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ВСТУП
Марафон – це найскладніша бігова дисципліна, оскільки спортсмену
необхідно подолати найдовшу дистанцію у 42 км 195 метрів. Це вимагає від
бігуна роботи на межі можливого і потребує спеціальної підготовки.
Найважливішу роль у марафоні відіграє витривалість спортсмена, яка
загалом залежить від анаеробних можливостей організму і характеризується
багаторазовим повторенням типових рухів. Тому необхідним є вироблення
певного плану тренувального процесу. Індивідуалізація планування змісту
тренувального процесу та саме тренування є центральним питанням
проблеми формування структури функціональної підготовленості організму
спортсменів. Рівень підготовленості спортсмена визначається плануванням
підготовки бігунів високого класу, характером і спрямованістю
тренувального впливу. Набагато легше підготуватися з персональним
тренером, який контролює кожне тренування, але не для всіх це є
доступним. Альтернативним рішенням є контроль тренувань за допомогою
мобільного додатку.
Метою роботи є розроблення додатку, що надає можливість виконувати план
підготовки до марафону самостійно, контролювати свої показники, а також
отримувати прогноз щодо можливих результатів забігу.
Об`єктом дослідження є спортсмен, який готується до марафону.
Предметом дослідження є показники спортсмена під час тренування.
Для досягнення поставленої мети дослідження було сформовано і виконано
такі завдання:
1.

Виконати аналіз методів та засобів підготовки до марафону.

2.

Визначити фактори, що впливають на результати забігу.

3.

Розробити мобільний додаток для підготовки спортсмена до
марафону.

4.

Провести багатостороннє тестування додатку

БС41с.4115.1300.3166.ПЗ
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РОЗДІЛ 1 ХАРАКТЕРИСТИКА МАРАФОНСЬКОГО БІГУ ТА СИСТЕМА
ПІДГОТОВКИ БІГУНІВ
1.1 Загальна характеристика марафонського бігу

Марафон – це забіг на довгу дистанцію, яка складає 42,195 км (26 миль,
395 ярдів). Це один з найпопулярніших видів спортивних змагань, історичне
коріння якого сягає античних часів [1,2,3]. Марафон є олімпійською
дисципліною з 1896 року у чоловіків та з 1984 року у жінок. У наш час
популярність марафонського бігу значно зросла. Він включений до програми
чемпіонатів та кубків світу з легкої атлетики, а також користується широкою
популярністю серед аматорів. Марафонський біг вимагає від спортсмена
високої фізичної і психологічної підготовки, тому дуже важливою є ретельна
підготовка до змагань [4].
Метою марафонської підготовки є розвинення загальної ефективності
роботи серцево-судинної системи та раціонального використання кисню
організмом спортсмена. Це досягається шляхом збільшення тривалості бігу,
за рахунок чого покращується спроможність до поглинання кисню
клітинами і вдосконалюється його доставка до органів.
В основу тренувальних програм підготовки до марафону покладено три
тривалі пробіжки на тиждень, які поєднуються з іншими формами бігової та
психологічної підготовки [5].

1.2

Фізіологічні та

біохімічні характеристики

спортсмена під

час

марафонського забігу

Найважливішими фізіологічними показниками для марафону є висока
здатність м’язів запасати глікоген, наявність високого анаеробного порогу,
показник максимального рівня споживання кисню.
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Здатність організму запасати глікоген надає можливість бігуну довше
підтримувати необхідний темп.
За високий анаеробний поріг лактат починає накопичуватися у м’язах і
крові лише при досягнення високого рівня темпу. Рівень анаеробного порогу
можна підвищити за рахунок спеціальних тренувань, спрямованих на
стимуляцію цієї адаптаційної зміни[6].

1.2.1 Частота серцевих скорочень

Частота серцевих скорочень використовується в спорті для оцінки
інтенсивності навантажень. Між ЧСС і тренувальною інтенсивністю існує
лінійна залежність. Для того, щоб тренування було максимально
інтенсивним, необхідно щоб воно виконувалося з інтенсивністю за якої
задіяна вся киснево-транспортна система (аеробно-анаеробна зона). За такої
інтенсивності не відбувається накопичення молочної кислоти.
Зазвичай аеробні тренування виконуються спортсменами при пульсі 180
ударів на хвилину. Для багатьох з них цей пульс набагато перевищує
аеробно-анаеробну зону. Границі цієї зони у різних людей варіюються у
межах від 140 до 180 ударів на хвилину[7].

1.2.2 Максимальне споживання кисню

Відомо, що вдосконалення показника максимального споживання кисню є
ключем до досягнення високих результатів у змаганнях[6].
МСК (максимальне споживання кисню) - це максимальні можливості
організму людини до транспортування і споживання кисню. Бігуни з
високим МСК володіють розвиненою киснево-транспортною системою, яка
дозволяє їм доправляти велику кількість крові, насичену киснем, до
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активних м’язів. Тренування збільшують розмір серця та кількість кисню,
яку воно може транспортувати. Тобто МСК - це максимальна кількість
кисню, яке серце може транспортувати до м’язів і яку м’язи можуть потім
використовувати для вироблення енергії[7].
Величина МСК залежить від тренувань і генетичної схильності. Показник
МСК є дуже важливим, оскільки визначає аеробні можливості людини - чим
вище МСК, тим вища спроможність організму виробляти енергію аеробним
шляхом. Чим більше енергії організм може виробляти аеробним шляхом,
тим вища швидкість, яку він може підтримувати.
МСК визначається добутком ЧСС, кількості крові, що перекачується за 1
удар серця і долі кисню, що міститься у крові і використовується м’язами.
Першим детермінантом МСК є максимальна ЧСС, що визначається
генетично і, як правило, знижується з віком та не збільшується з кількістю
тренувань.
Другим детермінантом МСК є кількість крові, що викидається в артерію
лівим шлуночком серця при кожному скороченні. Цей показник називається
ударним об’ємом серця та на відміну від максимальної ЧСС, покращується
під час тренувань. Збільшення ударного об’єму під впливом тренувань є
основою для збільшення МСК. У той самий час максимальна ЧСС, визначає
хвилинний об’єм серця (кількість крові, що перекачується серцем за 1
хвилину).
Третім детермінантом є доля кисню, що використовується і визначається
різницею між кількістю кисню в артеріальній крові і кількістю кисню у
венозній. Дана різниця визначає кількість кисню, що споживають
тканини[6].

1.2.3 Базова швидкість

Базова швидкість – це максимальна швидкість, з якою спортсмен здатен
пробігти 400 м. Вона визначає базовий темп, який можна розвинути, але не
той темп, який можна підтримувати. Ця швидкість визначається добутком
частоти кроку на його довжину. Максимальна частота кроку, головним
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чином, залежить від співвідношення швидко та повільно скорочуваних
волокон у м’язах. Довжина кроку під час бігу з максимальною швидкістю
залежить від довжини ніг, еластичності м’язів та зв’язок а також потужності,
яку можуть розвивати ноги[6].

1.2.4 Анаеробний поріг

Від рівня анаеробного порогу залежить швидкість на дистанції. Підбираючи
темп для змагань, спортсмен насправді обирає темп, що не допускає
накопичення лактату (побічного продукту вуглеводневого обміну).
Анаеробний поріг є одним із найважливіших факторів, що визначає
швидкість бігуна на дистанції більше 10 км.
Анаеробна лактатна система - це система, в якій реакції відбуваються без
участі кисню і в результаті яких утворюється лактат (молочна кислота).
Лактат утворюється в результаті неповного окислення вуглеводів. Коли
організм розщеплює вуглеводи для енергії, утворюється піруват. В м'язових
клітинах піруват використовується або для вироблення енергії в
мітохондріях, або для зниження вироблення молочної кислоти. Ферменти,
які виробляють лактат і аеробні ферменти в мітохондріях, конкурують за
піруват.
Швидкість формування молочної кислоти визначається темпами
виробництва пірувату щодо темпів використання пірувату мітохондріями.
Обмежуючим фактором звичайно є недолік аеробних ферментів або кисню в
мітохондріях для задіяння пірувату в процесах утворення енергії з тією ж
швидкістю, з якою він виробляється. Коли темпи гліколізу (у результаті
якого утворюється піруват) перевищують темпи використання пірувату
мітохондріями, в м'язах формується молочна кислота, яка швидко
перетворюється в лактат (сіль молочної кислоти).
Зниження рН, пов'язане з накопиченням лактату в м'язах, позбавляє
ферменти їх активності і, отже, обмежує як анаеробне, так і аеробне
вироблення енергії.
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Концентрація лактату в крові показує співвідношення між виробленням
лактату м'язами, дифузією лактату в кров і його поглинанням м'язами,
серцем, печінкою і нирками. Вироблення і споживання лактату відбувається
навіть під час спокою, але поки вироблення дорівнює споживанню,
концентрація лактату в крові не підвищується.
Організм володіє декількома механізмами нейтралізації лактату, а
концентрація лактату, яка супроводжує кожен механізм, має різну величину
під час відпочинку, навантаження і відновлення. Частина лактату
окислюється в працюючих м'язах, а його залишок, зрештою, дифундує з
м'язів в кров. Потрапляючи в систему кровообігу, більша частина лактату
або перетворюється на глюкозу в печінці, або використовується в якості
палива м'язами і серцем[6].

1.2.5 Чиста витривалість

Марафон потребує від спортсмена неабиякої витривалості. Витривалість – це
здатність здійснювати роботу заданої інтенсивності протягом якомога більш
тривалого часу[6]. Так як тривалість роботи обмежується в кінцевому
рахунку наступаючою втомою, то витривалість можна охарактеризувати як
здатність організму протистояти втомі. Чиста витривалість – це здатність
підтримувати біг. Вона є головним фактором успіху для бігунів-початківців
та важливою складовою для професійних спортсменів. Тому щоб досягти
гарного результату, необхідно виділяти велику частину тренувального часу
саме на розвиток цієї якості[7].
1.3 Характеристика системи підготовки під час марафонского бігу
Основною відмінністю марафону від інших видів бігових змагань є те, що
спортсмен біжить при концентрації молочної кислоти в крові нижчої за
рівень анаеробного порогу[5]. Це означає наступне:
Концентрація молочної кислоти у крові невисока(окрім випадку, коли забіг
призвів до надмірного використання вуглеводного палива), що призводить
до зниження можливості організму виробляти молочну кислоту.
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На відміну від коротких забігів на 5 та 10 км, бігун страждає від місцевого
м’язового напруження.
Вентиляція легень залишається відносно комфортною на протязі всього
забігу.
ЧСС не виходить за рамки максимального значення, на відміну від коротких
забігів.
Марафон пред’являє особливі вимоги до постачання вуглеводним паливом,
механізмам терморегуляції та підтримки адекватної гідратації[8].
Оскільки витривалість є основною характеристикою спортсмена, тренування
мають бути направленими на розвиток цієї якості. Тренувальна програма
спортсменів на витривалість повинна бути в першу чергу спрямована на
вдосконалення аеробних здібностей (аеробної витривалості). Різні типи
тренувань повинні включатися в загальну тренувальну програму гармонійно
і у відповідних пропорціях. Якщо одному окремому типу тренування
приділяється підвищену увагу, то страждає загальна працездатність. Для
досягнення високих результатів у спорті необхідний постійний контроль за
інтенсивністю виконуваних навантажень. Реєстрація частоти серцевих
скорочень спільно з вимірюванням рівня лактату в крові або без нього є
найбільш надійним і об'єктивним методом оцінки тренувальної
інтенсивності[9].
Існують багато планів підготовки до марафону в залежності від
індивідуальних характеристик спортсмена, а також рівня його підготовки.
Але всі вони складаються з трьох фаз: підготовча, основного періоду,
спеціальний період[8].
Підготовчий період спрямований на формування у спортсмена вміння
протистояти травмам і виробити звичку до тренувань.
Основний період розрахований на те щоб спортсмен виробив послідовність у
своїх тренуваннях, а також розвинув в собі якості витривалості і
вдосконалив фізіологічні характеристики[7]
Спеціальний період є заключним, і направлений на покращення фізично
підготовки, а також психологічного налаштування спортсмена до забігу[8].
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1.4 Вплив температури та вологості довкілля

На Рис. 1.1 відображена динаміка ЧСС під час напівмарафону 43-річного
бігуна з відхиленням ЧСС , що складало 175 ударів на хвилину. У перші 40
хв, було сухо і температура повітря складала 16°С результати спортсмена
були хорошими. Цю дистанцію він подолав на рівні трохи нижчому за ЧСС
відхилення. На 35 хвилині почався дощ і температура опустилася. Бігуну
було дуже холодно і він не зміг підтримувати ЧСС на тому ж високому рівні,
що вплинуло на швидкість бігу.

