на сервері і відправлені як відповідь
на запит.
На рис. 2.2 показаний алгоритм авторизації.

початок

Введення
інформації
користувач
ем

Відправка
інформації
в БД

Обробка
відповіді

кінець

Рис. 2.2 – Алгоритм авторизації
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2.2.2.3 Інтерфейс програми
При запуску системи з’являється робочий стіл системи (рис. 2.3).

Рис. 2.3 – Робочий стіл мобільного додатку
При першому запуску потрібно пройти авторизацію (рис. 2.4).

Рис. 2.4 – Авторизація в БД
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Для перегляду відповідного звіту потрібно натиснути тільки відповідну
кнопку на робочому столі. Приклад звіту показаний на рис 2.5.

Рис. 2.5 – Звіт по прийомам пацієнтів
Дерево рішень показано на рис. 2.6.

Рис. 2.6 – Дерево рішень
Форма створення замітки показана на рис 2.7. Присутній механізм
нагадування. Для цього потрібно вказати час нагадування.
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Рис. 2.7 – Форма створення замітки
Висновки до розділу
В результаті виконання розділу була спроектована система для роботи
мобільного додатку та розроблений сам додаток для ОС Android.
Система складається з трьох частин:
- Сервер облікової системи – використовується як джерело
інформації;
- Сервер мобільного додатку – використовується як джерело
мобільної конфігурації та оновлень;
- Мобільний додаток – використовує ресурси серверу основної БД
для пошуку і відображення необхідної інформації кінцевим
користувачам.
Обмін між основним сервером і мобільним додатком проходить завдяки
веб-сервісу що налаштований на сервері основної БД за допомогою типових
об’єктів платформи та ПЗ Apache 2.2.
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РОЗДІЛ 3 ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО
ПРОДУКТУ
Вступ
Ціль дипломної роботи – розробка мобільного додатку на базі
платформи 1с:Підприємство і демонстрація переваг даної розробки при
автоматизації обліку в організації. Основною перевагою автоматизації на базі
1С є розмір бюджету необхідний організації для запуску облікової системи.
Вартість впровадження програмного продукту дуже гнучка і залежить від
таких параметрів як:
- наскільки типові рішення 1С:Підприємство підходять під БП
організації (кількість додаткових модулів що пострібно розробити);
- в якій мірі необхідно провести автоматизацію і скількості
структурних одиниць;
В даному розділі за допомогою функціонально-вартісного аналізу
(ФВА) формується варіант оцінки, виріб не має аналогів і маю свій унікальний
набір функцій які є різними по складності виконання. Дане програмне
забезпечення призначене як для самостійного використання так і для
функціонування в парі з обліковою системою.
Функціонально-вартісний аналіз – метод системного дослідження
функцій об'єкта з метою пошуку балансу між собівартістю і корисністю
[1, pp. 91-96].
В основі ФВА лежить функціональний підхід, згідно з яким об’єктом
аналізу є не сам виріб (програмний продукт, прилад, система та ін.), а функції,
які він виконує. Функціонально-вартісний аналіз проводиться в два етапи:
функціональний аналіз та вартісний аналіз. [2], [3].

БС42с.4204.1300.3166.ПЗ
Змін. Лист

№ докум. Підпис Дата

Лист
44

3.1 Постановка задачі техніко-економічного аналізу
Необхідно розрахувати вартість розробки мобільного додатку під ОС
Android. Розрахунок провести за допомогою методу ФВА.
Вимоги до продукту:
- функціонування на пристроях с ОС Android;
- синхронізуватись інформацією з обліковою системою що
знаходиться віддалено на сервері (доступ по мережі інтернет);
- мінімальні затрати по впровадженні;
3.2 Обґрунтування функцій програмного продукту
3.2.1 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:
F1 – Можливість перегляду інформації по пацієнтам;
F2 – Можливість перегляду інформації по графікам прийому пацієнтів;
F3 – Можливість наповнення довідників БД за допомогою мобільного
пристрою;
F4 – Синхронізація по задачах;
F5 – Можливість інтерактивної відповіді при роботі із задачею.
Кожна з основних функцій може мати декілька варіантів реалізації.
Функція F1:
а) відсутність можливості перегляду;
б) можливість перегляду у вигляді готового звіту без синхронізації
по довіднику;
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в) повністю синхронізувати мобільний пристрій з сервером по
довіднику пацієнтів.
Функція F2:
а) відсутність можливості перегляду;
б) можливість перегляду у вигляді готового звіту без синхронізації
по документам;
в) повністю синхронізувати мобільний пристрій з сервером по
документам и звіт формувати на мобільному пристрої.
Функція F3:
а) можливість заповнювати довідники із мобільного пристрою і їх
синхронізація із центральною БД присутня;
б) можливість заповнювати довідники із мобільного пристрою і їх
синхронізація із центральною БД відсутня;
Функція F4:
а) відсутність можливості перегляду;
б) можливість перегляду у вигляді готового звіту без синхронізації
по документам;
в) повністю синхронізувати мобільний пристрій з сервером по
документам и звіт формувати на мобільному пристрої.
Функція F5:
а) можливість інтерактивної відповіді по задачі присутня;
б) можливість інтерактивної відповіді по задачі відсутня;
3.2.2 Варіанти реалізації основних функцій
Варіанти реалізації основних функцій наведено у морфологічній карті
системи (рис. 3.1). На основі цієї карти побудовано позитивно-негативну
матрицю варіантів основних функцій (таблиця 3.1).
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Функції

F1

F2

F3

F4

F5

а) відсутня

б) звіт на МП без
синхронізації
довідників

в) синхронізації
довідників

а) відсутня

б) звіт на МП без
синхронізації
документів

в) синхронізації
документів

а) відсутня

а) відсутня

а) відсутня

б) присутня

б) звіт на МП без
синхронізації
документів

в) синхронізації
документів

б) присутня

Рисунок 3.1 – Морфологічна карта
Морфологічна карта відображає всі можливі комбінації варіантів
реалізації функцій, які складають повну множину варіантів програмного
продукту.
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Таблиця 3.1. – Позитивно-негативна матриця
Основні Варіанти

Переваги

Недоліки

функції реалізації
F1

Відсутність затрат часу на
програмування
Малі затрати часу на
програмування, доступна
необхідна інформація по
пацієнтам
Повний доступ до
інформації незалежно від
наявності інтернету
Відсутність затрат часу на
програмування
Малі затрати часу на
програмування, доступна
необхідна інформація
графіку прийому

Відсутність необхідної
інформації по пацієнтам
При відсутності інтернету
недоступна інформація,

в

Можливість
редагування графіку
прийому

Великі затрати на
програмування

а

Відсутність затрат часу на
програмування
Можливість введення
інформації по пацієнтах без
комп’ютера
Відсутність затрат часу на
програмування
Малі затрати часу на
програмування, доступна
необхідна інформація по
задачах
Можливість редагування
задач
Відсутність затрат часу на
програмування
Оперативне реагування на
задачі

немає

а
б

в
F2

а
б

F3

б
F4

а
б

в
F5

а
б

Великі затрати на
програмування
Відсутність необхідної
інформації
Немає можливості
редагувати графік з МП

Великі затрати на
програмування
Відсутність необхідної
інформації
Немає можливості
редагувати задачі з МП
Великі затрати на
програмування
Відсутня оперативність в
реагування по задачам.
Великі затрати на
програмування

