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Вступ
Відомо, що інформаційні технології (ІТ) зазнали глобального поширення
у всіх галузях: від освіти і до медицини. Сьогодні успіх буде мати той заклад,
який володіє найсучаснішими комп’ютерними технологіями.
Однією з найбільш популярних та таких, що швидко зростає в ІТ є
галузь wearable technology, що в перекладі на українську мову – носимі
технології. Зазвичай це предмети одягу або аксесуари (все те, що людина
може носити на собі), що є одночасно і електронними пристроями. Зазвичай
такого

роду

пристрої

називають

носимими

комп'ютерами

(wearable

computers, wearables) .
Основна перевага таких гаджетів - повна інтеграція в повсякденне
життя, оскільки людина і пристрій взаємодіють постійно. Однак «носимий»
комп'ютер не перетягує на себе увагу користувача , а органічно вписується в
навколишню реальність, лише доповнюючи її.
У всіх випадках будь-який такий пристрій має зв’язок з мобільним
телефоном або комп’ютером. У цьому їм допомагає технологія, яка має назву
Bluetooth Low Energy(BLE)[1]. Бездротова технологія Bluetooth з низьким
енергоспоживанням (Bluetooth low energy, Bluetooth LE, представлена також
як Bluetooth Smart) випущена в грудні 2009 року версія специфікації ядра
бездротової технології Bluetooth, найбільш істотним достоїнством якої є
супермале енергоспоживання. Пристрої, що використовують Bluetooth з
низьким енергоспоживанням, будуть споживати менше енергії, ніж інші
Bluetooth-пристрої попередніх поколінь. У багатьох випадках пристрої
зможуть працювати більше року на одній мініатюрній батарейці.
BLE підходить для підключення до медичних пристроїв, які посилають
низькі обсяги даних і необхідні для роботи на невеликих об’ємах
енергоспоживання протягом тривалого періоду часу.

В медицині BLE-
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технологія знайшла своє застосування при розробці та впровадженні
тонометрів та пульсометрів.
Метою роботи є проведення аналізу існуючих технологій для взаємодії з
wearable technology та розробка мобільного додатку для взаємодії з одним із
таких пристроїв.
Для досягнення поставленної мети були сформовані наступні задачі:
1. Дослідити стан технологій створення мобільних додатків для
взаємодії з wearable technology та виділити ключові направлення їх
впровадження ІТ.
2. Розробити технічне завдання, структуру, інтерфейс та дизайн
мобільного додатку для взаємодії з wearable technology на
прикладі BLE пристрою «iblazr2».
3. Реалізувати

найбільш

ефективний

функціонал

та

дизайн

мобільного додатку за допомогою існуючих методів та засобів
інформаційних технологій.
Об'єкт дослідження: Технології для взаємодії з wearable technology.
Предмет дослідження: Wearable technology BLE пристрій «iblazr2».
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1 ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ДОДАТКІВ ПІД ОПЕРАЦІЙНУ
СИСТЕМУ ANDROID

1.1

Мобільні додатки та операційна система Android

Мобільний додаток – це програмне забезпечення, призначене для роботи
на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях. Багато мобільних
додатків вже установлені на самому пристрої або можуть бути завантажені
на нього з додатків онлайн-магазинів, таких як App Store, BlackBerry App
World та інших.
Раніше мобільні додатки використовувалися для швидкої перевірки
електронної пошти, але їх високий попит призвів до розширення їхніх
призначень і в інших областях, таких як ігри для мобільних телефонів, GPS,
спілкування, перегляд відео та користування інтернетом.
Android — операційна система і та платформа для мобільних телефонів і
планшетних комп'ютерів, створена компанією Google на базі ядра Linux та
підтримується альянсом Open Handset Alliance. Базовим елементом цієї
операційної системи є реалізація Dalvik віртуальної машини Java, і все
програмне забезпечення та застосування спираються на цю реалізацію
Java[9].
Перша версія Android була випущена 23 вересня 2008 року і носила
назву 1.0 Astroboy, а наступна — 1.1 Bender. Від назв на честь відомих
роботів згодом довелося відмовитися через розбіжності з правовласниками. З
2008 року Android пережив численні оновлення, які поступово покращували
операційну систему, додаючи нові функції, та виправляючи помилки у
попередніх випусках.
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1.2

