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АНOТАЦIЯ

Обсяг  пояснювальної  записки  становить  62  сторінки,  міститься  26

ілюстрацій, 19 таблиць i 1 додаток. Загалом було опрацьовано 25 джерел.
Метою роботи  було  розробити  мобільний додаток  на  базі  Android  для

пошуку  медичних  препаратів  та  найближчих  аптек.  Розробка  велася  в

середовищі  Android Studio  на мові програмування  Java.  Результатом рoбoти є

програмний продукт повністю готовий для експлуатації. 
В результаті роботи було опубліковано тези на тему:  “Мобільна система

пошуку медичних препаратів у найближчих аптеках“ до VІІ науково-практичної

конференції “Інновації та трансфер технологій“.
Робота  виконана  на  замовлення  та  впроваджена  в  роботу  ТОВ

“Нетспейс”.
Ключові  слова:  програмний продукт, пошукова система,  аптека,  пошук

аптек, додаток для пошуку аптек, пошук медпрепаратів.

ABSTRACT

This explanatory note contains a total of 62 pages, 26 illustrations, 19 tables

and 1 appendix and a total number of 46 processed sources. 
The main objective was to develop a mobile application for Android which

helps to search for medicaments and nearest pharmacy stores. The application was



developed in Android Studio and Java programming language.  The result  is  fully

working software ready for market usage.
Published  theses  on  " Mobile  search  engine  of  medicaments  and  nearest

pharmacy chains" to VII Scientific Conference "Innovation and technology transfer".
This work was commissioned and implemented by "Netspace" LLC.
Keywords: software, search engine, pharmacy, pharmacy search application for

finding pharmacies, medications search.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

XML – Extensible Markup Language (розширювана мова розмітки)

SDK - Software development kit (комплект розробки програмного забезпечення)

NDK – native development kit (комплект розробки програмного забезпечення базується на C+

+)

JVM – java virtual machine (віртуальна машина Java)

ART - Android Runtime (віртуальна машина Android)

HTML – HyperText Markup Language

БД – База даних

GPS - Global Positioning System (Супутникова система навігації)

EDGE - Підвищена швидкість передачі даних для розвитку GSM

GSM - Global System for Mobile Communications (Глобальна система мобільного зв'язку)



OS – Operating System (Операційна система)

SADT - Structured Analysis and Design Technique

UML - Unified Modeling Language

ЗІЗ – Засоби індивідуального захисту
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ВСТУП

В наш час все частіше інформаційні технології  приходять на допомогу

пересічному  споживачеві,  для  полегшення  використання  великого  обсягу

інформації,  орієнтації  в ньому і  правильної й швидкої обробки цього потоку

інформації.  Це відноситься до різних сфер життєдіяльності людини і,  в тому

числі  і  до  сфери  охорони  здоров'я.  Сьогодні  налічується  більше  100  тисяч

мобільних додатків mHealth, розроблених на двох великих платформах: iOS і

Android.  Обидві  є  абсолютними  лідерами  серед  операційних  систем  для

мобільних телефонів.  Однак  варто  зазначити,  що протягом останніх  2  років

спостерігається значне зростання кількості додатків в Google Play, розроблених

на базі Android, які відносяться до сфери здорового способу життя та медичної



галузі  [1].  Додатки  для  смартфонів  в  сфері  охорони  здоров'я  мають  різні

напрямки, одне з яких, це можливість постійного доступу до інформації  про

наявність  лікарських препаратів  в  найближчих аптеках.  Дуже зручно мати  в

своєму  мобільному  телефоні  програму,  яка  могла  б  підказати,  найближчу

аптеку, в  якій  є  необхідні  лікарські  препарати,  їх  ціни,  а  також можливість

пересування до обраної аптеки.
Метою  цієї  роботи  є  розробка  мобільної  пошукової  системи  на  базі

Android  для  пошуку  медичних  препаратів  та  найближчих  аптек,  яка  б

враховувала переваги існуючих програм і була позбавлена їх недоліків.
В якості завдання було поставлено: 

1) Провести аналіз існуючих на ринку додатків зі схожим функціоналом.
2) Сформувати вимоги до розроблюваного програмного забезпечення.
3) Розробити технічне завдання.
4) Вибрати засоби реалізації програмного продукту.
5) Реалізувати та впровадити програмний продукт.

РОЗДІЛ 1 СУЧАСНИЙ СТАН МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ ПОШУКУ

ЛІКРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

1.1 Огляд програмних продуктів схожих за призначенням та 

функціями

Для аналізу було обрано 21 мобільний безкоштовний додаток для пошуку

лікарських  препаратів  в  аптеках  [1].  З  усіх  представлених  програм  11

пропонують пошук лікарських препаратів в інших країнах (Росія - 9, Білорусія -

2,  Індія  -  1,  Кіпр  -  1,  Буркіна-Фасо  -  1).  Частина  мобільних  додатків  є

спеціальними медичними додатками (пропонують інструкції по застосуванню

лікарських препаратів, аналоги ліків, з різною медичною інформацією, яка не

належить до пошуку ліків в аптеках - 4). Таким чином, на даний час існує для

жителів України всього три безкоштовних мобільних додатка.
Провівши  дослідження  на  наявність  існуючих  систем  зі  схожим

функціоналом для розгляду було обрано 3 додатки, враховуючи максимальну

схожість  призначення  систем  та  функціональності  із  програмним



забезпеченням, що розробляється. В огляді наведено основні можливості ПЗ та

приклади із зображенням їхнього інтерфейсу.

1.1.1 Опис програми “Geo Apteka”

У додатку представлена інформація про наявність і ціни на ліки в більш

ніж 1500 аптек в Києві, Львові, Дніпропетровську, Харкові, Одесі, Миколаєві та

ін.  Містах  України.  Сервіс  GeoApteka  пропонує  пошук  препаратів  в

найближчих до вас аптеках, підбір ціни і кількості. Також доступні телефони і

адреси аптек, маршрути руху.
Основний функціонал додатку “Geo Apteka” включає:

- Пошук препаратів у найбільших містах України
- Перегляд на карті трьох найближчих аптек
- Перегляд адреси аптеки та можливість зателефонувати у відділення
- Прокладання маршруту до вибраної аптеки
- Перегляд інструкції до вибраного препарату
- Налаштування критеріїв пошуку по дозуванню, формі випуску.

Рисунок 1.1 - Приклад інтерфейсу додатку Geo Apteka



На  Рисунок  1.1  наведено  приклад  графічного  інтерфейсу  користувача.

Щоб почати пошук аптек у верхній частині екрану потрібно ввести назву. Після

цього  буде  відкрита  карта  з  найближчими  аптеками.  Можливо  переглянути

знайдені  результати  в  списку  де  показано  назву  та  адресу  аптеки,  ціну  та

кількість препарату [2].

1.1.2 Опис програми “Аптеки України”

В додатку представлено інформаційний опис (форма випуску) ліків, і дані

про  їх  наявність  та  середню  ціну  в  аптеках  мережі  "Біокон"  (Київ),  "DS",

"Аптека нашого міста" (Львів), "Конекс" (Вінниця) , "Медпрепарати" (Миколаїв,

Херсон).
Програма дозволяє:

- Переглянути список аптек, розташованих біля вашого місцезнаходження

(в діапазоні від 1 до 10 кілометрів )
- Прокласти зручний маршрут до обраної аптеці (використовуючи карти)
- Переглянути місцезнаходження аптеки на карті
- Зателефонувати в аптеку за вказаним номером
- Дізнатися  про  наявність  лікарських  засобів  та  їх  середньої  вартості  (в

аптеках міст Києва, Львова, Вінниці, Миколаєва, Херсона та Севастополя)

Рисунок

1.2 а) - Приклад

інтерфейсу додатку “Аптеки України”



Рисунок 1.2 б) - Приклад інтерфейсу додатку “Аптеки України”

На  Рисунку  1.2.  а),б)  наведено  приклад  графічного  інтерфейсу

користувача. У верхній частині екранну вводиться назва препарату та задається

радіус  пошуку  аптек.  В  головному  вікні  програми  можна  переглянути

результати пошуку на карті та у вигляді списку з детальною інформацією про

аптеку.  До  вибраної  аптеки  можна  прокласти  маршрут,  зателефонувати,

переглянути графік роботи та адресу [3].

1.1.3 Опис програми “Tabletki”

Програма  призначена  для  пошуку  лікарських  препаратів  в  аптечних

пунктах. Як і в інших додатках можна переглянути результати пошуку на карті

та в списку. Є можливість пошуку аналогів якщо бажаних ліків не знайдено.

Також  в  програмі  є  функціонал  прокладання  маршруту  до  вибраної  аптеки

транспортом або пішки. Зручною є можливість зберігати інструкції препаратів

для подальшого їх перегляду при необхідності.

Програма “Tabletki” дозволяє:

- Переглянути актуальні ціни на ліки в аптеках
- Порівняння ціни на ліки
- Знайти мінімальні ціни в найближчих аптеках
- Довідник ліків



- Переглянути інструкції до ліків (спосіб застосування, дозування)
- Провести пошук аналогів до вибраного препарату
- Можливість зберігати інструкції.