На основі аналізу позитивно-негативної матриці робимо висновок, що
при розробці програмного продукту деякі варіанти реалізації функцій варто
відкинути, тому що вони збільшують вартість розробки при відсутній
необхідності в додатковому функціоналі.
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Функція 1: присутня необхідність в перегляді інформації, обираємо
пункт б.
Функція 2: присутня необхідність в перегляді інформації, обираємо
пункт б.
Функція 3: немає необхідності роботи з довідниками обираємо пункт а.
Функція 4: присутня необхідність в перегляді інформації, без
можливості редагування, обираємо пункт б.
Таким чином будемо використовувати наступні варіанти реалізації
програмного продукту:
1. F1б – F2б – F3a – F4б – F5а;
2. F1б – F2б – F3a – F4б – F5б.
3.3 Обґрунтування системи параметрів програмного продукту
3.3.1 Опис параметрів
Маючи вимоги щодо основних функцій, які реалізовуються в
програмному продукті, визначають основні параметри виробу, які надалі
використовуватимуться для розрахунку коефіцієнта технічного рівня.
Введемо наступні параметри:
- Х1 – кількість довідників що беруть учать в обміні;
- Х2 – кількість документів що беруть учать в обміні;
- Х3 – кількість звітів що потрібно реалізувати на МП;
- Х4 – кількість об’єктів що зберігаються на МП;
- Х5 – Кількість об’єктів що синхронізуються в двох сторонньому
напрямку.
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3.3.2 Кількісна оцінка параметрів
В таблиці 3.2 показані 3 типи варіантів значення параметрів.
Таблиця 3.2. – Основні параметри програмного продукту
№

Назва
параметра

Умовні Одиниці
позначення виміру

Значення параметра
гірші середні кращі

1
2
3

4
5

кількість довідників що
беруть учать в обміні
кількість документів що
беруть учать в обміні
кількість звітів що
потрібно реалізувати на
МП
кількість об’єктів що
зберігаються на МП
Кількість об’єктів що
синхронізуються в двох
сторонньому напрямку

X1
X2

шт.

3

10

20

шт.

1

4

9

шт.

2

7

15

шт.

5

15

30

шт.

0

4

10

X3
X4
Х5

На графіках. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3,5 показані бальні оцінки по параметрах
відповідно порядку в таблиці 3.2.

Графік. 3.1 – Бальні оцінка параметра 1.
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Графік. 3.2 – Бальні оцінка параметра 2.

Графік. 3.3 – Бальні оцінка параметра 3.

Графік. 3.4 – Бальні оцінка параметра 4.
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Графік. 3.5 – Бальні оцінка параметра 5.
3.3.3 Аналіз експертного оцінювання параметрів
В експертній оцінці приймає учать 7 осіб. Кожен експерт оцінює ступінь
важливості кожного параметру для конкретно поставленої цілі – розробка
програмного продукту, який дає найбільш точні результати при знаходженні
апроксимуючого багаточлену. Результати експертного ранжирування показані
в таблиці 3.3.

Таблиця 3.3 – Результати експертного ранжирування
Сума
Познач.
Відхилення
Ранг параметра за оцінкою експерта рангів
параметра
Δi
Ri
X1
X2
X3
X4
X5
Разом

1
4
3
5
2
1
15

2
3
4
5
2
1
15

3
4
3
5
1
2
15

4
4
3
5
2
1
15

5
3
4
5
2
1
15

6
4
3
5
1
2
15

7
2
3
5
4
1
15

24
23
35
14
9
105

3
2
14
-7
-12
0

Δ i2
9
2
196
49
144
400

Для перевірки степені достовірності експертних оцінок, визначимо
наступні параметри:
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а) сума рангів кожного з параметрів і загальна сума рангів (формула 1):
Nn n  1
 105;
2

Ri   Nj rij Rij 

(1)

де N – кількість експертів;
n – кількість параметрів.

б) середня сума рангів (формула 2):
T

1
Rij  21 ;
n

(2)

в) відхилення суми рангів кожного параметра від середньої суми рангів
(формула 3):

i  Ri  T ;

(3)

Сума відхилень по всім параметрам повинна дорівнювати 0.
г) загальна сума квадратів відхилення (формула 4):
n

S   2 i  400;

(4)

i 1

Порахуємо коефіцієнт узгодженості (формула 5):
W

W

12S
;
N n3  n
2





(5)

12 * 400
4800

 0,816  Wk  0,67
3
7 * 5  5 5880
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 3.4.
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Числове значення, що визначає ступінь переваги i–го параметра над j–
тим, aij визначається по формулі 6:
1.5,

aij  1 ,

0.5,

Xi  X j

(6)

Xi  X j
Xi  X j

Таблиця 3.4 – Попарне порівняння параметрів
Параметри
X1, X2

>

<

>

>

<

>

<

>

Числове
значення
1,5

X1, X3

<

<

<

<

<

<

<

<

0,5

X1, X4

>

>

>

>

>

>

<

>

1,5

X1, X5

>

>

>

>

>

>

>

>

1,5

X2, X3

<

<

<

<

<

<

<

<

0,5

X2, X4

>

>

>

>

>

>

<

>

1,5

X2, X5

>

>

>

>

>

>

>

>

1,5

X3, X4

>

>

>

>

>

>

>

>

1,5

X3, X5

>

>

>

>

>

>

>

>

1,5

X4, X5

>

>

<

>

>

<

>

>

1,5

1

Експерти
3
4
5

2

6

7

Підсумкова
оцінка

З отриманих числових оцінок переваги складемо матрицю A=║ aij ║ і
внесемо в таблицю 3.5.
Для кожного параметра зробимо розрахунок вагомості Kві за наступними
формулами (формула 7):
n
b
Eˆ aˆ 3  n i , де bi   aij
i 1
 bi

(7)

i 1
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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 (формула 8):

b
Eˆ aˆ 3  n i , де bi 
 bi

n

 aijb j

(8)

j 1

i 1

Таблиця 3.5 – Розрахунок вагомості параметрів
Параметри
Х1
Х2
Х3
Х4
X5
Всього:

Х1
1,0
0.5
1,5
0.5
0.5

Параметри
Х2 Х3 Х4
1,5 0,5 1,5
1,0 0,5 1,5
1,5 1,0 1,5
0.5 0.5 1,0
0.5 0.5 0.5

X5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0

Перший крок Другий крок Третій крок
Кві
bi1
К ві1
К ві2
bi
b i2
6
0,24 27,5 0,224 136,75 0,220
5
0,2
22 0,179 112
0,181
7
0,28 34 0,276 167,5 0,270
4
0,16 17,5 0,142 92,25 0,149
3
0,12 22 0,179 112
0,181
25
1
123
1
525
1

Як видно з таблиці, різниця значень коефіцієнтів вагомості не перевищує
2%, тому більшої кількості ітерацій не потрібно.
3.4 Аналіз рівня якості варіантів реалізації функцій
Визначаємо рівень якості

кожного варіанту виконання основних

функцій окремо.
Коефіцієнт технічного

рівня для кожного варіанта реалізації ПП

розраховується за формулою 9:

К ТР   К ві  Ві , і  1...n,

(9)

і

де n – кількість параметрів;
Квi – коефіцієнт вагомості i–го параметра;
Вi – оцінка i–го параметра в балах.
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Таблиця 3.6 – Розрахунок показників рівня якості варіантів реалізації
Основні
функції
F1
F2
F3
F4
Fа

Варіант
реалізації
функції
б
б
а
б
а
б

Абсолютне
Бальна
значення
оцінка
параметра параметра
4
5
8
4
7
5
8
2,5
0
0
1
1

Коефіцієнт
Коефіцієнт
вагомості
рівня якості
параметра
0,220
1,1
0,181
0,724
0,270
1,35
0,149
0,373
0,181
0
0,181
0,181

