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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

PHP – Hypertext Preprocessor ( препроцессор гіпертексту)

БД – База даних

ПП – Програмний продукт

СУБД – Система управління базами даних

ОС  - Операційна система

CMF - Content Management Framework (фреймворк програмної системи)

CLR - Common Language Runtime (вихідний файл виконання мов)

SQL - Structured query language (мова структурованих запитів)

GUI - Graphical user interface (Графічний інтерфейс кории стувача)

HDD - Hard (magnetic) disk drive (Твердий магнітний диск)

DFD - Data Flow Diagram (Діаграма потоків даних)

UML - Unified Modeling Language (уніфікована мова моделювання)

ЗІЗ – Засоби індивідуального захисту

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
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ВСТУП

Актуальність проблеми зору в ХХІ столітті говорить сама за себе.

У сучасному  світі  техніки  та  електроніки  можна  спостерігати

збільшення кількості людей, у який є проблеми з зором.  

Відомо,  що  від  70%  до  більш  ніж  90%  інформації  людина

отримує за допомогою зору. Саме тому варто сказати, що зір це один із

самих важливих процесів людського життя, завдяки якому відбувається

обробка зображення інформації, отриманої із оточуючого нас світу. 

Якщо у вас є проблеми із зором або ж ви носите окуляри, то вам

безумовно необхідно регулярно перевіряти зір. Якщо ж ви вважаєте, що

у  вас  немає  проблем  із  зором,  то  час  від  часу  все  ж  варто  робити

перевірку.

Створення додатку, за допомогою якого можна перевірити зір, не

відвідуючи лікаря, вести динаміку показників та одночасно покращити

зір, виконуючи вправи, значно полегшить життя людини. 

Мета  роботи:  розробка програмного  продукту,  який  би  надав

можливість  оцінити зір  в  домашніх умовах,  покращити його завдяки

рекомендованим вправам, та вести облік динаміки показників.

У відповідності до мети роботи сформовано наступні задачі:

  вивчення та підбір методик перевірки та тренувань зору;

  проведення аналізу  існуючих  програмних продуктів та методів їх

технічної реалізації;
  підбір середовища розробки програмного продукту;
  розробка технічного завдання та проектування;      
  розробка БД;
  реалізація програмного продукту, з розробкою відповідних вправ

для покращення та тренування зору;
 вирішення  можливості  графічно  проілюструвати  динаміку

показників користувача.
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Програма повинна забезпечувати виконання наступних функцій:

 Зчитування даних, що вводяться користувачем;

 формування запитів до бази даних;

 виведення результату на екран;

 дружній, зрозумілий для користувача інтерфейс [1, 2].

Наукова  новизна  роботи  полягає  у  вдосконаленні  додатку  для

перевірки  зору,  який  відрізняється  від  існуючих  покращеною

структурою, що дозволяє полегшити використання.

Практичне  значення одержаних  результатів  можна  підтвердити

впровадженням в організацію «KITAG IT SERVICES», що свідчить про

готовність використання розробленого програмного продукту. 

РОЗДІЛ 1 ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО
ПРОДУКТУ

1.1 Порівняльний аналіз аналогів
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На сьогоднішній  день  існує  велика  кількість  сайтів,  мобільних

додатків, за допомогою яких можна перевірити зір онлайн. Все досить

просто – ви обираєте таблицю для перевірки зору, вносите відповідні

параметри, після чого відбувається перевірка.

Однак,  така  перевірка  дає  тільки  приблизний  результат  без

можливості  ведення  динаміки  показників,  що  і  можна  вважати

недоліком даного тестування.  Також значним недоліком даних тестів

являється  те,  що  вони  упускають  перевірку  рефракції  зору.  Цей

параметр  вважається  одним  із  найважливіших,  так  як  саме  з  його

допомогою  можливо  визначити  короткозорість,  далекозорість  та

астигматизм. 

Звичайно для того,  щоб не допустити проблеми із зором або ж

покращити його, існують також додатки, які включають в себе комплекс

вправ та рекомендацій. 

Для  наочного  розгляду  проробленої  роботи,  потрібно

проаналізувати  аналоги  (для  подальшого  забезпечення  покращення

росту інформаційної системи).

Перевірка зору на сайті vizex.ua

Дає  змогу  перевірити [3] зір,  виконавши  декілька  тестів,  які

зображені у вигляді рекомендацій. Тести знаходяться на базі медичного

центру.  На  даному  сайті  не  передбачено  збереження  даних,  тому

неможливо  спостерігати  зміни  показників,  на  протязі  тривалого

тестування. Дана перевірка зору потребує доступ до інтернету.  
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Рисунок 1.1 -  Скриншот із сайту vizex.ua

Загалом сайт має простий інтерфейс, багато тестів для перевірки.

На мій погляд  дані тести несуть не зовсім інформативний характер. 

«Добре Бачу» із Google Play

      За  допомогою мобільного додатка  [4]  можливо пройти тест  з

метою виявлення  симптомів  найбільш поширених захворювань,  щоб

вчасно вжити необхідних заходів. Виконати вправи для очей, запобігти

проблемам  із  зором.  Ефективно  знімати  напругу  після  довгих  годин

роботи за комп'ютером Разом зі своєю дитиною весело і з задоволенням

виконувати профілактичні вправи за допомогою мобільного телефону.

Проте додаток потребує доступ до інтернету, та телефон із ОС

Android.  Зображення  на  телефоні  не  достатньо  велике,  що  змушує

напружувати  зір  при  проходженні  вправ.  Для  відключення  реклами

необхідно придбати повну платну версію додатка.
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Рисунок 1.2 – Скриншот додатку «Добре Бачу»

Простий інтерфейс з рекламою, але не розбитий на підкатегорії

роботи.  При  переході  по  панелі  на  категорії,  видно  помилки  в

оформленні самої сторінки (поганий розподіл по параметрам монітору),

час від часу додаток виконує незрозумілі дії (відбувається накладення

звуку однієї вправи на іншу ). Загалом додаток зручний.

Комп’ютерна програма Орбіс

Комп'ютерна програма Orbis  (Орбіс)  [5]  призначена для людей,

що  бажають  контролювати  гостроту  свого  зору  на  домашньому

персональному  комп'ютері.  Сам  метод  заснований  на  оптотипі

Ландольта: людина, гостроту зору якого ми вимірюємо, бачить кільця з

розривом з однією з чотирьох сторін.

На  сайті  скачування  вказано,  що  після  завантаження  файлу

запускаємо його.  Комп’ютерна програма для перевірки гостроти зору

Orbis (Орбіс) не вимагає установки і запуститься відразу. Проте якщо у

вас не має антивірусника, то вона скачується одразу із вірусами, та не

відкривається. 
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Рисунок 1.3 – Скриншот комп'ютерної програми Орбіс

Простий сірий та загалом не привітній інтерфейс. Додаток 

скачується, при цьому інколи вискакує реклама із сайтів, незрозуміле 

меню. 

1.2 Переваги системи тренування та оцінки зору 

Програмний продукт розроблений на мові програмування C#  та

базою даних зробленою на OpenServer [6].

Має  простий  привітній  інтерфейс,  додаток  відкривається  зі

сторінки  авторизації,  що  свідчить  про  захист  інформації,  після

проходження якої  відображено головну сторінку, де міститься панель

навігації. Додаток включає в себе як проходження тестів для перевірки

зору, так і відображає графіки динаміки показників під час тривалого

використання додатку, тому ви можете слідкувати за своїм здоров’ям, та

за потреби звітувати своєму лікарю - офтальмологу. Для покращення

вашого зору  було  розроблено  вправи,  які  допоможуть  відновити  зір,

розслабитися після тяжкого дня, та дати відпочити вашим очам.   
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Риснок 1.4 – Скриншот розробленого додатку

Додаток безкоштовний, не потребує доступу до інтернету. Та в

будь-який час ви можете переглянути результати. 

Ця програма не є медичною консультацією і не замінює медичне

обстеження. Додаток є універсальним інформаційним навігатором і не

враховує  індивідуальні  чинники  і  особливості  організму  конкретної

людини.

1.3 Методологія оцінки гостроти зору

Так як не було знайдено аналогів по перевірці зору в домашніх

умовах для всієї родини, які могли б одночасно перевіряти зір, вести

динаміку показників і в той же час проходити вправи для поліпшення

зору, то  було  прийнято  рішення  про  створення  нового  програмного

продукту. При  розробці  застосовані  такі  інформаційні  технології,  як

використання  мови  програмування  C# [7].  Він  сприяє  швидкій

швидкості  розробки і  продуктивності  коду. Захист даних реалізована

шляхом  авторизації  користувачів.  Інтерфейс  розроблений  відповідно

таким характеристикам: привабливість, мінімалізм, доступність.
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Розробка програмного продукту для оцінки та  тренування зору

дає  можливість  самостійно  пройти  перевірку  зору  безкоштовно  і  в

домашніх умовах, не виходячи з дому. 

Він дозволяє оцінити зір приблизно, не ставить діагноз, але дає

розуміння  того,  що  необхідно  звернутися  до  лікаря,  і  також  надає

можливість поліпшити зір завдяки запропонованим вправам.

1.3.1 Гострота зору по таблиці Сивцева

На  основі  аналізу  існуючих  аналогів  були  поставлені  наступні

завдання для розробки нового програмного продукту. По-перше, було

прийнято рішення про використання основних методик перевірки зору,

а  саме  перевірка зору  по таблиці  Сивцева,  яка  вважається  найбільш

відомим інструментом для діагностики гостроти зору. Гострота зору є

найголовнішою характеристикою зорового аналізатора [8]. 