Засоби розробки мобільного додатку під ОС Android

Програми для ОС Android є програмами в нестандартному байт-коді для
віртуальної машини Dalvik.
Google пропонує для вільного завантаження інструментарій для
розробки (Software Development Kit), який призначений для x86-машин під
операційними системами Linux, Mac OS X (10.4.8 або вище), Windows XP,
Windows Vista та Windows 7. Для розробки потрібен Java Development Kit 5
або новіший.
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 Androidзастосунків. Для середовища розробки NetBeans розроблено плагін, який
починаючи з версії Netbeans 7.0 перестав бути експериментальним. Також
існує Motodev Studio for Android, що являє собою комплексне середовище
розробки, засноване на базі Eclipse і дозволяє працювати безпосередньо з
Google SDK[11].
У 2009 році до ADT був опублікований Android Native Development Kit
(NDK), пакет інструментаріїв

і

та бібліотек що дозволяє вести розробку

застосунків мовою С/С++. NDK рекомендується використовувати для
розробки ділянок коду, критичних до швидкості.
Доступнимиі є наступні бібліотеки:
- Bionic (Бібліотека стандартних функцій, несумісна з libc);
- libc (стандартна системна бібліотека мови Сі);
- мультимедійні

бібліотеки

(на

базі

PacketVideo

OpenCORE;

підтримують такі формати, як MPEG-4, H.264, MP3, AAC, AMR,
JPEG та PNG);
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- SGL (рушій двовимірної графіки);
- OpenGL ES 1.0 (рушій тривимірної графіки);
- Surface Manager (забезпечує для застосунків доступ до 2D/3D);
- WebKit (готовий рушій для Web-браузера; обробляє HTML,
JavaScript);
- FreeType (рушій обробки шрифтів);
- SQLite (проста система керування базами даних, доступна для всіх
застосувань);
- SSL (протокол, що забезпечує безпечну передачу даних по мережі).
В порівнянні із звичайними застосунками Linux, застосунки Android
підкоряються додатковим правилам [5]:
Content Providers — обмін даними між застосунками;
Resource Manager — доступ до таких ресурсів, як файли XML, PNG,
JPEG;
Notification Manager — доступ до рядка стану;
Activity Manager — управління активними застосунками.
Для Android був розроблений формат інсталяційних пакетів .apk.

1.3

Аналіз BLE технології для взаємодії з wearable technologies

1.3.1 Поняття wearable technologies «носимі гаджети»
Cьогодні переносні технології – це саме процвітаючий і продуктивний
напрямок в індустрії високих технологій. Це предмети одягу або аксесуари
(все те, що людина може носити на собі), що є одночасно і електронними
пристроями[2].
Протягом останніх десятиліть професійні інженери створювали ідеї для
носимих комп'ютерів, але швидкість мікропроцесора не дозволяла їм
працювати повноцінно. А, як відомо, електроніка, яка втілюється в життя без
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того, що дає їй сили і здібності - являє собою лише мертвий метал. Тепер, з
доробленими батареями, постійно зростаючою швидкістю процесора,
вічному підключенню до всесвітньої павутини і розумними програмованими
носимими гаджетами, той неймовірний і найширший потенціал видається не
стільки реалістичним, скільки безлімітним.
Кінцева мета носимих технологій - полегшити виконання повсякденних
завдань, зробити його більш ефективним. Всі ці пристрої входять до складу
так званих «самостійних» носимих пристроїв, які є майже в кожному аспекті
нашого життя - технології, які безперервно збирають і обробляють величезну
кількість даних.
Вони