За цими даними визначаємо рівень якості кожного з варіантів:
КТЕР1 = 1,1 + 0,724 + 1,35 + 0,373 + 0 = 3,547
КТЕР2 = 1,1 + 0,724 + 1,35 + 0,373 + 0,181= 3,728
Отже, найкращим є другий варіант, для якого коефіцієнт технічного
рівня має найбільше значення.
3.5 Економічний аналіз варіантів розробки програмного продукту
3.5.1 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.
Плановий період розробки – 3 місяці.
Початкові дані:
- кількість макетів вхідної інформації – 3;
- кількість різновидів форм вихідної інформації – 2:
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- ступінь новизни групи задач – «Г»;
- складність алгоритму – «З»;
вид використаної інформації:

-

o інформація, отримана від рішення суміжних задач, належить до
перемінної (ЗІ) – 3;
- складність організації контролю вхідної і вихідної інформації –
вхідні дані і документи різноманітного формату та структури,
контроль перехресний – 5.1;
- мова програмування – 1С;
- використання стандартних модулів, типових програм та (або)
пакетів

прикладних

програм,

використовуються

стандартні

програми; керівником роботи встановлено коефіцієнт Кст = 0,7.
На основі початкових даних, враховуючи кількість макетів вхідної
інформації (3 макетів) і різноманітність форм вихідної інформації (2
різноманітних форм) за таблицею в довіднику, визначаємо норму часу Тр на
цю групу задач, яка дорівнює 83 людино-дня. Розрахуємо поправковий
коефіцієнт
Кп = 0,63.
Коефіцієнти К1 визначені за таблицею в довіднику, із обсягу видів
використаної інформації (ЗІ = 3) і групи складності алгоритму (третя група),
складає К1 = 0,6. Розраховуємо поправковий коефіцієнт Кск, який характеризує
складність контролю вхідної і вихідної інформації за таблицею в довіднику,
він дорівнює 1,16 (складність контролю вхідної інформації – 5,1, вихідної –
5,3).
Врахування

використання стандартних програм виконується

за

допомогою коефіцієнта Кст, який дорівнює 0,7. Отже, загальна трудомісткість
ПП:
То = ТрКпКскКмКстКст.п =830,631,161,150,7 = 48,8 людино-дні.
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3.5.2 Розрахунок заробітної плати розробників.
Витрати на оплату праці розробників ПП (формула 10):
(10)

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 бере учать программіст с окладом 25000 грн. Визначимо
зарплату програміста за годину при 21 робочому дні на місяць:
Сг 

25000
 148,80грн.
21* 8

Тоді зарплата програміста дорівнює:
Сз = 48,8 8148,80  (1+0,2) = 69 709,82 грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок за варіантами:
Сот=69 709,82 0,3677=25632,30 грн.
3.5.3 Розрахунок собівартості ПП
Собівартість ПП складається із:
- зарплати програмістів;
- вартість

машинного

часу,

необхідного

для

розробки

й

налагодження програмного продукту (См);
- накладні витрати 50% від витрат на оплату праці (витрати на
оплату праці управлінського персоналу з нарахуваннями, оплату
службових відряджень, консультаційно-інформаційні витрати,
ремонт та техобслуговування інших основних фондів, крім ПК,
оренду приміщення та ін, СН);
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- вартість матеріалів в розмірі 3 – 5% від основної заробітної плати,
СМВ;
Вартість машинного часу (формула 11):
СМ = См-г ·tМ

(11)

де tМ – тривалість машинного часу (сума часу машинних і машинноручних операцій), необхідного для розробки ПП;
См-г – собівартість 1 машино-години роботи ПК (формула 12):
См-г =Секс/Теф;

(12)

де Секс – річні експлуатаційні поточні витрати на обслуговування ПК, що
охоплюють:
- основну і додаткову плату спеціаліста, що обслуговує машину з
урахуванням його зайнятості на обслуговуванні ПК;
- відрахування на соціальні заходи;
- амортизаційні відрахування (25% від залишкової вартості);
- витрати на електроенергію, які розраховуються як добуток тарифу на
обсяг потужності, що споживається ПК і на ефективний годинний фонд
часу ПК за рік;
- накладні витрати – 50-150% від витрат на оплату праці;
Теф – ефективний годинний фонд часу роботи ПК за рік; визначається
виходячи з календарного річного фонду часу, зменшеного з урахуванням
вихідних, святкових днів і добового режиму роботи ПК, годин.
Вартісний аналіз варіантів реалізації функції завершується визначенням
коефіцієнта техніко-економічного рівня кожного варіанта (КТЕРj), який
розраховується за формулою 12:
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(12)

КТЕРj= КТРj /СФj;
де КТРj – коефіцієнт технічного рівня j-го варіанту;
СФj – величина функціонально-необхідних витрат j-го варіанту.

Для розробки програмного продукту був задіяний ПК, який працював
5днів на тиждень по 8 годин.
Вартість ПК – початкова вартість становить 10000 грн., поточна 5000 грн.
Потужність – 400 Вт.
Теф =(365-52·2) ·8·2=4176.
З урахуванням часу на ремонт (15%):
Теф =4176·(1-0,15)=3549,6.
Для обслуговування ПК залучений спеціаліст із ЗП 2000 грн/міс.
Додаткова ЗП за 3 місяці становить 4000 грн.
Секс=(2000·3+4000)

+

(2000·3+4000)·0,367

+

(5000·0,25)

+

(0,4·0,789·3549,6/12*3) + (2000·3+4000) · 0,5 =10000 + 3670+ 1250 +280 + 5000
= 20 200;
Tм = 42*8=336;
См-г=20 200/(3549,6/12*3)=22,76 грн/год.
СМ=22,76 ·tМ=22,76*336 = 7647,36 грн.
Спп = Сз + Сот + См + Сн + Смв = 69 709,82 + 25632,30 + 7647,36 +
69 709,82*0,5+69 709,82*0,05 = 102989,48+38340,40=141 329,881;
Тому собівартість ПП становить:
Спп =141 329,88;
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3.5.4 Розрахунок показників економічної ефективності
Розрахунок

показників

економічної

ефективності

проведемо

за

формулою 13:
Ктерj= Ктрj /Спп;

(13)

де Ктрj – коефіцієнт технічного рівня j-го варіанта.
Розрахуємо для кожного варіанта реалізацію функцій ПП коефіцієнт
техніко-економічного рівня:
Ктер1 = Ктр1 / Спп= 3,547/141 329,88= 2,51E-05;
Ктер2 = Ктр2 / Спп= 3,728/141 329,88= 2,64E-05;
Таким чином, найбільш ефективним є другий варіант реалізації функцій
ПП, який має максимальну величину коефіцієнта техніко-економічного рівня.
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Висновки до розділу
Результатом виконання економічного розділу стала оцінка собівартості
ПП. Метод що використовувався для оцінки ПП – функціонально-вартісний
аналіз.
Розрахунки показали що вартість розробки мобільного додатку під
операційну систему Android становить 141 329,88. Даний додаток дасть
можливість персоналу бути в курсі подій за допомогою лише мобільного
телефону.