Рисунок 1.3 - Приклад інтерфейсу додатку “Tabletki”

При пошуку препаратів відкривається екран перегляду карти. При кліку

на певну аптеку можна переглянути інформацію по препаратах, зателефонувати

в аптеку, побудувати маршрут за адресою. На головному екрані доступні меню

аналогів, де можна знайти препарати тієї ж  фармакологічної групи або відкрити

інструкцію препарату [4].

1.2 Аналіз вимог до програмного продукту

Так  як  розробка  нашого  додатку  відбувається  на  замовлення,  основні

вимоги  до  функціоналу  висуваються  компанією-замовником.  До  основних

функцій мобільної  системи пошуку медичних препаратів  та  аптечних мереж

повинні входити:



1) Пошук  препаратів  по  назві,  можливість  задання  критеріїв  пошуку  по

дозуванню, виробнику.
2) Перегляд  знайдених  аптек  на  карті  з  можливістю  швидкого  перегляду

короткої інформації.
3) Перегляд усіх результатів пошуку у вигляді списку
4) Переглянути  детальну  інформацію  про  аптеку:  графік  роботи,  адресу,

відстань, телефон.
5) Переглянути детальну інформацію про препарат (інструкція).

Проте, проаналізувавши існуючі на ринку додатки зі схожими функціями,

можна виділити ряд недоліків котрі також повинні бути враховані при розробці

нашого додатку. 

1) Відсутність пошуку аналогів.  Важлива складова так як часто шуканого

препарату  немає  в  наявності,  або  ціна  на  нього  зависока.  В  такому

випадку пошук аналогічних препаратів може допомогти у виборі ліків.
2) Відсутність  пошуку  по  штрих-коду  товару. При  наявності  упаковки  зі

штрих-кодом  шуканого  товару  можна  його  просканувати  та  швидко

знайти препарат.
3) Відсутність можливості скласти список покупок. Необхідна функція яка

заміняє  записну  книжку  або  інший  додаток  в  який  потрібно  записати

складений список покупок.
4) Обмежена  кількість  аптек  та  несвоєчасне  оновлення  бази  даних.

Більшість  додатків  націлені  на  конкретні  мережі та  надають пошук по

обмеженій базі даних або дані оновлюються несвоєчасно.

Таблиця 1.1 Порівняння функціоналу існуючих додатків

Додатки/Функці
онал

ОптімаФарм
(розроблюва

не ПП)
GeoApteka

Аптеки
України

Tabletki

Пошук аналогів + - - +
Пошук

препарату по
штрих коду

+ - - -

Можливість
скласти список

покупок
+ - - -



Своєчасне
оновлення бази

даних,
актуальні дані

+ + - +

Побудувати
маршрут до

вибраної аптеки
+ - + -

Можливість
вибрати

виробника та
дозування

+ + - -

Висновки до розділу 1

У даному розділі було проведено аналіз існуючих мобільних додатків які

мають схожий функціонал  до  нашого.  Детально  розглянуто основні  функції,

виявлено  недоліки  у  роботі  та  на  основі  цього сформовано  основні  вимоги,

яким має відповідати наш додаток.

РОЗДІЛ 2 ПРОГРАМНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ

ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОЕКТУ

2.1 Коротке описання можливих інструментів для розробки

Програми  для  Android  є  програмами  в  нестандартному  байт-коді  для

віртуальної машини Dalvik, а починаючи з 5 версії – Android Runtime (ART).
Google пропонує для вільного завантаження інструментарій для розробки,

який призначений для x86-машин під операційними системами Linux, Mac OS

X, Windows  XP, Windows  Vista та Windows  7.  Для  розробки  потрібен Java

Development Kit 5 або новіший [5].
Розробку застосунків для Android можна вести мовою Java (не нижче Java

1.5).  Офіційним  середовищем  розробки  є Android  Studio,  представлене

компанією  Google  в  2013.  Крім  цього  існує  плагін  для Eclipse —  «Android

Development Tools» (ADT), призначений для Eclipse версій 3.3-3.7. Для IntelliJ

IDEA також існує плагін, який полегшує розробку Android-застосунків.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/IntelliJ_IDEA
https://uk.wikipedia.org/wiki/IntelliJ_IDEA
https://uk.wikipedia.org/wiki/Eclipse
https://uk.wikipedia.org/wiki/Android_Studio
https://uk.wikipedia.org/wiki/Java
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/Java_Development_Kit
https://uk.wikipedia.org/wiki/Java_Development_Kit
https://uk.wikipedia.org/wiki/Linux
https://uk.wikipedia.org/wiki/Dalvik


Крім того в 2009 році на застосунок до ADT був опублікований Android

Native Development Kit (NDK), пакет інструментаріїв і бібліотек дозволяє вести

розробку застосунків мовою С/С++. NDK рекомендується використовувати для

розробки ділянок коду, критичних до швидкості [6, 7].

2.2 Мова Java

Java  -  об'єктно-орієнтована  мова  програмування,  що  розробляється

компанією  Oracle  (Sun  Microsystems)  з  1991  року  і  офіційно  випущений  23

травня 1995 року. Програми на Java можуть бути трансльовані в байт-код, що

виконуються на віртуальній java-машині (JVM) - програмою, що обробляє 
байт-код і передає інструкції обладнанню, як інтерпретатор, але з тією
відмінністю, що байт-код, на відміну від тексту, обробляється значно швидше

[8].
Мова  Java  зародився  як  частина  проекту  створення  передового

програмного забезпечення для різних побутових приладів. Реалізацію проекту

було розпочато на мові C++, але незабаром виникло ряд проблем, найкращим

засобом боротьби з якими була зміна самого інструменту - мови програмування.

Стало очевидним, що необхідна платформо незалежна мова програмування, що

дозволяє створювати програми, які  не доводилося б компілювати окремо для

кожної архітектури і можна було б використовувати на різних процесорах під

різними операційними системами.
Мова  Java  потрібна  була  для  створення  інтерактивних  продуктів  для

мережі  Internet.  Фактично,  більшість  архітектурних  рішень,  прийнятих  при

створенні Java, було продиктовано бажанням надати синтаксис, схожий з C і C +

+.  У  Java  використовуються  практично  ідентичні  угоди  для  оголошення

змінних, передачі параметрів, операторів і для управління потоком виконанням

коду [9].
Проте  Java  свідомо  уникає  арифметики  з покажчиками  й  іншими

ненадійними елементами, якими буяє C++, тому, розробляючи на  ній додатки,

ми  позбавляємося багатьох  проблем,  звичайних  при  створенні  програмного

забезпечення. Три ключові елементи об'єдналися в технології мови Java:



 Java надає для широкого використання свої аплети (applets) - невеликі, надійні,

динамічні,  які  не  залежать  від  платформи  активні  мережеві  додатки,  що

вбудовуються  в  сторінки  Web.  Аплети  Java  можуть  налаштовуватися  і

поширюватися споживачам з такою ж легкістю, як будь-які документи HTML;
 Java показує силу об'єктно-орієнтованої розробки додатків, поєднуючи простий

і знайомий синтаксис з надійним і зручним в роботі середовищем розробки. Це

дозволяє широкому колу програмістів швидко створювати нові програми;
 Java надає програмісту багатий набір класів об'єктів для ясного абстрагування

багатьох системних функцій, використовуваних при роботі з вікнами, мережею і

для  введення-виведення.  Ключова  риса  цих  класів  полягає  в  тому, що  вони

забезпечують  створення  незалежних  від  використовуваної  платформи

абстракцій для широкого спектра системних інтерфейсів [10].

2.3 Опис середовища Android Studio

Середовище розробки Android Studio адаптоване для виконання типових

завдань,  що  вирішуються  в  процесі  розробки  застосунків  для  платформи

Android. У тому числі у середовище включені засоби для спрощення тестування

програм  на  сумісність  з  різними  версіями  платформи  та  інструменти  для

проектування  застосунків,  що  працюють  на  пристроях  з  екранами  різної

роздільності (планшети, смартфони, ноутбуки, годинники, окуляри тощо). Крім

можливостей,  присутніх  в IntelliJ  IDEA,  в  Android  Studio  реалізовано  кілька

додаткових  функцій,  таких  як  нова  уніфікована  підсистема  складання,

тестування  і  розгортання  застосунків,  заснована  на  складальному

інструментарії  Gradle  і  підтримуюча  використання  засобів безперервної

інтеграції.
Для  прискорення  розробки  застосунків  представлена  колекція  типових

елементів  інтерфейсу  і  візуальний  редактор  для  їхнього  компонування,  що

надає  зручний  попередній  перегляд  різних  станів  інтерфейсу  застосунку

(наприклад, можна подивитися як інтерфейс буде виглядати для різних версій

Android і для різних розмірів екрану). Для створення нестандартних інтерфейсів

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/IntelliJ_IDEA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B1%D1%83%D0%BA


присутній  майстер  створення  власних  елементів  оформлення,  що  підтримує

використання шаблонів.
До  складу  також  включені  пристосовані  під  особливості  платформи

Android розширені інструменти рефакторингу, перевірки сумісності з 
минулими  випусками,  виявлення  проблем  з  продуктивністю,  моніторингу

споживання пам'яті.  Система підсвічування,  статичного аналізу та  виявлення

помилок  розширена  підтримкою  Android  API.  Інтегрована  підтримка

оптимізатора  коду  ProGuard.  Вбудовані  засоби  генерації  цифрових  підписів.