мають

можливість

збирати

інформацію,

відслідковувати

показники фізичних навантажень, вимірювати пульс та тиск.
Всі вони є частиною інтернету речей ( Internet of Things , «IoT»), яка
описує взаємопов'язані між собою цифрові продукти, гаджети, журнали,
звіти і контроль даних тіла[2].
В даний час смартфони є основним засобом в цій складній системі.
Смартфони в парі з певними додатками або апаратними доповненнями
можуть допомогти багато в чому, в тому числі і в ділових заходах або
власних цілях. А все тому, що вони вміють передавати дані в Інтернет і з
інтернету, ну і, звичайно, вони забезпечують людей варіантами підключення
різних зовнішініх пристроїв.

1.3.2 Поняття Bluetooth low energy
Бездротова технологія Bluetooth Low Energy - Bluetooth з низьким
енергоспоживанням (Bluetooth LE, представлена також як Bluetooth Smart) випущена в грудні 2009 року версія специфікації ядра бездротової технології
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Bluetooth, найбільш істотним достоїнством якої є низьке енергоспоживання,
за рахунок чого пристрій можна не заряджати тижнями. Пристрої, що
використовують Bluetooth з низьким енергоспоживанням, будуть споживати
менше енергії, ніж інші Bluetooth-пристрої попередніх поколінь. У багатьох
випадках пристрої зможуть працювати більше року на одній маленькій
батарейці без підзарядки. Таким чином, можна буде мати, наприклад,
невеликі

датчики,

температури),

що

працюють

безперервно

(наприклад

датчик

які спілкуються з іншими пристроями, такими як

стільниковий телефон або КПК.
Ця нова версія специфікації Bluetooth дає можливість підтримки
широкого діапазону додатків і зменшує розмір кінцевого пристрою для
зручного використання в галузях охорони здоров'я, фізкультури і спорту,
охоронних систем. Саме завдяки цій новій специфікації Bluetooth з’явилася
така область, як wearable technologies[1].

1.3.3 BLE в біомедицині
Першими пристроями серед носимих технологій, стали фітнес-трекери.
Вони ведуть підрахунок спалених калорій, мотивуючи користувача. За
допомогою таких трекерів лікар має можливість контролювати та вести
моніторинг рівня цукру і межі систолічного та діастолічного тиску. Також
час від часу розробники презентують революційні пристрої, які цілком
можуть потрапити в масове виробництво в майбутньому. Розумний слуховий
апарат, окуляри, що захищають від перевтоми, контактні лінзи з
вбудованими камерами, розумні устілки, зубні щітки - це тільки короткий
перелік носимих технологій майбутнього.
Всі медичні носимі технології мають можливість отримувати команди та
обмінюватись даними с смартфоном або комп’ютером тільки за допомогою
нового стандарту Bluetooth Low Energy[2].
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1.4

Аналіз можливостей взаємодії мобільних пристроїв з wearable

technologies за допомогою стандарту BLE
Bluetooth з низьким енергоспоживанням є розширенням специфікації
базової

бездротової

технології

Bluetooth,

яка

додає

функціональні

можливості і дозволяє створювати додатки для віддаленого управління,
медичного спостереження, спортивних датчиків та інших пристроїв.
Bluetooth з низьким енергоспоживанням дасть можливість поліпшити
існуючі варіанти застосування, розширюючи застосовність і функціональні
можливості технології Bluetooth.
Технологія Bluetooth з низьким енергоспоживанням, може розширити
будь-яку персональну мережу згідно IEEE 802.15 WPAN, яка має зв'язок з
іншими приладами для складних завдань, а також для підтримки шлюзу для
передачі інформації іншим мережевим об'єктам.
На ринку запатентованих рішень для забезпечення зв'язку, технологія
Bluetooth з низьким енергоспоживанням визначає себе як:
 широко поширений промисловий стандарт протоколів (Bluetooth
SIG).
 міжнародно прийнятий промисловий стандарт для передачі (IEEE
802.15.1).
 низька ціна завдяки інтеграції мікросхеми.
 сумісність