Це буде економією часу персоналу. Тепер працівники будуть

витрачати менше часу на комунікацію і отримання інформації. Всі необхідні
звіти будуть доступні в онлайн режимі. Наступними кроками в розвитку
програми є підключення смс повідомлень та почтового клієнту, для надання
повної самостійної роботи працівника незалежно від наявності комп’ютера.
Також потрібно відмітити що модуль має властивість універсальності,
що дає змогу впроваджувати його в інші облікові системи, тим самим
зменшуючи вартість їх впровадження.
На основі даних про зміст основних функцій, які повинен реалізувати
програмний продукт, були визначені два найбільш перспективні варіанти
реалізації продукту. Найбільш ефективним виявився варіант при якому немає
повної синхронізації по даним та присутній інтерактивний обмін
інформацією по об’єкту БД – задача. Даний напрямок розробки направлений
на рішення поставлених задач при мінімальних затратах по часу. Також цей
варіант, з поміж інших, має максимальну величину коефіцієнта технікоекономічного рівня (Ктер2 = 2,64E-05);
.
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РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Вступ
Метою даного розділу є розгляд норм та заходів з охорони праці й
техніки безпеки, для кабінету реэстратури. Визначити всі можливі небезпеки
фізичного, хімічного, електричного та пожежного походження. Також описати
всі можливі заходи щодо усунення цих небезпек або зменшення їх впливу на
працівників.
В кабінеті реєстратури відбувається робота з БД (пошук необхідної
інформації, внесення нової).
4.1 Характеристика приміщення
План

та

розміри

приміщення

вказані

на

рисунку

4.1,

в

таблиці 4.1 наведені його параметри, а в таблиці 4.2 його основні елементи.
Таблиця 4.1 – Параметри приміщення
Параметри
Розміри приміщення
Кількість осіб в
приміщенні
Площа

Кількісні характеристики
4500×3600×3000
1 чол.

Об'єм кабінету

16,2 м 2 × 3,5 м =56,7 м3

Підлога

Лінолеум

Стіни

Світла побілка

Стеля

Світла побілка

4,5 м ×3,6 м=16,2 м2
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1 – шафа, 2 – крісло, 3 – стіл, 4 – ПК, 5 – монітор, 6 – двері, 7 – вікно, 8 – батарея,
9 – диван, 10 – світильник з люмінесцентними лампами,
11 – датчик теплової пожежної сигналізації, 12 вікно реєстратури.

Рисунок 4.1 – План робочого кабінету
Таблиця 4.2 – Основні елементи приміщення
Назва елементу:
ПК

Номер
позиції на
схемі
4

Монітор

5

Шафа
Крісло
Стіл
Двері
Вікно
Диван
Світильники
Вікно реєстратури

1
2
3
6
7
9
10
12

Модель
та характеристика
AMD Sempron +2600 (SDA2600) 1.6 GHz / RAM 1 ГБ
/ HDD 160 ГБ / DVD+/-RW / LAN /
Windows XP/ 28,8 дБА/ 300 Ват
Розміри
180мм x364мм x398мм
Рівень шуму кулера HDD 26 дБ, 25 дБ
та БЖ
Acer V176Lbmd /LED-підсвітка, 17 ", 1280х1024,
5:4, 250 кд/м2², 10000000:1, 16.7млн, 14.15 Вт
1650×750×700
550×600×420
1200×600×720
1000×2300
1200×2000
2900×880×400
ЛБ 40
600×600
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Таблиця 4.3 містить результати розрахунків параметрів приміщення та
відповідні їм значення норми ДСанПін 3.3.2.007-98 і ДНАОП 0.00-1.31-99.
Площа приміщення: 𝑆прим = (3.6 ∗ 4.5) = 16,2 м2
S1прац =

Sприм − Soбл
= (16,2 − (1,2 × 0,6) − (0,55 × 0,6) − (0,75 × 0,7) −
N

−(2,9 × 0,88))/1 = 16,2 − 0,72 − 0,33 − 0,525 − 2,552 = 12,073;

Об’єм приміщення: 𝑉п = 16,2 ∗ 3.5 = 56,7 м3
V1прац =

Vприм − Voбл
= ((56,7 − (1,2 × 0,6 × 0,72) − (0,55 × 0,6 × 0,42) −
N

−(0,75 × 0,7х1,65) − (2,9 × 0,88 × 0,4))/1 = 56,7 − 0,5184 − 0,1386 − 0,619 − 1,021
= 54,403 м3 ;

Таблиця 4.3 – Порівняння реальних даних з нормативними
Параметр
Площа
на
одного
працівника, S
Об’єм
на
одного
працівника, V
Відстань від комп’ютера
до стіни
Прохід
Висота приміщення
Двері
Вікно

Норма
Не менше 6 м2

Дані параметри
12,073 м2

Не менше 20 м3

54,403 м3

1м

1,65 м

Не менше 1 м
2,7 м
1000мм × 2100 мм
1200мм × 2000 мм

1,690 м
3,5 м
1000мм×2300мм
1200мм×2000мм

По результатам таблиці 4.3, фактичні значення параметрів в межах
норми.

4.2 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів
Небезпечні та шкідливі виробничі чинники відповідно до ГОСТ
12.0.003-74 за природою дії поділяються на 4 групи таблиця 4.4.
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Таблиця 4.4 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори
Фізичні

Хімічні

Біологічні

Психофізіологічні

Мікроклімат, освітлення,
шум, електронебезпека,
пожежонебезпека

Пил, клей

Відсутні

Розумове
перенапруження,
монотонність праці

4.2.1 Мікроклімат
Робота в реєстратурі проводиться сидячи, з періодичним. Отже, даний
вид роботи можна віднести до категорії «Легка – Іб» із затратами енергії 121150 ккал/год. Робоче місце є постійним.
Джерелами випромінювання тепла є

люди, електрообладнання,

світильники в темний час доби, в світлий час – сонячна радіація (таблиця 4.5).
Таблиця 4.5 – Джерела і наслідки
Параметри
мікроклімату
Відносна вологість

Джерела

Наслідки

Атмосферне повітря;
Повітря, видихуване
людьми;

Температура
повітря t

Люди;
Сонячна радіація;
Обладнання;
Штучне опалення.

Швидкість повітря

Вентиляція, вікна та двері;

Порівняння

нормативних

значень

Проблеми з диханням;
Пересихання шкіри та губ;
Алергічні реакції, втома;
Вихід із ладу
електрообладнання.
Зниження працездатності та
продуктивності праці;
Послаблення організму;
Переохолодження, застуда.
Вихід із ладу
електрообладнання.
Протяги.

мікроклімату

з

реальними

проводиться в таблиці 4.6.
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Таблиця 4.6 – Порівняння реальних та нормативних значень
мікроклімату
Параметр

Реальні значення в
приміщенні
Температура в теплу пору року, ° С
24
Температура в холодну пору року, ° С
20
Відносна вологість в холодну пору року, %
55
Відносна вологість в теплу пору року, %
51
Швидкість переміщення повітря в холодну пору 0,1
року, м / с
Швидкість переміщення повітря в теплу пору
0,1
року, м / с

Нормативні
значення
22-28
21-24
60-40
60-40
0,1
0,2

В даному приміщенні показники мікроклімату не виходять за межі
норми (ДСН 3.3.6.042-99), виконано такі заходи та засоби для нормалізації
параметрів мікроклімату (таблиця 4.7).
Таблиця 4.7 – Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату
Технічні
В
технологічному Застосовуються кулери (50%), радіатори повітряного
обладнанні
охолодження в блокаж живлення (50%)
В приміщенні
Центральне водяне опалення низького тиску – одна батарея М140 із шістьох секцій (80%) та віккна з подвійним склом (20%) в
холодну пору року. Природною вентиляцією в теплу пору року
(100%).
Організаційні
Розміщення елементів обладнання ефективно для вентиляції і кондиціювання (50%),
вологе прибирання (50%)
Засоби індивідуального захисту
відсутні