Надано інтерфейс для управління перекладами на інші мови [11, 12].

2.4 Карти та їх застосування

При розробці додатку було вирішено використовувати Google Maps для

відображення знайдених аптек на карті. Сервіс є найзручнішим та найшвидшим

способом підключення картографічних функції до будь якого Android додатку.
Google Maps може працювати з або без приймача GPS. Функція працює за

допомогою GPS/A-GPS, якщо такі є, доповнені шляхом визначення найближчих

бездротових мереж і стільникових станцій. Програмне забезпечення відшукує

місце  розташування  ділянки  осередка,  використовуючи  базу  даних  відомих

бездротових мереж. За допомогою тріангуляції різних рівнів сигналів від різних

передавачів і потім, використовуючи їх властивості розташування (отримане з

онлайн  бази  даних  стільникових  станції),  визначається  поточне  місце

розташування  користувача.  Бездротовий  мережевий  метод  розташування

розраховується  шляхом  виявлення  прилеглих  WiFi  точок  доступу  і

використовування  їх  властивостей  позиціонування  (отримане  з  онлайн  бази

даних  Wi-Fi,  таким  же  чином,  як  база  даних  стільникових  станцій)  для

подальшого  виявлення  місця  розташування.  Порядок,  в  якому  вони  мають

пріоритет:

 На основі GPS
 На основі WLAN-, WiFi-сервісів;
 На основі стільникового зв’язку [13].

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3


2.5 Графічний інтерфейс мовою XML

В  Android  є  зручний  довідник  XML-елементів  для  класів  View  і  їх

підкласів.  Платформа  надає  вам  гнучкість  при  використанні  оголошення

призначеного  для  користувача  інтерфейсу  програми  та  його  управління.

Наприклад, ви можете оголосити в XML макети за замовчуванням, включаючи

елементи екрану, які будуть відображатися в макетах, і їх властивості. Потім ви

можете додати в додаток код, який дозволяє змінювати стан об'єктів на екрані

(включаючи оголошені в XML) під час виконання.
В Android Studio передбачена функція попереднього перегляду створеного

вами  файлу  XML  -  досить  відкрити  файл  XML  і  вибрати  вкладку  Layout

(Макет).
Для  налагодження макетів  можна  скористатися  інструментом Hierarchy

Viewer - з його допомогою можна переглянути значення властивостей, рамки з

індикаторами  заповнення  або  полів,  а  також повністю  промальовані  макети

прямо під час налагодження програми в емуляторі або на пристрої.
За  допомогою  інструменту  layoutopt  можна  швидко  проаналізувати

макети і їх ієрархії на предмет низької ефективності чи інших проблем.
Перевага оголошення призначеного для користувача інтерфейсу в файлі XML

полягає  в  тому,  що  таким  чином  ви  можете  більш  ефективно  відокремити

інтерфейс  свого  додатки  від  коду,  який  управляє  його  поведінкою.  Описи

призначеного для користувача інтерфейсу знаходяться за  межами коду вашої

програми. Це означає, що ви можете змінювати або адаптувати інтерфейс без

необхідності  вносити  правки  в  вихідний  код  і  повторно  компілювати  його.

Наприклад,  можна  створити  різні  файли  XML  макета  для  екранів  різних

розмірів  і  різних  орієнтацій  екрану,  а  також  для  різних  мов.  Крім  того,

оголошення макета в XML спрощує візуалізацію структури призначеного для

користувача інтерфейсу [14].

2.6 Опис серверної взаємодії



Так як розроблювана система буде використовувати дані які дуже часто

оновлюватися  то  ці  дані  не  можна  зберігати  локально  на  пристрої,  а

завантажувати їх із серверу, тобто використовувати клієнт-серверну архітектуру.
Архітектура  клієнт-сервер є  одним  із архітектурних  шаблонів

програмного  забезпечення та  є  домінуючою  концепцією  у  створенні

розподілених  мережних застосунків і  передбачає  взаємодію  та  обмін  даними

між ними. Вона передбачає такі основні компоненти:

1) набір серверів, які надають інформацію або інші послуги програмам, які

звертаються до них;
2) набір клієнтів, які використовують сервіси, що надаються серверами;
3) мережа, яка забезпечує взаємодію між клієнтами та серверами.

Сервери  є  незалежними  один  від  одного.  Клієнти  також  функціонують

паралельно і незалежно один від одного. Немає жорсткої прив'язки клієнтів до

серверів. Більш ніж типовою є ситуація, коли один сервер одночасно обробляє

запити від різних клієнтів; з іншого боку, клієнт може звертатися то до одного

сервера, то до іншого. Клієнти мають знати про доступні сервери, але можуть

не мати жодного уявлення про існування інших клієнтів.

Рисунок 2.1 - Клієнт-серверна архітектура
Модель клієнт-серверної взаємодії визначається перш за все розподілом

обов'язків  між  клієнтом  та  сервером.  Логічно  можна  виокремити  три  рівні

операцій:

- рівень  представлення  даних,  який  по  суті  являє  собою  інтерфейс

користувача і відповідає за представлення даних користувачеві і введення

від нього керуючих команд;

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82_(%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96_%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F


- прикладний рівень,  який реалізує основну логіку застосунку і  на якому

здійснюється необхідна обробка інформації;
- рівень управління даними, який забезпечує зберігання даних та доступ до

них.

Дворівнева  клієнт-серверна  архітектура  передбачає  взаємодію  двох

програмних модулів — клієнтського та  серверного.  В залежності  від того,  як

між ними розподіляються наведені вище функції, розрізняють:

- модель тонкого клієнта, в рамках якої вся логіка застосунку та управління

даними зосереджена на сервері.  Клієнтська програма забезпечує тільки

функції рівня представлення;
- модель товстого клієнта,  в якій сервер тільки керує даними, а  обробка

інформації  та  інтерфейс  користувача  зосереджені  на  стороні  клієнта.

Товстими  клієнтами  часто  також  називають  пристрої  з  обмеженою

потужністю: кишенькові комп'ютери, та як у нашому випадку - мобільні

телефони [15].

В  якості  формату  обміну  даними  було  вибрано  JSON  як  найбільш

економний, зручний та використовуваний формат.
JSON це  текстовий формат обміну даними між комп'ютерами.  JSON

базується  на  тексті,  і  може  бути  з  легкістю  прочитаним  людиною.  Формат

дозволяє  описувати об'єкти та  інші  структури  даних.  Цей  формат  головним

чином  використовується  для  передачі  структурованої  інформації

через мережу (завдяки процесу, що називають серіалізацією) [16].

2.7 Система контролю версій

Для зручної розробки додатку було використано систему контролю версій

Git.  Система  контролю  дозволяє  зберігати  попередні  версії  файлів  та

завантажувати  їх  за  потребою.  Вона  зберігає  повну  інформацію  про  версію

кожного з файлів, а також повну структуру проекту на всіх стадіях розробки.
Місце  зберігання  даних  файлів  називають  репозиторієм.  В  середині

кожного з репозиторіїв можуть бути створені паралельні лінії розробки — гілки.

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF'%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1'%D1%94%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF'%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA


Гілки  зазвичай  використовують  для  зберігання  експериментальних,

незавершених(alpha, beta) та повністю робочих версій проекту(final). Більшість

систем контролю версії  дозволяють кожному з  об'єктів присвоювати теги,  за

допомогою яких можна формувати нові гілки та репозиторії.
Використання  системи  контролю  версії  є  необхідним  для  роботи  над

великими  проектами.  Системи  контролю  версії  надають  ряд  додаткових

можливостей:

 Можливість створення різних варіантів одного документу.
 Документування всіх змін (коли ким було змінено/додано, хто який рядок

змінив).
 Реалізує  функцію  контролю  доступу  користувачів  до  файлів.  Є

можливість його обмеження.
 Дозволяє створювати документацію проекту з поетапним записом змін в

залежності від версії.
 Дозволяє давати пояснення до змін та документувати їх.

Існують два основні типи систем керування версіями: з централізованим

сховищем та розподіленим.
Централізована  система  контролю  версії  (клієнт-серверна) —  система,

дані в якій зберігаються в єдиному «серверному» сховищі. Весь обмін файлами

відбувається з використанням центрального сервера. Є можливість створення та

роботи з локальними репозиторіями (робочими копіями).
Переваги:

 Загальна нумерація версій.
 Дані знаходяться на одному сервері.
 Можлива реалізація функції блокування файлів.
 Можливість керування доступом до файлів.

Недоліки:

 Потреба  в  мережевому  з'єднанні  для  оновлення  робочої  копії  чи

збереження змін.

До таких систем відносять Subversion, Team Foundation Server.
Розподілена  система  контролю  версії  (англ.  Distributed  Version  Control

System,  DVCS) —  система,  яка  використовує  замість  моделі  клієнт-сервер,



розподілену модель зберігання файлів. Така система не потребує сервера, адже

всі файли знаходяться на кожному з комп'ютерів [17].
Переваги:

 Кожний з розробників працює зі своїм власним репозиторієм.
 Рішення щодо злиття гілок приймається керівником проекту.
 Немає потреби в мережевому з'єднанні.