з

вже

існуючими

Bluetooth-пристроями

через

поновлення.
Кілька виробників займаються випуском чіпів для периферійних
пристроїв Bluetooth LE, наприклад, Nordic Semiconductor з мікросхемами
серії nRF51, Texas Instruments з системою-на-кристалі CC2541. Крім того,
замість того, щоб самостійно розробляти свої рішення для радіо, виробники
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можуть придбати готові модулі, що пройшли відповідну, досить дорогу,
сертифікацію. На початок 2014 року були доступні модулі Laird BL600,
Bluegiga BLE112 / BLE113, а також RFDuino (для платформи Arduino).
Характеристики системи на кристалі серії nRF51:
 ARM (архітектура) Cortex-M0 з тактовою частотою 16 МГц
 Від 128 до 256 Кб флеш-пам'яті, з яких близько 90 Кб займає стек
Bluetooth LE


16 Кб SRAM-пам'яті, з яких 8 КБ може використовувати додаток,

а решту використовує стек.
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2 МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРОБКИ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ

2.1 Вибір схеми моделі життєвого циклу
Сьогодні існує чимало стандартних моделей проектування, які
дозволяють поетапно, крок за кроком, реалізувати будь-який проект від ідеї
до її втілення. Їх вибір залежить тільки від розробників і тих цілей, які вони
переслідують.
Прикладами таких моделями є: «Каскадна модель», модель «Спіраль» і
однією з примітних таких моделей для пр. оектування додатку є модель
Уолта Діснея [5], вона складається з трьох етапів:
- концептуальне проектування;
- логічне проектування;
- фізичне проектування.
Етапи слідують послідовно один за іншим (рис. 2.1), але в деяких
випадках можливий перехід до наступної стадії без закінчення попередньої.
Це може відбуватися, наприклад, коли є декілька розробників, кожен з яких
працює зі своєю частиною додатку. У будь-якому випадку, після закінчення
етапу фізичного проектування слід повернутися до початку і внести
відповідні корективи[13].

Рисунок 2.1 – Етапи проектування
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Концептуальне

проектування.

Часом

буває

складно

оцінити

ефективність додатку. Необхідно знати і розуміти критерії оцінки для того,
щоб визначити хорошим чи поганим є розроблений ресурс. Є універсальний
критерій, який досить точно характеризує ефективність додатку – це
досягнення розробниками додатку поставлених перед ними цілей. У цьому
випадку додаток перетворюється на якісний інструмент, який виконує
покладені на нього функції. Концептуальне проектування служить для
вказівки цілей, завдань додатку та визначення аудиторії, на яку він
розрахований.
На цьому етапі проектування слід описати наступне:
- основні і другорядні цілі;
- дії, які необхідно вжити для досягнення поставлених цілей;
- аудиторію додатку;
- інтереси груп користувачів;
- розділи додатку
- критерії досягнення мети.
Після визначення поставлених цілей й інтересів користувачів, можна
скласти список сервісів й розділів, які будуть розташовуватися на
додатокі[14].
Логічне проектування. Визначені розділи додатку, на попередньому
етапі, поки не впорядковані і не структуровані, тому їх потрібно привести до
зручного та зрозумілого виду[7].
Логічне проектування включає організацію інформації в додатку,
побудови її структури і навігації по розділах. На даному етапі слід задатися
питанням, яким чином буде впорядкована інформація. Варіанти можуть бути
самими різними і залежати від типу даних і переваг творців додатку: за
часом, розділами, в алфавітному порядку, певним групам або іншими
критеріями.
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Одночасне використання різних способів охоплює більшу аудиторію і
дозволяє швидше знайти потрібну інформацію на додатокі. На цьому етапі
слід описати наступне:
- тип структури додатку (лінійна, ієрархічна, контекстна, інша);
- назви розділів;
- що буде містити в собі кожен розділ;
- організація та зв'язок розділів між собою;
- що буде розміщено на певних розділах додатку.
Кінцевим результатом логічного проектування є блок схема або
структурна діаграма, що показують взаємозв'язок різних частин додатку.
Фізичне проектування. Даний етап пов'язаний з пошуком проблем, а не
їх рішень, пов'язаних, здебільшого, з технічною реалізацією додатку. На
цьому етапі слід описати наступне:
- технології, які будуть застосовуватися в додатку;
- програмне забезпечення, що використовується;
- можливі проблеми та способи їх усунення;
- як буде оновлюватися інформація.
Після завершення цього етапу слід повернутися до концептуального
проектування і перевірити, чи не потрібно внести зміни, у зв'язку з
переосмисленням проекту на інших стадіях[6].
При виборі схеми моделі життєвого циклу (ЖЦ) для конкретної
предметної області, вирішуються питання включення важливих для
створюваного продукту видів робіт або не включення несуттєвих робіт. На
сьогодні основою формування нової моделі ЖЦ для конкретної прикладної
системи є стандарт ISO/IEC12207, що задає повний набір процесів (понад
40), що охоплює всі можливі види робіт і завдань, пов'язаних з побудовою
програмного середовища (ПС), починаючи з аналізу предметної області і
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закінчуючи виготовленням відповідного продукту. Цей стандарт містить
основні та допоміжні процеси (рис. 2.2 та рис. 2.3).