Таблиця для перевірки гостроти зору у офтальмолога (окуліста)

відноситься  до  стандартного  набору  діагностики  зору.  В  ній

використовуються 7 букв: «Ш», «Б», «М», «Н», «К», «И», «І» в різних

поєднаннях  (інших  букв  не  зустрічається!).  Дані  знаки,  звані

«оптотипів»,  у кожному рядку дорівнюють по своїй  ширині і  висоті,

зменшуючись  в  розмірах  зверху  вниз [9,10].  На  рис.1.3.1  наведена

таблиця  Головіна-Сивцева,  найбільш  широко  використовувана,

незважаючи на те, що все частіше в клініках користуються проекторами

знаків зарубіжних виробників (можуть показуватися латинські літери,

кільця з розривами тощо).
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Рис. 1.3.1 – Таблиця Сивцева

Таблиця  складається   з  12  рядків  з  буквами  алфавіту [11],  які

зменшуються в кожному наступному рядку зверху вниз. Значення «D»

зліва таблиці свідчить про відстані, з якого людина з нормальним зором

повинен ідентифікувати букви в цьому рядку. Воно варіюється від 2,5

метрів починаючи з нижнього ряду і 5 – для верхнього. Значення «V»

справа таблиці  показує  гостроту зору, якщо людина бачить  рядок на

відстані  5  метрів.  Зір  вважається  нормальним  (1,0),  якщо  людина

бачить останній рядок з відстані 5 метрів [12]. 

Насправді всі дослідження в домашніх умовах досить суб’єктивні

і приблизні. Правильно перевірити зір може тільки лікар-офтальмолог у

своєму кабінеті  при наявності  всієї  необхідної  апаратури. При цьому

перевіряється  кожне  око  окремо,  а  потім  вже  обидва  разом  на  такі

здібності як зір вдалині і поблизу, розрізнення кольорів і полів.
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1.4 Астигматизм

Астигматизм  -  одна  з  найпоширеніших  причин  низького

зору. Часто  астигматизм  поєднується  з короткозорістю (міопічний

астигматизм )  або  з далекозорістю ( гіперметропічний  астигматизм )

[13]. 

Астигматизм  в  перекладі  з  латині  -  відсутність  (фокусної)

точки. Астигматизм виникає внаслідок неправильної (НЕ сферичною)

форми рогівки  (рідше -  кришталика). У нормальному  стані  рогівка  і

кришталик  здорового  ока  мають  рівну  сферичну  поверхню. При

астигматизмі їх сферичність порушена. Вона володіє різною кривизною

за  різними  напрямками. Відповідно,  при  астигматизмі  в  різних

меридіанах  поверхні  рогівки  присутня  різна  заломлююча  сила  і

зображення предмета при проходженні світлових променів через таку

рогівку виходить з спотвореннями. Деякі ділянки зображення можуть

фокусуватися на сітківці, інші - "за" або "перед" нею (бувають і більш

складні випадки). 

В  результаті  замість  нормального  зображення  людина  бачить

спотворене, в якому одні лінії чіткі, інші - розмиті. 

Фахівці  розрізняють  рогівковий  і  кришталиковий

астигматизм . Але вплив рогівкового астигматизму на зір більше, ніж

кришталикових,  так  як  рогівка  має  більшу  заломлюючої

здатністю. Різниця  в  ламанні  найсильнішого  і  самого  слабкого

меридіанів характеризує величину астигматизму в діоптрій. Напрямок

меридіанів  буде  характеризувати  вісь  астигматизму,  виражену  в

градусах [14].

Фахівці виділяють три ступені астигматизму: 

• астигматизм слабкого ступеня - до 3 D; 

• астигматизм середнього ступеня - від 3 до 6 D; 

http://www.excimerclinic.ru/long-sight/
http://www.excimerclinic.ru/myopia/
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• астигматизм високого ступеня - вище 6 D. 

За природою виникнення астигматизм поділяють на вроджений і

набутий. 

•  Вроджений астигматизм -  до 0.5 D зустрічається у більшості

дітей  і  відноситься  до  "функціонального",  тобто  такий  вид

астигматизму  не  впливає  на  гостроту  зору  і  на  розвиток  його

бінокулярності. Однак якщо астигматизм перевищує 1 D і більш, то він

значно знижує зір і потребує лікування у вигляді очкової корекції. 

•  Набутий  астигматизм  з'являється  внаслідок  грубих  рубцевих

змін на рогівці після травм, пошкоджень, хірургічних втручань на очах.

1.4.1 Перевірка астигматизму по «променевій фігурі»

Також  було  прийнято  рішення  визначити  астигматизм  за

допомогою  так  званої  «променистою  фігурою»,  що  зображена  на

рис.1.4.1. При астигматизмі після заломлення в оптичній системі ока

світлові промені не сходяться в одну точку, а проектуються на сітківку у

вигляді  декількох  точок,  відрізків  різної  довжини,  кіл  або  овалів.  В

результаті  замість  нормального  зображення  виходить  щось

деформоване і нечітке. Причому людина, що страждає астигматизмом,

однаково  погано  бачить  як  близькі,  так  і  віддалені  предмети.  Суть

перевірки  полягає  в  тому, що  обстежуваний  по  черзі  кожним  оком

вдивляється в певного виду фігуру. У тому випадку, якщо не всі лінії

(промені)  однаково  видно,  серед  сірих,  нечітких  ліній,  або  навпаки,

здаються чорними, то обстежуваному діагностують астигматизм. 
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Рисунок 1.4.1 – «Променева фігура»

1.5 Макулодистрофія ока

Макулодистрофія  сітківки  —  це  прогресуюче  погіршення

критичної  області  сітківки,  званої  макулою.  Це  захворювання

призводить  до  незворотньої  втрати  центрального  зору,  хоча

периферічний зір зберігається. На ранніх стадіях, зір може бути сірим,

туманним або спотвореним [15].

Дегенерація  макули  є  найпоширенішою  причиною  сліпоти  у

людей старше 60.  Вікова макулярна дегенерація  (ВМД) зустрічається

частіше інших форм. 

Дегенерація  макули  підрозділяється  на  атрофічну  (суху)  і

ексудативну  (вологу)  форми.  Атрофічна  форма  більш  поширена  і

становить  70-90%  випадків  захворювання.  Вона  розвивається

повільніше, ніж ексудативна форма і втрата зору при ній менш важка.

При сухій формі макули поступово (з віком) втрачається пігментований

епітелій  сітківки  (темний  шар  клітин  в  задній  частині  ока).  При

ексудативній формі, на сітківці з’являються нові кровоносні судини, які

ростуть і можуть призвести до утворення рубцевої тканини на сітківці. 
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Ексудативна  форма  може  викликати  візуальні  спотворення  і

сприяти появі у полі зору прямих або хвилястих ліній. Пізніше в центрі

зображення з’являється «сліпа» пляма. При даній формі захворювання

прогресує швидше, і втрата зору є більш вираженою.

Інші,  менш  поширені  форми  дегенерації  макули  включають  в

себе:

 Кістоїдна  дегенерація.  Втрата  зору  в  жовтій  плямі  через

утворення кісти в макулярній області.

 Діабетична  дегенерація  жовтої  плями.  Погіршення  макули

внаслідок діабету.

 Стареча дегенерація жовтої плями.

Вікова  макулодистрофія  сітківки  є  частиною процесу  старіння.

Існує більш висока ймовірність розвитку захворювання у жінок, ніж у

чоловіків.

Фактори ризику включають куріння і харчування, багате вмістом

насичених  жирів.  У  курців  ризик  розвитку  дегенерації  макули

приблизно в 2-3 рази вище, ніж у некурящих. Споживання помірних

кількостях червоного вина та продуктів, багатих вітамінами пов’язано з

більш низьким ризиком розвитку хвороби.

Вважається,  що вплив ультрафіолетового (УФ) випромінювання

може  сприяти розвитку  захворювання,  але  це  не  було  доведено.

Головною ознакою дегенерації жовтої плями є зміна центрального зору.

Хворий може скаржитися на розмитість центральній частині картинки

або  на  «сліпі»  плями  по  центру  картинки.  Зображення  можуть

здаватися менше. 

Деякі пацієнти відзначають зміну сприйняття кольору і світла. Ці

симптоми  можуть  з’являтися  раптово  або  розвиватися  поступово.
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Раптова  поява  симптомів  є  показанням  для  негайного  відвідування

офтальмолога.

1.5.1 Решітка Амслера

Наступним найбільш швидким способом перевірки центрального

поля зору був обраний тест  Амслера,  так  як  регулярне проходження

тесту  може  вказати  на  появу  перших  симптомів  вікової  макулярної

дегенерації. 

Вікова  макулярна  дегенерація  (макулодистрофії,  дистрофія

сітківки)  -  це  хронічне  захворювання,  при  якому  вражається

найважливіша область очі - макули (це частина сітківки, яка перебуває

на задньому полюсі очного яблука). Макула відповідає за центральний

зір,  тому  її  нормальна  функція  важлива  для  повсякденних  занять  -

читання, письма, перегляду телевізора, роботи за комп'ютером. 

Якщо  макули  вражена,  це  може  привести  до  появи  зорових

порушень (таких як спотворення ліній, предметів або поява плям в поле

зору).

Суть  тесту  полягає  в  тому,  що  зображення  повинно  бути

однаковим  для  обох  очей,  а  саме,  лінії  повинні  бути  рівними,  без

спотворень і викривлень, що вважається нормою. Інший випадок може

свідчити про паталогічна процесах в центральних відділах сітківки, а

саме про макулодистрофії. На рис. 1.5.1 зображана решітка Амслера, а

на  рис.  1.5.2  відхилення,  тобто  як  має  виглядати  решітка  при

захворюванні на макулодистрофію.
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Рисунок 1.5.1 – Решітка Амслера без паталогій

Рисунок 1.5.2 – Решітка Амслера при паталогії

1.6 Ефективність вправ для покращення зору

Майже всі  проблеми із  зором –  від  напруження  тих  чи  інших

очних м’язів,  які  деформують форму очного яблука. Під час погляду

вдалину  і  розгляданні  предметів  зблизька  участь  беруть  різні

м’язи. Тому  за  короткозорості  очне  яблуко  витягується,  а  за

далекозорості – сплющується. Внаслідок чого чітке зображення ми не

бачимо – фокус виходить не на сітківці, а перед або поза нею.
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Вперше метод відновлення зору за допомогою спеціальних вправ

запровадив  американський  офтальмолог  Вільям  Бейтс  [16]. Зараз  їх

взяли на озброєння й інші популяризатори – Жданов, Норбеков, Панков

–  і  додали  своє.  Однак  принцип  залишається  тим  же  –  потрібно

тренувати м’язи очей, розслаблювати їх, вживати корисною для них їжу.