Недоліки:

 Немає можливості контролю доступу до файлів.
 Відсутня загальна нумерація версії файла.
 Значно більша кількість необхідного дискового простору.
 Немає можливості блокування файлів.

До таких систем відносять Git, Mercurial, SVK, Monotone, Codeville, BitKeeper.

Висновки до розділу 2

У даному розділі було детально описано інструменти які були використані

при розробці програмного забезпечення. В якості основної мови програмування

було  вибрано  Java,  та  XML  для  розмітки  графічних  елементів  інтерфейсу.

Розробка  велася  в  середовищі   Android  Studio  з  системою  автоматичного

збирання Gradle. Протягом всього періоду розробки використовувалася система

контролю версій Git.



РОЗДІЛ 3 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ

3.1 Назва та призначення

Назва  програмного  продукту:  «Мобільна  система  пошуку  медичних

препаратів та найближчих аптечних мереж».

ПП дає можливість зручно, за  допомогою мобільного телефону, знайти

найближчу  аптеку  в  якій  наявний потрібний медичний препарат або  просто

переглянути всі найближчі аптеки.
По препарату доступна така інформація як назва, інструкція, виробник,

діапазон цін.
З інформації  про аптеку доступні  назва,  адреса,  контактні  дані,  режим

роботи.
За допомогою функціоналу програми також можна налаштувати критерії

пошуку препаратів за  виробником,  назвою, дозуванню, а  також, за  наявності

штрих-коду, знайти аналогічний товар. Крім цього є можливість скласти список

покупок та переглянути аналоги препаратів.
Користувачами  програми  можуть  бути  всі  хто  час  від  часу  має

необхідність у пошуку медичних препаратів.

3.2 Вимоги до проекту

Всі  вимоги до програмного продукту було сформовано перед початком

реалізації.  А  саме,  необхідно  провести  аналіз  предметної  області,

проаналізувати  існуючі  система,  визначити  основні  вимоги  до  програмного

продукту та його функції і змоделювати їх, створити програмний продукт.



3.2.1 Вимоги до вхідних даних

Коректне введення даних по препарату для повноцінного звернення до

серверу:  назви  препарату,  виробника,  дозування,  дійсного  штрих-коду  при

пошуку за цим критерієм.

3.2.2 Вимоги до функціональних характеристик

ПП повинен забезпечувати можливість виконання перерахованих нижче

функцій:

1) пошуку медикаментів;
2) пошуку аптечних мереж;
3) перегляд результатів на карті та у вигляді списку;
4) пошуку препаратів по назві, виробнику, штрих-коду;
5) перегляду найближчих аптечних пунктів з потрібним товаром;
6) перегляду детальної інформації по товару;
7) перегляд інформації про аптеку;
8) можливість зателефонувати в аптеку;
9) формування списку покупок;
10) пошук аналогів.

3.2.3 Вимоги до забезпечення надійного функціонування ПП

Надійне (стійке)  функціонування ПП має бути забезпечене виконанням

користувачем сукупності організаційно-технічних заходів, перелік яких 
наведено нижче:

- організацією безперебійного живлення технічних засобів;
- використанням ліцензійного програмного забезпечення;
- відсутністю  сторонніх  або  шкідливих  програм,  що  можуть  привести  до

непрацездатності даної програми.

3.2.4 Час відновлення після відмови



Час  відновлення  після  відмови,  викликаного  збоєм  електроживлення

технічних засобів  (іншими зовнішніми  чинниками),  не  фатальним збоєм  (не

крахом) операційної системи, не повинно перевищувати 10-ти хвилин за умови

дотримання умов експлуатації технічних і програмних засобів.
Час  відновлення  після  відмови,  викликаного  несправністю  технічних

засобів,  фатальним  збоєм  (крахом)  операційної  системи,  не  повинно

перевищувати часу, необхідного для усунення несправностей технічних засобів

і переустановлення програмних засобів.

3.2.5 Вимоги до засобів реалізації

Програмний продукт розробляється в середовищі Android Studio не нижче

версії 1.5. Усі елементи графічного інтерфейсу розроблені у редакторі макетів за

допомогою мови XML.
Програмний  код  написаний  на  мові  програмування  Java  з  системою

автоматичного збирання Gradle.
Для  відображення  результатів  на  карті  використовується  сервіс  Google

Maps.
Взаємодія  з  сервером  бази  даних  відбувається  через  http  запити,  дані

передаються у форматі JSON.

3.2.6 Вимоги до зберігання даних

Програмне забезпечення розробляється як stateless мобільний клієнт для

обміну інформацією з сервером.  Це означає,  що фактично дані  в  додатку не

зберігаються  для  уникнення  оперування  застарілими  даними.  Збереження

інформації  про  препарати  відбувається  тільки  для  організації  функціоналу

списку покупок.

3.2.7 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності



Вимоги  до  інформаційних  структур  і  методів  розв'язання,  програмних

засобів та захисту інформації:
-  системні програмні засоби,  що використовуються програмою, повинні бути

представлені ліцензійною локалізованою версією ОС Android не нижче весії 4.1.

3.2.8 Вимоги до програмної документації

Склад програмної документації повинен включати в себе:

1) документацію етапу системного аналізу та аналізу вимог
2) документацію етапу проектування:
3) документацію етапу кодування:
4) документацію етапу тестування
5) посібник користувача;
6) висновки по роботі.

3.3 Умови до експлуатації та програмного забезпечення

3.3.1 Кліматичні умови експлуатації

Кліматичні умови експлуатації, при яких повинні забезпечуватися задані

характеристики,  повинні  задовольняти  вимогам,  що  пред’являються  до

технічних засобів в частині умов їх експлуатації.

3.3.2 Вимоги до кваліфікації та чисельності персоналу

Для  експлуатації  мобільного  додатку  від  адміністратора  не  повинно

вимагатися спеціальних технічних навичок, знання технологій або програмних

продуктів,  за  винятком загальних навичок роботи з  мобільним телефоном та

програм, що використовуються в повсякденному житті.

3.3.3 Економічні переваги розробки

Економічні переваги до уваги не беруться.



3.4 Стадії та етапи розробки

3.4.1 Стадії розробки

Розробка повинна бути проведена в наступні стадії:

1) системний аналіз та аналіз вимог;
2) проектування;
3) програмування;
4) тестування і налагодження роботи ПП;
5) розробка документації;

3.4.2 Етапи розробки

На стадії системного аналізу та аналізу вимог повинно бути сформоване

технічне завдання, діаграма Ганта та мережевий графік.
На стадії проектування повинні бути виконані перераховані нижче етапи

робіт:

1) розробка Ієрархічної структури та розрахунок нев'язки;
2) розробка ERD, SADT, DFD діаграм;
3) розробка блок-схем основної частини ПП та усіх її допоміжних функцій;
4) розробка USE-CASE діаграми за допомогою мови UML.

На стадії програмування повинні бути виконані перераховані нижче етапи

робіт:
1) реалізація інтерфейсу ПП в Android Studio;
2) реалізація модулів ПП в середовищі Android Studio.
На  стадії  тестування  і  налагодження  роботи  ПП  проводиться

випробування  системи  на  наявність  помилок,  достовірність  роботи  всіх

підсистем і системи в цілому, оцінка простоти та інформативності інтерфейсу

користувача.
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 посібника користувача.



3.5 Проектування

3.5.1 Діаграма функціонального моделювання (SADT)

Методологія SADT являє собою сукупність методів, правил і процедур,

призначених для побудови функціональної моделі об'єкта будь-якої предметної

області.  Функціональна  модель  SADT  відображає  функціональну  структуру

об'єкта, тобто вироблені ним дії і зв'язки між цими діями. Основні елементи цієї

методології ґрунтуються на наступних концепціях:

1) Графічне представлення блокового моделювання. Графіка блоків і дуг

SADT-діаграми  відображає  функцію  у  вигляді  блоку,  а  інтерфейси

входу/виходу  представляються  дугами,  відповідно  входять  у  блок  і

виходять  з  нього.  Взаємодія  блоків  один  з  одним  описуються  за

допомогою інтерфейсних дуг, що виражають "обмеження", які в свою

чергу  визначають,  коли  і  яким  чином  функції  виконуються  й

управляються;
2) строгість  і  точність.  Виконання  правил  SADT  вимагає  достатньої

строгості і точності, без внесення в той же час надмірних обмежень на

дії аналітика. Правила SADT включають:
 обмеження  кількості  блоків  на  кожному  рівні  декомпозиції  (як

правило 3-6 блоків);
 зв'язність діаграм (номери блоків);
 унікальність міток і найменувань (відсутність повторюваних імен);
 синтаксичні правила для графіки (блоків і дуг);
 поділ входів та управлінь (правило визначення ролі даних);
 відділення  організації  від  функції,  тобто  виключення  впливу

організаційної структури на функціональну модель.

Методологія SADT може використовуватися для моделювання широкого

кола систем і визначення вимог і функцій, а потім для розробки системи, яка

задовольняє цим вимогам і реалізує ці функції. Для вже існуючих систем SADT

може бути використана для аналізу функцій, виконуваних системою [19].



Для проектування додатку було використано модель SADT та побудовано

діаграму функціонального моделювання, а також діаграми декомпозицій етапів

аналізу та проектування.