Рисунок 2.2 – Схема основних процесів ЖЦ ПС
На рис. 2.3 представлені процеси, пов'язані безпосередньо з розробкою
ПС. До категорії основних процесів відносяться також "первинні" процеси,
що визначають порядок підготовки договору на розробку ПС, моніторинг
діяльності постачальників ПС замовнику.
Стандарт ISO/IEC12207 надає структуру процесів ЖЦ, але не зобов'язує
використовувати всі процеси в моделі ЖЦ ПЗ або в конкретній методології
розробки програмного забезпечення (ПЗ)[6].
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Рисунок 2.3 – Схема допоміжних процесів ЖЦ ПЗ
При створенні додатку було використано стандарт ISO/IEC12207 [17]. На
основі цього розроблено методологію додатку для роботи з BLE (Рис. 2.4).
Аналіз та
визначення задач

Проектуванн
я додатку, ТЗ

Створення дизайну
та макетів

Створення
пограмних модулів

додатку

Створення
UI/UX в XML

Тестування

Запуск та навчання

Рисунок 2.4 – Методологія створення додатку для взаємодії з BLE
Методологія розробки мобільного додатку включає наступні етапи:
 аналіз та визначення задач (планування) – визначення мети створення
додатку, тематики і призначення майбутнього додатку, можливостей
реалізації проекту;
 проектування та розробка технічного завдання – визначення структури
додатку, матеріалів, вибір програмних засобів для його створення;
 веб-дизайн – створення графічних елементів макету додатку, стилів і
елементів навігації;
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 розробка програмного коду, модулів, бази даних і інших елементів
додатку необхідних в проекті, вибір та інтегрування CMS;
 заповнення додатку матеріалами;
 тестування і розміщення додатку на хостингу в мережі інтернет;
 запуск та навчання [7].

2.2 Аналіз та визначення задач мобільного додатку
На етапі планування, перш за все, слід визначити призначення
майбутнього

додатку.