Щоправда,  всі  ці  методики  не  дуже  популяризують,  мабуть,

виробництво окулярів та лінз набагато вигідніше.

Про відновлення зору за допомогою вправ люди замислювалися

багато  століть  тому.  Індійські  йоги  розробляли  комплекс  вправ  для

очей,  поєднуючи принципи тренування і  розслаблення м’язів.  Тільки

добре відпочили очі здатні працювати в повну силу і забезпечувати ясне

незамутненное зір.

Очам  сучасної  людини  доводиться  багато  напружуватися,  не

останню роль в цьому грає комп’ютер. Щоб зберегти зір нормальним,

необхідно регулярно виконувати прості вправи для м’язів очей. А щоб

поліпшити пильність слід не просто тренуватися, а займатися постійно

і часто.

Багато  лікарі  і  вчені  розробляли  спеціальні  вправи  для

відновлення зору. Ще на початку 20 століття Вільям Бейтс створив свій

авторський метод, що допомагає повернути чіткість і ясність бачення

світу. Система вправ Bates заснована на принципі змінного напруги і

розслаблення очних м’язів.

Завдяки  регулярним  тренуванням  по  методу  Бейтса  зір

відновлюється до одиниці. При цьому не доводиться витрачати багато

часу на заняття і платити величезні гроші, як при операції або лікуванні

препаратами.

Ще одним відмінним комплексом вправ для відновлення зіркості,

вважається  метод  Жданова.  За  його  основу  взято  комплекс  Бейтса,

однак  він  доповнено  Ждановим методом позбавлення  від  шкідливих
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звичок (носіння окулярів, також як і куріння, алкоголізм прирівнюється

до шкідливих звичок).

За допомогою  вправ  Жданова  зір  поліпшується  буквально  за

місяць-два  і  люди,  нарешті,  позбавляються  від  окулярів,  які  носили

роками.

Відновити чітке бачення можна також за допомогою спеціальних

комп’ютерних програм. Тепер комп’ютер здатний не тільки посадити

зір, але і відновити його. Їх головна особливість в тому, що вони дуже

зручні  у  використанні,  не  потрібно  запам’ятовувати  або  записувати

техніку виконання вправ, готувати якісь атрибути для занять, потрібно

просто включити програму і виконувати вказівки.

Вправи для очей рекомендується робити двічі в день, як мінімум.

Один  комплекс,  як  правило,  займає  всього  п’ять  хвилин,  при  цьому

користі він приносить величезна кількість.

Висновки до розділу 1

Проаналізувавши  велику  кількість  методів  перевірки  зору,  ми

прийшли  до  висновку,  що  при  виконанні  роботи  необхідно

використовувати  такі  методи:  визначення  гостроти  зору  по  таблиці

Сівцева, перевірка на астигматизм за допомогою «променевої фігури»,

визначення макулодистрофії по решітці Амслера.  Головним критерієм

вибору саме цих методів була ефективність, точність та достовірність

результатів.
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РОЗДІЛ 2  ПРОГРАМНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІ

ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОГРАМНОГО

ПОДУКТУ

2.1 Фреймворк .NET Framework

2.1.1 Фреймворк

Фреймворк  (англ.  framework  -  каркас,  структура)  -  структура

програмної системи; програмне забезпечення, що полегшує розробку і

об'єднання  різних  компонентів  великого  програмного  проекту.

Вживається також слово «каркас», а деякі автори використовують його

в якості основного. Можна також говорити про каркасний підхід як про

підхід  до  побудови  програм,  де  будь-яка  конфігурація  програми

будується з двох частин: перша, постійна частина - каркас, не змінний

від  конфігурації  до  конфігурації  і  несе  в  собі  гнізда,  в  яких

розміщується  друга,  змінна  частина  -  змінні  модулі  (або  точки

розширення) [17].

Фреймворк  відрізняється  від  поняття  бібліотеки  тим,  що

бібліотека може бути використана в програмному продукті просто як

набір  підпрограм  близької  функціональності,  не  впливаючи  на

архітектуру  програмного  продукту  і  не  накладаючи  на  неї  ніяких

обмежень. У той час як каркас диктує правила побудови архітектури

програми,  задаючи  на  початковому  етапі  розробки  поведінку  за

умовчанням,  каркас,  який  потрібно  буде  розширювати  і  змінювати

згідно зазначеним вимогам . Приклад програмного фреймворка - CMF

(Content  Management  Framework),  а  приклад  бібліотеки  -  модуль

електронної пошти. Також, на відміну від бібліотеки, яка об'єднує в собі

набір  близької  функціональності,  каркас  може містити  в  собі  велике

число різних за тематикою бібліотек [18].
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2.1.2 .NET Framework

Microsoft .Net Framework є  досить популярна  так звана програмна

платформа.  У  загальних  рисах  можна  провести  аналогію  з

відеофайлами,  які  не  будуть  відтворюватися  якщо  в  системі  не

встановлений  потрібний  кодек.  В  даному  випадку  відеофайл  -  це

програма, написана з використанням технології .Net, а кодек - це сама

платформа Microsoft  .Net  Framework.  Причому для роботи програми,

написаної  на конкретній  версії  фреймворка,  потрібна установка саме

цієї версії [19].

Зроблено  це  для  того,  щоб  розробник  міг  максимально

абстрагуватися  від  системного  оточення  на  комп'ютері  користувача.

Його не повинно хвилювати, яка операційна система встановлена, яка

розрядність у процесора - 32-х або 64-бітна, яка у нього архітектура і

т.д. Для запуску програми досить щоб під цю систему існувала і була

встановлена реалізація .Net Framework. Цю особливість можна вважати

перевагою  даного  фреймворку. Для  операційних  систем  Windows

розробкою  платформи  займається  її  творець,  компанія  Microsoft.

Існують  також  незалежні  реалізації,  перш  за  все  це  Mono  і

Portable.NET,  що  дозволяють  запускати  програми  .Net  на  інших

операційних системах, наприклад на Linux.

Архітектура  .Net  Framework представляє  собою  платформу,  яка

складається з двох частин. Основою є виконуюче середовище Common

Language Runtime (CLR), яке може виконувати як звичайні програми,

так і серверні додатки. 

Друга,  не менш важлива частина,  це бібліотека класів Framework

Class Library (FCL), що містить в собі безліч компонентів для роботи з

базами даних, мережею, введенням / виводом, файлами, призначеним

для  користувача  інтерфейсом  і  т.д.  Це  дозволяє  розробнику  не
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займатися  низькорівневим  програмуванням,  а  використовувати  вже

готові класи.

До  важливих  частин  бібліотеки  класів,  які  використовувались

можна віднести:

 Windows Forms -  відповідає  за  розробку  графічного

інтерфейсу. Фактично є обгорткою над Win32 API.

 ADO.NET  -  надає  доступ  даними.  В  основному

використовується для роботи з базами даних.

 Language Integrated Query (LINQ) -  реалізація  мови запитів,

що нагадує по синтаксису SQL в програмах на .Net.

Однією з основних ідей та головною перевагою, закладеної в .Net, є

сумісність  різних  частин  програми,  які  можуть  бути  розроблені  на

різних мовах. Наприклад програма, написана на C # може звернутися

до методу  з  бібліотеки,  написаної  на  Visual  Basic  .NET, або клас  на

Managed C ++ може бути успадкований від класу на Delphi .Net [13].

2.3  Мова програмування C#

Серед  великої  кількості  мов  програмування  найбільш

розповсюдженими  у  професіоналів  є  мови  з  так  званим C-подібним

синтаксисом.  Сюди  можна  віднести  C  та  C++,Java, PHP. Створюючи

нову мову C# її розробники значно вдосконалили саме синтаксис мови

С++. Головним чинником вибору саме цієї мови програмування було те,

що мова C# значно простіша в сприйнятті та надзвичайно зручна для

професійного програмування. 

Мова  доповнена  значною  кількістю  зручних  засобів  та

грандіозною  бібліотекою  підпрограм  (класів).  Застереженням  від

помилок,  що  дуже  важливо  при  навчанні  є  інтегрований  в  мову

«збірник сміття». Мова повністю об’єктно-орієнтована.
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Переваги використання мови C# [19] :

 C# створювався  паралельно  з  каркасом Framework  .Net  і  повною

мірою враховує всі його можливості - як FCL, так й CLR;  

 C# є потужною об'єктною мовою з  можливостями спадкування й

універсалізації;

 Завдяки  каркасу  Framework  .Net,  що  стали  надбудовою  над

операційною  системою,  ми  одержуємо  ті  ж  переваги  роботи  з

віртуальною машиною, що й програмісти Java;

 Ефективність  коду  навіть  підвищується,  оскільки  виконавче

середовище CLR являє собою компілятор проміжної мови, у той час як

віртуальна Java-машина є інтерпретатором байта-коду;  

 Потужна бібліотека каркасів підтримує зручність побудови різних

типів додатків на C#, дозволяючи досить просто зберігати й одержувати

інформацію з бази даних й інших сховищ даних;

 Реалізація, що сполучає побудову надійного й ефективного коду, є

немаловажливим чинником та перевагою мови C#.

2.4  SQL мова

2.4.1 SQL

SQL являє собою структуровану мову запитів.  Це - мова,  яка дає

можливість  створювати і  працювати в реляційних базах даних,  що є

наборами пов'язаної інформації, що зберігається в таблицях.

Особливість запросів цієї мови полягає в тому, що вони орієнтовані

більшою мірою на кінцевий результат обробки даних, ніж на процедуру

цієї  обробки.  SQL сама  визначає,  де  знаходяться  дані,  які  індекси  і

навіть  найбільш  ефективні  послідовності  операцій  слід

використовувати для їх отримання: не треба вказувати ці деталі в запиті

до бази даних [20].
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В мову SQL в якості складових частин входять:

 мова маніпулювання даними (Data Manipulation Language, DML);

 мова визначення даних (Data Definition Language, DDL);

 мова управління даними (Data Control Language, DCL).