Рисунок

3.1 - Діаграма

функціонального моделювання

На  Рисунку  3.1  представлено  вхідні  дані  (вимоги  та  дизайн),  ресурси

(сторонні бібліотеки, база даних, серверний програмний інтерфейс, відомості

про  аналогічні  системи),  фактори  впливу  (життєвий  цикл  програмного

забезпечення,  стандарти  ГОСТ  та  ISO/IEC,  шаблони  проектування)  а  також

результат розробки – мобільна пошукова система.

3.5.2 Діаграма декомпозиції IDEF0

Діаграма першого рівня декомпозиції A0, а також всі наступні діаграми

декомпозиції, надають інтерфейс і обмеження (контекст) для дочірніх діаграм.  
Було  вирішено  розбити  створення  програмного  продукту  на  наступні

складові:  аналіз,  проектування,  реалізація  та  тестування,  що  зображено  на

Рисунку 3.2



Рисунок 3.2 - Діаграма декомпозиції IDEF0

Діаграма  декомпозиції  першого рівня  показує,  що сторонні  ресурси  та

фактори впливу знаходять застосування на всіх стадіях реалізації проекту від

аналізу до  тестування.  Вимоги  до  реалізації  та  дизайн найбільш важливі  на

ранніх етапах, тобто, при аналізі та проектуванні.
Також з діаграми видно які  проміжні ресурси ми отримаємо з кожного

етапу та передаємо їх на вхід наступного. Таким чином після етапу аналізу ми

отримаємо специфікацію та технічне завдання, що буде вхідними даними для

проектування.  Після  проектування  будемо  мати  проектні  діаграми,  таблиці,

UML-діаграми. Після отримання цих складових можна приступати до реалізації

програмної частини. 
Після цього готовий продукт проходить етап тестування на налагодження.



Рисунок 3.3 - Діаграма декомпозиції IDEF0 (аналіз)

Розглядаючи детально етап аналізу, його можна розділити на три складові:

1) Аналіз вимог – результатом є цілі та задачі;
2) Аналіз  схожих  існуючих  систем  –  це  дасть  їх  зрозуміти  переваги  та

недоліки;
3) Врахування результатів попереднього етапу та визначення конкурентних

переваг.

Рисунок 3.4 - Діаграма декомпозиції IDEF0 (проектування)



Розглядаючи детально етап проектування його можна поділити також на

три  частини:  проектування  архітектури,  в  результаті  чого  отримаємо  UML-

діаграми; проектування бази даних, що дасть схеми бази даних та ER-діаграми;

проектування графічного вигляду програми – дозволить візуально представити

функціонал розроблюваного додатку.

3.5.3 Діаграма дерева вузлів

Діаграма дерева вузлів показує ієрархічну залежність робіт, що детально

описані в попередніх розділах, але не взаємозв'язки між роботами. Це дає змогу

схематично  зобразити  всі  етапи  робіт  в  одному  місці,  щоб  оцінити  об’єм

виконуваних робіт.

Рисунок 3.5 - Діаграма дерева вузлів

3.5.4 Схема бази даних

Як  було  сказано  раніше,  збереження  даних  у  додатку  необхідне  для

формування та  збереження списку покупок.  У базі  даних будуть  зберігатися

медичні препарати. Схема бази даних в якій показано поля таблиці описана на

Рисунку 3.6. Первинним ключем виступає унікальний ідентифікатор id [20].



Рисунок 3.6 – Схема бази даних

3.5.5 Модель життєвого циклу

Модель життєвого циклу - структура, що складається із процесів, робіт та

задач,  які  включають  в  себе  розробку, експлуатацію і  супровід  програмного

продукту; охоплює життя системи від визначення вимог до неї до припинення її

використання.
Каскадна (або послідовна) модель. Передбачає строго послідовне в часі і

однократне виконання всіх фаз проекту з детальним попереднім плануванням і

визначеними вимогами.
Основною особливістю цієї  моделі  є  розбиття всієї  розробки на етапи.

Перехід  від  одного  етапу  до  іншого  відбувається  лише  при  умові  повного

завершення робіт на попередньому етапі.  Кожен етап завершується випуском

документації, достатньої для того, щоб розробка могла бути продовжена іншою

командою розробників [21].
Поміж існуючих моделей ЖЦ (каскадна, гнучка, спіральна та еволюційна)

було обрано каскадну модель. Оскільки це поетапне виконання визначених дій і

може  виконуватися  одним  розробником.  Також  в  цій  моделі  значна  увага

приділяється  інженерії  вимог  та  власне  проектуванню,  що  застраховує  від

вагомих помилок.

3.5.6 Побудова ієрархічної структури та розрахунок нев’язки



Побудовану ієрархічну структуру зображено на Рисунку 3.8. Розрахуємо

нев’язку за допомогою MATLAB (Рисунок 3.7).

Рисунок 3.7 - Розрахунок нев’язки

Рисунок 3.8 - Ієрархічна структура ПП

Як можна побачити, ми отримали дуже малу нев’язку, яка прагне до нуля.

Це свідчить про добре сплановану систему, яку доцільно розробляти. 

Висновки до розділу 3



Розроблене технічне завдання охоплює загальне направлення для роботи,

детальне описання вимог до проекту та технічних характеристик програмних

засобів та обладнання. Сформовано вимоги до функціональних характеристик,

засобів реалізації та надійності програмного забезпечення.

РОЗДІЛ 4 ОГЛЯД ГОТОВОГО ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

4.1 Встановлення програми

Програма розроблена та може бути встановлена на мобільні телефони, що

працюють на операційній системі Android версії не нижче 4.1.
Встановлення програмного продукту може відбуватися у два способи:

1) З магазину додатків Google Play 
2) При наявності файлу програми

Google  Play — магазин  додатків від  компанії Google,  що  дозволяє

власникам  пристроїв  з  мобільною  операційною  системою Android

https://uk.wikipedia.org/wiki/Android
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%96%D0%B2&action=edit&redlink=1


завантажувати  і  купувати  різні  додатки,  книги,  фільми  і  музику.  При

встановленні  з  Google  Play  потрібно  ввести  назву  в  графу  пошуку,  знайти

потрібний додаток та встановити його [22].
При  наявності  файлу  програми  з  розширенням  apk  можна  також

встановити програму. Для цього необхідно завантажити її на телефон, відкрити

за  допомогою  будь  якого  файлового  менеджера  та  відкрити  apk  файл,

встановлення розпочнеться автоматично.
Програмний продукт є безкоштовним, не потребує реєстрації. Мобільний

додаток  має  захист  від  несанкціонованого  доступу  до  коду  програми,  за

допомогою інструменту Proguard.

4.2 Опис програмного продукту

Рисунок 4.1 - Вигляд головного екрану



При відкритті  програми на  екрані  можна  побачити  дві  основні  секції:

“Карта”  та  “Аптеки”  (Рисунок  4.1).  Пункт  “Карта”  з’являється  за

замовчуванням  і  після  визначення  місця  знаходження  відображає  найближчі

аптеки  в  окрузі.  Якщо щільність  розміщення  аптек  велика то  на  карті  вони

об’єднуються  в  групи.  При  натисканні  на  будь  яку  аптеку  буде  показано

невеликий баннер з назвою та режимом роботи.
При переході  в пункт меню “Аптеки” будуть показані ті  ж аптеки,  що

знаходяться поблизу, але у вигляді списку та можливістю детального перегляду.

У  списку  для  кожної  знайденої  аптеки  можна  переглянути:  назву,  адресу,

відстань від вашого місця розташування, графік роботи, а також  можливість

зателефонувати до відділення.
При  натисканні  в  списку  на  аптеку  відкриється  екран  з  більш

розгорнутою  інформацією  про  неї  (Рисунок  4.2).  Крім  вищеперерахованої

інформації можна дізнатися контактні дані власника чи завідуючого аптекою, а

також час за який можна дістатися до адреси її розташування. 



Рисунок 4.2 - Розгорнута інформацію про аптеку

Для швидкого пошуку медичного препарату достатньо ввести його назву

у верхній частині головного екрану. Після коректного введення декількох літер,

програма запропонує декілька препаратів (Рисунок 4.3).

Рисунок 4.3 - Пошук препаратів на головному екрані

Після  введення  назви  препарату  буде  проведено  пошук  та  показано

результати. Результатом буде список аптек, в яких наявний шуканий препарат,

який можна переглянути на карті та у списку (Рисунок 4.1).
Крім пошуку по назві можна здійснити пошук по штрих-коду товару. Для

цього потрібно у  верхній частині  головного екрану  натиснути на  відповідну

іконку. Після  цього  відкриється  вікно  сканування  штрих-коду  за  допомогою

камери  телефону  (Рисунок  4.4).  Після  успішного  сканування  потрібно



підтвердити пошук натиснувши “ОК”.  Результатом сканування,  як  і  в  інших

випадках буде список аптек з шуканим препаратом.

Рисунок 4.4 - Екран сканування штрих-коду

Якщо  натиснути  у  боковому  меню  програми  на  пункт  “Товари”,

відкривається екран, на якому можна провести пошук препаратів за назвою із

зазначенням виробника, дозування (Рисунок 4.6).