4.2.2 Освітлення
У даному приміщені проводяться роботи з БД (пошук інформації,
введення інформації). Працюємо з об’єктами, які знаходяться на екрані
монітору та экрані мобільного телефону. В таблиці 4.8 показані джерела
небезпеки та наслідки.
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Таблиця 4.8 – Джерела і наслідки
Джерела
Сонячне світло;
Монітори стаціонарних
комп’ютерів;
Люмінесцентні лампи;
Телефон;

Наслідки
Порушення зору людини;
Зниження рівня працездатності

Фон програми (на компютері)– середовища розробки – світло-сірий,
розмір об’єктів на моніторі в середньому складає 8 – 12 пк, тобто 4 – 6 мм та
розмір мінімальних об’єктів 3пк – 1мм, тому точність зорової роботи середня.
На дисплеї телефону мінімальний розмір об’єкту 1 пк.. або 0,26 мм. Фон
програми на телефоні світлий. Отже, точність зорової роботи дуже висока.
Норми освітленості обираємо виходячи і з точності зорової роботи телефону.
Норми освітленності указані у табл. 4.9.
Таблиця 4.9 – Норми освітленості
Розряд
зорової
роботи

Підрозряд
зорової
роботи

II

г

Контраст
об’єкту
Великий

Фон

Штучне
освітлення,
лк

Світлий

300

Коеф.
природного
освітлення,
%
1,5

Таблиця 4.10 містить виконані заходи і засоби для нормалізації
параметрів освітлення.
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Таблиця 4.10 – Заходи для нормалізації параметрів освітлення
Технічні
В технологічному
обладнанні

відсутні

В приміщенні

В даному приміщені освітлення є суміщеним.
Природне освітлення – бокове (однобічне), що здійснюється
через світлові отвори (вікна) в зовнішній стіні. Воно
забезпечується одним вікном, що виходить на схід, розміром 1,3
м × 2 м. Склопакет в металопластикових вікнах двокамерний
(40%).
Штучне освітлення забезпечується за допомогою двох
світильників з люмінесцентними лампами серії ЛПО-01, типу
люмінесцентних ламп білого світла ЛБ 40, форма розсіювача –
прямокутна, кількість ламп – 4, потужністю 40 Вт, які розміщені
на висоті 2,6 м від підлоги, що відповідає вимогам нормативних
документів (ДБН В.2.5-28-2006 та ДСанПіН 3.3.2.007-98 або
ДНАОП 0.00-1.31-99 – не менше 2,5 м). (60%)

Організаційні
Чистка вікон (70%) та світильників (30%)
Засоби індивідуального захисту
відсутні

4.2.3 Шум
Джерела шуму та наслідки показані в таблиці 4.11. Середні рівні шуму
та нормативні значення наведені в таблиці 4.12.
Таблиця 4.11 - Джерела і наслідки
Джерела
Зовнішній шум;
Кулер комп’ютера;

Наслідки
Порушення слуху людини;
Зниження рівня працездатності, дратівливість.

Таблиця 4.12 – Реальні та нормативні значення для звуку та шуму
Обладнання

Реальні значення

Принтер

20 дБА

Кулер системного блоку

8 дБА

Нормативні значення
50 дБА
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Середній рівень шуму у приміщенні не перевищує встановлених норм
за ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та
інфразвуку».
Таблиця 4.13 містить виконані заходи і засоби для нормалізації
параметрів шуму.
Таблиця 4.13 – Заходи для нормалізації параметрів шуму
Технічні
В технологічному
обладнанні

Кулера знаходяться в корпусах (50%), відсутні зазори у
з’єднаннях (50%)

В приміщенні

Для захисту від зовнішнього шуму встановлені
металопластикові вікна

Організаційні
Раціональне розташування, устаткування та робочих місць (5%), постійний контроль
режиму праці і відпочинку (40%), регулювання гучності дзвінка телефону (40%),
проведення заходів для запобігання виникнення шуму з вхідними дверима (від скрипу,
від грюку) (5%). Дотримуються правила технічної експлуатації, проведення плановопопереджувальних оглядів та ремонтів (10%).
Засоби індивідуального захисту
відсутні

4.2.4 Електробезпека
Споживачами електроенергії є ПК, джерела освітлення. В приміщенні
оргтехніка

підключена

до

мережі

змінного

струму

напругою

220 В, та частотою 50 Гц.
Приміщення сухе, не запилене, вологість не перевищує 75 %.
Приміщення по електробезпеці відноситься до категорії без підвищеної
небезпеки.
Таблиця 4.14 містить інформацію про джерела електронебезпеки та
наслідки.

Таблиця 4.15 показує реальні та нормативні параметри по

електронебезпеці.
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Таблиця 4.14 – Джерела і наслідки
Джерела
Персональні комп’ютери;
Освітлення;
Кондиціонер;
Електромережа.

Наслідки
Ушкодження, шок, можлива смерть;
Опіки м’яких тканин.
Знеструмлення обладнання;
Вихід із ладу електрообладнання.

Таблиця 4.15 – Порівняння реальних і нормативних параметрів
Найменування
електроприладу
Комп’ютер
Джерела освітлення
Монітор

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

Таблиця 4.16 містить в собі заходи по електронебезпеці.
Таблиця 4.16 – Заходи для нормалізації параметрів електронебезпеки
Технічні
Технічні заходи

норма

аварійний

В приміщенні

Вся оргтехніка вмикається в мережу через
розетки з заземленням (50%), прихована
проводка по приміщенні (40%), світильники
встановлені на висоті 2,6 м (10%)
Техніка ввімкнена в мережу через заземлені
фільтри (50%). В коридо-рі знаходиться
автоматичний вимикач S203-С 6kA (ABB) на
63A з за-хисними характеристиками ГОСТ
Р50345-99 (МЭК 60898-95) (50%).
Вся оргтехніка вмикається в мережу через
розетки з заземленням (50%), прихована
проводка по приміщенні (40%), світильники
встановлені на висоті 2,6 м (10%)

Організаційні
Наявність попереджувальних написів у місцях підвищеної небезпеки (220В) (20%),
всі працюючі ознайомлені з правилами техніки безпеки (80%)
Засоби індивідуального захисту
Непередбачені
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4.2.5 Хімічна безпека
Джерела хімічної небезпеки вказані в таблиці 4.17.