Є багато варіантів мови SQL, але у них всіх основні команди майже

однакові. Також існує і багато СУБД, але основними з них є: Microsoft

Access,  Microsoft  SQL  Server,  MySQL,  Oracle  SQL,  IBM  DB2  SQL,

PostgreSQL та Sybase Adaptive Server SQL.

2.4.2 OpenServer

Open Server -  це портативний локальний  WAMP /  WNMP сервер,

який  має  багатофункціональну  керуючу  програму  і  великий  вибір

підключених компонентів [21].

Програмний комплекс має  багатий  набір  серверного  програмного

забезпечення,  зручний,  багатофункціональний продуманий інтерфейс,

має  потужні  можливості  з  адміністрування  та  налаштування

компонентів.  Платформа широко використовується з метою розробки,

налагодження і тестування веб-проектів, а так само для надання веб-

сервісів в локальних мережах.

Хоча  спочатку  програмні  продукти,  що  входять  до  складу

комплексу, не розроблялись спеціально для роботи один з одним, така

зв'язка стала дуже популярною серед користувачів Windows, в першу

чергу через те, що вони отримували безкоштовний комплекс програм з

надійністю на рівні Linux серверів.

Головною  перевагою  Open  Server  полягає  в  незалежності  від

робочого місця. Звичайний розробник часто залежить від конкретного

комп'ютера, від операційної системи і програм встановлених на цьому

комп'ютері, і навіть від будинку або офісу, де знаходиться цей 



Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

80
ЛД21.2111.1300.1732.ПЗ

комп'ютер. Open Server покликаний звільнити вас і ваші програми від

подібних  незручностей,  він  зробить  вас  по  справжньому  вільним  і

незалежним.

Він включає набір портативних (що не потребують встановлення)

програм  на  всі  випадки  життя.  І  звичайно  ж  потужну  серверну

платформу, де можливо комфортно займатися розробкою веб-проектів. 

Ще однією із важливих переваг є те, що Open Server - це єдиний

відомий мені проект, в який включений Nginx. Причому тут реалізовано

зручне  підключення  правил  реврайта  через  файли .nxaccess в  корені

домену, а PHP працює в режимі True FastCGI.

Також  у  разі  відсутності  на  комп'ютері  потрібних  системних

компонентів  Open  Server  встановить  їх  сам,  досить  вибрати  в  меню

[Інструменти - Перший запуск] якщо сервер запускається на комп'ютері

вперше.  Це  є  великою  перевагою,  так  як  користувачі  не  повинні

власноруч налаштовувати. 

Висновки до розділу 2

Провівши  аналіз  сучасних  технологій  та  інструментів,  було

прийнято рішення про використання таких програмних засобів: 

 мовою  програмування  було  обрано  C#,  так  як  саме  вона

являється швидкою, ефективною та зручною у використанні, включає

велику кількість корисних бібліотек та утиліт;

 база  даних  MySQL та  портативний  локальний  сервер  Open

Server,  так  як  він  зручний  у  використанні,  і  не  залежить  від  місця

знаходження  користувача.  Головним  критерієм  вибору  серверної

платформи була потужність, яка дає можливість  комфортно займатися

розробкою веб-проектів.
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РОЗДІЛ 3 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ

ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

3.1 Технічне завдання

3.1.1 Предметна область

Предметною  областю  даної  дипломної  роботи  є  програмний

продукт «Система тренування  та  оцінки зору  в  домашніх  умовах» у

вигляді  десктопного додатку, виконаного на  мові  C#  на  робочій  базі

даних на платформі MySQL.

3.1.2 Призначення і область застосування

Програмний продукт «Система тренування та оцінки порушень зору

в домашніх умовах» розроблена на мові C# з використанням БД  

MySQL.  Для впровадження роботи на замовлення в ТОВ «КІТАГ АЙТІ

СЕРВІСЕЗ».

У цьому документі наводиться повний набір вимог до реалізації. 

Даний програмний продукт дозволяє:

1) Швидко оцінити зір людини за допомогою спеціальних методів;
2) Графічно проілюструвати динаміку показників користувача;
3) Покращити зір за допомогою спеціальних вправ, та рекомендацій;

ПП має  власний  GUI –  інтерфейс  і  може використовуватись  в

домашніх умовах для:

 самостійної перевірки зору;
 покращення зору шляхом виконання рекомендованих вправ.
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3.2 Вимоги до роботи

3.2.1 Загальні вимоги

Всі  вимоги  до  програмного  продукту  було  сформовано  перед

початком  реалізації.  А  саме,  необхідно  провести  аналіз  предметної

області,  визначити основні  вимоги до програмного продукту та  його

функції і змоделювати їх, створити програмний продукт.

3.2.2 Вимоги до вхідних даних

Коректне  введення  для  повноцінного  запиту  до  БД:  логін  та

пароль користувача для авторизації.

3.2.3 Вимоги до дизайну додатку

Додаток повинен відповідати наступним вимогам які зазначені 

нижче:

- Мати  вгорі  полегшену  навігаційну  панель,  яка  забезпечує

перехід до основних пунктів додатку;
- Мати форми авторизації та реєстрації;
- Навігаційна  панель  повинна  включати  вкладку  із  тестами,

прогрес та вправи.

3.3.2 Вимоги до мов програмування

Для реалізації  ПП повинні використовуватися мови  C#. Вихідний

код повинен розроблятися відповідно до стандартів.

Для реалізації бази даних використовуємо OpenServer – сервер, який

включає в себе сервер баз даних MySQL.
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3.4 Вимоги до надійності

3.4.1 Вимоги до забезпечення надійного функціонування ПП

Надійне  (стійке)  функціонування  ПП  [22]  має  бути  забезпечене

виконанням Замовником 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.

3.4.2 Відмови через некоректні дії користувачів системи

Відмови ПП унаслідок некоректної дії користувача при взаємодії з

ПП через  GUI –  інтерфейс неприпустимі. У ПП необхідна реалізація

засобів для захисту від некоректного вводу.

3.5 Умови експлуатації
3.5.1 Кліматичні умови експлуатації

Кліматичні умови експлуатації,  при яких повинні забезпечуватись

задані  характеристики,  повинні  задовольняти  вимогам,  що

пред’являються до технічних засобів в частині умов експлуатації.

3.5.2 Вимоги до складу і параметрів технічних засобів

До  складу  технічних  засобів  повинен  входити  ІВМ  –  сумісний

персональний комп’ютер (ПЕОМ), що включає в себе:

1) процесор Intel Core i3, не менше;
2) оперативну пам’ять об’ємом, 2 Гб, не менше;
3) HDD, 40 Гб, не менше;
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4) операційну систему Windows 7, або більш пізню версію;
5) Visual Studio 2012 або більш пізні версії;
6) Open Server 5.2.4 або більш пізні версії.

3.5.3 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

Вимоги до сумісності з іншими платформами не застосовуються, 

програмна сумісність з різними середовищами не вимагається. 

3.5.4 Вимоги до програмних засобів, які використовуються ПП
Системні програмні засоби, що використовуються ПП, повинні бути

представлені ліцензійною локалізованою версією операційної системи

Windows 7 (або пізнішої версії) і  Visual Studio 2012 (або більш  пізні

версії), OpenServer 5.2.4 (або біль пізні версії).

3.5.5 Вимоги до захисту інформації ПП

Вимоги  до  захисту  інформації  та  ПП  пред’являються,  захищена

паролем та логіном користувача.

3.5.6 Спеціальні вимоги

ПП повинен забезпечувати роботу одного користувача за допомогою

GUI – інтерфейсу. 

3.6 Стадії та етапи розробки

3.6.1  Стадії розробки

Розробка повинна бути проведена [23] відповідно стадіям:

1) системний аналіз та аналіз вимог;
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2) проектування;

3) кодування;

4) тестування та налагодження ПП;

5) розробка документації;

6) оформлення дипломної роботи.

3.6.2. Етапи розробки

На  стадії  системного  аналізу  та  аналізу  вимог  повинно  бути

сформоване технічне завдання.

На стадії проектування повинно бути виконані перераховані нижче

етапи робіт:

1) розробка  IDEF0, DFD,  Statechart, Activity,  Sequence,

Component діаграми;
2) розробка діаграми класів;
3) розробка USE – CASE діаграми за допомогою мови UML;

На стадії кодування повинні бути виконано:

1) реалізація спільного інтерфейсу ПП в Visual Studio;

2) реалізація алгоритму програми.

3)  реалізація БД;

4)  об'єднання модулів в один ПП.

На  стадії  тестування і  налагодження  роботи  ПП  проводиться

випробування системи на наявність помилок, достовірність роботи всіх

підсистем  і  системи  в  цілому,  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;
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2)  оформлення  усіх  результатів  діяльності  (діаграм  та  схем)  на

етапі проектування;

3) оформлення результатів етапів кодування;

4) оформлення посібника користувача.

На стадії оформлення дипломної роботи проводиться підведення

підсумків та опис результатів усіх виконаних робіт. 

3.7 Вимоги до приймання та здачі роботи

Робота виконана згідно вимог методичних вказівок.

3.7.1 Порядок надання дистрибутива

Після закінчення розробки необхідно надати дистрибутив системи у

складі:

– архів з вихідними кодами всіх програмних модулів;
– структуру проектної бази даних.

Дистрибутив надається на CD-диску у вигляді файлового архіву.

 3.8 Проекутвання ПП

3.8.1 Контекстна діаграма

    IDEF0  —  Function  Modeling  —  методологія  функціонального

моделювання і графічного описання процесів, призначена для 

формалізації і опису бізнес-процесів. Особливістю IDEF0 є її акцент

на ієрархічне представлення об'єктів, що значно полегшує розуміння

предметної  області.  В  IDEF0  розглядаються  логічні  зв'язки  між

роботами, а не послідовність їх виконання в часі. Контекстна діаграма

– діаграма, що описує систему в цілому, яка зображена на рис. 3.8.1.
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Рисунок 3.8.1 - Контекстна діаграма

     Дана діаграма в загальному вигляді описує процес розробки додатку.