Тут

доцільно

визначити,

буде

додаток

вузьконаправленним чи різні його розділи будуть з різнім функціоналом і
яким саме. На етапі планування можна виділити наступні задачі:
 фіксація цілей і завдання додатку;
 максимально детальний опис майбутньої аудиторії;
 визначення того, що ми чекаємо від користувачів додатку;
 аналіз додатків – конкурентів;
 планування того, чим наш майбутній додаток буде відрізнятися від
конкурентів;
 вибір сервісів та функцій;
 аналіз структури і функціоналу додатку;
 створення візуального плану ключових розділів;
 оцінка зручності використання додатку користувачем;
 планування способу отримання зворотного зв'язку;
 оцінка перспективи розвитку додатку [8].
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2.3 Проектування та розробка технічного завдання
Наступним етапом є виконання представлених нижче етапів складання
технічного завдання на створення мобільного додатку.
Формулювання завдання на розробку додатку – необхідно оформити
своє уявлення про додаток документально – це технічне завдання (ТЗ), яке
регламентує всі відносини замовника і виконавця[8].
У ТЗ зазвичай містяться вимоги по дизайну, навігації, способам
представлення інформації, термінам і об’ємам робіт кожного етапу розробки
додатку.

Чітко

сформульоване

ТЗ

допоможе

уникнути

конфліктів

«нерозуміння» між виконавцем і замовником.
Технічне завдання найчастіше представлено таким чином: мета
створення додатку, структура додатку, функціонал, побажання по дизайну
додатку, взаємодія з користувачами.

2.4 UI/UX-дизайн – створення графічних елементів макету додатку,
стилів і елементів навігації та інтерфейсу
Наступним етапом розробки додатку є розробка інтерфейсу та створення
дизайну основних розділів.
UI/UX-дизайн (від англ. User Experience Design) – в перекладі означає
«досвід взаємодії» і включає в себе різні UX-компоненти: інформаційну
архітектуру, проектування взаємодії, графічний дизайн і контент.
В цілому, UX дизайн увазі комплексний підхід до взаємодії користувача
з інтерфейсом, будь-то веб-додаток, мобільний додаток або будь-яка інша
програма.
Основні питання, які вирішуються UX дизайном:
 Постановка цілей і завдань - чого в підсумку нам необхідно
досягти?
 Підбір відповідних UX інструментів для реалізації цілей
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 Розробка продукту, максимально зручного і легкого в сприйнятті
цільовою аудиторією
 Аналіз кінцевого результату - відповідає продукт очікуванням
замовника і наскільки високий рівень задоволеності користувачів.
User Interface Design або користувальницький інтерфейс - це більш
широке поняття, яке включає в себе певний набір графічно оформлених
технічних елементів (кнопки, чекбокси, селектори та інші поля). Його
завдання - допомогти користувачеві організувати взаємодію з програмою. На
сьогоднішній момент існують деякі правила UI дизайну:
 Організованість елементів інтерфейсу. Це означає, що вони
повинні бути логічно структуровані і взаємопов'язані.
 Угруповання елементів інтерфейсу. Oб'єднання в групи логічно
пов'язаних елементів (меню, форми).
 Вирівнювання елементів інтерфейсу. Складно уявити, що погано
вирівняний інтерфейс може бути для когось зручним!
 Єдиний стиль елементів інтерфейсу. Стильове оформлення грає не
останню роль, адже саме воно зберігається в пам'яті користувача.
 Наявність

вільного

простору.