Рисунок 4.5 - Бокове меню програми



Рисунок 4.6 - Розгорнутий пошук препаратів

Після завершення пошуку буде показано список результатів – зображення

препарату, його повна назва та  діапазон цін.  Після натискання на будь який

препарат зі списку відкриється екран, на якому показано аптеки в яких можна

знайти його. У списку натиснувши на синю круглу іконку відкриється вікно з

детальною інформацією про препарат: інструкція, дозування, кількість штук в

упаковці,  виробник  (Рисунок  4.7).  Натиснувши  на  іконку  “Корзина”  даний

препарат буде додано до списку покупок (Рисунок 4.8).



Рисунок 4.7 - Детальна інформація про препарат

Рисунок 4.8 - Додавання препарату в список покупок

На екрані детальної інформації про препарат є три кнопки (Рисунок 4.9):

Рисунок 4.9 - Меню на екрані препарату



1) Додати до списку покупок – препарат буде доданий до списку покупок

для зручного доступу в майбутньому та відображений на відповідному

екрані.
2) Знайти  аналоги  препаратів  -  буде  проведено  пошук на  відображено

список препаратів, що можуть замінити даний. Це можуть бути інші

дозування, виробники чи форми випуску цього препарату, або ж інші

препарати такої ж фармакологічної групи.
3) Пошук  акцій  з  даним  препаратом  –  пошук  на  наявність  акцій  з

препаратом.

Рисунок 4.10 - Екран списку покупок

Добавивши медичні препарати до списку покупок, їх можна переглянути

на відповідному екрані (Рисунок 4.10). Тут можна переглянути загальну суму

всього списку, додати більше товарів, провести пошук по цьому списку якщо

позицій забагато, очистити список. В нижній частині екрану знаходиться синя

кнопка за допомогою якої можна додати інші препарати до списку покупок.
При  натисканні  на  елемент  з  цього  списку  буде  показано  детальну

інформацію про препарат як показано на Рисунку 4.7.
Крім основних функцій у меню є пункт “Налаштування” в якому можна

змінити  стандартний  вигляд  головного  екрану. А  також екран  з  додатковою



інформацією,  який  дає  змогу  переглянути  інформацію  про  додаток,

зателефонувати чи написати в технічну підтримку, перейти на сайт програми

(Рисунок 3.12).

Рисунок 4.11 - Налаштування стандартного вигляду головного екрану

Рисунок 4.12 - Екран з додатковою інформацією

Висновки до розділу 4

В  результаті  проведеної  роботи  було  розроблено  програмний  продукт,

який дає змогу зручно, за допомогою мобільного телефону, здійснити пошук

медичних  препаратів  та  аптечних  мереж.  Було  реалізовано  можливість

формування  списку  покупок,  з  можливістю  його  збереження  та  подальшого

використання.  Є  можливість  відображення  аптек  на  карті.  В  даному  розділі

детально було описано інтерфейс користувача та взаємодію з ним.



РОЗДІЛ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1 Характеристика об'єкту та умови його експлуатації.

Розроблюваний  мобільний  додаток  являється  клієнт-серверним

застосунком,  тобто  тісно  взаємодіє  з  сервером  даних.  У  приміщенні  де

відбувається  розробка  знаходиться  сервер.  У  приміщенні  відсутні  шкідливі

речовини та  сильні  вібрації.  План приміщення наведений на  рисунку 5.1  та

характеристики вказані у таблиці 5.1.

Таблиця 5.1 – Характеристики приміщення

Параметри Кількісна і візуальна характеристика

Розміри приміщення 5000 (мм) × 3200 (мм) × 2800 (мм)

Кількість працюючих 1 чол.

Площа 16 (м2)

Об’єм 44,8 (м3)

Таблиця 5.2 – Порівняння реальних даних з нормативними

Параметри Нормативне

значення

Фактичне

значенняПлоща на одного працюючого, 

м2

не менше 6 16
Об’єм на одного працюючого, 

м3

20 44.8

Розміри дверей, м 1.7-2.0 x 0.9 1.9x1

Розміри вікна, м 1.5x1.5 1.7x1.95



У приміщенні знаходяться ноутбук Macbook Air та сервер Dell PowerEdge 

C6100. В таблиці 2 приведені характеристики обладнання.
     

Таблиця 5.3 – Характеристики обладнання

Назва Характеристика
Сервер  Dell
PowerEdge C6100
(1 шт.)

-  Процесор:  8x  Intel  Xeon  Quad  Core  L5420  2.5Ghz  Low  Power
Processor
- Оперативна пам’ять: 32GB RAM 
- RAID-контролер: LSI SAS1068E (Hardware RAID 0, 1, 5)
- Корзина: 16 дисків форм-фактора 2.5" по 4x Supermicro X7DWT-
S5023 Serverboard
- Блок живлення: 2x500W
- Відеоадаптер: вбудований
- Габарити (Ш х Д х В): 414 x 717 x 216 мм Вага: 11.94 кг

Серверна  шафа
(1 шт.)

- Габарити: Ширина: 680 х 640 х 560 мм.
- Колір: чорний
- Максимальне навантаження: 600кг 
- Рівень захисту: IP20 

Джерело
безперебійного
живлення  
( 1 шт.)

 - Тип ДБЖ:  Інтерактивний (line-interactive) для комп'ютера
- Вихідна потужність: 600 Вт
- Вхідні параметри мережі: номінальна напруга 230 В (± 4.4%) min
170 В (± 7%) max 280 В (± 7%). Частота 50/60 Гц

Ноутбук Macbook
Air (1 шт.)

- Екран: Глянцевий 13.3 (1366x768) LED HD
- Процесор: Intel Core i5 (1.6 ГГц)
- Оперативна пам’ять: 4 Гб DDR3 1600MHz
- Жорсткий диск: 128 Гб
- Відеоадаптер: Intel HD Graphics

Стілець (1 шт.) Габарити (ШхДхВ): 600х600х1000 мм

Стіл (1 шт.) Габарити (ШхДхВ): 1800х1000х1000 мм

Шафа (1 шт.) Габарити (ШхДхВ): 400х600х100 мм

Габарити
(ШхДхВ):
400х600х100 мм

Тип: спліт-система. 
Холодо/Теплопроізв.: 3,5/3,8 кВт. Підігрів\охолодження: 1,053/1,09 
кВт. 
Габарити зовнішнього блока: 460х650х235 мм. Вага: 23 кг.

Радіатор  Summer
120GT (1 шт.)

Кількість секцій: 9 секцій
Потужність: 155 Вт



Рисунок 5.1 – План приміщення
1) сервер; 2) серверна шафа; 3)комп’ютер; 4) джерело безперебійного

живлення; 5) кондиціонер; 6) шафа; 7) стіл; 8) стілець; 9)радіатор.

5.2 Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Таблиця 5.4 – Небезпечні та шкідливі захисні фактори

Фізичні Хімічні Біологічні Психофізіологічні

мікроклімат, 
освітлення, 
шум, 
випромінювання, 
електронебезпека, 
пожежонебезпека

пил відсутні відсутні

5.3 Мікроклімат виробничого приміщення



Згідно ДСН 3.3.6.042-99 “Санітарні норми мікроклімату виробничих 

приміщень” даний вид роботи відноситься до категорії Іа. Характер роботи – 

постійний, так як робота на даному місці здійснюється більше ніж 4 години 

[23].

Таблиця 5.5 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні

№ Джерело зміни
показників

мікроклімату

Наслідок

1 Нагрівання серверної 
техніки

Нагрівання корпусу, процесора сервера 
та вихід зі строю

2 Висока температура 
повітря зовні (на 
вулиці)

Напруженість та зменшеність 
працездатності працівника

3 Низька температура 
повітря зовні (на 
вулиці)

Некомфортні умови праці для працівника

4 Висока вологість 
повітря (в приміщенні)

Наявність грибку на стінах, підвищення 
температури, некомфортні умови праці, 
ризик захворювань 

5 Протяги Захворювання працівників, збільшення 
кількості пилу.

Таблиця 5.6 – Засоби захисту

Вид захисту Заходи

Технічні 
заходи

У технологічному 
обладнанні

Система охолодження сервера (кулер, радіатор та 
термопаста) для виведення зайвої теплоти.

У приміщенні У холодну пору року: Опалення (1 радіатор М-140, 9 
секцій). - У теплу пору року: Кондиціонер типу спліт-
системи, марки Delfa DSR- 07HR (режим 
осушення/охолодження/обігрів; P = 0,73 (кВт)/2,1 
(кВт)). Система закривання та відкривання дверей та 
вікон: - У холодну пору року: щільне закривання. - У 
теплу пору року: провітрювання та сонцезахисні 
жалюзі  

Організаційні заходи Вологе прибирання всього кабінету включаючи стіл, 
шафу, ПК та вікна, підлога, кондиціювання 

За  санітарно-гігієнічним  нормуванням  відповідного  нормативу  ДСН

3.3.6.042-99  основні  характеристики  мікроклімату  приміщення  відповідають

встановленим нормам.



5.4 Освітлення

     
У кабінеті присутнє природне та штучне освітлення. Враховуючи, що 

робота потребує точної зорової роботи , то маємо ІІІ розряд зорової роботи. Для

ІІІ розряду зорових робіт згідно ДБН В.2.5-28-2006 встановлені норми при 

природному освітленні (боковому) eн =1,2% [23].