Рисунок 1.1 – Динаміка ЧСС під час напівмарафону

Для будь-якого навантаження існує певна оптимальна температура і
вологість повітря. Фізична діяльність залежить від складних хімічних
реакцій, що відбуваються в м’язових і нервових клітинах. Ці хімічні реакції
дуже чуттєві до змін температури. Саме тому будь-яка зміна внутрішньої
температури впливає на фізичну активність. І хоча організм має механізм
регулювання внутрішньої температури, на неї також може мати вплив
м’язова активність або висока/низька температура довкілля. За високої
температури фізичні процеси протікають швидше, при низькій - повільніше.
У стані спокою організм виробляє приблизно 4,2 кДж (1 ккал) на кг маси на
годину. Під час фізичного навантаження цей показник може підвищитися до
42-84 кДж (10-20 ккал) на годину. За високої температури тіла, підвищується
кровообіг в шкірі і збільшується потовиділення, що призводить до
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підвищення ЧСС. За однакової інтенсивності вправ, але різної температури
тіла 37 і 38°С, різниця ЧСС складає 10-15 ударів на хвилину. При
температурі вище 40°С може статися темповий удар. Головним фактором
його виникнення під час фізичного навантаження є висока температура
довкілля, недостатня вентиляція тіла і недостатнє споживання рідини перед
навантаженням.
Висока температура довкілля і вологість повітря дуже впливають на фізичну
активність. Якщо навантаження є сталим, але збільшується вологість або/і
температура повітря, то ЧСС також буде збільшуватися. Велика кількість
тепла виробляться в результаті м’язової активності також призводить до
підвищення внутрішньої температури. Вважається, що найбільш
сприятливими для бігунів є температура до 20°С[9].

1.5 Класифікація тренувальних та змагальних навантажень

Найважливішу роль у марафоні відіграє витривалість спортсмена, яка
загалом залежить від аеробних можливостей організму і характеризується
багаторазовим повторенням типових рухів. Саме тому підготовка до
марафону розрахована на розвинення цієї якості у бігуна і складається з
різновидів безперервних та інтервальних методів тренування[8].
Зазвичай більша частина підготовки марафонців складається з бігових вправ
різного типу. Характерною рисою цих тренувань є відносна простота і
однорідність вправ. Найчастіше основою тренування є певний різновид бігу,
інші види рухової діяльності загалом представлені загально розвиваючими
вправами[9].
Методи підготовки до забігу на наддовгі дистанції базуються на трьох
основних різновидах бігу: кросовий біг, темповий біг та інтервальний.
Кросовий біг займає 50-80% тренувального плану і виконує наступні
функції: відновлюючу (розминка, заминка, біг між інтервалами) та
розвиваючу (довгі і рівномірні кроси підвищеної інтенсивності).
Темповий біг складає 10-20% тренувань. Цей тип бігу є найбільш
наближеним до змагань і є основним засобом для розвитку витривалості.
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Дистанція при цього виду тренувань складає від 20 до 40 км, а швидкість 80-90% від швидкості під час забігу[8].
Інтервальний біг займає від 5 до 10% плану підготовки. Існує декілька
різновидів цього бігу в залежності від дистанції: біг на довгу дистанцію (1-3
км), на коротку дистанцію (200-1000 метрів), спринт (менше 200 метрів).
Інтервальне тренування допомагає розвинути швидкість та швидкісну
витривалість[10].

1.5.1 Безперервний біг з постійним темпом

Біг зі швидкістю, яка наближена до рівня анаеробного порогу впливає на
споживання кисню м’язами, а також на їх властивість видаляти лактат. Цей
вид бігу впливає на швидкість споживання жирів та енерговитрати.
Біг за швидкістю нижчою за швидкість на змаганням максимум на 10%
сприяє збільшенню швидкістю споживання ліпідів.
Існують наступні види цього бігу в залежності від швидкості:
1. Безперервний біг зі швидкість, наближеною до анаеробного порогу.
2. Безперервний біг з марафонською швидкістю.
3. Безперервний біг зі швидкістю нижче марафонської.
Безперервний біг зі швидкість, наближеною до анаеробного порогу.
Основними характеристиками цього бігу є:
Швидкість рівна чи трохи нижча швидкості на рівні анаеробного порогу.
Тривалість навантаження складає від 20 до 40 хв.
Цей вид тренування сприяє збільшенню рівня споживання кисню м’язами та
адаптує організм до більшого споживання лактата м’язами. Зазвичай такі
тренування виконуються задовго до марафону[9].
Безперервний біг з марафонською швидкістю
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Спрямований на досягнення максимально можливого спортивного
результату, тому є основним типом підготовки в міру наближення дати
проведення забігу.
Для того, щоб спортсмен зміг пробігти дистанцію якомога краще, йому
необхідно розвинути відчуття ритму і вміти відрізняти темп марафонського
бігу від темпу, який може бути швидшим або повільнішим від нього усього
на декілька секунд на кілометр[8].
У спортсменів вищого класу різниця в декілька секунд означає, що темп,
який є близьким до анаеробного порогу, підвищується до величини, вище
цього порогу. Така помилка під час забігу може мати серйозні наслідки для
результатів на фініші. Ідеальний діапазон швидкостей досить обмежений.
При більш низькій швидкості спортсмен не використовує повністю весь
потенціал організму . При більш вищій швидкості у спортсмена
порушувалася б рівновага функцій організму і він би підвергав себе ризику
стресу та виснаження[7].
Спортсмену необхідно володіти відчуттям ритму, щоб підтримувати задану
швидкість і впоратися в екстремальних умовах.
Спортсмену необхідного зберігати максимально ефективність і відповідне
напруження м’язів при виконання рухів[9].
Безперервний біг зі швидкістю нижче марафонської
Сприяє підтримці високої швидкості споживання ліпідів, що викликає
адаптацію як у жирових клітинах, так і в деяких м’язових волокнах,
особливо в тих, де запаси жиру не відновилися в проміжку між
тренуваннями.
Що стосується бігових вправ зі швидкістю 80% від марафонського, скоріш за
все , вони не вплинуть на фактори, що визначають спортивний результат
спортсменів, які досягли хорошої спортивної підготовки. Але вони можуть
використовуватися в якості розминки та для відновлення після тренування,
для збільшення тижневого об’єму бігового навантаження після особливо
складних тренувань[10].
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1.5.2 Безперервний біг з чергуванням темпу

Характерною рисою цього тренування є суттєве чергування темпу бігу.
Розрізняють два основних види бігових вправ: прогресивний біг(швидкість
збільшується в процесі одного тренувального заняття) і біг з чергуванням
темпу(чергування швидких зусиль с повільними)[10].
Прогресивний біг – біг, при якому швидкість бігу не стала, а
збільшується під час виконання завдання. Зазвичай дистанція бігу ділиться
на 2-4 відрізки, кожен із яких спортсмен пробігає в постійному темпі, але з
більшою швидкістю, ніж попередній[9].
Загальний час тренування складає 1 годину. Тривалість пробігання або
довжина кожного відрізку можуть бути однаковими.
Існує декілька різновидів прогресивного бігу, основними з яких є:
1. Прогресивний біг в швидкому темпі.
Тривалість – 20-40 хв., швидкість складає 102% від марафонської швидкості
на початку тренування і збільшується до 108%.
2. Прогресивний біг в помірно-швидкому темпі.
Тривалість – 45-60 хв., швидкість 95-105% від марафонської швидкості.
3. Прогресивний біг в помірному темпі.
Тривалість – 60-90хв. Швидкість складає 85-100% від марафонської
швидкість. Цей тип бігу не потребує інтенсивних зусиль. Він може бути
корисним під час загального підготовчого періоду.
Прогресивний біг корисний для покращення відчуття ритму бігу
спортсменів і підготовки його до можливих змін інтенсивності під час
змагань.
Ці вправи є особливо ефективним засобом, що сприяє збільшенню
використання кисню в значному кількості швидких волокон. Таке
покращення є дуже важливим для марафонця. На першій частині марафону
найбільше використовуються в роботі повільні волокна. Через деякий час ці
волокна втомлюються, оскільки вони використали свої запаси глікогена. На
зміну їм приходять швидкі волокна, спочатку швидкі окислювальні, а потім

БС41с.4115.1300.3166.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист
20

швидкі гліколітичні волокна. Тому ці бігові вправи – в динаміці – направлені
на збільшення кількості швидких волокон шляхом прискорення працюючих
м’язових волокон[10].
Під час бігу зі змінами темпу чергують біг на відрізках з високою швидкістю
та біг на відрізках з низькою. Інтенсивність вправи визначається сумарним
об’ємом роботи і відстанню, яка долається на “швидких” відрізках.
Якщо відрізки будуть короткими, то швидкість на відрізках буде вищою,
стимулювання лактатної системи буде значним, але сумарний об’їм роботи
буде менше[9].
Якщо відрізки будуть довшими, анаеробна лактатна система буде задіяна
мінімально або взагалі не задіяна, а сумарний об’єм роботи буде значно
вищим.
По мірі вдосконалення спортсмена відрізки з відновлюючим бігом повинні
бути коротшими і пробігатися швидше. Це свідчить про збільшення
спроможності м’язів видаляти лактат, який створився в результаті пробігу
попереднього швидкого відрізку[10].

1.5.3 Повторний біг

Серед різновидів повторного бігу по рівній місцевості для спортсмена
найважливішими є:
Повторний біг на відрізках довжиною декілька сотень метрів зі швидкістю
значно вищою швидкості на рівні анаеробного порогу.
Повторний біг на відрізках довжиною 1000-3000 м зі швидкістю,
наближеною до швидкості на рівні анаеробного порогу.
Повторний біг на відрізках довжиною 3-7 км зі швидкістю наближеною до
марафонської з відновленням бігу з незначно меншою швидкістю.
Швидкий повторний біг зазвичай виконується за дистанції 300-500м.
Максимальна швидкість не перевищує 10% швидкості на рівні анаеробного
порогу[10].

БС41с.4115.1300.3166.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист
21

Мінімальна швидкість не перевищує 10% від марафонської.
Цей біг направлений на підвищення ЧСС до величини близької до
максимуму з метою покращення анаеробних компонентів і збільшення МСК.
Спортсмени високого рівня виконують велику кількість повторень( більше
15-20) з відпочинком 60-90 між повтореннями[9].
Повторний біг зі швидкістю, наближеною до швидкості на рівні анаеробного
порогу виконуються на дистанції 1000-3000 м. Розрахункова швидкість
повинна допускати утворення молочної кислоти лише в обмеженій кількості
- трохи більше ніж у стані спокою.
Метою цієї вправи є збільшення кількості аеробних ензимів, які знаходяться
в м’язових волокнах, тим самим покращивши використання кисню.
Швидкість для дистанції 1000 м зазвичай складає 100-105% від швидкості на
рівні анаеробного порогу[10].
Швидкість на дистанції 2000 м становить у середньому 100-103% від
швидкості на рівні анаеробного порогу и відповідно 97-100% на дистанції
3000 метрів. В інтервалах між повтореннями обов’язково виконується
відновлюючий біг, оскільки під час нього м’язи видаляють лактат, який
утворився під час попереднього відрізку. Це примушує повільні м’язові
волокна використовувати лактат. Тут дуже важливим є сумарний об’єм
бігового навантаження. Він повинен становити приблизно 20 км, включаючи
відновлюючий біг. Може виявитися корисним виконувати перед
повторенням довгий безперервний біг для того, щоб частина запасів
глікогена в м’язах буда все використана перед виконанням повторень.
Повториний біг зі швидкістю наближеною до марафонської ділиться на дві
групи:екстенсивні повторення та інтенсивні повторення. Цей тип роботи
являє собою певну варіацію попередньої вправи - повторний біг зі
швидкістю, близькою до швидкості на рівні анаеробного порогу, адже
сумарний обсяг роботи збільшується, а також збільшується і швидкість,
наближаючись до марафонської швидкості[8].
Ця вправа, що виконується у вигляді 5 х 3000 м з відновним бігом на відрізку
довжиною 1000 м (19 км у сумі)[9].
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1.6 Прогнозування в марафонському бігу

1.6.1 Критерії, що впливають на результати

При підготовці бігунів високого класу до марафону, здатних успішно
виступати на міжнародної арені, найважливішим питанням є попереднє
визначення результатів, яких може досягти спортсмен. Це важливо для
вибору оптимальної дистанції, рекомендацій за методикою тренування і
відбору кандидатів у збірні команди[11].

1.6.1.1 Вага

Раніше вже згадувалося, що МСК є більш точним показником, коли
виражений не в абсолютних величинах, а у співвідношенні з масою тіла. У
спортсмена з масою тіла 70 кг і МСК, рівним 60 мл / кг / хв, в абсолютних
величинах цей показник буде дорівнювати 4,2 л / хв.
Якщо у цього спортсмена маса тіла збільшиться до 75 кг, то відносний
показник МСК буде складати 56 мл / кг / хв./
Збільшення маси тіла на 5 кг призводить до зменшення МСК на 4 мл / кг /
хв, що робить негативний вплив на швидкість бігу спортсмена.
Спортсмени з надмірною вагою намагаються позбавитися від жирової маси,
не змінюючи інші компоненти маси тіла. Фактично, відсоток жирової маси
тіла є одним із параметрів, який може позначити діапазон можливих
покращень результату марафонця[9].
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1.6.1.2 Глікоген та жири

Результат спортсмена залежить не також від наявності вуглеводів і / або від
кількості жирів, які м'язи можуть спалити. Сумарної кількості енергії, що
отримується з вуглеводів, буде недостатньо для задоволення енергозапиту
для всієї марафонській дистанції. Це положення вірне і для спортсменів, які
не тільки споживають адекватну кількість вуглеводів під час забігу, а й
дотримуються протягом декількох днів перед змаганнями дієти, що сприяє
збільшенню запасів глікогену в м'язах і печінці.
Різниця між сумарним енергозапитом на дистанції марафону і сумарною
кількістю енергії, одержуваної з вуглеводів, заповнюється майже виключно
за рахунок ліпідів (жирів). Це завжди краще, ніж забезпечення більшого
відсотка енергії за рахунок вуглеводів. Однак оскільки певна частина
енергозапиту повинна заповнюватися в будь-якому випадку за рахунок
ліпідів, то тренування повинна бути також спрямоване на поліпшення
здатності організму спортсмена спалювати велику кількість ліпідів в
хвилину, збільшуючи тим самим аеробну жирову потужність[9].