В якості вхідних даних вимоги, база даних з інформацією користувача

та  існуючі  аналоги.  Керування  здійснюється  ГОСТами  [24]  та

класифікаторами.  В  якості  механізмів  виступають  програмне

забезпечення  для  бази  даних  MySQL,  середовище  розробки  Visual

Studio та ПК. На виході ми отримуємо програмний продукт.

 3.8.2 Діаграма декомпозиції першого рівня

     Діаграма декомпозиції – діаграма, що відображає окремі структурні 

елементи і зв’язки між ними. На рис. 3.8.2 зображена дыграма 

декомпозиції першого рівня.
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Рисунок 3.8.2 - Діаграма декомпозиції I рівня

Головні процеси розробки додатку :

 Аналіз;
 Розробка моделі;
 Тестування;
 Реалізація.

 Після завершення процесу в першому блоці ми отримуємо звіт про

існуючі  аналоги  та  аналіз  щодо  створення  ПП [25].  Другий  процес

формує модуль додатку, після чого можлива альфа версія. Третій блок

тестування  свідчить  про  свторення  бета  версії.  Четвертий   після

проведення тестування та створення бета версії йде реалізація ПП. На

виході ми маємо готовий працюючий додаток.

3.8.3 Use Case

     Use Case або Діаграма прецедентів — діаграма, на якій зображено

відношення  між  акторами  та  прецедентами  в  системі.  Діаграма

прецедентів є графом, що складається з множини акторів, прецедентів

(варіантів використання) обмежених границею системи (прямокутник),
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асоціацій між акторами та прецедентами, відношень серед прецедентів,

та  відношень  узагальнення  між  акторами.  Діаграми  прецедентів

відображають  елементи  моделі  варіантів  використання,  що  можна

побачити на рис.3.8.3.

Рисунок 3.8.3 - Use Case Diagramm

     

В результаті аналізу були виділені такі актори: «Користувач», 

«Розробник». Дії кожного актора залежать від його виду.

Операції:

 Авторизація;

 Реєстрація;
 Проходження першого методу перевірки зору;
 Проходження другого методу перевірки зору;
 Проходження третього методу перевірки зору;
 Введення результату тесту;
 Перегляд результатів;
 Проходження вправ для покращення зору;
 Доступ до налаштувань шрифту;
 Доступ до бази даних;
 Додавання користувача;
 Присвоєння ID в базі даних;
 Інформація о користувачах;
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3.8.4 Statechart Diagramm

     Statechart  Diagramm або Діаграма  станів  відображає  скінчений

автомат   у   вигляді   графу,  вершинами   якого   є   стани   об’єкта,

поведінка  якого  моделюється,  а  переходами  –  події,  які  переводять

об’єкт,   який   розглядається,   з   одного  стану  в  інший.  При  цьому

вважається,  що  час  перебування  об’єкта  в   певному  стані  набагато

більший за час, необхідний для переходу з одного стану в інший, тобто

переходи  між  станами  здійснюються  миттєво.  На  рис.  3.8.4  можна

побачити діграму стану частини авторизації користувача.

Рисунок 3.8.4 -  Statechart Diagram (авторизація користувача)

 3.8.5 Class Diagramm

     Class Diagramm або Діаграма класів – головний тип діаграм UML

[26],  які  відображають   логічну  структуру  програмної   системи   та

суттєво   впливають   на   процес   генерації   програмного   коду.

Основними елементами  діаграми  класів    є  безпосередньо  класи

(classes)  та  відношення  між  ними (relations). 

     Клас   –   сукупність   логічних   об’єктів,   які   мають   схожі

характеристики  і  відрізняються однаковою  поведінкою. На рис. 3.8.5

можна побачити діаграму класів.
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Рисунок 3.8.5 - Class Diagramm

     На даній діаграмі приведено діаграму класів. Класи тут пов’язані

наслідуванням, агрегацією, та композицією.

3.8.6  Activity Diagramm

   Activity  Diagramm  або  Діаграма   діяльності   відображають

послідовність  дій,   що  виконується  в  процесі  реалізації   певного

варіанта   використання   або   функціонування   системи   в   цілому.

Діаграми  діяльності  є аналогом  блок-схеми  будь-якого  алгоритму.

Вони,  як  і  діаграми  станів  та  переходів,  відображаються  у вигляді

орієнтованого графу, вершинами якого є  дії, а ребрами – переходи між

діями. На рис. 3.8.6 зображена діаграма діяльності.
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Рисунок 3.8.6 - Activity Diagramm

    У першій діаграмі зображено алгоритм ініціалізації. Йде запуск 

програми  ініціалізація групи, якщо все правильно то програма 

активується, якщо ні, то необхідно ввести дані ще раз. Якщо аккаунту не 

існує, то необхідно зареєструватись. Якщо вже є зареєстрований акаунт, 

після з’єднання вмикається форма, на якій можна обрати метод для 

перевірки зору. Для кожного методу необхідно ввести необхідні данні. 

Після чого можна переглянути результат проходження тестів та пройти 

вправи для покращення зору.
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3.8.7 Sequence Diagramm

Sequence  Diagramm  або  Діаграма  послідовності  —  діаграма

послідовності  відображає  взаємодії  об'єктів  впорядкованих  за  часом.

Зокрема, такі діаграми відображають задіяні об'єкти та послідовність

відправлених повідомлень в часовій шкалі. На діаграмі послідовностей

показано у вигляді  вертикальних ліній різні  процеси або об'єкти,  що

існують  водночас.  Надіслані  повідомлення  зображуються  у  вигляді

горизонтальних ліній, в порядку відправлення. На рис. 3.8.7 зображено

діаграму послідовності.

 : User : User FormForm Choose methodChoose method Сonclusions 
tab

Сonclusions 
tab

Tab exercises to 
improve vision

Tab exercises to 
improve vision

1: open form

2: switch to tab

5: Enter result

6: Enter date

3: Enter distance

11: go to the Output tab and display the results

12: save data to the databases

4: passing the test

7: passed data

8: output data

9: switch to tab

10: passing

Рисунок 3.8.7 - Sequence Daigramm
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3.8.8  Component Diagramm

      Component  Diagramm  або  Діаграма   компонентів   відображає

фізичне   представлення   програмної  системи  у  вигляді  сукупності

елементів, які  називають компонентами (components).

Рисунок 3.8 - Component Diagramm

Висновки до розділу 3

Проектування відбувалося поетапно, починаючи з опису системи

в цілому, а саме на контекстній діаграмі, та білш детально на діаграмі

декомпозиції. 

Було  зображено  діаграма  прецендентів,  яка  відображає  акторів

системи та їх взаємозв’язок.

Для  зображення  логічної  структури  системи  було  створено

діаграму класів. Також було створено діаграму дяльності, послідовності

та компонентів для кращого розуміння роботи програмного продукту.
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РОЗДІЛ 4 СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ ТА РОЗРОБКА

ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

4.1 Розробка бази даних 

Для розробки адміністративної панелі та бази даних було вибрано

два  програмних  забезпечення:  Visual Studio та  Denwer.  Була

встановлена  2015  версія  Visual Studio,  яка  вважається  найбільш

стабільною та 5 версія Denwer, яка має підтримку phpMyAdmin 3.5, які

в свою чергу мають найбільш сучасний функціонал. 

Переваги  Visual Studio IDE перед іншим подібним програмним

забезпеченням:

– підтримка  багатьох  цільових  платформ:  окрім  базової  Windows

з'явилась можливість будувати проекти для IOS та Android;

– Visual Studio побудована в архітектурі, що підтримує можливість

використання  доповнень  (Add-Ins),  —  плагінів  від  сторонніх

розробників,  що  дозволяє  розширювати  можливості  середовища

розробки;

На  початковому  етапі  було  створено  базу  даних,  завдяки

вбудованому  в  Denwer веб-додатку  для  керування  базами  даних

phpMyAdmin. Далі було розроблено зовнішній вигляд адміністративної

панелі. 

Останній  і  найскладніший  етап  полягав  в  створені  захисту

адміністративної  панелі  та  створені  зв’язків  між  адміністративною

панеллю та базою даних. Все це було написано завдяки  PHP та  SQL

мові.  В процесі  розробки було написано безліч функцій та класів, а

також  SQL запити.  Частину  написаного  коду  можна  переглянути  у

додатку А. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Android
https://uk.wikipedia.org/wiki/IOS
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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4.2 Загальний опис бази даних

Додаток та БД були створені  за допомогою набору дистрибутивів

Denwer, який в свою чергу містить в собі веб-додаток для  керування

базами  даних  phpMyAdmin.  phpMyAdmin -  веб-додаток  з  відкритим

кодом, написаний на мові PHP і представляє собою веб-інтерфейс для

адміністрування  СУБД MySQL.  phpMyAdmin дозволяє  через  браузер

здійснювати адміністрування сервера MySQL, запускати команди SQL і

переглядати вміст таблиць і баз даних. Додаток користується великою

популярністю у веб-розробників,  оскільки  дозволяє  управляти  СУБД

MySQL без безпосереднього введення SQL команд, надаючи дружній

інтерфейс.

База  даних  [17]  складається  з  чотирьох  таблиць:  «exercises»,

«astigmatism_result»,  «users»,  «sivtsev_result».  Нижче  показаний

рисунок,  який  графічно  описує  структуру  створеної  бази  даних.

Рисунок 4.2.1 показує усі поля таблиці, їх тип даних, а також розмір. 

Рисунок 4.2.1 – Структура бази даних
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4.2.1 Таблиця «exercises»

Таблиця  містить  інформацію про вправи для  покращення зору.

Структура  таблиці показана в табл. 4.3.1.

Таблиця 4.3.1 – Структура таблиці «exercises»

Поле Тип Опис

id int Ідентифікатор

describes text Опис вправи

name varchar Назва вправи

timer tinyint Таймер для проходження вправи

4.2.2  Таблиця  «astigmatism_result»

Таблиця містить результати проходження тесту на астигматизм.

При  проходженні  тесту  необхідно  занести  у  відсотках  кількість

променів, які видно не чітко. Структура  таблиці показана в табл. 4.3.2.