Таблиця 4.17 - Джерела хімічної небезпеки і наслідки
Джерела
Пил, клей

Наслідки
Алергія, пошкодження шкірних покривів

Таблиця 4.18 показує засоби та заходи що до хімічної безпеки.
Таблиця 4.18 – засоби та заходи хімічної безпеки
Назва хімічної
речовини
Пил, клей

Шлях
проникнення в
організм людини
Шкірні покриви

Вид захисту

Методи захисту

Технічні

Не передбачені

Організаційні

Проведення
інструктажу з техніки
безпеки (30%),
періодична перевірка
знань з техніки безпеки
роботи з хімічними
речовинами (20%),
вологе прибирання
(50%)
Використання гумових
рукавичок

Засоби
індивідуального
захисту

4.2.6 Пожежна безпека
В аудиторії розміщуються займисті речовини (табл. 4.19). Джерелом
займання може бути коротке замикання та несправність електромережі.
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Таблиця 4.19 – 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)

Таблиця 4.20 - Джерела і наслідки
Джерела
Персональні комп’ютери;
Освітлення;
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 4.21 – Нормативні та реальні параметри приміщення
Параметр
Висота дверного проходу, м
Ширина дверного проходу, м
Відкриття дверей
Сходова клітка

Реальні значення
2
1
Назовні
Бетон

Нормативне значення
2,3
1
Назовні
Бетон

Таблиця 4.22 – Заходи і засоби захисту від пожежі
Технічні
В технологічному Корпуса обладнання виготовлені з важко горючих матеріалів
обладнанні
В приміщенні
у приміщенні на стелі встановлено датчик теплової пожежної
сигналізації КИ-1 (30%), розрахований на площу поверхні 20 м2.
В кабінеті є вогнегасник (70%). (маса заряду 4 кг, пожежогасна
речовина – порошок, довжина струменю 3,5 м, маса 25 кг), що
відповідає нормам;
Організаційні
передбачено вільний доступ до мережних рубильників (30%), вільний прохід для
евакуації (60%), інструктаж з пожежної безпеки та періодичний контроль знань про
правила пожежної безпеки (10%)
Засоби індивідуального захисту
непередбачені
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Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85 здійснені
шляхи евакуації людей при пожежі. Проблемою являється відсутність
запасного пожежного виходу. На рис. 4.3 показаний план евакуації при
пожежі.

Рисунок 4.3 – План евакуації з третього поверху при пожежній
небезпеці
Висновки по розділу
У даній роботі були розглянуті норми та заходи з охорони праці й
техніки безпеки, які будуть направлені на усунення потенційно шкідливих і
небезпечних виробничих факторів.
У приміщенні реєстратури потрібно підтримувати такі параметри
мікроклімату:
- температура повітря +22;
- вологість (відносна) 40-60%;
- швидкість руху повітря не вище 0,15 м/с;
Мікрокліматичні параметри даного кабінету відповідають встановленим
нормам. Для підтримання відповідного рівня показників використовують
необхідні засоби та здійснюють заходи їх контролю.
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РОЗДІЛ 5 ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ
ПРИСТРОЇВ НА ОС ANDROID

5.1 Вимоги до апаратури та програмному забезпеченню
Для пристроїв на базі ОС Android:
Android – версія 2.3 і старше;
Оперативна пам'ять - не менше 256 Мб для роботи програми;
Процесор:
- З архітектурою ARMv5TE і вище (ARMv6, ARMv7, ARMv8);
- З архітектурою Intel x86.
Оперативна пам'ять – не менше 256 Мб;
Сенсорний екран.
Рекомендується виконувати оновлення до останньої актуальної версії
операційної системи на використовуваному мобільному пристрої.
5.2 Установка, оновлення, видалення мобільного додатку
Установка мобільного додатку виконується з магазину додатків Google
Play (https://play.google.com/store).
Оновлення мобільного додатку виконується засобами магазину
додатків.
Для видалення мобільного додатку необхідно на мобільному пристрої
запустити додаток Google Play і в ньому видалити мобільний додаток.
5.3 Запуск мобільного додатку
Для запуску мобільного додатку необхідно знайти потрібний додаток у
списку і натиснути на його картинку. При цьому в більшості випадків буде
відкрито основне вікно мобільного додатку. Однак якщо з даною програмою
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пов'язано кілька додатків, то буде відкритий список цих додатків. У цьому
випадку для запуску програми слід натиснути на потрібний додаток у списку.
5.4 Робота зі списком додатків
Для виконання більшості нижчеперелічених дій потрібно потрапити до
списку додатків. Це можна зробити з запущеної програми з допомогою
головного меню, вибравши в ньому пункт Список додатків. Також список
програм доступний відразу при запуску мобільного додатку, якщо
зареєстровано більше однієї програми.
Для того щоб змінити порядок додатків в списку, слід:
- натиснути кнопку Впорядкувати - у правій частині кожного рядка
відобразиться кнопка перетягування.
- натиснути кнопку в рядку програми, яке потрібно перемістити і
перетягнути її на необхідне місце.
5.4.1 Створення програми
Для того щоб створити додаток для мобільної платформи, слід:
- Вибрати команду додавання додатки.
- Вказати ім'я програми та натиснути кнопку Готово.
- Після закриття вікна буде створено програму.
5.4.2. Запуск програми
При запуску мобільного додатку в більшості випадків буде відкрито
основне вікно програми. Однак якщо з даною програмою пов'язано кілька
додатків, то буде відкритий їх список. У цьому випадку для запуску програми
слід натиснути на потрібний додаток у списку.
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5.4.3 Зміна властивостей додатки
Властивості додатка змінюються в спеціальному вікні. Для відкриття
вікна властивостей додатка треба виконати довге натискання на потрібному
додатку. У контекстному меню вибрати команду Змінити.
У вікні можна змінити найменування додатки, запустити його (кнопка
Відкрити) або видалити (кнопка Видалити).
Увага! Після видалення програми дані інформаційної бази відновити
неможливо.
5.4.4 Видалення програми
Для видалення програми слід вибрати команду Видалити і підтвердити
свою дію: виконати довге натискання на додатку що потрібно видалити. У
контекстному меню вибрати команду Видалити.
Увага! Після видалення програми дані інформаційної бази відновити
неможливо.
5.4.5 Оновлення програми
Мобільний додаток оновлюється за допомогою використовуваного
магазину додатків. Після його успішного оновлення мобільного додатку
необхідно оновити раніше створені додатки. Для цього достатньо запустити
додаток.
Якщо в процесі виконання поновлення буде виявлена необхідність
реструктуризації бази даних, то буде запитано підтвердження виконання цієї
операції. У разі відмови оновлення буде відкладено до наступного запуску
програми.
Також має сенс відмовитися від поновлення, щоб зробити резервну
копію бази даних (див. Тут).
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5.5 Інтерфейс системи
Інтерфейс мобільної платформи орієнтований на те, що в один момент
часу на екрані відображається одна форма. Під неї звільняється максимум
вільного місця на екрані. Першою видимої формою зазвичай є робочий стіл.
Команди, що відкривають інші форми, зібрані в головне меню програми.
Також це меню містить команду повернення на робочий стіл, команди
відображення інформації про програму та переходу до списку додатків.
Виклик головного меню програми здійснюється за допомогою системної
кнопки виклику меню.
5.6 Робота з формами
Прокручуватися може як форма, так і елемент форми. При прокрутці
таких форм існує наступна особливість:
- якщо прокрутка почалася всередині елемента і йому є куди
прокручуватися

в

момент

початку

дії,

то

прокрутка

буде

здійснюватися для елемента;
- в іншому випадку прокручуватися буде вся форма.
Увага! Смуги прокрутки на мобільних пристроях не відображаються
постійно, тому можна не звернути уваги на те, що форма (звіт або таблиця)
показує тільки фрагмент інформації.
Практично в кожній формі є команди, що виконують певні дії у формі.
Часто використовувані команди представлені у вигляді кнопок або
гіперпосилань на самій формі. Рідко використовувані команди доступні через
спеціальне меню Всі дії, доступ до якого здійснюється за допомогою кнопки
≡.
Команди відкриття допоміжних форм реалізовані за допомогою
спеціального меню, яке відкривається за допомогою натискання на заголовок
вікна, якщо заголовок виділений підкресленням.
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У формі можуть розташовуватися табличні документи та діаграми. У
цих об'єктах може бути доступна функція розшифровки. Розшифровка – це
дія, пов'язане зі значенням в комірці табличного документа або елемент
діаграми. Це може бути відкриття іншої форми, побудова іншого звіту або
перестроювання поточного і т. п. Для виконання розшифровки потрібно
натиснути на цікаву клітинку або елемент діаграми. Якщо розшифрування не
підтримується, нічого не відбудеться.
5.7 Введення тексту
Для введення різної інформації призначена екранна клавіатура. Для її
активації, як правило, достатньо натиснути на поле введення, куди потрібно
ввести інформацію. Кнопка Готово (Далі, Введення і т. Д.) Призводить до
переходу між полями введення без закриття клавіатури.
5.8 Робота з файлами мультимедіа
У