Це

дозволяє

розмежовувати

інформаційні блоки, зосереджуючи увагу на чомусь одному.
Розроблений по всі правилам користувальницький інтерфейс значно
підвищує ефективність ресурсу і дає йому конкурентні переваги.
При створенні дизайну додатку необхідно керуватися одним принципом:
"Створювати дизайн необхідно тільки для ключових екранів". Ключові
екрани – це ті екрани, які суттєво відрізняються від інших.
Зазвичай, створюється один або декілька варіантів дизайну, відповідно
до технічного завдання. При цьому окремо створюється дизайн головної
сторінки, і дизайни типових сторінок. Власне «дизайн сторінки» представляє
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собою графічний файл, листковий малюнок, що складається з найбільш
дрібних картинок елементів загального малюнка.
Унікальний дизайн коштує дорожче, але й передбачає розробку з нуля,
повністю унікальну розробку під конкретне замовлення. Залежно від
професіоналізму та/або політики замовника веб-дизайнер або розробляє ідею
і концепцію дизайну повністю самостійно, або одержує ряд вимог (колір,
стиль і т.п.), очікувань та ідей від замовника і намагається триматися цього
напрямку при розробці макета[23].
Іноді пропонуються дизайн-рішення на основі шаблонів, що прискорює
роботу. Кінцевим продуктом роботи є дизайн-макет: картинка, що
представляє передбачуваний майбутній зовнішній вигляд сторінок додатку,
розміром приблизно 960х640 px (пікселів) – розмір, відповідний середньому
стандарту, пов'язаний з необхідністю подальшої прив'язки до різних
дозволами екрану монітора. Картинка ця є багатошаровою, де майже кожна
деталь – окремий шар, прикладений до інших верств-картинок, за рахунок
чого може легко виконуватися доробка, заміна, перекомпонування і інші
завдання. Залежно від ідеї і цілей макет може включати фотографії, складні
колажі, ілюстрації, текстові шари, унікальні іконки. Для головної сторінки і
внутрішніх іноді малюються окремі макети з доповненнями або змінами
відповідно до тематики сторінки.
Зображення спочатку може бути векторним або растровим, виконаним в
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, GIMP або іншому візуальному редакторі
(наприклад, Scribus або Inkscape), але для верстальника зображення, як
правило, переводиться в растровий формат[22].
2.5 Середовище розробки Android Studio
Android Studio - є офіційним IDE для розробки додатків Android, на
основі IntelliJ IDEA. На вершині можливостей, які ви очікуєте від IntelliJ,
Android Студія пропонує:
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• Гнучка Gradle-система збірки
• Побудувати варіанти і кілька АПК покоління файлу
• Шаблони коду, щоб допомогти вам побудувати загальні риси додатку
• Багатий редактор макетів з підтримкою перетягування і падіння
редагування теми
• інструменти, щоб фіксувати продуктивність, зручність використання,
сумісність версії, і інші проблеми
• Proguard
• Вбудована підтримка для Google Cloud Platform, що дозволяє легко
інтегрувати Google Cloud повідомленнями.
Android SDK - включає в себе різноманітні бібліотеки, документацію та
інструменти, які допомагають розробляти мобільні додатки для платформи
Android. [13, 14]
• API Android SDK-API бібліотеки Android, що надаються для розробки
додатків.
• Документація SDK-включає велику довідкову інформацію, що
деталізує, що включено в кожен пакет і клас і як це використовувати при
розробці додатків.
• AVD (Android Virtual Device) -інтерактівний емулятор мобільного
пристрою Android. Використовуючи емулятор, можна запускати і тестувати
програми без використання реального Android пристрою.
• Development Tools - SDK включає кілька інструментальних засобів для
розробки, які дозволяють компілювати і налагоджувати створювані додатки.
• Sample Code - Android SDK надає типові додатки, які демонструють
деякі з можливостей Android, і прості програми, які показують, як
використовувати індивідуальні особливості API у вашому коді.
Перед початком розробки додатків для Android корисно зрозуміти
загальний підхід платформи до управління зміною API. Також важливо
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зрозуміти Android API Level (Ідентифікатор рівня API) і його роль у
забезпеченні сумісності вашого застосування з пристроями, на яких воно
буде встановлюватися.
Рівень API - цілочисельне значення, яке однозначно визначає версію API
платформи Android. Платформа забезпечує структури API, які додатки
можуть використовувати для взаємодії з системою Android. Кожна наступна
версія платформи Android може містити оновлення API.
Оновлення API-структури розроблені так, щоб новий API залишався
сумісним з більш ранніми версіями API. Таким чином, більшість змін в API є
сукупною і вводить нові функціональні можливості або виправляє попередні.
Оскільки

частина

API

постійно

оновлюється,

застарілі

API

не

рекомендуються до використання, але не видаляються з міркувань сумісності
з наявними додатками.
Рівень API, який використовує додаток для Android, визначається
цілочисловим ідентифікатором, який вказується у файлі конфігурації
кожного Android-додатки.
У таблиці 2.1 наведено відповідність рівня API і версії платформи
Android.
Таблиця 2.1 - Відповідність версії платформи та рівня АРI
Версія платформи