Таблиця 4.3.2 – Структура таблиці «astigmatism_result»

Поле Тип Опис

id int Ідентифікатор

user_id int Ідентифікатор користувача

date date Дата проходження тесту

percent double Результат  проходження  тесту  у  вигляді

проценту

type int Тип

4.2.3  Таблиця  «users»



Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

80
ЛД21.2111.1300.1732.ПЗ

Таблиця містить  інформацію про користувачів.  При авторизації

необхідно  ввести  логін  та  пароль  користувача.  При  успішній

авторизації  відбувається  вхід  до  додатку,  або  ж  є  можливість

зареєструвати нового користувача. Структура  таблиці показана в табл.

4.3.3.

Таблиця 4.3.3 – Структура таблиці «users»

Поле Тип Опис

id int Ідентифікатор

login varchar Логін користувача

pass varchar Пароль користувача

4.2.4  Таблиця  «sivtsev_result»

Таблиця  містить  результати  проходження  тесту  на  перевірку

гостроти зору по таблиці Сівцева.  Користувач повинен ввести рядок,

який він бачить кожним оком, та дату проходження. Структура  таблиці

показана в табл. 4.3.4.

Таблиця 4.3.4 – Структура таблиці «sivtsev_result»

Поле Тип Опис

id int Ідентифікатор

user_id int Ідентифікатор користувача

date date Дата проходження тесту

left_eye int Результати для лівого ока

right_eye int Результати для правого ока

4.3 Захист додатку

Вхід до додатку  захищено логіном та паролем. При спробі увійти

до програми користувача буде переключено до вікна авторизації (рис.
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4.3.1). Користувача буде допущено тільки за умови, що ім’я та пароль

співпадають з даними у базі даних. Пароль підлягає хешуванню, тож

пароль неможливо підібрати вручну, або побачити у базі даних. 

Рисунок 4.3.1 – Вікно авторизації користувача

4.4 Керівництво користувача

4.4.1 Як встановити ПП

Щоб  встановити  даний  ПП,  необхідно  встановити  на  своєму

комп’ютері  программу  Open Server,  для  ведення  БД.  Та  запускати

щоразу, як використовується ПП. 

4.4.2 Як зробити резервні копії БД

Щоб зробити резервні копії БД, необхідно ввести у вікні браузера

посилання  http://localhost/openserver/phpmyadmin,  ввести  логін  «root»,

обрати  у  лівій  панелі  «zrenie»  та  зробити  експорт необхідних  даних

(див. рис. 4.4.2).
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Рисунок 4.4.2 – Спосіб створення резервної БД.

4.5Інструкція для користувача

При  запуску  ПП  відкривається  вікно  авторизації,  де  необхідно

ввести логін та пароль для входу в систему, або ж зареєструватися, як

новий користувач, що зображено на рисунку 4.5.1 – 4.5.2.

           Рисунок 4.5.1 – Вікно авторизації
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Рисунок 4.5.2 – Вікно реєстрації

 

Після  реєстрації,  користувач  має  змогу  перевірити  зір  трьома

методами, або одним із них та пройти вправи для покращення зору. 

Блок  «Пройти тесты» містить три тести, які можна пройти. Для

перевірки гостроти зору по таблиці Сівцова необхідно ввести відстань,

з якої буде проводитись перевірка, ширину таблиці, та дату проведення.

Після перевірки зору необхідно ввести результати, а саме номер рядка,

який користувач правильно прочитав для кожного ока та занести дані у

БД,  натиснувши  кнопку  «Занести  данные».  Робота  виконання

зображена на рис. 4.5.3.

Рисунок 4.5.3 – Проходження тесту по таблиці Сівцова
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Для  перевірки  на  астигматизм,  необхідно  ввести  кількість

спотворених  ліній  та  дату  проходження,  та  занести  дані  у  БД,

натиснувши  кнопку  «Внести  данные».  Результат  виконання  роботи

зображено на рис. 4.5.4. 

             Рисунок 4.5.4. Результат перевірки на астигматизм.

Для перевірки на макулодистрофію, необхідно ввести результат

перевірки  та  дату  проходження,  та  занести  дані  у  БД,  натиснувши

кнопку  «Внести  данные».  Результат  виконання  роботи  зображено  на

рис. 4.5.5.

Рисунок 4.5.5 - Результат перевірки на макулодистрофію
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Для  перегляду  динаміки  показників  можна  вивести  графіки

методів у відповідному вікні, обравши тип діаграми та метод для якого

бажаєте переглянути результат. Результат виконання роботи зображено

на рис. 4.5.6.

Рисунок 4.5.6 - Результат виводу динаміки показників

Для проходження вправ необхідно обрати відповідну вкладку та

пройти  вправи,  слідуючи  інструкції.  Деякі  вправи  передбачають

таймер,  який  можна  ввімкнути.  Результат  роботи  зображено  на  рис.

4.5.7.

Рисунок 4.5.7 - Результат проходження вправ
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Розроблений ПП включає вправи для дітей, проходження яких

можливе лише під наглядом дорослих. На екрані зображені малюнки,

які  необхідно  співставити  із  базовою  картинкою,  яка  знаходиться

всередині. Обирати необхідно до тих пір, поки зелена лінія не дійде до

кінця. При неправильному виборі малюнку, відсотки мінусуються.  На

рис.4.5.8 зображено результат роботи.

Рисунок 4.5.8 – Результат проходження вправ для дітей

Програма передбачає зміну налаштування шрифту у вкладці

«Настройки», в якій можна обрати розмір шрифту та стиль, відповідно

до своїх побажань. Результат вкладки зображено на рис.4.5.9.
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Рисунок 4.5.9 – Результат зміни налаштувань

4.6Підказки ПП

Біля кожного тесту вказана інструкція для проходження, а ПП – має

відповідну повну документацію.

Висновки до розділу 4

В даному розділі було розглянуто створення БД та її структуру. 

В розробленому керівництві користувача для даного ПП розглянуто

всі етапи від установки та початку роботи до завершення та всі режими

роботи. Наведені правила користування ПП, які зменшать ймовірність

виникнення помилок під час роботи ПП.
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РОЗДІЛ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1 Вступ

В ході написання дипломної роботи було розроблено програмний

продукт  (ПП)  за  темою  «Система  тренування  та  оцінки  порушень

зору». Даний ПП призначений для перевірки зору за допомогою різних

методів та покращення зору, виконуючи вправи. 

Проводиться  аналіз  умов  праці  у  виробничому  приміщенні,

виявляються недотримання норм, що встановлені законодавством, що

може загрожувати небезпекою для життя користувача при експлуатації

даної  програмної  системи.  Задачею  даного  розділу  є  виявлення

небезпечних  та  шкідливих  виробничі  факторів  і  ступінь  їх

небезпечності.

5.2 Загальна характеристика об'єкту та умови його експлуатації

Кабінет  офтальмолога  представляє  собою  сухе,  не  запилене

приміщення, підлога вкрита лінолеумом та не проводить електричний

струм, присутні вікна та двері, освітлення природне (вікна, виходять на

схід) та штучне [27]. Загалом, у приміщенні відсутні шкідливі речовини

та сильні вібрації.

Таблиця 5.2.1 – Характеристики приміщення

Параметри Кількісна і візуальна характеристика

Розміри приміщення 3500 (мм) × 6500 (мм) × 4000 (мм)

Кількість працюючих 2 чол.
Площа 3,5 (м) × 6,5 (м) =  22,75 (м2)
Об'єм кабінета 3,5 (м) × 6,5 (м) × 4,0 (м) = 91,0 (м3)
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Таблиця 5.2.2 – Характеристики ПК Impression Ultra A0311

Короткі  технічні
характеристики

AMD LIano A6-3650 (2.06 (ГГц))/ RAM 2
(ГБ) / HDD 500 (ГБ) / ATI Radeon HD6530
/ DVD+/-RW 

Процесор
Чотирьох’ядерний  AMD LIano A6-3650
(2.6 (ГГц))

Об’єм оперативної пам’яті 2 (ГБ)
Тип пам’яті DDR3-1333
Тип  відеокарти  та  об’єм
відеопам’яті

Інтегрована, ATI Radeon HD6530

Об’єм HDD 500 (ГБ)
Оптичний привід DVD-RW

Таблиця 5.2.3 – Характеристики рідкокристалічного монітору Philips E-
line 227E3LSU/00 LED, що буде застосовуватись для перевірки зору.

Розмір дисплею 21.5 "
Ключові технології LED-підсвітка
Відношення сторін 16:9
Яскравість дисплею 250 (кд/м²)
Розмір пікселя 0.248 (мм)
Максимальне розширення дисплею 1920 x 1080

Споживана потужність
В активному режимі: 18,5 (Вт)
В режимі очікування: 0,5 (Вт)

Габарити монітору, маса

Розміри:
З підставкою: 534 x 408 x 216 (мм)
Без підставки: 534 x 336 x 41 (мм)
Маса:
З підставкою: 3,68 (кг)
Без підставки: 3,46 (кг)

За допомогою санітарних норм ДНАОП 0.00-1.31-99 [28] визначимо

відповідність кабінету. План та розміри кабінету вказані на рис.5.1.
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Рисунок 5.1. (1 - стіл лікаря; 2 - стілець офісний; 3 - робоче місце
лікаря-офтальмолога (стіл для приборів та інструментів поворотний,

крісло пацієнта); 4 - стілець; 5 - стілець винтовий; 6 - шкаф
медичний;7 - холодильник побутовий; 8 - умивальник керамічний; 9 -

офтальмоскоп; 10 - таблиця; 11 - столик для офтальмологічних
приборів; 12 - столик маніпуляційний; 13 – світлозахисна завіса.)

В  таблиці  5.2.4  наведено  порівняння  нормативних  параметрів  з

реальними згідно з нормами ДСанПіН 3.3.6.042-99, ДСанПіН 3.3.2.007-

98. 
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Таблиця 5.2.4
Параметр Нормативні

зназзпараметри
Реальні значення

Мінімальна відстань
між робочими місцями

Не менше 1,5 м 1,9 м

Площа, S Не менше 6 м2 11,375 м2

Об'єм, V
Не менше 20 м3 45,5 м3

Фактичні  значення  площі  та  об’єму  на  одного  працюючого

більше  нормативних,  а  також  мінімальна  відстань  між  робочими

місцями відповідає нормі.