1.6.2 Дерево прийняття рішень

Дерево прийняття рішень являє собою структуру даних, що дозволяє
інтерпретувати шаблони даних з метою їх розпізнавання. Дерева рішень
організовані у ієрархічної структури, що складається з вузлів прийняття
рішень за оцінкою значень визначених змінних для прогнозування
результативного значення. Застосування дерев класифікації призводить до
отримання символічного позначення класу.
Для навчання дерев рішень повинні бути передбачені приклади даних, тому
необхідно створювати або збирати такі дані заздалегідь[12].
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1.6.2.1 Структура дерева прийняття рішень

Дерево прийняття рішень складається з вузлів та листків, що поєднані між
собою дугами. У вузлах відбувається прийняття рішення, а листки вказують
на класи. Граф дерево повинен бути ациклічним, інакше він перестане бути
деревоподібним і його використання для прийняття рішення буде
неможливим[13].
Переваги використання дерев рішень[14,15,16]:
1) простота сприйняття. Результат побудови дерева рішень легко
інтерпретується користувачем. Дерево рішень наочно пояснює, чому
конкретний об'єкт віднесений до того чи іншого классу;
2) алгоритм побудови дерева рішень не вимагає вибору вхідних
атрибутів. Для побудови використовуються всі атрибути, і алгоритм сам
вибирає найбільш значимі і будує на їх основі дерево рішень;
3) швидкість навчання;
4) для побудови дерева потрібно малий обсяг інформації, тому він
займає мало місця в пам'яті;
5) відносна гнучкість. Дерева рішень дозволяють працювати з
безперервними і символьними цільовими ознаками. У багатьох алгоритмах
побудови дерев рішень є можливість обробки пропущених значень. Це
дозволяє застосовувати дерева рішення в різних завданнях.
Недоліками дерев рішень є[15]:
1) складність навчання дерева в оперативному режимі;
2) проблема відсікання великих дерев.
Найпопулярнішими алгоритмами, які реалізують дерева прийняття рішень є
ID3, C4.5 та CART.
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1.6.2.2 Ентропія і приріст інформації

Для того, щоб отримати оптимальне дерево рішень, необхідно на кожному
кроці вибирати атрибути, які найкраще характеризують цільову функцію. Ця
вимога формалізується шляхом ентропії.
Визначення. Припустимо, що є множина А із елементів n, m з яких мають
властивість S. Тоді ентропія множини А по відношенню до властивості S :
(1.1)
Ентропія тісно пов’язана з теорією інформації. Іншими словами, ентропія –
це середня кількість бітів, які необхідні, щоб закодувати атрибут S у
елемента множини А. Якщо вірогідність появи S 0.5, то ентропія дорівнює 1,
і необхідний 1 біт; інакше можна закодувати послідовність елементів А
ефективніше.
Тому при виборі атрибуту для класифікації необхідно обирати його так, щоб
ентропія після класифікації була якомога меншою.
Припустимо, що множина А елементів, деякі з них володіють властивістю S,
класифікованого за допомогою атрибута Q, що має – q можливих значень.
Тоді приріст інформації:

(1.2)
де Аі – множина елементів А, на яких атрибут Q має значення і.
На кожному кроці алгоритм має обирати той атрибут, для якого приріст
інформації є максимальним[18].

1.6.2.3 Алгоритм ID3
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ID3 алгоритм – є найбільш раннім алгоритмом навчання дерева прийняття
рішень[17]. Він використовує рекурсивне розбиття підмножин в вузлах
дерева по одному з обраних атрибутів. Робота алгоритму починається з
кореня дерева, я якому містяться усі приклади навчаючої підмножини. Для
поділу в ньому вибирається один з атрибутів, і для кожного прийнятого їм
значення будується гілка, і створюється дочірній вузол, в який
розподіляються всі містять його записи.
Переваги алгоритму ID3[18]
1. Простота та інтерпретування класифікації. Алгоритм спроможний не
тільки класифікувати об'єкт, але і видати пояснення класифікації в термінах
предметної області. Для цього достатньо записати послідовність умов,
пройдених об'єктом від кореня дерева до листа.
2. Алгоритми синтезу вирішального дерева має складність, лінійну за
довжиною вибірки.
3. Алгоритми дуже простий для реалізації і легко піддається різним
удосконаленням. Можна використовувати різні критерії розгалуження і
критерії зупину, вводити редукцію, і т. Д.
Недоліки алгоритму ID3
1. Жадібність. Локально оптимальний вибір предиката не є глобально
оптимальним. У разі вибору неоптимального предиката алгоритм Не здатен
повернутися на рівень вгору і замінити невдалий предикат.
2. Чим далі вершина розташована від кореня дерева, тим менше довжина
підвибірки , по якій доводиться приймати рішення про розгалуженні в
вершині.
3. Алгоритм схильний до перенавчання - як правило, він ускладнює
структуру дерева. Узагальнююча здатність алгоритму (якість класифікації
нових об'єктів) відносно невисока.
Основна причина недоліків – не оптимальність жадібної стратегії
нарощування дерева. Перераховані недоліки в більшій чи меншій мірі
властиві більшості алгоритмів синтезу вирішальних дерев. Для їх усунення
застосовують різні евристичні прийоми: редукцію, елементи глобальної
оптимізації, «заглядання вперед».
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Реалізація алгоритму ID3[18]
Нехай А – тестова вибірка, S – результуючий атрибут, θ – вибірка.
1. Створити корінь дерева
2. Якщо S виконується на всіх елементах А, поставити в корінь мітку
1 і вийти.
3. Якщо S не виконується на кожному з елементів А, поставити в
корінь мітку 0 і вийти.
4. Якщо Q = Ø, тоді:
а) якщо S виконується на половині або більшій частині А,
поставити в корінь мітку 1 і вийти;
б) якщо S не виконується на більшій частині А, поставити в корінь
мітку і вийти.
5. Вибрати Q є θ, для котрого Gain(A,Q) максимальний.
6. Поставити в корінь мітку Q.
7. Для кожного значення q атрибута Q:
а) додати нового нащадка кореня і відмітити відповідне вихідне ребро
міткою q;
б) якщо в А немає випадків, для котрих Q приймає значення q, то відмітити
цього нащадка в залежності від того, на якій частині А виконується
S(аналогічно пункту 4);
в) інакше запустити ID3(Aq,S,θ\{Q}) і додати його результат як піддерево з
коренем в цьому нащадку.

1.7 Огляд технологій та інструментів, що використовуються для
забезпечення роботи додатку
1.7.1 Бібліотека Google Fit

БС41с.4115.1300.3166.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист
28

1.7.1.1 Загальний огляд платформи

Google Fit[20] є відкритою платформою, яка дозволяє розробникам
завантажувати фітнес-дані в центральне сховище, де користувачі можуть
отримати доступ до даних з різних пристроїв і додатків в одному місці. На
Рис. 1.2 відображено архітектуру платформи.

Рисунок 1.2 – Архітектура Google Fit
Google Fit складається з наступних компонентів:
1. Фітнес-сховище
Це центральне сховище, в якому зберігаються дані з різних пристроїв і
додатків. Для зберігання даних використовується інфраструктура Google.
фітнес-сховище являє собою хмарний сервіс, який є доступним для клієнтів.
Додатки на різних платформах і пристроях можуть зберігати фітнес дані і
дані доступу, створені в інших додатках.
2. Сенсорний фреймворк
Призначений для репрезентації різних типів даних,показників датчиків,сесій.
Цей модуль дозволяє легко працювати з фітнес даними на будь-якій
платформі. Нижче представлено основні дані, з якими працює фреймворк.
Джерела даних – датчики. Вони можуть бути апаратними або
програмними.
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Типи даних – швидкість, кількість кроків, пульс. Дані можуть
бути складними і складатися більше ніж з одного поля.
Відмітки про зняття показника – містять інформацію про
показник, а також час його заміру.
Набори

точок,

які

належать

певному

датчику.

Вони

використовуються при роботі зі сховищем даних для отримання
певної інформації на запит.
Сесії

–

групують

активність

користувача

в

логічні

одиниці(тренування, забіг). Кожна секція складається з сегментів.
3. Дозволи та контроль користувача
Набір авторизацій, які необхідно здійснити користувачеві, щоб мати
можливість використовувати фітнес-сховище. Бібліотеці необхідна згода
користувача для доступу до фітнес-даних.
4. Google Fit APIs
Це бібліотеки для Android, IOS, Web, що надають доступ до можливостей і
функцій платформи при реалізації клієнтських програм.

1.7.1.2 Огляд основних компонентів Google Fit API

Бібліотека складається з наступних модулів[21]:
1. Sensors API — надає доступ до датчиків і зчитує з них
показники в режимі реального часу. Його слід використовувати,
якщо необхідно:
Набір джерел, доступних на пристрої.
Реєстрації слухача для отримання даних з датчика.
Зупинки слухача для припинення зчитування даних.
2. Recording API — автоматичний запис даних у сховище.

БС41с.4115.1300.3166.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист
30

Можна створити кілька підписок для різних типів даних або
джерел даних у додатку. Google Fit зберігає фітнес-дані від
активних підписок, навіть якщо ваш додаток не працює і
відновлює ці підписки, коли система перезавантажується.
3. History API — виконує групові операції зчитування, вставки,
видалення, імпорту даних в Google Fit.
History API забезпечує роботу з пакетами даних, які можна
зберігати і завантажувати з хмари. Сюди входять зчитування
даних у певних проміжках часу, збереження раніше лічених
даних (на відміну від Recording API це саме пакет даних, а не
живий потік), видалення записів, зроблених з цього ж додатка.
4. Sessions API — дозволяє зберігати дані у вигляді сесій і
сегментів.
Сесія являє собою часовий інтервал, протягом якого користувачі
займається фізичною активністю. Sessions API створювати сесії
в режимі реального часу або використовуючи дані, які були
зібрані раніше зібрані за допомогою датчиків або за межами
Google Fit.
Після

того як оздоровча діяльність закінчена ,

можна

імпортувати дані про неї до сховища Google Fit.
5. Bluetooth Low Energy API — надає доступ до датчиків Bluetooth
Low Energy в GoogleFit. З його допомогою можна знайти
доступні пристрої і отримувати з них фітнес-дані. Для реалізації
пошуку використовується стандарт GATT [22]. GATT протокол, який забезпечує структурований обмін даними між
пристроями BLE(Bluetooth low energy).
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1.7.2 Принципи Material Design в мобільних додатках

Material design[20] – це мова візуальних образів, що створена корпорацією
Google, для уніфікації інтерфейсів усіх її продуктів і сервісів. Вона поєднує в
собі класичні принципи хорошого дизайну з інноваційними можливостями
сучасної науки і технологій.

1.7.2.1 Основні принципи

Material design базується на наступних 9 принципах[20,22]:
1. Матеріал - це метафора
Дизайн базується на тактильній реальності, натхненний можливостями
паперу і чорнил, але відкритої для фантазії розробника.
2. Поверхні інтуїтивно зрозумілі
Площини та грані передають візуальні сигнали, які базуються на нашому
сприйнятті реальності. Використання знайомих тактильних атрибутів
дозволяє звернутися до первинних частин нашого мозку і допомагає швидко
зрозуміти відображувану інформацію.
3. Розмірність породжує взаємодію
Основи світла, поверхні і руху є ключовими для взаємодії об’єктів.
Реалістичне освітлення ділить простір і акцентує увагу на важливих
об’єктах.
4. Єдиний адаптивний дизайн
Кожний пристрій відображує свій погляд на базові елементі. Кольори,
іконографія, ієрархія і просторові співвідношення мають залишаються
незмінними.
5. Шрифти, графіка, кольори
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Контрастний дизайн створює ієрархію, розуміння і допомагає
сфокусуватися. Спеціально підібрані кольори, використання простору від
краю до краю, великий шрифт дозволяє повністю поглинути користувача у
процес взаємодії, зробити його більш зрозумілим.
6. Первинні дії
Дії користувача є сутністю дизайну. Первинні дії перетворюються в дизайн.
У них акцент робиться на основну функціональність і одразу привертають
увагу користувача.
7. Користувачі ініціалізують зміни
Зміни в інтерфейсі відбуваються від дій користувача. Рух посилює первинну
дію.
8.Анімаційна хореографія
Всі дії відбувають в єдиному просторі. Об’єкти, що бачить користувач у
певний момент, не порушують весь загальний дизайн навіть після
перетворень і реорганізацій.
9. Рух забезпечує сенс
Рух має сенс і він необхідний для звернення уваги[20].

1.7.2.2 Використання кольору

Material design рекомендує використовувати яскраві на незвичні кольори,
оскільки вони привертають увагу користувача[23].
Кольорова палітра формується шляхом вибору основного кольору в 500
діапазоні і заповненням його відтінками різної тональності з фіксованим
кроком діапазону. Рекомендовано обмежитись вибором 3 основних кольорів
і одним з додаткової палітри за необхідності. Додатковий колір
використовується для створення акцентів на важливих деталях[20].
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Для створення більш наглядної ієрархії необхідно використовувати
прозорість тексту та іконок. Стандартна прозорість для основного чорного
тексту на білому фоні складає 87%[24].
Для другорядних написів слід використовувати прозорість у 54%, а для
текстів підказок, та полів вводу - 26%. Текст у великих полях
рекомендується виділяти жирним шрифтом.
Різні елементи інтерфейсу повинні складати різні частини кольорової
палітри[23].