мобільному

мультимедійними

додатку

можливостями

може

бути

пристрою:

передбачена
створення

робота

з

аудіозаписи,

використання вбудованої камери (для фото- і відеозйомки).
Запис аудіо. Натиснути кнопку диктофона в центрі нижній частині
екрана. Щоб зупинити запис, повторно натиснути кнопку диктофона. Щоб
скасувати запис, натиснути клавішу Назад.
Збережена аудіозапис буде оброблена мобільним додатком.
Запис відео. Натиснути кнопку запису відео в центрі нижній частині
екрана. Щоб зупинити запис, повторно натиснути кнопку запису. Щоб
скасувати запис, натиснути клавішу Назад.
Збережена відеозапис буде оброблена мобільним додатком.
Фотографування. Натиснути кнопку фотокамери. Для скасування
зйомки натиснути клавішу Назад.
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Збережено фотознімок буде оброблений мобільним додатком.
5.9 Розташування на мапі
У мобільному додатку може бути передбачена можливість роботи з
картографічним
налаштуваннях

сервісом

Google

телефону

Maps

повинна

(відображення
бути

адреси).

включена

У

служба

геопозиционирования.
Установка Google Maps у вигляді окремого додатка не потрібно.
5.10 Повідомлення користувачу
Повідомлення користувачу відображаються в спеціальній панелі. Ця
панель відображається на екрані тільки в той момент, коли в ній є
повідомлення. Якщо панель закривається, то список повідомлень очищається.
Натискання на повідомлення призводить до активації елемента форми, якщо
повідомлення пов'язано з таким. Для повторного відкриття списку
повідомлень слід повторно викликати дію, що приводить до відкриття списку.
5.11 Резервне копіювання
Резервне

копіювання

даних

виконується

в

залежності

від

використовуваного мобільного додатку.
Якщо використовується мобільний додаток, не пов'язане з вилученою
системою, то для резервного копіювання можна скористатися штатними
засобами операційної системи мобільного пристрою.
Якщо використовуваний додаток виконує синхронізацію даних з
вилученою системою, то рекомендується виконати сеанс синхронізації даних.
Необхідність використання штатних засобів резервного копіювання після
виконання синхронізації залежить від наявності в мобільному додатку даних,
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які не синхронізуються з вилученою системою. Якщо таких даних немає, то у
разі виникнення проблем додаток можна перестворити і провести початкову
ініціалізацію дані віддаленої системи.
На пристроях під управлінням iOS при створенні програми папка з
даними додатка позначається як нерезервовані. Після того як змінюються дані
додатки (у процесі роботи з додатком), папка з даними додатка позначається
як така що резервується і починається її резервне копіювання за допомогою
системних засобів.
Висновки до розділу
Описаної

інструкції

користувача

достатньо

для

того,

щоб

використовувати мобільний додаток за призначенням. Для забезпечення
нормальної роботи користувачам необхідно щоб IT-відділ фірми, де
впроваджується автоматизація використовуючи мобільні додатки,

мав

спеціаліста в обов’язки якого входила консультація користувачів по всім
питанням що виникають.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Дана дипломна робота направлена на розробку мобільного додатку на
базі платформи 1С:Підприємство для ОС Android, для роботи з обліковою
системою через мобільний пристрій.
Метою дипломної роботи було створення додатку на ОС Android.
Додаток виконує синхронізацію інформації з обліковою системою та
відображення необхідної інформації користувачу. Додатковою функцією
програми є функція органайзера.
Мета досягнена в повному обсязі, розроблений додаток підключається
до основної БД і відображає необхідну актуальну інформацію.
Для досягнення поставленої мети були виконані всі поставлені задачі:
а) опрацьовані теоретичні матеріали поточних можливостей платформи
розробки 1С:Підприємтсво. Визначені можливі варіанти роботи системи. При
перегляді матеріалів особлива увага приділялась питанням можливостей
мобільної платформи;
б) завдяки отриманому теоретичному багажу була побудована система
основний сервер – мобільний додаток що дає змогу працювати з обліковою
системою на базі 1С:Підприємство із стаціонарних комп’ютерів і мобільного
пристрою.
в) в середовищі розробки 1С:Підприємство, розроблений мобільний
додаток, який реалізує визначений на початку роботи функціонал.
Можливим напрямком подальшого вдосконалення є збільшення
функцій роботи мобільного додатку для можливості повної заміни роботи на
комп’ютері. Також потрібно слідкувати за випуском нових релізів мобільної
платформи, оскільки буде ставати доступний новий функціонал, який ,
можливо, надати більш зручні механізми для автоматизації роботи системи в
цілому.
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Розроблений програмний продукт рекомендовано для впровадження в
будь-яких облікових системах 1С де потрібен оперативний доступ до
інформації за допомогою мобільних пристроїв.
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Додаток А
Лістинг процедур на мобільному додатку
&НаКлиенте
Процедура ДР(Команда)
// Вставить содержимое обработчика.
ОткрытьФорму("Справочник.ДеревоРішень.ФормаСписка");
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура Задачи(Команда)
// Вставить содержимое обработчика.
Если ПроверкаЛогинаНаВход() Тогда
РасчетНаСервере("ф_Задачи");
Расчет();
КонецЕСли;
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура НаГоловну(Команда=Неопределено)
// Вставить содержимое обработчика.
Элементы.Главная.ТекущаяСтраница = Элементы.СтраницаГлавная;

КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура Автофикация(Команда)
// Вставить содержимое обработчика.
Элементы.Главная.ТекущаяСтраница = Элементы.СтраницаАутентификация;
ПеречитатьЗаголовок();
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура ПеречитатьЗаголовок()
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// Вставить содержимое обработчика.
ЭтаФорма.Заголовок = "Помічник лікаря. "+?(Логин=""," Вхід не виконано", "Користувач: "+Логин);
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Procedure ButtonTest(Команда)
// Вставить содержимое обработчика.
//Сообщить("Hello Word");
EndProcedure
&Наклиенте
функция ПроверкаЛогинаНаВход()
Если Логин = "" тогда
Предупреждение("Необхідно виконати вхід в систему");
Возврат ложь;
КонецЕСли;
Возврат Истина;
КонецФункции