5.3.  Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів

У  цьому  пункті  розглядаються  заходи  для  покращення  та

забезпечення  нормалізації  умов  праці  при  роботі  з  розробленим

програмним  забезпеченням  [16].  Небезпечні  та  шкідливі  виробничі

фактори  відповідно  до  ГОСТ  12.0.003-74  [29]  за  природою  дії

поділяються на 4 групи (табл. 5.3.1).

Таблиця 5.3.1 – Небезпечні та шкідливі захисні фактори

Фізичні Хімічні Біологі
чні

Психофізіоло
гічні

Мікроклімат,
освітлення,
шум,
випромінюва
ння,
електронебез
пека,
пожежонебез
пека

Відсутні Відсутн
і

Розумове
перенапруже
ння,
монотонність
праці
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5.4Мікроклімат виробничого приміщення

В  приміщенні  працюють  люди,  які  виконують  роботу  сидячи,  без

фізичного навантаження. Тому таку роботу можна віднести до категорії

1А, тобто із затратами енергії до 139 Вт.

Таблиця 5.4.1 - Порівняння нормативних параметрів мікроклімату на 

робочому місці з реальними

Найменува
ння

параметра

Холодний період Теплий період

Оптим
альна

Факти
чна

Оптим
альна

Факти
чна

Температу
ра, С

22-24 20-25 23-25 24 –
25

Відносна
вологість,

%

40-60 60-70 40-60 40 –
60

Швидкість
руху

повітря,
м/с

0,1 < 0,1 0,1 < 0,1

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.
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Таблиця 5.4.2 -  Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату

Заходи Реалізація
Технічні В

обладнанні
Кулери  блоків  живлення  Impression  Ultra
A0311 та  Philips  E-line  227E3LSU/00 LED,
кулери корпусів, пасивна вентиляція корпусів
ноутбуків через щілини в корпусі.

В
приміщенні

У холодну пору року: опалення (радіатор Мс-
140),  застосування  теплоізоляційного
матеріалу для стін та підлоги. У теплу пору
року: жалюзі.

Організаційні Інструктажі,  перевірка  знань  з  ОП,  вологе
прибирання,  зволоження  або  осушення
повітря, контроль параметрів повітря робочої
зони.

ЗІЗ Не передбачені.

5.5Освітлення

В даному приміщені проводяться роботи із дослідження зображень,

тобто їх класифікація.
 Основна частина роботи відбувається із  зображеннями на  екрані

ноутбуку. Фон програми світлий, розмір об’єктів на моніторі (шрифт

програми) в середньому складає 4 – 6 (пк), тобто 2 – 3 (мм)  та розмір

мінімальних об’єктів  3 (пк)  –  1  (мм),  тому точність  зорової  роботи

середня.  Характеристика  зорової  роботи  наведена  у  табл.  5.5.1.  В

таблиці 5.5.2 наведені наслідки порушення освітлення.

Таблиця 5.5.1 – Джерела та наслідки

№ Джерела Наслідки
1 Пульсація світлового потоку Стробоскопічний ефект
2 Підвищена яскравість світла Головний біль, 

перенапруження очей і як 
наслідок порушення зору 
працівника, втома, 
негативний вплив на ЦНС, 
зниження рівня 
працездатності

3 Брудне віконне скло
4 Неправильне налаштування 

яскравості монітору
5

Зниження контрасту

Таблиця 5.5.2 – Характеристика зорової роботи
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Характерис-
тика зорової

роботи

Найменший
розмір
об’єкту

розрізнення,
(мм)

Розряд
зорової
роботи

Підрозряд
зорової
роботи

Контраст
об’єкта

розрізнення
з фоном

Характеристика
фону

Шрифт

Природнє
освітлення

бокове

Середньої
точності

Понад 0,5
до 1

IV в
Малий

Середній
Великий

Світлий
Світлий
Середній

1 (мм)
2-3

(мм)
4-5

(мм)

1,5

Таблиця 5.5.3 – Заходи для нормалізації параметрів освітлення

Вид захисту Заходи

Технічні
заходи

В обладнанні Поляризаційна  плівка  на  моніторі,  розмір
мінімальних об’єктів розпізнавання 3 (пк) –
1  (мм),  відрегульована  контрастність:
природня,  так  як  динамічна  перевищує.
Відображає  більш  точне  зображення
яскравих частин. Відрегульована яскравість
екрану: (200 кд/ м²). 

У
приміщенні

Природнє освітлення – бокове, 1 вікно на 
схід 
(1,3 (м) × 1,5 (м)), склопакет двокамерний. 
Штучне освітлення – комбіноване 
(світильник ЛПО 2х36 T8 G13, закріплені на
висоті 2,8 (м))

Організаційні заходи Інструктажі, перевірка знань з ОП; перерва 
на
відпочинок, дотримання правил особистої 
гігієни;
контроль  параметрів  освітлення  робочої
зони;  підтримання  чистоти  вікон  та
світильників.

ЗІЗ Антиблікові  окуляри  для  роботи  за
ноутбуком

Кожен  світильник  встановлений  на  відстані  1,5  м  від  стіни.

Комп’ютерна техніка з точки зору освітлення розміщена раціонально.

Існуючих  заходів  і  засобів  для  нормалізації  параметрів  освітлення

достатньо.

5.6 Шум
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Джерела  шуму:  ноутбук,  зовнішній.  Шум  у  кабінеті  є  постійним.

Джерела шуму та наслідки впливу наведені в таблиці 5.6.1.

Таблиця 5.6.1 – Джерела небезпеки та наслідки впливу
№ Джерело небезпеки Наслідок
1 Кулери Impression Ultra

A0311
Негативний вплив на:
- ЦНС. (роздратування, 
стомленість і
як наслідок зменшення
продуктивності праці, 
збільшення
кількості браку, створення
небезпеки;
- серцево-судинну систему;
- органи травлення. (виникає 
гастрит
та язва шлунку);
- інформаційні аналізатори.
(погіршення слуху і 
зменшення
стійкості ясного бачення та 
гостроти
зору, погіршення
кольоросприймання)

3 Жорсткі диски 500 Gb 7200rpm
SATAII

4 DVD-RW Impression
Ultra A0311

5 Зовнішній шум (вулиця та
внутрішній шум)

6

Компресор та вентилятор
кондиціонера

Таблиця 5.6.2 – Заходи безпеки
Вид заходу Засоби подолання небезпеки

Те
хн
іч
ні
за
хо
ди

В
обладна
нні

Кулери, жорсткі диски, оптичні приводи,
компресор та вентилятор є прихованими.

В
приміщ
енні

Поглинання шуму за допомогою гіпсокартонної
оббивки стін.

Організаційні
заходи

Своєчасна чистка корпусу, окремих деталей
апаратного забезпечення, фільтрів кондиціонера
від пилу; контроль параметрів шуму.

ЗІЗ навушники, СОМЗ-1

Таблиця 5.6.3 – Рекомендовані заходи та засоби захисту

Заходи Реалізація
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Технічні
заходи

В обладнанні - Заміна звичайних корпусів ноутбуків 
на звукопоглинальні або 
встановлення звукоізолюючої 
прокладки зі звукопоглинаючої піни 
всередині корпуса;

- поміщення жорстких дисків в 
звукоізолюючі оболонки;

- встановлення кулерів корпусів та 
блоків живлення з термостатичним 
керуванням, з більшою поверхнею 
тепловіддачі та більш тихим 
обертанням лопастей;

- встановлення прокладок та 
ізолюючих пластикових монтажних 
шайб для блоків живлення, кулерів та
жорстких дисків.

Організайційні заходи Встановлення ноутбуків на 
звукопоглинаючі підставки

Існуючих заходів та засобів захисту від шуму достатньо.

5.7Вимірювання та статична електрика

У даному розділі  наведені  джерела небезпечних випромінювань та

наслідки для працівника при тривалому впливі  (табл.  5.7.1),  а  також

заходи та засоби захисту (табл. 5.7.2).

Таблиця 5.7.1 – Джерела випромінювань та статичної електрики
№ Джерело небезпеки Наслідок
1 Електромагнітне

випромінювання від монітора 
та
блоку живлення.

Погіршення зору, зниження
працездатності, головні болі, 
сповільнення
пульсу, порушення діяльності 
серцево-
судинної системи.

2 Електростатичне поле 
внаслідок
поляризації металевих частин
комп'ютера.

Порушення ЦНС, нагрівання 
шкірного
покрову, мимовільне скорочення
м’язів,
відчуття сухості слизових 
оболонок,
алергія.
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Таблиця 5.7.2 – Заходи та засоби уникнення небезпек спричинених 
випромінюванням

Оскільки  електромагнітне  випромінювання  присутнє  в  незначній

кількості (монітор ноутбука виготовлений на основі рідкокристалічної

матриці,  що  не  має  сильного  електромагнітного  випромінювання),  а

інфрачервоні та ультрафіолетові випромінювання відсутні – виконаних

заходів та засобів захисту від нього достатньо.

5.8Електронебезпека

За  ступенем  небезпеки  ураженням  електричним  струмом  дане

приміщення  відноситься  до  приміщень  з  підвищеною  небезпекою.

Джерела небезпеки наведені в таблиці 5.8.1.

Таблиця 5.8.1 – Джерела та наслідки
№ Джерело небезпеки Наслідок
1 Відсутня або пошкоджена 

ізоляція на кабелі
Ураження струмом, що може 
призвести
до електричних опіків, знаків, 
металізації шкіри, 
електроофтальмії, механічних 
ушкоджень, електричного шоку, 
електричного удару, в т.ч. і IV 
ступеня – клінічної смерті.

2 Пошкоджений блок 
живлення

3 Пошкоджений корпус 
ноутбука, монітора 
(оголення деталей 
апаратного забезпечення, що
знаходяться під напругою).