Таблиця 5.7 – Джерела небезпеки пов’язані із освітленням

№ Джерело небезпеки Наслідок
1 Недостатнє місцеве освітлення Головний біль, перенапруження

очей  і  як  наслідок  порушення
зору  працівника,  втома,
зниження рівня працездатності

2 Надмірна яскравість світла 
(штучного, працівника, 
зниження рівня працездатності 
природнього)

3 Неправильне  налаштування
яскравості монітору 

4 Недостатнє місцеве освітлення

Таблиця 5.8 – Заходи для нормалізації параметрів освітлення

Вид захисту Заходи

Технічні
заходи

У технологічному 
обладнанні

- Застосовувати антиблікове покриття екрану ноутбука 
- Регулювання яскравості екрану

У приміщенні Природнє освітлення – бокове, 1 вікно на південь 
(1.7(м) × 1,95 (м)), склопакет двокамерний. 
- Жалюзі для вікон – блокування надмірної яскравості 
- Штучне освітлення – комбіноване (2 світильника по 
одній лампи F18/33, P = 18 (Вт), закріплені на висоті 3 
(м))
- Освітлення від монітору сервера

Організаційні заходи Вологе прибирання в кабінеті, підтримання чистоти 
вікна та екрану комп’ютера

ЗІЗ Спеціальні окуляри для роботи за комп’ютером 
Існуючих  заходів  і  засобів  для  нормалізації  параметрів  освітлення

достатньо.

 5.5 Шум

Приміщення перебуває на значній відстані від гучної вулиці та поблизу

немає гучних об’єктів. Джерела шуму: ноутбук, сервер, зовнішній шум. Шум у



кабінеті є постійним. Джерела шуму та наслідки впливу наведені в таблиці 10.

Інформація та заходи вказані в таблицях 5.10 та 5.11.

Таблиця 5.9 – Джерела та наслідки

Джерело Наслідки

Система охолодження техніки
Негативний вплив на:
- ЦНС (роздратування, стомленість)
- серцево-судинну систему
- органи травлення
- інформаційні аналізатори (погіршення слуху, 
зменшення стійкості ясного бачення та гострого 
сдуху)

Шум вулиць та внутрішній шум

Таблиця 5.10 – Реальні та нормативні значення для звуку та шуму

Обладнання Реальні значення
Нормативні

значення
Сервер Dell PowerEdge C6100 40 дБА

60 дБАКомп’ютер Macbook Air 20 дБА

Зовнішній шум 40 дБА

Таблиця 5.11 – Заходи та засоби уникнення шуму

Вид заходу Засоби уникнення шуму

Технічні
заходи

У техн. обл.

Застосування для жорстких дисків спеціальних резинових
кулерів  Scythe,  матеріал  спеціально  розрахованих  на
високе поглинання шуму.
Поміщення жорсткого диску в набір з 4-х радіаторів з 
еластичною підкладкою, на м'якому підвісі (Deltatronic 
Silentium)
Використання малошумних (24.6дБ) кулерів Noctua для 
процесору (матеріал: міль+алюміній, кількість 
вентиляторів: 2)
Виконання корпусу сервера з тяжкого і щільного 
матеріалу, без пор та пустот, наприклад зі сталі товщиною
1мм.
Обшивка з технічного войлока 10мм всередині серверної
шафи для поглинання шуму.

У приміщенні Встановити металопластикові вікна
Організаційні заходи Проведення  планово-попереджувальних  оглядів  та

http://www.deltatronic.de/festplatte.html
http://www.deltatronic.de/festplatte.html


ремонтів
ЗІЗ Непередбачені

Рівень  звуку  у  приміщенні  не  перевищує  встановлені  норми  за  ДСН

3.3.6.037-99 [25].

5.6  Випромінювання

У приміщенні присутнє незначне електромагнітне випромінювання, 

оскільки екран ноутбука вироблений на основі рідкокристалічної матриці, що 

не має сильного електромагнітного випромінювання. Інфрачервоні та 

ультрафіолетові випромінювання відсутні.

Таблиця 5.12 – Джерела випромінювань та статичної електрики

№ Джерело небезпеки Наслідок
1 Електромагнітне 

випромінювання від сервера
Болі у голові, сповільнення пульсу, 
порушення діяльності серцево-
судинної системи2 Електромагнітне 

випромінювання від 
ноутбуку

3 Статична електрика 
внаслідок поляризації 
металевих частин сервера 
та ноутбука

Порушення  ЦНС,  нагрівання
шкірного  покрову,  мимовільне
скорочення м’язів

Таблиця 5.13 – Засоби захисту від випромінювання

Вид захисту Заходи
Технічні заходи У технологічному 

обладнанні
ЖК-екран для монітору серверу та ноутбуку

У приміщенні Захист вікон сітками, металізованими шторами
Організаційні заходи Режим праці і відпочинку у приміщенні
ЗІЗ Спеціальні захисні окуляри від 

електромагнітного випромінювання



5.7 Електробезпека

Таблиця 5.14 –Джерела небезпеки

№ Джерело небезпеки Наслідок
1 Пошкоджені кабелі чи несправні

вузли 
Ураження працівника 
струмом, як наслідок 
пошкодження шкірного 
покриву – опіки, механічні 
ушкодження; отримання 
інших електротравм, що 
можуть стати летальними для
працівника

2 Деталі серверної та 
комп’ютерної техніки, що 
знаходяться під напругою

3 Відсутність ізоляції

Відповідно до ОНТП24-86 та ПУЕ-87 приміщення відноситься до класу 

приміщень без підвищеної небезпечності ураження персоналу електричним 

струмом. Використовується мережа однофазного струму 220В [24].

Таблиця 5.15 – Засоби захисту від електротравм

Вид захисту Заходи
Технічні 
заходи

Норма Прихована та ізольована проводка. Світильники 
встановлені на висоті 3м. Електричні блоки безпеки. 

Аварійний Техніка ввімкнена в мережу через заземлені фільтри. В 
коридорі знаходиться автоматичний вимикач S203-С 
6kA (ABB) на 21A з захисними характеристиками С 
ГОСТ Р50345-99 (МЭК 60898-95).

Організаційні заходи Всі працюючі ознайомлені з правилами техніки 
безпеки, своєчасне навчання і перевірка знань 
працівників з питань електробезпеки

ЗІЗ Не передбачені

5.8 Пожежна безпека

В приміщенні присутні наступні горючі речовини: папір, дерево, 

пластмаса, тканина (оббивка крісел).
Вимоги СНіП 2.01.02-85 та СНіП 2.09.02-85 щодо вогнетривкості будівлі, 

часу евакуації у випадку пожежі та ширини евакуаційних проходів 

дотримуються в повній мірі. Також виконано вимоги з пожежної безпеки 

відповідно до НАПБ А.0.001-95 «Правила пожежної безпеки в Україні»



Таблиця 5.16 – Джерела небезпеки

№ Джерело
небезпеки

Небезпечний
фактор

Наслідок

1 Несправності 
електропроводки,
розеток

Коротке 
замикання або 
пробій ізоляції

Виникнення пожежі, яка 
спричинить травматизм 
працівників; завдасть 
негативного впливу ЦНС, 
серцево-судинній, 
дихальній системам, 
можливі летальні 
випадки. Також знищення
цінного устаткування, 
матеріалів

2 Щільність 
проводки

Oплавлення 
ізоляції

3 Загоряння будівлі 
внаслідок 
зовнішніх впливів

Виникнення 
пожежі чи 
вибуху

4 Недотримання 
заходів пожежної 
безпеки

Загоряння 
матеріалів, 
устаткування

5 Матеріали і 
речовини, схильні
до займання

Загоряння 
матеріалів

В таблиці 5.17 наведено характеристику пожежної небезпеки приміщення.

Таблиця 5.17 – Характеристика пожежної небезпеки

Категорія пожежної небезпеки приміщення В (пожежонебезпечне)
Клас пожежонебезпечної зони Клас ІІ-ІІа 

Таблиця 5.18 – Засоби захисту та попередження пожеж

Заходи Реалізація

Технічні

в обл.

Обладнання корпусу сервера та серверної шафи найбільш стійке до 
пошкоджень.
Використання системи виявлення диму Equicom PING3.
Використання програмного забезпечення AIDA для визначення 
перевищення температури складових серверу та 
інформування/автовідключення.
Використання датчиків температури всередині серверного корпусу.

в прим.
Автоматичні  засоби  гасіння  пожеж  «Галеон»  та  сигналізації,  що
забезпечують  сповіщання  про  початок  пожежі.  Використання
вуглекислотних вогнегасників ВВ2.

Організаційні

Плановий  огляд  усього  обладнання,  вчасне  виявлення  і  усування
несправності.  Плановий інструктаж з техніки безпеки та евакуації.
Безпечне розташування елементів електронних схем один від одного
(дроти, кабелі)

ЗІЗ Протигази, респіратори та маски, захисний одяг.