1.7.2.3 Компоненти Material design

У роботі використовувалися такі компоненти: Floating buttons, Toolbar, Card
View. Розглянемо їх детальніше.
Toolbar[20] – це панель що розміщується зверху основного контенту і
містить базову інформацію про зміст контенту,а також навігаційні кнопки.
До складу Toolbar можуть входити наступні елементи:
1. Кнопка навігації. Це може бути стрілка вгору, вліво,навігація по
меню перемикання чи інший символ вибору програми. Ця
кнопка завжди повинні бути використані для доступу до інших
навігаційні призначення в контейнері на панелі інструментів і її
означало змісту або в іншому випадку залиште поточний
контекст позначуване на панелі інструментів.
2. Логотип – зображення компанії або іконка додатку.
3. Заголовок і підзаголовок. Заголовок відображає сутність
контенту, що відображається на екрані, допомагає користувача
сконцентруватися.. Підзаголовок, якщо він присутній, повинне
відображати розширену інформацію про поточний контент.
4. Меню дій – розміщується в кінці панелі інструментів та містить
додаткові функціональні можливості, доступні користувачеві.
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Меню слугує для того, щоб не перевантажувати інформацією
екран смартфону і слугує для додаткових другорядних дій, що
може виконати користувач.
У Табл.1.1 розглянуто основні функції.

Таблиця 1.1 – Основні функції Toolbar
Тип результату Назва методу

Опис
Згорнути Toolbar.

Void

collapseActionView()

Toolbar.Layout
Params

generateLayoutParams(A Генерує параметри розмітки для
ttributeSet attrs)
панелі.
Attrs – набір характеристик
розмітки.

Void

Встановити зображення логотипу

setLogo(int resId)

resId – ресурс картинки
Void

Встановити текс заголовку

setTitle(int resId)

resId – ресурс тексту
Void

setSubtitle(CharSequence Встановити текст підзаголовку
subtitle)
resId – ресурс тексту

Void

setSubtitleTextColor(int
color)

Встановити колір підзаголовку.

setTitleTextColor(int
color)

Встановити колір заголовку

inflateMenu(int resId)

Встановити меню

Void

Void

resId – ресурс кольору

resId – ресурс кольору

resId – ресурс меню

FloatingActionButton[20] використовується для підкреслення найважливіших
функцій додатку(таких як запуск підпрограми, збереження або видалення
інформації). Характерною особливістю цих кнопок є їх кругла форма та
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анімаційна реакція на дію користувача(наприклад, на натиснення кнопки).
Цю кнопку рекомендовано зафарбовувати контрастним кольором для
привернення максимальної уваги користувача.
Плаваючі кнопки бувають двох розмірів за замовчуванням та маленькі.
Розмір можна регулювати за допомогою атрибутів під час її програмування.
У Табл. 1.2 представлено основні функції.

Таблиця 1.2 – Основні функції FloatingActionButton
Тип результату

Назва методу

Опис

void

show()

Показати кнопку

void

hide()

Сховати кнопку

void

setRippleColor(int color)

Встановити колір хвилі

ColorStateList getBackgroundTintList()

Повернути відтінок
застосовується у фоновому
режимі Drawable, якщо він
вказаний.

CardView
Віджет CardView[20] є розширенням класу FrameLayout[20] і дозволяє
відображати інформацію всередині карток, які будуть виглядати однаково в
рамках платформи. Віджет CardView може відкидати тіні і мати закруглені
кути. Основні його методи представлені в Табл. 1.3.

Таблиця 1.3 – Основні функції CardView
Тип результату Назва методу

Опис

Void

setRadius(float radius)

Встановлює радіус
округлення кутків

Void

setCardElevation(float radius)

Встановлює радіус тіні
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Boolean

getUseCompatPadding()

Чи CardView буде додавати
внутрішній відступ від
платформи

Float

getMaxCardElevation()

Повертає максимально
можливий розмір тіні

Висновки за розділом 1

1. Найважливішу роль у марафоні відіграє витривалість спортсмена,
яка загалом залежить від анаеробних можливостей організму і
характеризується багаторазовим повторенням типових рухів. Тому
необхідним є вироблення певного плану тренувального процесу.
Індивідуалізація планування змісту тренувального процесу та саме
тренування є центральним питанням проблеми формування структури
функціональної підготовленості організму спортсменів.
2. Бібліотека Google Fit надає можливість контролювати різні фізичні
показники, а саме швидкість бігу, дистанцію, що пробіг користувач.
3. При підготовці бігунів високого класу до марафону, здатних успішно
виступати на міжнародної арені, найважливішим питанням є попереднє
визначення результатів, яких може досягти спортсмен. Це важливо для
вибору оптимальної дистанції, рекомендацій за методикою тренування і
відбору кандидатів у збірні команди. Для реалізації цього може
використовуватися дерево прийняття рішень, що допоможе класифікувати
результат марафонця за тестовою вибіркою.
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РОЗДІЛ 2 СТВОРЕННЯ ТА ОПИС МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ
2.1 Загальна структура мобільного додатку

Програма складається з 6 пакетів, які містять 19 класів, основним з
яких є MainActivity.java, оскільки він відповідає за запуск системи, а також
взаємодіє з користувачем.
На Рис. 2.1 зображена діаграма класів системи.

Рисунок – 2.1 Діаграма класів
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При першому запуску програми, користувач реєструється, заповнюючи
реєстраційну форму в якій вказує своє і’мя, вік, стать, вагу та зріст. Далі
йому надається доступ до плану тренувань, який він може виконувати та
контролювати. Всі дані зберігаються до бази даних. Після фінального
тестового забігу, користувач може отримати прогноз щодо шансів на виграш
у забігу, який базується на його персональних результатах.

2.2 Результати проектування
2.2.1 Створення технічного завдання

У Додатку А представлено технічне завдання, що відображає основні
вимоги до системи, етапи та стадії її реалізації.

2.2.2 Контекстна діаграма

В даному проекті суб’єктом виступає система, метою є створення
додатку для підготовки спортсменів до марафону, точка зору – точка зору
розробника.
На Рис. 2.2 відображена контекстна діаграма, що має:
Входи:
- запуск програми коритсувачем.
Управління:
- апаратні засоби Android;
- Shared Preferences Android;
- Google Fit.
Механізми:
- робота с БД;
- дерево прийняття рішень.
Виходи:
- результати прогнозу;
- історія тренувань.
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Рисунок 2.2 – Контекстна діаграма
2.2.3 Діаграми декомпозицій

Після опису системи в цілому було проведено розбиття її на невеликі
фрагменти з метою більш детального опису системи.
Діаграма декомпозиції 1-го рівня (Рис. 2.3) складається з таких робіт:
- реєстрація користувача;
- проходження тренувального плану;
- отримання прогнозу результатів.
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Рисунок 2.3 – Декомпозиція 1-го рівня

Реєстрація користувача
Входи: запуск програми користувачем.
Управління:
- апаратні засоби Android;
- Shared Preferences Android;
Механізми:
- робота з БД.
Виходи: профіль користувача.
Проходження тренувального плану
Входи: профіль користувача.
Управління:
- апаратні засоби Android;
- Google Fit.
Механізми:
- робота з БД.
Отримання прогнозу результатів
Входи: дані про тренування.
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Управління:
- апаратні засоби Android.
Механізми:
-дерево прийняття рішень;
- робота з БД.
2.2.4 Діаграма дерева вузлів

Діаграма дерева вузлів відображає ієрархію робіт в моделі.
На Рис. 2.4 зображено діаграму дерева вузлів, що має 3 рівні.

Рисунок 2.4 – Діаграма дерева вузлів
3.2.5 Діаграма USE-CASE

Користувач має можливість зареєструватися, переглянути план
тренувань, пройти тренування, має доступ до результатів аналізу даних,
можливість редагування персональних даних.
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На Рис. 2.5 зображена діаграма використання проекту.

Рисунок 2.5 – Діаграма Use Case
2.3 Реалізація мобільного додатку
2.3.1 Тренувальний план

Для реалізації тренувального плану використовувався план підготовки[25]
до марафону Дітер Баумана[26].

2.3.2 Дерево прийняття рішень
Дерево прийняття рішень відображено на Рис. 2.6. Дерево будується на
основі показників спеки, часу, зросту та ваги користувача.
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Рисунок 2.6 – Дерево прийняття рішень

Тестова вибірка для дерева прийняття рішень відображена у Табл.2.1

Таблиця 2.1 – Тестова вибірка
№ Спекотно

Зріст>180см

Вага>70 кг

Час <2.17год

Перемога

1

так

так

так

ні

так

2

так

ні

ні

так

так

3

ні

так

так

ні

ні

4

так

ні

ні

ні

ні

5

так

ні

так

ні

так

6

ні

ні

так

ні

ні

7

ні

так

ні

так

так

8

так

ні

ні

так

так
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2.3.3 Структура бази даних

Всі дані зберігаються у базі даних для зручного перегляду результатів за
кожний день тренувань та подальшого статистичного аналізу. Для розробки
бази даних використовується реляційна база SQLite[3], яка є
рекомендованою для розробки мобільних додатків. База містить наступні
таблиці:
1) план тренування (містить дані основного плану тренувань);
2) тип тренування (інтервальний біг, спокійний біг, спортивна хотьба);
3) вид бігу (спокійний біг, біг з прискоренням);
4) інформація про користувача (вік, стать, зріст, вага);
5) результати забігу користувача.
Структура бази даних представлена на Рис.2.7.

Рисунок 2.7 – База даних мобільного додатку
2.3.4 Структура Android-проекту
Мобільний додаток створювався в середовищі Android Studio[].
При створенні проекту Android Studio організовує деревовидну
структуру каталогу. У вікні Project можна побачити структуру створеного
проекту (Рис. 2.8).
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Рисунок 2.8- Структура Android-проекту

Під час компіляції у каталозі проекту створюється папка /bin. Вона
містить скомпільовані файли проекту у вигляді архівного файлу з
розширенням apk, який можна завантажити на свій смартфон.
Основним классом в цій папці є MainActivity.java, що відповідає за
запуск додатку.
Gen– сховище генерованих системних файлів. Містить файл R.java, який
використовується для звернення до ресурсів, що знаходяться у каталозі res/.
Редагування цього файлу є нерекомендованим.
Library– містить бібліотеки, що використовуються у проекті.
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res – каталог ресурсів (Рис. 2.9). Він містить статичні файли, що
використовуються у проекті: строки, зображення, стилі і т.д. Зазвичай
каталог має такі складові:
res/drawable/ - іконки та зображення, що використовуються у проекті;
res/layout/ - XML-файли розмітки;
res/menu/ - XML-файли меню;
res/values – стокові ресурси, масиви, стилі і т.д;
res/xml – інші XML-файли, що необхідні для роботи проекту.

Рисунок 2.9 – Каталог ресурсів
Assets – містить базу даних для мобільного додатку.
AndroidManifesr.xml – структурний xml-файл, який задає конфігурацію
додатку. Він об’являє компоненти додатку, перераховує бібліотеки, містить
інформацію про мінімальну і максимальну версії android, включає дозволи,
яка надає додаток.

2.3.5 Опис роботи основної активності

Основна активність запускає виконання проекту. Вона містить методи
для роботи з базою даних, бібліотекою Google Fit, а також містить меню
користувача, що складається з трьох підпунктів: даних користувача,
календаря та аналітики.
У додатку Б представлений код основної активності.
Розглянемо основні методи активності.
В методі onCreate визначаються основні компоненти екрану та
створюються сервіси, ініціалізується меню.

БС41с.4115.1300.3166.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист
47

initUserMenu() – ініціалізація бокового меню.
setMenuStyle(int menu_color, int item_color) – встановлення стилю
меню. menu_color – колір фону меню, item_color – колір пунктів меню.
onNavigationItemSelected(MenuItem menuItem) – обробка реакції на
вибір пункту меню.
requestFitConnection() – запит на підключення бібліотеки Google Fit.
fitHandleFailedConnection(ConnectionResult result) – викликається, якщо
не вдалося підключити бібліотеку.
fitHandleConnection() – викликається, якщо бібліотека успішно
підключена.
fitActivityResult(int requestCode, int resultCode) – результат роботи
сервісів.
onDestroy() – зупинка роботи сенсорів, знищення поточної активності.
2.3.6 Опис роботи класів

Програма складається з 19 java класуУ таблиці 2.2 представлений опис
призначення класів.