4 Оголена проводка

Заходи Реалізація

Технічні

В
обладнанні

Поляризаційна плівка

В
приміщенні

Жалюзі

Організаційні
Проведення переривів з деяким інтервалом
часу

ЗІЗ
Спеціальні  захисні  окуляри  від
електромагнітного випромінювання
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Таблиця 5.8.2  – Заходи і засоби захисту від ураження електричного 
струму

Вид захисту Засоби подолання небезпеки
Технічні

заходи

норма Прихована та ізольована проводка. Світильники

встановлені  на  висоті  3,4м.  Електричні  блоки

безпеки.  Встановлено  запобіжники  типу

«пробка-автомат». Блоки живлення комп’ютерів

обладнані запобіжниками на 2 А
аварійний Техніка  ввімкнена  в  мережу  через  заземлені

фільтри.  В коридорі  знаходиться  автоматичний

вимикач S203-С 6kA (ABB) на 63A 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 Непередбачені

Апаратне  забезпечення  та  саме  приміщення  знаходяться  в

задовільному стані,  отже,  існуючих  заходів  та  засобів  захисту  від

електротравм достатньо, щоб забезпечити безпечну роботу в кабінеті.

5.9Пожежна безпека

В приміщенні присутні наступні горючі речовини: дерево, пластмаса,

тканина (матеріал жалюзі). Категорію кабінету за вибухонебезпечністю

визначено як В (пожежонебезпечна), а за пожежною безпекою - П-IIа –

у  приміщенні  знаходяться  тверді  горючі  речовини  та  матеріали.

Основні джерела небезпеки на наслідки їх впливу наведені в табл. 16.

Заходи пожежної безпеки наведені в табл. 5.9.1
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Таблиця 5.9.1 – Джерела пожежонебезпеки та наслідки впливу
№ Джерело небезпеки Наслідок
1

Несправності 
електропроводки, розеток

Виникнення  пожежі,  яка
спричиняє  шкоду  технічного
обладнання  та  людського
здоров’я:  негативний  вплив  на
ЦНС,  серцево-судинну,
дихальну  системам,  отруєння
організму,  можливі  летальні
випадки.

Таблиця 5.9.2 – Заходи безпеки

Вид захисту Засоби подолання небезпеки
Технічні

заходи

 У приміщенні  знаходиться  2  вогнегасники  ОУ-5. Вільний

доступ  до  мережних  рубильників  та  вимикачів.  На  стелі

встановлено датчик теплової пожежної сигналізації КИ-1. У

коридорі,  навпроти  реєстратури,  знаходиться  пожежний

кран та рукав. 
Організаційні

заходи

 Інструктаж з пожежної безпеки та періодичний контроль знань

про правила пожежної безпеки. План евакуації при пожежі.

Вільний доступ до вимикача електроживлення. 
ЗІЗ Не передбачені

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».

Висновки до розділу 5

Загалом  приміщення  (кабінет  офтальмолога)  відповідає  нормам  з

охорони праці за винятком декількох випадків, в якості недотримання

норм експлуатації приміщення та небезпечних факторів, відносно яких

належить внести зміни для забезпечення нормальних умов праці.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
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В  результаті  роботи  було  створено  «Систему  тренування  та

оцінки зору в домашніх умовах».

У  відповідності  до  мети  роботи  реалізовано  у  повному  обсязі

наступні задачі:

 проведено ретельне вивчення та підбір методик перевірки та 

тренувань зору;
 проаналізовано аналогові програмні продукти;
 обрано середовище розробки програмного продукту;
 розроблено  технічне  завдання  проекту  та  етапи  проектування

програмного продукту;      
 розроблено базу даних;
 реалізовано відповідні вправи для покращення зору;
 було графічно проілюструвано динаміку показників користувача.

На  даному етапі  програмний продукт вже використовується,  що

підтверджується  актом  впровадження  в  організацію  «KITAG IT

SERVICES».

Результати  та  етапи  розробки  представлені  в  публікації  в  статті

«Настольное пособие для проверки и тренировки зрения» в 10 номері

журналу  «Перший незалежний науковий вісник» (у друці).

Дану  дипломну  роботу  виконано  згідно  з  «Положенням  про

державну атестацію студентів НТУУ «КПІ» [30].
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ДОДАТОК А

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО КОДУ

Метод Амслера
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private void amsler()
        {
            DataTable dt = db.select("SELECT *  FROM 
`astigmatizm_result` WHERE `user_id` = " + CurrentUser.id + " 
AND `type` = 1 Order by `date`");
            chart1.Series.Clear();
            Series ast = new Series("Процент макулодистрофии");
            chart1.Series.Add(ast);
            for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)
            {
                chart1.Series[0].Points.AddY(dt.Rows[i]
["percent"]);
                chart1.ChartAreas[0].AxisX.CustomLabels.Add(new 
CustomLabel(i, i + 2, dt.Rows[i]["date"].ToString().Substring(0,
10), 0, LabelMarkStyle.LineSideMark));
            }
            chart1.ChartAreas[0].AxisX.LabelStyle.Angle = 90;
        }

 Метод Астигматизм

private void astigmatizm()
        {
            DataTable dt = db.select("SELECT *  FROM 
`astigmatizm_result` WHERE `user_id` = " + CurrentUser.id + " 
AND `type` = 0 Order by `date`");
            chart1.Series.Clear();
            Series ast = new Series("Процент астигматизма");
            chart1.Series.Add(ast);
            for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)
            {
                chart1.Series[0].Points.AddY(dt.Rows[i]
["percent"]);
                chart1.ChartAreas[0].AxisX.CustomLabels.Add(new 
CustomLabel(i, i + 2, dt.Rows[i]["date"].ToString().Substring(0,
10), 0, LabelMarkStyle.LineSideMark));
            }
            chart1.ChartAreas[0].AxisX.LabelStyle.Angle = 90;
        } 

Метод Сівцова

private void sivstevTableChart()
        {
            DataTable dt = db.select("SELECT *  FROM 
`sivtsev_result` WHERE `user_id` = "+CurrentUser.id+" Order by 
`date`");
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            chart1.Series.Clear();
            Series left = new Series("Левый глаз");
            Series right = new Series("Правый глаз");
            chart1.Series.Add(left);
            chart1.Series.Add(right);
            for (int i=0; i<dt.Rows.Count; i++)
            {
                chart1.Series[0].Points.AddY(dt.Rows[i]
["left_eye"]);
                chart1.Series[1].Points.AddY(dt.Rows[i]
["right_eye"]);
                chart1.ChartAreas[0].AxisX.CustomLabels.Add(new 
CustomLabel(i, i + 2, dt.Rows[i]
["date"].ToString().Substring(0,10), 0, 
LabelMarkStyle.LineSideMark));
            }
            chart1.ChartAreas[0].AxisX.LabelStyle.Angle = 90;
        }

Метод сохранения теста Сивцева

private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if(db.saveData("INSERT INTO 
`zrenie`.`sivtsev_result` (`id`, `user_id`, `date`, `left_eye`, 
`right_eye`) VALUES (NULL, '"+CurrentUser.id+"', '"+ 
String.Format("{0:yyyy-MM-dd}", dateTimePicker1.Value) + "', 
'"+numericSivtsevLeft.Value+"', 
'"+numericSivtsevRight.Value+"');"))
            {
                MessageBox.Show("Данные сохранены");
                return;
            }
            MessageBox.Show("Ошибка сохранения");
        }

Отображение результата на диаграмме

private void diagramTypes_SelectedIndexChanged(object sender, 
EventArgs e)
        {
            MySeriesChartType type;
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Enum.TryParse<MySeriesChartType>(diagramTypes.SelectedValue.ToSt
ring(), out type);
            foreach (Series sr in chart1.Series)
                switch(type)
                {
                    case MySeriesChartType.Диграмма:
                        sr.ChartType = SeriesChartType.Column;
                        break;

                    case MySeriesChartType.Гистограмма:
                        sr.ChartType = SeriesChartType.Line;
                        break;

                    case MySeriesChartType.Площадь:
                        sr.ChartType = SeriesChartType.Area;
                        break;

                    case MySeriesChartType.Колонки:
                        sr.ChartType = SeriesChartType.Bar;
                        break;
                }

Метод реализации упражнения для детей

private void applyChildren()
        {
            Random rnd = new Random();
            Dictionary<int, int> tmp = new Dictionary<int, 
int>();
            answer = "ch_" + rnd.Next(1, 8);
            tmp.Add(-1,-1);
            int val=-1;
            for (int i=0; i<9; i++)
            {
                while(tmp.ContainsKey(val))
                    val = rnd.Next(0, pictures.Count);
                tmp.Add(val,val);
                PictureBox cmt = 
(PictureBox)this.Controls.Find("ch_"+i,true)[0];
                if (("ch_" + i).Equals(answer))
                {
                    cmt.Image = ch_0.Image;
                }
                else cmt.Image = 
Image.FromFile("Resources\\"+"1"+(val+1)+".png");
                
                //pictures.RemoveAt(val);
            }
        }
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Метод реализации упражнений 

private void applyTest()
        {
            if (exercises == null)
            {
                exercises = db.select("SELECT * FROM 
`exercises`");
            }
            exercisesName.Text = 
exercises?.Rows[currentExercisesNumber]["name"].ToString();
            exrcisesDescription.Text = 
exercises?.Rows[currentExercisesNumber]["describes"].ToString();
            panelSound.Visible = 
(bool)exercises?.Rows[currentExercisesNumber]["timer"];
            if(!panelSound.Visible)
            {
                timer1.Enabled = false;
                timer1.Stop();
                checkBox3.Checked = false;
            }
            switch (currentExercisesNumber)
            {
                case 0:
                    exercisesPict.Image = 
Properties.Resources._1;
                    break;
                case 1:
                    exercisesPict.Image = 
Properties.Resources._2;
                    break;
                case 2:
                    exercisesPict.Image = 
Properties.Resources._3;
                    break;
                case 3:
                    exercisesPict.Image = 
Properties.Resources._4;
                    break;
                case 4:
                    exercisesPict.Image = 
Properties.Resources._5;

                    break;
                case 5:
                    exercisesPict.Image = 
Properties.Resources._6;
                    break;
                case 6:
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                    exercisesPict.Image = 
Properties.Resources._7;
                    break;
            }

            testCounter.Text = (currentExercisesNumber + 1) + 
"/" + exercises.Rows.Count;
        }
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