Висновки до розділу 5

У  даному  розділі  дипломної  роботи  розглянуто  робоче  приміщення,  а

також розглянуті норми та заходи з охорони праці й техніки безпеки. 
Було виявлено та здійснено аналіз потенційних небезпечних і шкідливих

виробничих факторів а робочих місцях, що створюються під час експлуатації

технічного обладнання.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Додатки для смартфонів в різних сферах медицини з кожним днем стають

все більш популярними та використовуються великою кількістю людей. Одним

з  напрямків  є  додатки  для  пошуку  лікарських  препаратів  в  аптеках,  що

знаходяться в безпосередній близькості до людини.
Для розробки ПП було проведено аналіз існуючих мобільних додатків, які

мають схожий функціонал  до  нашого.  Детально  розглянуто основні  функції,

виявлено  недоліки  у  роботі  та  на  основі  цього сформовано  основні  вимоги,

яким має відповідати розроблювана програма.
Розроблене технічне завдання охоплює загальне направлення для роботи,

детальне описання вимог до проекту та технічних характеристик програмних

засобів та обладнання. Сформовано вимоги до функціональних характеристик,

засобів реалізації та надійності програмного забезпечення.
Було  обрано  інструменти,  для  реалізації  програмного  забезпечення.  В

якості основної мови програмування було вибрано Java, та XML для розмітки

графічних елементів інтерфейсу. Розробка велася в середовищі  Android Studio.

Протягом всього періоду розробки використовувалася система контролю версій

Git.
В  результаті  проведеної  роботи  було  розроблено  програмний  продукт,

який дає змогу зручно, за допомогою мобільного телефону, здійснити пошук

медичних  препаратів  та  аптечних  мереж.  Було  реалізовано  можливість

формування списку покупок, його збереження та використання. Є можливість

пошуку товару по штрих-коду та відображення аптек на карті. 



Робота була виконана на замовлення ТОВ “Нетспейс”. Акт впровадження

у роботу фірми додається. За результатами роботи було опубліковано тези на

тему “Мобільна система пошуку медичних препаратів у найближчих аптеках“

до VІІ науково-практичної конференції “Інновації та трансфер технологій“
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Додаток А

Фрагмент програмного коду

public class MapPharmaciesFragment extends BaseFragment
        implements OnMapReadyCallback {

    public static final int FOCUS_DELAY_MILLIS = 500;
    public static final float ZOOM_ASPECT = 15f;

    private SupportMapFragment mapFragment;
    private GoogleMap googleMap;
    private DefaultClusterRenderer<MarkerClusterItem> defaultClusterRenderer;

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D1%85%D0%BB%D1%8F%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE)&action=edit&redlink=1
http://www.dialektika.com/books/5-8459-0676-8.html


    private MarkerClusterItem nearestClusterItem;
    private Handler delayHandler = new Handler();
    private List<Pharmacy> currentPharmacies;
    private LastEventCallback lastEventCallback;
    private boolean isAllPharmaciesSearch = false;
    private boolean isSearchForSetOfDrugs = false;
    private Map<Integer, Integer> searchedDrugsIdsAndQuantities = new HashMap<>();

    @Override
    protected int getContentView() {
        return R.layout.map_pharmacies_fragment;
    }

    @Override
    public void onViewCreated(View view, Bundle savedInstanceState) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState);
        getBaseActivity().setTitle(R.string.empty_string);
        if (!realm.allObjects(ShoppingListDrug.class).isEmpty()) {
            for (ShoppingListDrug shoppingListdrug : realm.allObjects(ShoppingListDrug.class)) {
                searchedDrugsIdsAndQuantities.put(shoppingListdrug.getId(), 
shoppingListdrug.getQuantity());
            }
        }
        mapFragment = (SupportMapFragment) getChildFragmentManager().findFragmentById(R.id.map);
        mapFragment.getMapAsync(this);
    }

    @Override
    public void onAttach(Activity activity) {
        super.onAttach(activity);
        Fragment parentFragment = getParentFragment();
        if (parentFragment instanceof LastEventCallback) {
            lastEventCallback = (LastEventCallback) parentFragment;
        }
    }

    @Override
    public void onMapReady(GoogleMap googleMap) {
        this.googleMap = googleMap;
        if (!((MainActivity) getBaseActivity()).isSearchInProgress()) {
            lastEventCallback.getLastEvent();
        }
    }

    @Override
    public void onDestroyView() {
        super.onDestroyView();
        if (mapFragment != null)

            
getChildFragmentManager().beginTransaction().remove(mapFragment).commitAllowingStateLoss();
    }

    private void setUpMapUI() {
        if (!googleMap.isMyLocationEnabled())
            googleMap.setMyLocationEnabled(true);
        if (googleMap.getUiSettings().isMapToolbarEnabled())
            googleMap.getUiSettings().setMapToolbarEnabled(false);
    }

    public void onEventMainThread(LocationEvent locationEvent) {
        googleMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(locationEvent.location, 
ZOOM_ASPECT));
    }

    public void onEventMainThread(PharmaciesEvent pharmaciesEvent) {
        if (!((MainActivity) getBaseActivity()).isSearchInProgress() && !pharmaciesEvent.reset) {
            currentPharmacies = pharmaciesEvent.pharmacies;
            isAllPharmaciesSearch = pharmaciesEvent.isAllPharmaciesEvent;
            isSearchForSetOfDrugs = pharmaciesEvent.isSearchForSetOfDrugs;



            if (!isAllPharmaciesSearch) {
                if (!((MainActivity) getBaseActivity()).checkSearchBarVisibility()) {
                    ((MainActivity) 
getBaseActivity()).setBarWithDrugToSearch(pharmaciesEvent.allSearchedDrugs, 
pharmaciesEvent.selectedDrugs, isSearchForSetOfDrugs);
                }
            } else if (!((MainActivity) getBaseActivity()).getSearchViewQuery().isEmpty()) {
                ((MainActivity) getBaseActivity()).setSearchViewQuery(getString(R.string.empty_string));
            }
            onEventMainThread(new FilteringEvent(preferences.getCurrentPharmacy()));
            setUpMapUI();
        }
    }

    public void onEventMainThread(FilteringEvent filteringEvent) {
        List<Pharmacy> filteredValues = new ArrayList<>();
        Stream<Pharmacy> filteredStream = Stream.of(currentPharmacies).filter(pharmacy ->
                pharmacy.getTitle().toLowerCase().contains(filteringEvent.criteria.toLowerCase()));
        if (preferences.isOnlyWorking()) {
            filteredStream = filteredStream.filter(pharmacy -> pharmacy.getSchedule().getIsOpen());
        }
        if (preferences.isBonusesFiltering()) {
            filteredStream = filteredStream.filter(pharmacy ->
                    pharmacy.getBonusesInfo() != null && !pharmacy.getBonusesInfo().isEmpty());
        }
        filteredValues.addAll(filteredStream.collect(Collectors.toList()));
        performClustering(filteredValues);
    }

    private void performClustering(List<Pharmacy> pharmacies) {
        ClusterManager<MarkerClusterItem> clusterManager = new ClusterManager<>(getBaseActivity(), 
googleMap);
        clusterManager.clearItems();
        googleMap.clear();
        googleMap.setInfoWindowAdapter(new PharmacyInfoWindowAdapter(pharmacies));
        googleMap.setOnCameraChangeListener(clusterManager);
        googleMap.setOnMarkerClickListener(clusterManager);
        googleMap.setOnInfoWindowClickListener(clusterManager);
        if (pharmacies.size() != 0) {
            defaultClusterRenderer = new CustomMapRenderer(getBaseActivity(), googleMap, 
clusterManager);
            clusterManager.setRenderer(defaultClusterRenderer);
            clusterManager.setOnClusterItemClickListener(markerClusterItem -> {
                Marker marker = defaultClusterRenderer.getMarker(markerClusterItem);
                marker.setSnippet(markerClusterItem.getIndex());
                marker.showInfoWindow();
                return false;
            });
            clusterManager.setOnClusterItemInfoWindowClickListener(markerClusterItem -> {
                Pharmacy pharmacy = markerClusterItem.getPharmacy();
                if (pharmacy != null) {
                    DrugstoreInfoActivity.startActivityForResult(getBaseActivity(), pharmacy, 
isSearchForSetOfDrugs);
                }
            });
            for (int i = 0; i < pharmacies.size(); i++) {
                Pharmacy pharmacy = pharmacies.get(i);
                MarkerClusterItem markerClusterItem = new MarkerClusterItem(pharmacy, String.valueOf(i));
                clusterManager.addItem(markerClusterItem);
                if (i == 0)
                    nearestClusterItem = markerClusterItem;
            }
        } else {
            googleMap.clear();
        }
        clusterManager.cluster();
        delayHandler.postDelayed(() -> focusOnNearest(clusterManager), FOCUS_DELAY_MILLIS);
    }



    private void focusOnNearest(ClusterManager<MarkerClusterItem> clusterManager) {
        if (googleMap != null && nearestClusterItem != null) {

            
googleMap.animateCamera(CameraUpdateFactory.newLatLngZoom(nearestClusterItem.getPosition(), 
ZOOM_ASPECT), new GoogleMap.CancelableCallback() {
                @Override
                public void onFinish() {
                    delayHandler.postDelayed(() -> {
                        Marker marker = defaultClusterRenderer.getMarker(nearestClusterItem);
                        nearestClusterItem = null;
                        if (marker != null) {
                            clusterManager.onMarkerClick(marker);
                        }
                    }, FOCUS_DELAY_MILLIS);
                }

                @Override
                public void onCancel() {
                    nearestClusterItem = null;
                }
            });
        }
    }
}
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