&НаСервере
Процедура РасчетНаСервере(ПараметрКом)
//ВСОпределение = Новый WSОпределения("http://127.0.0.1/unf/ws/PI.1cws?wsdl");
//ВСервис = ВСОпределение.Сервисы.Получить("РасчетСреднего","РасчетСреднего");
//ВТочкаВхода = ВСервис.ТочкиПодключения.Получить("РасчетСреднегоSoap");
//ВОперация = ВТочкаВхода.Интерфейс.Операции.Получить("ПолучитьСреднее");
//СтруктураДанных = ВСОпределение.ФабрикаXDTO.Создать(
ВОперация.Параметры.Получить("СтруктураДанных").Тип);
//СтруктураДанных.КоличествоЭлементовВМассиве = 2;
//СтруктураДанных.Комментарий = "Тест";
//СтруктураДанных.МассивЧисел.Добавить(2);
//СтруктураДанных.МассивЧисел.Добавить(4);
//СтруктураДанных.Проверить();
//ВСПрокси = Новый WSПрокси(ВСОпределение,
"РасчетСреднего","РасчетСреднего","РасчетСреднегоSoap");
//Ответ = ВСПрокси.ПолучитьСреднее(СтруктураДанных);
//Сообщить(Ответ);
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Соединение = WSСсылки.Расчет.СоздатьWSПрокси( "test_service","test_service","test_serviceSoap");
Соединение.Пользователь = "Администратор";
Операция = Соединение.ТочкаПодключения.Интерфейс.Операции.Получить("Srednee");
// Сообщить(Операция);
СтруктураДанных = Соединение.ФабрикаXDTO.Создать(Операция.Параметры.Получить("Вход").Тип);
СтруктураДанных.Команда = ПараметрКом;
СтруктураДанных.Логин ="-";
СтруктураДанных.ПарольЛ = "-";
СтруктураДанных.ДополнительныеПараметры = "-";
// СтруктураДанных.Дата = ТекущаяДата();
СтруктураДанных.Проверить();
Ответ = Соединение.Srednee(СтруктураДанных);
// Ответ = ВСПрокси.GetReport(ДанныеXDTO);
ХЗ = ответ;
ТаблицаОтчета = ХЗ.получить();

//Сообщить(Ответ);
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура Расчет(Команда=Неопределено)
//

РасчетНаСервере();
Элементы.Главная.ТекущаяСтраница = Элементы.Отчет;

КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура Применить(Команда)
// Вставить содержимое обработчика.
ПеречитатьЗаголовок();
РезультатПроверки = ПроверитьЛогинПароль();

Если РезультатПроверки Тогда
//ИзменитьПараметрыСеанса(Логин,Пароль);
НаГоловну();
Иначе
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Предупреждение("Логін/пароль не вірні!");
КонецЕСли;
//Элементы.ЛогинПароль.Видимость=Истина;
КонецПроцедуры

&НаСервере
Функция ПроверитьЛогинПароль()

Соединение = WSСсылки.Расчет.СоздатьWSПрокси( "test_service","test_service","test_serviceSoap");
Соединение.Пользователь = "Администратор";
Операция = Соединение.ТочкаПодключения.Интерфейс.Операции.Получить("Srednee");
// Сообщить(Операция);
СтруктураДанных = Соединение.ФабрикаXDTO.Создать(Операция.Параметры.Получить("Вход").Тип);
СтруктураДанных.Команда = "Логин";
СтруктураДанных.Логин = Логин;
СтруктураДанных.ПарольЛ = Пароль;
СтруктураДанных.ДополнительныеПараметры = "-";
// СтруктураДанных.Дата = ТекущаяДата();
СтруктураДанных.Проверить();
Ответ = Соединение.Srednee(СтруктураДанных);
// Ответ = ВСПрокси.GetReport(ДанныеXDTO);
ХЗ = ответ.Получить();
Если хз Тогда
НаборЗаписей = РегистрыСведений.ТекущиеНастройки.СоздатьНаборЗаписей();
НаборЗаписей.Прочитать();
НаборЗаписей.Очистить();
НаборЗаписей.Записать();
НоваяСтрока = НаборЗаписей.Добавить();
НоваяСтрока.Пароль = Пароль;
НоваяСтрока.Логин = Логин;
НаборЗаписей.Записать();

Иначе
ЛОгин= "";
Пароль="";
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КонецЕСли;

Возврат ХЗ;
КонецФункции

&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытии(Отказ)
ПолучитьЛогинИзСервера();
ПеречитатьЗаголовок();
КонецПроцедуры

&НаСервере
Процедура ПолучитьЛогинИзСервера();
НаборЗаписей = РегистрыСведений.ТекущиеНастройки.СоздатьНаборЗаписей();
НаборЗаписей.Прочитать();

Для каждого Строка Из НаборЗаписей Цикл
Пароль = строка.Пароль;
Логин = Строка.Логин;
КонецЦикла;
Конецпроцедуры

&НаКлиенте
Процедура РасписаниеПриемов(Команда)
// Вставить содержимое обработчика.
Если ПроверкаЛогинаНаВход() Тогда
РасчетНаСервере("ф_Расписание");
Расчет();
КонецЕСли;
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура МоиПациенты(Команда)
ОткрытьФорму("Справочник.Пацієнт.ФормаСписка");
КонецПроцедуры
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&НаКлиенте
Процедура Блокнот(Команда)
Элементы.Главная.ТекущаяСтраница = Элементы.Заметки;
КонецПроцедуры

&НаСервере
Процедура БлокнотНаСервере()
// Вставить содержимое обработчика.
Справочники.Заметки.ПолучитьФормуСписка().Открыть();
КонецПроцедуры

&НаКлиенте
Процедура Справка(Команда)
Элементы.Главная.ТекущаяСтраница = Элементы.Справка;
КонецПроцедуры

Лістинг процедури на сервері
Функция ПолучитьСреднее(Вход)

ВходКоманда=Вход.Команда;

Если ВходКоманда = "ф_Расписание" Или ВходКоманда = "ф_Задачи" или ВходКоманда =
"ф_Пациенты" Тогда

ОтчетИмя = ВходКоманда;
//Дата = Вход.Дата;

Результат

= Новый ТабличныйДокумент;

Попытка
НайденныйОтчет = Метаданные.НайтиПоПолномуИмени("Отчет."+ОтчетИмя);
Исключение
Возврат Новый ХранилищеЗначения("Ошибка", Новый СжатиеДанных(9));

БС42с.4204.1300.3166.ПЗ
Змін. Лист

№ докум. Підпис Дата

Лист
93

КонецПопытки;

Попытка
МенеджерОтчета = Отчеты[ОтчетИмя];
Исключение
Возврат Новый ХранилищеЗначения("Ошибка", Новый СжатиеДанных(9));
КонецПопытки;

СхемаКомпоновкиДанных =
МенеджерОтчета.ПолучитьМакет(НайденныйОтчет.ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных.Имя);
КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
МакетКомпоновки =
КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,СхемаКомпоновкиДанных.ВариантыНастроек.Осн
овной.Настройки );

Если МакетКомпоновки.НаборыДанных.Количество() = 0 Тогда
Возврат Новый ХранилищеЗначения(НСтр("ru= 'Отчет не сформирован. Включите
хотя бы одну группировку в ""Элементы оформления и группировки"".'"), Новый СжатиеДанных(9));
КонецЕсли;

ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки);
ПроцессорВывода = Новый
ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(Результат);
ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);

ХЗ = Новый ХранилищеЗначения(Результат, Новый СжатиеДанных(9));
Возврат ХЗ;
ИначеЕсли ВходКоманда = "Логин" Тогда
ЛОгин = Вход.Логин;
Пароль = Вход.ПарольЛ;

Запрос = Новый Запрос;
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ
|
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|

Справочник.Сотрудники КАК Сотрудники

|ГДЕ
|

Сотрудники.ф_Пароль = &ф_Пароль

|

И Сотрудники.Код = &Код";

Запрос.УстановитьПараметр("ф_Пароль",СокрЛП(Пароль));
Запрос.УстановитьПараметр("Код",СокрЛП(ЛОгин));

ХЗ = Новый ХранилищеЗначения(Запрос.Выполнить().Пустой(), Новый СжатиеДанных(9));
Возврат ХЗ;

КонецЕСли;
КонецФункции
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