Таблиця 2.2 – Опис класів програми
Класс

Призначення

MainActivity

Основний клас додатку

CalendarActivity

Створення та відображення календаря з
результатами проходження тренувань

TrainingTrackingActivity

Призначений для відображення інформації під
час проходження тренування
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Продовження таблиці 2.2
UserRegistationActivity

Екран реєстрації користувача

TrainingContract

Допоміжний клас, що містить всю інформацію
про таблиці та їх зв'язок між собою

TrainingDBHelper

Клас, призначений для роботи з базою даних

TrainingProvider

Класс, що створює базу даних

AddUserInfoFragment

Відповідає за заповнення даних про
користувача та їх збереження

TrainingDescriptionFragment Відображає інформацію про план тренувань на
певний день
GoogleFitService

Призначений для роботи з бібліотекою Google
Fit

Attribute

Класс атрибутів дерева прийняття рішень

DiscreteAttribute

Клас дискретних атрибутів

Entropy

Клас вираховує ентропію

FileReader

Клас призначений для зчитування інформації
про користувача і тестової вибірки

Hw1

Реалізує пошук по дерево

LearningSet

Клас оперує навчаючою вибіркою

Node

Клас, призначений для роботи з вузлами дерева

Record

Містить інформацію про елементи вибірки

Tree

Клас, призначений для побудови дерева

WindowsParamsController

Контроль параметрів екрану в залежності від
версії операційної системи
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2.3.7 Тестування мобільного додатку

Головною проблемою при розробці програм для ОС Android є
наявність великого різноманіття портативних приладів з різним
розширенням екранів та різними версіями операційної системи. Тому
важливо, щоб розроблена програма однаково відображала графічний
інтерфейс при різних розширеннях екрану та однаково функціонувала для
різних версій Android.
Однакове відображення забезпечується за рахунок створення окремих папок
з графічним інтерфейсом для різних розмірів портативних пристроїв, а для
надійного функціонування застосовуються бібліотека Support Library [27].
Support Library – це бібліотека, яка на старих версіях Android робить
доступними можливості нових версій.
2.3.7.1 Тестування мобільного додатку на сумісність з різними
портативними приладами
Розроблений додаток було протестовано на портативних приладах з
різними розширеннями екранів (Таб. 2.3), а також з різними версіями ОС
Android (Табл. 2.4).
Результати показали, що програма є універсальною і може
використовуватися на смартфонах з різним розширенням екранів, а також на
планшетах.

Таблиця 3.3 – Результати тестування системи на сумісність з різними
розширеннями екранів
Розмір екрану

Однозначність відображення
інформації

Смартфони
240х320(ldpi)

+

320x480(mdpi)

+
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480x800(hdpi)

+

Планшети
1024х600(mdpi)

+

1280x800(mdpi)

+

Таблиця 3.4 – Результати тестування системи на сумісність з різними
версіями ОС Android
Версія Android

Підтримка функціональності

4.0(Ice Cream Sandwich)

+

4.1(Jelly Bean)

+

4.2(Jelly Bean)

+

4.3(Jelly Bean)

+

4.4(KitKat)

+

5.0(Marshmellow)

+

2.3.7.2

Функціональне тестування

Було проведено функціональне тестування[28] на перевірку
правильності роботи поставлених функцій. Після тестування були усунені
виявлені помилки і недоліки. Результати тестування наведено у Табл.3.5.

Таблиця 3.5 – Результати функціонального тестування
Функція
Реєстрація користувача

Підтримка
+
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Продовження таблиці 3.5
Надання плану тренування з описом тренувальних
вправ

+

Можливість переглянути календарний план

+

Можливість моніторингу швидкості користувача

+

Можливість збереження отриманих результатів

+

Можливість надання прогнозу щодо шансів на
перемогу у марафоні

+

Висновки за розділом 2

1. Створено проектну документацію, що дозволяє відобразити процес роботи
програми, її основні фунції та можливості, взаємодію елементів додатку
один з одним.
2. Розроблено мобільний додаток для підготовки до марафону під ОС
Android.
3. Систему протестовано для різних портативних пристроїв. Результати
показали, що програма є універсальною і може використовуватися на
смартфонах з різним розширенням екранів, а також на планшетах.
4. Проведено функціональне тестування на перевірку правильності роботи
основних функцій додатку.
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РОЗДІЛ 3 КЕРІВНИЦТВО КОРИСТУВАЧА
3.1 Призначення та основні можливості мобільного додатку

Мобільний додаток надає можливість виконувати план підготовки до
марафону самостійно, контролювати свої показники, а також отримувати
прогноз щодо можливих результатів забігу.
Мобільний додаток виконує наступні функції:
1) Реєстрація користувача
2) Надання плану тренування з описом тренувальних вправ
3) Можливість переглянути календарний план
4) Можливість моніторингу швидкості користувача
5) Можливість збереження отриманих результатів
6) Можливість надання прогнозу щодо шансів на перемогу у марафоні

3.2 Основні вимоги до технічних характеристик смартфону

Вимоги до складу і параметрів смартфону
Мобільний додаток потребує такі технічні характеристики:
1) версія Android не нижче 4.0;
2) наявність доступу в інтернет;
3) дозвіл на зчитування місцезнаходження.

3.3 Встановлення додатку на телефон

Правила встановлення додатку
Для того, щоб встановити додаток на смартфон необхідно:
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1) підключити смартфон до комп'ютера;
2)завантажити файл SportTraining.apk на карту пам’яті смартфону.
Можливі проблеми при встановленні додатку
Якщо карта пам'яті не має вільного місця, додаток не встановиться і
з'явиться повідомлення про брак місця на карті. Після звільнення місця
необхідно повторити встановлення.

3.4 Опис роботи з мобільним додатком

Запуск мобільного додатку. Для запуску додатку необхідно у
головному меню знайти іконку з назвою додатку «Вимірювання ЧСС» (Рис.
3.1).

Рисунок 3.1 – Іконка мобільного додатку
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3.4.1 Реєстрація користувача
Після першого запуску програми, користувач повинен заповнити
реєстраційну форму(Рис. 3.2).

Рисунок 3.2 – Екран реєстрації
Реєстраційна форма складаєть з наступних полів:
1. Ім’я користувача
2. Вік
3. Стать
4. Вага
5. Зріст
Після заповнення всіх полів, необхідно натиснути нижню навігаційну
кнопку і перейти до екрану тренувань.
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3.4.2 Екран плану тренувань
Екран плану тренувань(Рис. 3.3) містить інформацію щодо проходження
тренування за певний день.

Рисунок 3.3 – Екран плану тренувань
1 – день тренування; 2 – вид тренування; 3 – описання вправи; 4 – вид бігу; 5
– тривалість тренування

Екран містить інформацію щодо типу тренування, стислий опис до
виконання вправ, типи бігу, що використовуються під час тренування, а
також загальний час їх виконання.
Оскільки додаток використовує бібліотеку Google Fit, яка потребує наявності
акаунту Google, під час першого запуску програми здійснюється
підтвердження користувачем його акаунту(Рис. 3.4).
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Рисунок 3.4 – Вибір аканту

Після натиснення кнопки «Розпочати тренування», користувач
переходить до екрану тренування.

3.4.2 Екран проходження тренування

Екран проходження тренування(Рис. 3.5) містить детальну інформацію
щодо тренувальної вправи, а саме: вид бігу, мінімальну та максимальну
швидкості, та час виконання вправи.

БС41с.4115.1300.3166.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист
57

Рисунок 3.5 – Екран проходження тренувань

Також екран містить кнопку «Старт» після якої розпочинається
тренування(Рис. 3.6).

Рисунок 3.6 – Екран моніторингу тренування
1 – вид бігу; 2 – мінімальна швидкість; 3 – максимальна швидкість; 4 –
таймер відліку; 5 – тривалість тренування; 6 – поточна швидкість

Запускається таймер, що починає відлік до кінця тренування; вимірюється
поточна швидкість бігу. Оскільки тренування має проходити без пауз,
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кнопка паузи відсутня. Після проходження тренування, всі дані про
активність користувача записуються до бази даних.

3.4.3 Меню користувача

Для полегшення навігації між екранами деякі функції програми винесено в
окреме меню(Рис. 3.7)

Рисунок 3.7 – Меню користувача

Меню складається з наступних підпунктів:
1. Мій профайл – містить інформацію про користувача, яку він може
переглянути та змінити.
2. Календар(Рис. 3.8) – відображає дні тренувань з назвами виду
тренувань за кожний день. Помаранчевим корьором виділені дні
тренувань, що вже пройдені, зеленим – ті, що попереду.
3. Аналітика(Рис. 3.9) – надає можливість отримати прогноз щодо
можливості перемоги під час забігу. Вхідними даними є: вага, зріст,
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час подолання марафонської дистанції. Після натиснення кнопки
отримання результатів, починається підрахунок шансів на перемогу
і результат виводиться на екран.

Рисунок 3.8 – Календар

Рисунок 3.9 – Екран аналітики

Висновки за розділом 3

1. Розроблено керівництво користувача, що містить опис основних
можливостей та рекомендації щодо використання програми.
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РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ
Вступ

Дипломний проект був виконаний на базі кафедри біомедичної
інженерії факультету біомедичної інженерії Національного технічного
університету України “Київський політехнічний інститут”(НТУУ КПІ).
Метою дипломного проекту є розробка мобільного додатку для підготовки
спортсменів до марафону для операційної системи Android.
У цьому розділі охарактеризовано лікувально-фізкультурний кабінет, в
якому буде використовуватися даний мобільний додаток , з метою
визначення всіх можливих небезпек фізичного, хімічного, електричного та
пожежного походження, а також описати всі можливі заходи щодо усунення
виявлених небезпек або зменшення їх впливу на працівників.
4.1

Загальна

характеристика

приміщення

при

використанні

програмного продукту

План та розміри лікарняно-фізкультурного кабінету вказані на Рис. 4.1 та
Табл. 4.1. У приміщенні знаходиться 1 робоче місце, яке оснащено ,біговою
доріжкою(Табл. 4.2), ПК (Табл. 4.3, Табл. 4.4), для зняття показників
використовується

смартфон(Табл.

4.5).

У

кабінеті

стіни

вкриті

водоемульсійною побілкою (світлий колір). Приміщення сухе, не запилене,
підлога вкрита лінолеумом, не проводить електричний струм, пристуні вікна
та двері, освітлення природне (вікно, виходить на схід) та штучне. У
приміщенні відсутні сильні вібрації.

Таблиця 4.1 – Характеристики приміщення
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Кількісна і візуальна
характеристика
2500 (мм) × 4500 (мм) ×
3000 (мм)
1чол.

Параметри
Розміри
приміщення
Кількість
працюючих
Площа
Об'єм кабінета

2,5 (м) × 4,5 (м) = 11,25 (м2)
2,5 (м) × 4,5 (м) × 3,0 (м) =
33,75 (м3)

Таблиця 4.2 – Характеристика бігової доріжки
Напруга

DC-220V

Розміри

1945*870*1310 мм

Бігове полотно

1350*465 мм

Потужність

2.0HP

Швидкість

1.0－20.0 км/ч

Нахил

0-15%(Відсоток визначається як відношення висоти
підйому до відстані, яку пройдено від точки початку
вимірювання.)

Максимальна
вага

130 кг

Таблиця 4.3 – Характеристики ПК Acer Aspire MC605
Технічні
Intel Core i3-3220 (3.3 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD
характеристики
1 ТБ /
Процесор
Двухядерний Intel Core i3-3220 (3.3 ГГц)
Об’єм оперативної
4 (ГБ)
пам’яті
Тип пам’яті
DDR3-1333
Відеокарта
Дискретна, GeForce GT 630, 2 ГБ
Об’єм HDD
1 ТБ, SATA II, 7200 об/хв
Оптичний привід
DVD+/-RW
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Таблиця 4.4 – Характеристики рідкокристалічного монітору Dell
UltraSharp U2312HM
Розмір дисплею
Ключові технології
Відношення сторін
Яскравість дисплею
Розмір пікселя
Максимальнерозши
рення дисплею
Споживана
потужність
Габарити монітору,
маса

23 "
WLED -підсвітка
16:9
300 (кд/м²)
0.248 (мм)
1920 x 1080
В активному режимі: 18,5 (Вт)
В режиміочікування: 0,5 (Вт)
Розміри: З підставкою: 530 x 408 x 210
(мм) Без підставки: 530 x 300 x 50 (мм)
Маса: З підставкою: 3,5(кг) Без
підставки: 3,1 (кг)

Таблиця 4.5 – Характеристики смартфону HTC Wildfire S
Операційна
система
Процесор
Розміри
Вага
Дисплей
Розмір пікселя
Живлення

Android
Qualcomm MSM7227 600 МГц
101.3 x 59.4 x 12.4 мм
105 г
Сенсорний 3.2", 320x480
0.248 мм
Літій-іонний аккумулятор, 1230
мА*год
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1 – двері, 2 – вікно, 3 – крісло, 4 – стіл, 5 – клавіатура, 6 –
рідкокристалічний монітор, 7 – настільна лампа канцелярського типу, 8 –
багатофункціональний пристрій, 9 – бігова доріжка, 10 – радіатор, 11 –
вогнегасник, 12 – кушетка, 13 – шафа, 14 –світильник з люмінесцентними
лампами, 15 – датчик теплової пожежної сигналізації
Рисунок 4.1 – План приміщення (лікарняно-фізкультурний)
При розміщенні обладнання в приміщенні слід дотримуватись норм
ДСанПІН 3.3.2.007-98 та Положення про умови зберігання архівних
документів. У даному приміщенні норми розміщення та відстаней
наведені у Табл. 4.6 та Табл. 4.7.

Таблиця 4.6 – Норми відстаней за ДСанПІН 3.3.2.007-98
Параметр
Норма
Відстань від комп’ютера
1 (м)
до стіни
Прохід
Не менше 1 (м)
1000 (мм) × 2100
Двері
(мм)
1200 (мм) × 2000
Вікно
(мм)

Дані параметри
1 (м)
1,7 (м)
1000 (мм) × 2100
(мм)
1200 (мм) × 2000
(мм)
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Таблиця 4.7 – Норми розміщення для зберігання архівних документів
Параметр
Висота сховищ
Відстань між рядами шаф
Відстань між зовнішньою стіною
будівлі та шафами
Відстань між стіною та торцями шаф
Відстань між шафами та
опалювальними системами
Відстань між стіною та біговою
доріжкою
Ширина проходів між доріжкою та
предметами

Норм
а
2,25
(м)
1,2
(м)
0,8
(м)
0,2
(м)
1,1
(м)

Дані
параметри
2,5 (м)
1 (м)
0,8 (м)
0,06 (м)
1,7 (м)

0.5(м) 0.5(м)
1(м)

1(м)

Для розміщення архівних документів рекомендовано збільшити
відстань між стіною та торцями шаф.
Розміщення відповідає встановленим нормам площі та об’єму
приміщення (Табл. 4.8).
Таблиця 4.8 – Результати розрахунків
Парамет
Кількість
р
працюючих
Площа, 1
S
Об’єм, V 1

Норма

Дані
параметри
11,25 (м2)

Неменше
3(м2)
Неменше 10 33,75 (м3)
(м3)

4.2 Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів

У цьому пункті розглядаються заходи для покращення та забезпечення
нормалізації умов праці при роботі з розробленим додатком.
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4.2.1 Механічна безпека
Оскільки в кабінеті присутні рухомі механізми( бігова доріжка) і існує ризик
падіння було вжито відповідні заходи(Табл. 4.9).
Таблиця 4.9 –Механічна безпека бігової доріжки
Обладнання Заходи
Бігова
доріжка

Наявність ключа безпеки, що прикріплюється до
спорсмена перед початком тренувань.Якщо бігун різко
оступиться, то шнур висмикне ключ із гнізда і рух
бігового полотна автоматично зупиниться.
Наявність поручнів
Амортизаційна система поглинання ударів складається з
унікальної пружинної підвіски і 4-х силіконових
амортизаторів
Полотно доріжки виготовлено з матеріалу з підвищеною
зносостійкістю(силовий шар - поліестер, зовнішній шар полівінілхлорид)
Відсутність ковзання забезпечується сіткоподібною
структурою зовнішньої поверхні

4.2.2 Вібробезпека

У Табл. 4.10 представлено заходи щодо зменшення рівня вібрації біговою
доріжки.
Таблиця 4.10 – Вібробезпека бігової доріжки
Обладнання Заходи
Бігова
доріжка

віброгума (мякая гума 1 - 2 см завтовшки і розмірами
10х10см) підкладена по 4 кутах і 2 під коліщатками
всередині
Запобігання надмірного тертя полотна об коліщатка - раз в

БС41с.4115.1300.3166.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист
66

30 год змазка внутрішньої поверхні бігового полотна
силіконом

4.2.3 Мікроклімат
За умовами роботи з програмним забезпеченням та надійності
технологічного процесу робота виконується стоячи, з фізичним
навантаження, затрати енергії складають 260 ккал/год., тому вона
відноситься до категорії «Важка – 3». Джерелами випромінювання тепла є
працівник кабінету, електрообладнання, світильники в темний час доби, у
світлий час – сонячне випромінювання.
За санітарно-гігієнічним нормуваннямвідповідного нормативу ДСН
3.3.6.042-99 основні характеристики мікроклімату приміщення відповідаютє
встановленим нормам (Табл. 4.11).

●
●

Таблиця 4.11 – Основні характеристики мікроклімату приміщення
Показники
Реальні
Нормативні значення
значення
Відносна вологість
55 %
40…60 %
повітря
Температура повітря:
в холодний період
24 °С
21…25 °С
року
23 °С
22…28 °С
в теплий період року
Швидкість
0,09 м/с
0,1 м/с
переміщення повітря
Інтенсивність
32 Вт/м2
35 Вт/м2
теплового
випромінювання
За санітарно-гігієнічним нормуванням (ДСН 3.3.6.042-99) основні
характеристики мікроклімату кабінету відповідають встановленим
нормам, виконано наступні заходи і засоби для нормалізації параметрів
мікроклімату (табл. 4.12).
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Таблиця 4.12 – Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату
Вид захисту
Заходи
У
Застосовуються куллери у
Тех
технологічном
персональному комп’ютері
нічн
у обладнанні
і
У приміщенні
У холодну пору року: Опалення (1
захо
радіатор М-140, 10 секцій). У теплий
ди
період року: вентилятор DELFA
DSF-1230,45 Вт
Організаційні заходи
Вологе прибирання,
провітрювання
ЗІЗ
Білі халати

4.2.4 Освітлення
Основна частина роботи з розробленою системою підготовки до марафону
для ОС Android відбувається із зображеннями на екрані смартфону. Фон
програми-середовища розробки – чорно-білий, розмір об’єктів на моніторі
(шрифт програми) в середньому складає 12 – 14 пк, тобто 10 – 12 мм та
розмір мінімальних об’єктів 3пк – 1мм, тому точність зорової роботи
середня
Характеристика зорової роботи наведена у Табл. 4.13.
Таблиця 4.13– Характеристика зорової роботи
Характеристика зорової роботи

Середньої точності

Найменший розмір об’єкту, (мм)

Понад 0,5 до 1

Розряд зорової роботи

IV

Підрозряд зорової роботи

в

Контраст об’єкта розрізнення з
фоном

Малий Середній Великий

Характеристика фону

Світлий Світлий Середній

Шрифт

1 (мм) 2-3 (мм) 4-5 (мм)

Природнє освітлення

бокове
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Основні характеристики освітлення приміщення відповідають
встановленим нормам ДБН В.2.5-28-2006 та ДСанПіН 3.3.2.007-98.
Виконано наступні заходи і засоби для нормалізації параметрів освітлення(
Табл. 4.14).
Таблиця 4.14–Заходи для нормалізації параметрів освітлення
Вид захисту
Заходи
У
Вікна обладнані пристроями регулювання
Техні технологічно освітлення (жалюзі)
чні
му обладнанні
заход У приміщенні Природнє освітлення – бокове (однобічне), 1
и
вікно на схід (1,6 (м) × 2,0 (м)), Штучне
освітлення – комбіноване (2 лампи ЛПО-01, P =
40 (Вт), висота 2,5 (м))
Організаційні заходи
Підтримання чистоти вікон та світильників
ЗІЗ
Не передбачені
4.2.5 Шум
У приміщені, де проводяться роботи по впровадженню розробленої системи
на мобільному телефоні, джерелами шум є телефон, системний блок ПК,
багатофункціональний пристрій, зовнішній шум. Дані наведені у Табл. 4.15.

Таблиця 4.15 – Джерела шуму
Джерела шуму
Телефон
Системний блок ПК
Багатофункціональн
ийпристрій
Зовнішній шум

Рівень
шуму
65 дБА
55 дБА
40 дБА

Нормативнезнач
ення
50 дБА

45 дБА

Середній рівень шуму у приміщенні не перевищує встановлених норм за
ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та
інфразвуку» (Табл. 4.16).
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Таблиця 4.16– Заходи
Вид захисту
Техні У тех.
чні
обладнанні
заход
и
У
приміщенн
і
Організаційні
заходи
ЗІЗ

і засоби захисту від шуму
Заходи
У системному блоці знаходяться куллери, знижено
гучність дзвінка телефону, багатофункціональний
пристрій поміщений в корпус, яких обмежує рівень
шуму в приміщенні.
Для захисту від зовнішнього шуму встановлена
шумоізоляція.
Режим праці і відпочинку, дотримуються правила
технічної експлуатації, проведення плановопопереджувальних оглядів та ремонтів
Не передбачені

4.2.6 Електромагнітне випромінювання

У лікарняно-фізкультурному кабінеті присутнє незначне електромагнітне
випромінювання джерелами якого є монітор ПК(вироблений на основі
рідкокристалічної матриці, що не має сильного електромагнітного
випромінювання), а також мобільний телефон. Інфрачервоні та
ультрафіолетові випромінювання відсутні. Заходи і засоби захисту від
випромінювання наведені у Табл. 4.17.

Таблиця 4.17 – Заходи і засоби захисту від випромінювання
Технічні
Екранування монітору
заходи
Організаційні Режим праці і відпочинку у приміщенні
заходи
ЗІЗ
При невикористанні тримати телефон
життєвоважливих органів

подалі від

4.2.7 Хімічні фактори

Основні характеристики хімічних факторів відповідно до ГОСТ 7.50-2002 та
ГОСТ 12.1.007 наведені у Табл. 4.18.
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Таблиця 4.18 – Основні характеристики хімічних факторів
Реальнізначе
Нормативні
Показники
ння
значення
3
Пилоутворення
0,8 (мг/м )
0,9 (мг/м3)
Формальдегід
0,01 (мг/м3)
0,5 (мг/м3)
Види та засоби захисту від небезпечних та шкідливих хімічних факторів
наведені у Табл. 4.19.
Таблиця 4.19– Небезпечні та шкідливі хімічні фактори
Вид захисту
Засоби
У
Корпус
персонального
комп’ютера
Технічн технологічном забезпечений вільна циркуляція повітря.
і заходи у обладнанні
У приміщенні Кабінет підтримується в зразковому порядку
та чистоті.
Організаційні
Щоденне сухе та вологе прибирання.
заходи
ЗІЗ
Білі халати, не ворсисті
4.2.8 Електробезпека

Споживачами

електроенергії

є

ПК,

джерела

освітлення,

багатофункціональнийпристрій, телефон, бігова доріжка (Табл. 4.20).
Таблиця 4.20 – Параметри споживачів напруги
Найменування
Робочі умови
електроприладу
застосування
Персональний
комп’ютер
Джерела освітлення
Монітор
Бігова доріжка
Телефон
Принтер

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

Споживча
потужність,
Вт\год
350
360
100
100
2
550
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Відповідно до правил улаштування електроустановок (ПУЕ-87) приміщення
по електробезпеці відноситься до категорії без підвищеної небезпеки.
Приміщення сухе зі струмонепровідною підлогою, вологість не перевищує
73%, відсутня можливість одночасного дотику людини до корпусу
електроустановки та металевих елементів, з’єднаних з землею. Табл. 4.21
відображає заходи і засоби захисту від ураження електричним струмом.
Таблиця 4.21 – Заходи і засоби захисту від ураження електричним струмом
Вид
Заходи подолання небезпеки
захисту
Технічні заходи Доріжка заземлена
В кабінеті знаходиться трансформатор напруги
Вентиляційні шляхи доріжки не закриті
Доріжка розміщена в сухому приміщенні
Використовується силовий провід
Запобігання перегрівання двигуна - раз в 30 год змазка
внутрішньої поверхні бігового полотна силіконом
Організаційні
Інструкція з техніки безпеки
заходи
Інструкція з експлуатації
ЗІЗ
Непередбачені
4.2.9 Пожежна безпека

У приміщенні є займисті речовини: волокнисті (папір), тверді (дерево),
пластикові, тому дане приміщення відноситься до категорії В,
пожежонебезпечної зони класу П-ІІа. Джерелом займання може бути коротке
замикання та несправність електромережі.
Для запобігання пожежі у приміщенні слід вжити наступні заходи
протипожежної безпеки зазначені в Табл. 4.22.

Таблиця 4.22– Заходи протипожежної безпеки
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Вид захисту Заходи подолання небезпеки
Технічні
заходи

1 вогнегасник ОУ-5.
У кабінеті на стелі встановлено датчик теплової пожежної
сигналізації КИ-1.
Вільний доступ до мережних рубильників та вимикачів.

Організацій
ні заходи

Інструктаж з пожежної безпеки та періодичний контроль
знань про правила пожежної безпеки. План евакуації при
пожежі.

ЗІЗ

Не передбачені

На Рис. 4.2 відображено план евакуації.

Рисунок 4.2 – План евакуації

Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85, шляхи
евакуації людей при пожежі для даного приміщення відповідають
встановленим нормам.

Висновки за розділом 4
У даному розділі дипломної роботи була розглянуто приміщення
(лікарняно-фізіологічний кабінет) з усім оснащенням, розглянуті норми та
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заходи з охорони праці й техніки безпеки. На підставі опрацьованої
літератури з охорони праці, були зазначені норми для забезпечення
оптимальних умов мікроклімату, освітлення, рівня шуму, випромінювання,
умов для дотримання правил хімічної, пожежної та електробезпеки.
Загалом приміщення відповідає нормам з охорони праці, виключаючи
деякі нюанси, в якості недотримання норм експлуатації приміщення та
небезпечних факторів, відносно яких належить внести зміни для
забезпечення нормальних умов праці.
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РОЗДІЛ 5 ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
Вступ
Темою дипломної роботи є «Розробка мобільного додатку під операційну
систему Android для підготовки спортсменів до марафону».
Програма надає план підготовки до марафону, контролює процес тренувань,
зребігає показники користувача у базу даних. Мобільний додаток надає
можливість на основі отриманих даних у фінальний день тренувань, де
необхідно пробігти дистанцію марафону, спрогнозувати результат забігу.
В основу аналізу покладено дерево прийняття рішень. Програма
підтримує всі розміри екранів та працює на смартфонах з версією ОС
Android 4.0 і вище. Для використання бібліотеки Google Fit необхідним є
доступ до інтернету.
Для економічного аналізу обрана система в цілому. Метою дослідження є
вибір кращого варіанту реалізації мобільного додатку.
Оскільки результатом дипломної роботи є програмний продукт, що не має
аналогів, для аналізу можливих варіантів створення програмного
продукту було обрано один з найбільш ефективних методів, що
використовуються

для

вибору

кращих

варіантів

рішення

-

функціонально-вартісного аналізу (ФВА).
Функціонально-вартісний

аналіз

–

евристичний

метод

виявлення

можливостей зниження вартості та поліпшення якості об’єкта, що
аналізується як функціонально орієнтована система на всіх стадіях його
життєвого циклу. Функціонально-вартісний аналіз можна розглядати як
підсистему комплексного економічного аналізу господарської діяльності
підприємства. Метою ФВС є вироблення оптимального варіанта, що
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забезпечує повноцінне

виконання

досліджуваним об’єктом своїх

основних функцій при мінімальних затратах.

5.1 Функціональний аналіз
5.1.1 Обґрунтування функцій виробу

Виходячи з поставлених цілей, можна визначити основні функції мобільного
додатку:
F1 – Авторизація користувача
F2 – Перегляд плану тренувань
F3 – Робота з тренувальним планом
F4 – Збереження даних
F5 – Аналіз даних
Кожна з основних функцій може мати декілька варіантів розв’язання:
F1 – Авторизація користувача:
а) авторизація користувача через Google-форму;
б) авторизація через базу даних в додатку ;
в) авторизація через базу даних на сервері.
F2 – Перегляд плану тренувань
а) відображення у вигляді діалогу;
б) виведення на окремий екран.
F3 – Робота з тренувальним планом:
а) використання GPS;
б) через акселерометр смартфону;
в) за допомогою бібліотеки Google Fit.
F4 – Збереження даних:
а) за допомогою Shared Preferences;
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б) за допомогою SQLite.
F5 – Аналіз даних:
а) нейронна мережа;
б) дерево прийняття рішень.
По розглянутих варіантах будуємо морфологічну карту (рис. 5.1).

Рисунок
5.1 – Морфологічна карта

Таблиця 5.1 – Позитивно-негативна матриця
Основні Варіанти
функції реалізації
F1

Переваги

Недоліки

a)

Сучасність

Додаткові переходи на інші
програми

б)

Простота
реалізації

Використання додаткової пам′яті
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Продовження таблиці 5.1

F2

F3

F4

F5

в)

Швидка
робота

Складність реалізації

a)

Економічність Незручність інтерфейсу
реалізації

б)

Зручність у
користуванні

Використання додаткової пам′яті

a)

Точність
даних

Необхідність підтримки
додаткових модулів

б)

Простота
реалізації

Недостатній обсяг інформації

в)

Інформативні
сть

Підключення додаткових сервісів

a)

Зручність
використання

Додаткова пам′ять

б)

Швидкодія

Постійний перезапис даних

a)

Точність
результатів

Наявність навчаючої бази

б)

менший обсяг Складність реалізації
програми

5.1.2 Обґрунтування системи параметрів

Для характеристики розроблювального програмного продукту
використаються параметри, найменування яких представлені в таблиці 5.2.
За даними технічної літератури й досвіду переддипломних робіт з
експлуатації програмного продукту визначаємо шкалу значення параметрів,
по яких будуємо характеристики (рис. 5.2 – рис. 5.6)[30].

БС41с.4115.1300.3166.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист
78

Таблиця 7.2 – Основні параметри програми.
Значення параметра

Найменування
параметра

Позначення Гранично
припустим Середнє Отримане
параметра
е значення отримане значення
значення

Час завантаження
мобільного додатку, мс

Х1

400

80

300

Час пошуку та
виведення інформації з
бази даних, мс

X2

100

70

50

Обсяг пам'яті, який
займає мобільний
додаток на карті
пам’яті, мб

Х3

30

20

10

Обсяг оперативної
пам'яті, який
необхідний для роботи
додатку, мб

Х4

56

50

46

Час збереження змін,
мс

Х5

100

80

50

х6

1

0.1

0.5

Простота реалізації
інтерфейсу, доля
одиниці
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Рисунок 5.1 - Графік залежності х1 параметра виробу в балах від його
абсолютного значення

Рисунок 5.2 - Графік залежності х2 параметра виробу в балах від його
абсолютного значення

БС41с.4115.1300.3166.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист
80

Рисунок 5.3 - Графік залежності х3 параметра виробу в балах від його
абсолютного значення

Рисунок 5.4 - Графік залежності х4 параметра виробу в балах від його
абсолютного значення
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Рисунок 5.5 - Графік залежності х5 параметра виробу в балах від його
абсолютного значення

Рисунок 5.6 - Графік залежності х1 параметра виробув балах від його
абсолютного значення

5.1.3 Визначення коефіцієнта важливості

Вагомість параметрів визначається методом попарного порівняння
параметрів:
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1. Спочатку

визначаються

ступені

важливості

параметрів

шляхом рангування (таблиця 5.3).

Таблиця 5.3 – Результати ранжування параметрів
Назва параметра

Ранг параметра за
оцінкою експерта

Сума Відхилен
рангів ня Δi
Ri

Квадра
т
відхиле
ння(Δi)
2

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг програми

4

5

5

5

6

4

5

34

9.5

30.25

Потрібний обсяг ОП

3

3

2

1

2

1

3

15

-9.5

20.25

Швидкодія

2

1

1

3

1

3

4

15

-9.5

30.25

Ефективність
алгоритмів

6

2

4

4

4

5

2

27

2.5

6.25

Обсяг ЗЗП для запису
інформації

5

6

6

6

5

6

6

40

15.5

240.25

Простота реалізації
інтерфейсу

1

4

3

2

3

2

1

16

-8.5

72.25

Сума:

21

21

21

21

21

21

21

147

0

589.25

Перевіряється сума рангів по стовбцям. Вона повинна дорівнювати
=21, де n – кількість параметрів.
2) Потім розраховується коефіцієнт конкордації (узгодженості)
експертних оцінок для того, щоб визначити, чи можливо

,
де N –
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=
відхилення суми рангів кожного параметру (
рангів (Т

) від середньої суми

квадрат відхилень за кожним параметро

589.2

0.69.
0.69>0.67, отже результати опитування експертів можна використовувати
для подальших розрахунків.
3) Проводиться попарне порівняння параметрів.
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Таблиця 5.4 – Попарне порівняння параметрів
Розрахунок вагомості параметрів додатку наведено в таблиці 5.5.

Таблиця 5.5 – Розрахунок вагомості параметрів ПП

Дані в таблиці розраховані за наступними формулами:

- вагомість і-го параметра за результатами оцінок всіх

-

.
Відносні оцінки вагомості розраховано тричі для того, щоб їх значення
незначно відхилялись від попередніх.
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5.1.4 Аналіз варіантів реалізації функцій

Порівнявши варіанти реалізації функцій за їх перевагами та
недоліками та урахувавши коефіцієнти вагомості параметрів можна
відмовитись від варіантів F1a, F2a, F3a, F3б, F4a, F5a.
Залишаються наступні варіанти реалізації функцій:
1. F1б+F2б+F3в+F4б+F5б
2. F1в+F2б+F3в+F4б+F5б
В таблиці 5.6 наведені результати розрахунку показників рівня
якості кожного з варіантів, що залишились.

Таблиця 5.6 – Розрахунок показників рівня якості
Основ
ні
функці
ї

Варіант
реалізац
ії
функції

Абсолют
не
значення
параметр
а

Бальна
оцінка
парамет
ра

Коефіціє
нт
вагомості
параметр
а

Коефіціє
нт рівня
якості

F1(х1)

б

1000

4.88

0.120

0.5856

в

1500

1

0.120

0.1200

F2(х2)

б

16

5

0.209

1.0450

F3(х3)

в

8

2.2

0.251

0.5522

F4(х4)

б

0.8

8

0.145

1.1600

F5(х5)

б

50

9.5

0.100

0.9500

б

0.3

3

0.174

0.5220

Коефіцієнт рівня якості кожного варіанта реалізації функцій
обчислюється за формулою: ,
де Вj - бальна оцінка j-того параметра:
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Кт.р.1=0.5856+1.0450+0.5522+1.1600+0.9500 = 4.2928
Кт.р.2=0.1200+1.0450+0.5522+1.1600+0.9500 = 3.8272
Найкращим на етапі функціонального аналізу є варіант, якому
відповідає найбільше значення узагальненого показника якості. Згідно
розрахунків кращім є перший варіант.

5.2 Економічний аналіз варіантів розробки програмного продукту
5.2.1 Розрахунок трудомісткості програмного продукту

Загальна трудомісткість програмування задач визначається за
формулою:
То= Тр Кп Кск Км Кст Кст.п ,
де Тр – норма часу на задачу, людино-дні;
Кп, Кск, Км, Кст, Кст.п – поправкові коефіцієнти.
Для розрахунку трудомісткості мобільного додатку визначені
наступні показники:
а) кількість макетів: 1;
б) кількість показників, які знімаються: 2;
в) ступінь новизни задачі: В;
г) складність алгоритму: 3;
д) складність запису інформаціх10 і 18;
е) вид використовуваної інформації: засоби смартфону, БД;
ж) мова програмування:Java;
з) використовується Google Fit.
Виходячи з цих даних:
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Тр =82 (згідно пунктів а, б);
Кп= Кск=Км=1 (згідно пунктів е, д, ж відповідно);
Кст=0.7 (згідно пункту з);
Кст.п=1.4 ( т.я. ведеться розробка стандартного ПП).
Загальна трудомісткість даного ПП: Т о=

=

людино-

днів.
Виходячи з запланованого терміну розробки (5 місяців – 0.42року)
можна розрахувати потрібну кількість розробників:

,

де Феф=256 – кількість робочих днів у році, N=0.74 ≈ 1 розробник.
Т=80.36 • 8 = 642,88 людино-годин

5.2.2 Розрахунок заробітної плати розробника

У розробці бере участь 1 програміст з окладом 20000 грн. Визначимо
зарплату програміста за годину. 21 робочий день, 8 робочих годин в день:
8.48грн

Тоді зарплата розробника, враховуючи час, необхідний на розробку
програми:
Сзп = 118,48 •642,88• 1,2 = 91402,11 грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок:
Сот = 91402,11 • 0,3677 = 33608,56 грн.
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5.2.3 Розрахунок собівартості додатку

Потім визначимо витрати на оплату однієї машино-години (См).
Оскільки ЕОМ обслуговує 1 спеціаліст з окладом 20000 грн, з
коефіцієнтом зайнятості 0,2 то для однієї машини отримаємо:
Сг = 12 • 20000• 0,2 = 48000 грн.
З урахуванням додаткової заробітної плати
Сзп = 48000• (1 + 0,2)=57600 грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок:
Свід = Сзп • 0.3677 = 57600 • 0,377 = 21715,2 грн.
Амортизаційні відрахування обчислимо за формулою:
Cа = 0,01НаКТМ Цд ,
де Цдог – договірна ціна приладу, грн; К тм– коефіцієнт, який враховує витрати
на транспортування та монтаж приладу у користувача; На – річна норма
амортизації, %.
Амортизаційні відрахування (за амортизації 25 % та вартості
ЕОМ 20000 грн):
Са = 1,15 • 0,25 • 20000 = 5750 грн.
Витрати на ремонт та профілактику:
Срем = 1,15 • 20000 • 0,05 = 1150 грн.
Ефективний годинний фонд часу ПК за рік:
Теф = (365 – 104 – 8 – 16) • 8 • 0.9 = 1706.4 годин
Витрати на оплату електроенергії знаходимо:
Сел = 1706,4 • 0,2436 • 0,2 = 83,14 грн.
Накладні витрати:
Снакл = 48000 • 0,67 =32160 грн.
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Тоді, річні експлуатаційні витрати:
СЕКС = 57600 + 21715,2 + 5750+ 1150+ 83,14 + 32160 = 118458,34 грн.
Собівартість однієї машино-години ЕОМ дорівнюватиме:
СМ -Г = Секс / Теф = 119067,32 /1706,4 = 69,42 грн/год.
Оскільки в цьому випадку всі роботи, пов’язані з розробкою програмного
продукту, ведуться на ЕОМ, витрати на оплату машинного часу
становитимуть:
См.ч = 69,42 • 642,88 = 44628,73 грн.
Накладні витрати становлять 67 % від заробітної плати:
Снакл = 91402,11 • 0,67 = 61239,41 грн.
Визначимо вартість розробки програмного продукту:
СПП=СЗ+СВІД+СМЧ+СНАКЛ
СПП = 91402,11 + 33608,56 + 44628,73 + 61239,41 = 230878,81 грн.
5.2.4 Розрахунок показників економічної ефективності

КТЕРj= КТРj /СПП,
де КТРj – коефіцієнт технічного рівня j-го варіанта.
Розрахуємо для кожного варіанта реалізацію функцій ПП коефіцієнт
техніко-економічного рівня:
КТЕР1 = Кт.р1 / СПП= 4.2928/231108,26 = 1.9E-05;
КТЕР2 = Кт.р2 / СПП= 3.8272/231108,26 = 1.7Е-05;
Таким чином, найбільш ефективним є перший варіант реалізації
функцій
Мобільного додатку, який має максимальну величину коефіцієнта
техніко-економічного рівня.
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Висновки за розділом 5

Для аналізу варіантів реалізації програмного продукту був обраний
метод функціонально-вартісного аналізу. Представлено 5 основних функцій,
які має виконувати програма, та розглянуто кілька варіантів розробки кожної
з цих функцій. Порівнявши варіанти реалізації за їх перевагами та
недоліками, враховуючи коефіцієнти вагомості, було залишено 2 варіанти
реалізації програми. Для визначення найкращого варіанту провели
функціональний та вартісний аналіз. На етапі функціонального аналізу
найкращим виявився перший варіант, оскільки він найбільш ефективно
реалізує необхідні функції програми. Коефіцієнт рівня якості у першому
варіанті складає 4.2928, тоді як у другому лише 3.8272.
На етапі економічного аналізу було розраховано показник економічної
ефективності для 2-х варіантів реалізації. Коефіцієнт техніко-економічного
рівня для першого варіанту складає 1.9Е-05, для другого – 1.7Е-05, тому
найефективнішим було також обрано перший варіант розробки програми.
Недоліками цього варіанту є: використання додаткової пам’яті,
перезапис даних, підключення додаткових сервісів та складність реалізації.
Але існує значно більше переваг цього варіанту, такі як: простота реалізації,
зручність у користуванні, висока швидкодія, інформативність, точність
результатів.
Не зважаючи на високу собівартість даного програмного продукту
(230878,81 грн) було обрано саме перший варіант реалізації, оскільки він
забезпечує найбільшу ефективність та зручність мобільного додатку.
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ВИСНОВКИ
1. Виконано аналіз методів та засобів підготовки до марафону.
2. Визначено фактори, що впливають на результати забігу.
3. Розлено мобільний додаток для підготовки спортсмена до марафону
4. Доведено універсальність розробленої системи шляхом тестування її
роботи для різних портативних пристроїв, зокрема, на смартфонах та
планшетах.
5. Проведено функціональне тестування системи.
6. Проведено техніко-економічне обгрунтування дипломної роботи.
7. Результати дипломної роботи апробовано на міжнародній конференції
[31].
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ДОДАТОК А
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБКУ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ
«РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
СПОРТСМЕНІВ ДО МАРАФОНУ ПІД ОС ANDROID»

1. Вступ
1.1. Назва мобільного дадатку
Назва мобільного додатку: "Мобільний додаток для підготовки спортсменів
до марафону під ОС Android"
1.2. Призначення і область застосування
Мобільний додаток надає можливість виконувати план підготовки до
марафону самостійно, контролювати свої показники, а також отримувати
прогноз щодо можливих результатів забігу
2. Вимоги до мобільного додатку
2.1. Вимоги до функціональних характеристик
Мобільний додаток повинен забезпечувати можливість виконання
нижчеперерахованих функцій:
2.1.1. Реєстрація користувача
2.1.2. Надання плану тренування з описом тренувальних вправ
2.1.3. Можливість переглянути календарний план
2.1.4. Можливість моніторингу швидкості користувача
2.1.5. Можливість збереження отриманих результатів
2.1.6. Можливість надання прогнозу щодо шансів на перемогу у марафоні
2.2. Вимоги до складу і параметрів смартфону
Мобільний додаток потребує такі технічні характеристики:
1) версія Android не нижче 4.0;
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2) наявність доступу в інтернет;
3) дозвіл на зчитування місцезнаходження.

2.3. Вимоги до надійного функціонування мобільного додатку
Надійне (стійке) функціонування мобільного додатку має бути забезпечене
виконанням користувачем сукупності організаційно-технічних заходів,
перелік яких наведено нижче:
а) наявність на смартфоні 20 Мб вільної пам'яті;
б) використання версії Android не нижче 4.0;
б) наявність Google account.

3. Стадії і етапи розробки
3.1. Стадії розробки
Розробка повинна бути проведена в п'ять стадій:
1) системний аналіз та аналіз вимог;
2) проектування;
3) кодування;
4) тестування і налагодження роботи мобільного додатку;
5) розробка документації.
3.2. Етапи розробки
На стадії системного аналізу та аналізу вимог повинно бути сформоване
технічне завдання.
На стадії проектування повинні бути виконані :
1) вибір життєвого циклу розробки;
2) створення технічного завдання;
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3) контекстна діаграма;
4) діаграми декомпозицій;
5) діаграма дерева вузлів;
6) діаграма USE-CASE;
7) діаграма класів.
На стадії кодування повинні бути виконані :
1) реалізація GUI мобільного додатку;
2) реалізація модулів мобільного додатку.
На стадії тестування і налагодження роботи мобільного додатку проводиться
випробування програми на наявність помилок, усунення можливих помилок,
оптимізація підсистем і системи в цілому, оцінка швидкодії мобільного
додатку та зручності його використання користувачем. Також проводиться
перевірка достовірності отриманих результатів на різних вікових групах.
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 (діаграм та схем) на етапі
проектування;
3)оформлення результатів етапів кодування та тестування;
4)оформлення керівництва користувача.
3.3. Зміст роботи по етапах
На етапі системного аналізу та аналізу вимог повинні бути виконані :
1) постановка задачі;
2) визначення та уточнення вимог до технічних засобів;
3) визначення вимог до мобільного додатку;
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4)визначення стадій, етапів і термінів розробки мобільного додатку та
документації на неї;
5) погодження та затвердження технічного завдання.
На етапі проектування повинні бути виконані всі завдання, перераховані у
відповідній частині пункту 5.2
На етапі кодування мобільного додатку повинна бути виконана робота
з програмування (кодування).
На етапі тестування мобільного додатку повинна бути виконана робота з
перевірки достовірності отриманих результатів та налагодження мобільного
додатку.
На етапі розробки програмної документації повинна бути виконана розробка
програмних документів відповідно до вимог складу документації.
4. Види тестувань
Необхідно провести два види тестування:
1) тестування на сумісність з різними портативними приладами;
2) функціональне тестування.
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ДОДАТОК Б
Програмна реалізація основних класу MainActivity.java

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements
NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener {
public final static String TAG = "GoogleFitService";
private NavigationView mMenuNavigationView;
private DrawerLayout mDrawer;
private ConnectionResult mFitResultResolution;
private static final String AUTH_PENDING = "auth_state_pending";
private boolean authInProgress = false;
private static final int REQUEST_OAUTH = 1431;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
mMenuNavigationView = (NavigationView)
findViewById(R.id.navigation_view);
mDrawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
initUserMenu();
TrainingDescriptionFragment fragment = null;
if
(getSupportFragmentManager().findFragmentByTag(TrainingDescriptionFragmen
t.TAG) == null) {
fragment = new TrainingDescriptionFragment();
getSupportFragmentManager().beginTransaction().add(R.id.container,
fragment
, TrainingDescriptionFragment.TAG).commit();
}
LocalBroadcastManager.getInstance(this).registerReceiver(mFitStatusReceiver,
new IntentFilter(GoogleFitService.FIT_NOTIFY_INTENT));
LocalBroadcastManager.getInstance(this).registerReceiver(mFitDataReceiver,
new IntentFilter(GoogleFitService.HISTORY_INTENT));
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requestFitConnection();
}
private void initUserMenu() {
mMenuNavigationView.inflateMenu(R.menu.menu_main);
View headerLayout =
mMenuNavigationView.inflateHeaderView(R.layout.menu_header_layout);
setMenuStyle(android.R.color.white, R.color.dark_green);
SharedPreferences prefs =
PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(this);
TextView userName = (TextView)
headerLayout.findViewById(R.id.header_user_name);
TextView userAge = (TextView)
headerLayout.findViewById(R.id.header_user_age);
TextView userWeight = (TextView)
headerLayout.findViewById(R.id.header_user_weight);
if (prefs.getString("user_name", null) != null) {
userName.setText(prefs.getString("user_name", null));
userAge.setText((prefs.getString("user_age", null) + " р."));
userWeight.setText((prefs.getString("user_weight", null) + " кг"));
}
mMenuNavigationView.setNavigationItemSelectedListener(this);
}
private void setMenuStyle(int menu_color, int item_color) {
if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.M) {
mMenuNavigationView.setBackgroundColor(getResources().getColor(menu_colo
r, getApplicationContext().getTheme()));
mMenuNavigationView.setItemIconTintList(getResources().getColorStateList(ite
m_color, getApplicationContext().getTheme()));
mMenuNavigationView.setItemTextColor(getResources().getColorStateList(item
_color, getApplicationContext().getTheme()));
} else {
mMenuNavigationView.setBackgroundColor(getResources().getColor(menu_colo
r));
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mMenuNavigationView.setItemIconTintList(getResources().getColorStateList(ite
m_color));
mMenuNavigationView.setItemTextColor(getResources().getColorStateList(item
_color));
}
}
@Override
public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem menuItem) {
menuItem.setChecked(true);
switch (menuItem.getItemId()) {
case R.id.action_calendar:
Intent intent = new Intent(this, CalendarActivity.class);
startActivity(intent);
break;
case R.id.action_analytics:
Intent intent1 = new Intent(this, AnaliticActivity.class);
startActivity(intent1);
break;
}
mDrawer.closeDrawers();
return true;
}
private void handleConnectButton() {
try {
authInProgress = true;
mFitResultResolution.startResolutionForResult(MainActivity.this,
REQUEST_OAUTH);
} catch (IntentSender.SendIntentException e) {
Log.e(TAG,
"Activity Thread Google Fit Exception while starting resolution
activity", e);
}
}
private void requestFitConnection() {
Intent service = new Intent(this, GoogleFitService.class);
service.putExtra(GoogleFitService.SERVICE_REQUEST_TYPE,
GoogleFitService.TYPE_REQUEST_CONNECTION);
startService(service);
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}
private BroadcastReceiver mFitStatusReceiver = new BroadcastReceiver() {
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
// Get extra data included in the Intent
if
(intent.hasExtra(GoogleFitService.FIT_EXTRA_NOTIFY_FAILED_STATUS_C
ODE) &&
intent.hasExtra(GoogleFitService.FIT_EXTRA_NOTIFY_FAILED_STATUS_C
ODE)) {
//Recreate the connection result
int statusCode =
intent.getIntExtra(GoogleFitService.FIT_EXTRA_NOTIFY_FAILED_STATUS_
CODE, 0);
PendingIntent pendingIntent =
intent.getParcelableExtra(GoogleFitService.FIT_EXTRA_NOTIFY_FAILED_IN
TENT);
ConnectionResult result = new ConnectionResult(statusCode,
pendingIntent);
Log.d(TAG, "Fit connection failed - opening connect screen.");
fitHandleFailedConnection(result);
}
if
(intent.hasExtra(GoogleFitService.FIT_EXTRA_CONNECTION_MESSAGE)) {
Log.d(TAG, "Fit connection successful - closing connect screen if it's
open.");
fitHandleConnection();
}
}
};
//This would typically go in your fragment.
private BroadcastReceiver mFitDataReceiver = new BroadcastReceiver() {
@Override
public void onReceive(Context context, Intent intent) {
// Get extra data included in the Intent
if
(intent.hasExtra(GoogleFitService.HISTORY_EXTRA_STEPS_TODAY)) {
final int totalSteps =
intent.getIntExtra(GoogleFitService.HISTORY_EXTRA_STEPS_TODAY, 0);
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Toast.makeText(MainActivity.this, "Total Steps: " + totalSteps,
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}
};
private void fitHandleConnection() {
Toast.makeText(this, "Fit connected", Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
private boolean isChosen = false;
private void fitHandleFailedConnection(ConnectionResult result) {
Log.i(TAG, "Activity Thread Google Fit Connection failed. Cause: " +
result.toString());
if (!result.hasResolution()) {
// Show the localized error dialog
GooglePlayServicesUtil.getErrorDialog(result.getErrorCode(),
MainActivity.this, 0).show();
return;
}
// The failure has a resolution. Resolve it.
// Called typically when the app is not yet authorized, and an authorization
dialog is displayed to the user.
if (!authInProgress) {
if (result.getErrorCode() ==
FitnessStatusCodes.NEEDS_OAUTH_PERMISSIONS) {
try {
Log.d(TAG, "Google Fit connection failed with OAuth failure.
Trying to ask for consent (again)");
result.startResolutionForResult(MainActivity.this,
REQUEST_OAUTH);
} catch (IntentSender.SendIntentException e) {
Log.e(TAG, "Activity Thread Google Fit Exception while starting
resolution activity", e);
}
} else {
Log.i(TAG, "Activity Thread Google Fit Attempting to resolve failed
connection");
try {
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result.startResolutionForResult(MainActivity.this,
REQUEST_OAUTH);
} catch (IntentSender.SendIntentException e) {
e.printStackTrace();
}
mFitResultResolution = result;
}
}
}
@Override
public void onSaveInstanceState(Bundle outState) {
super.onSaveInstanceState(outState);
fitSaveInstanceState(outState);
}
private void fitSaveInstanceState(Bundle outState) {
outState.putBoolean(AUTH_PENDING, authInProgress);
}
@Override
protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
fitActivityResult(requestCode, resultCode);
}
private void fitActivityResult(int requestCode, int resultCode) {
if (requestCode == REQUEST_OAUTH) {
authInProgress = false;
if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {
//Ask the service to reconnect.
Log.d(TAG, "Fit auth completed. Asking for reconnect.");
requestFitConnection();
} else {
try {
authInProgress = true;
mFitResultResolution.startResolutionForResult(MainActivity.this,
REQUEST_OAUTH);
} catch (IntentSender.SendIntentException e) {
Log.e(TAG,
"Activity Thread Google Fit Exception while starting resolution
activity", e);
}
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}
}
}
@Override
protected void onDestroy() {
LocalBroadcastManager.getInstance(this).unregisterReceiver(mFitStatusReceiver)
;
LocalBroadcastManager.getInstance(this).unregisterReceiver(mFitDataReceiver);
super.onDestroy();
}
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