Рівень API

Android 6.0

23

Android 5.0

21

Android 4.3

19

Android 1.6

4

Android 1.5

3

Android 1.1

2

Android 1.0

1
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Крім емулятора, SDK також включає безліч інших інструментальних
засобів для налагодження та установки створюваних додатків [15, 16] Якщо
При розробці програми для Android за допомогою IDE Android Studio, багато
інструментів командного рядка, що входять до складу SDK, вже
використовуються при складанні і компіляції проекту. Однак крім них SDK
містить ще ряд корисних інструментів для розробки і налагодження додатків:
• Android - важливий інструмент розробки, що запускається з
командного рядка, який дозволяє створювати, видаляти і конфігурувати
віртуальні пристрої, створювати і оновлювати Android проекти (при роботі
поза середовища Eclipse) і оновлювати Android SDK новими платформами,
доповненнями і документацією;
• Dalvik Debug Monitor Service (DDMS) - інтегрований з Dalvik Virtual
Machine, стандартної віртуальнї машини платформи Android, цей інструмент
дозволяє управляти процесами

на емуляторі,

а також допомагає в

налагодженні додатків. Можна використовувати цей сервіс для завершення
процесів, вибору певного процесу для налагодження, генерування трасувань
даних, перегляду "купи" або інформації про потоки, робити скріншоти
емулятора та багато іншого[16];
• Hierarchy Viewer- візуальний інструмент, який дозволяє налагоджувати
і оптимізувати користувальницький інтерфейс розробляється. Він показує
візуальне дерево ієрархії уявлень, аналізує швидкодію перемальовування
графічних зображень на екрані і може виконувати ще багато інших функцій
для аналізу графічного інтерфейсу додатків;
• Layoutopt- інструмент командного рядка, який допомагає оптимізувати
схеми розмітки та ієрархії розміток в створюваному додатку. Необхідний для
вирішення проблем при створенні складних графічних інтерфейсів, які
можуть зачіпати продуктивність програми;
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• Draw 9-patch - графічний редактор, який дозволяє легко створювати
NinеРаtсh графіку для графічного інтерфейсу розроблюваних додатків;
• sqlite3 - інструмент для доступу до файлів даних SQLite, створених і
використовуваних додатками для Android;
• Traceview - цей інструмент видає графічний аналіз трасувань логів, які
можна генерувати з додатків;
• mksdcard - інструмент для створення образу диска, який ви можете
використовувати в емуляторі для симуляції наявності зовнішньої карти
пам'яті (наприклад, карти SD).
• Найбільш важливий з них цих інструментів - є емулятор мобільного
пристрою, однак до складу SDK входять і інші інструменти для
налагодження, упаковки та інсталяції ваших додатків на емулятор.

2.6 Розробка архітектури проекту
Мобільна розробка поділяється на два етапи: верстка статичних екранів
в XML та програмування бізнес логіки на Java.
Розробка здійснюється у популярній IDE від Google – Android Studio.
Затверджений дизайн «нарізається» на окремі малюнки, з яких згодом
складається xml-розмітка для додатку. У результаті створюється код, який
можна переглядати за допомогою мобільного телефону. А типові сторінки
згодом будуть використовуватися як шаблони.
Потім XML файли наповнюються потрібною інформацією динамічно за
допомогою Java[15].
Java - об'єктно-орієнтована мова програмування. Програми Java зазвичай
транслюються в спеціальний байт-код, тому вони можуть працювати на будь
якій віртуальній Java-машині незалежно від комп'ютерної архітектури
(рис.2).
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Java - дуже гнучка мова з відкритим вихідним кодом. Для розробки
програми існують архітектурні підходи до проекту, які вирішують проблему
розробки стандартного програмного забезпечення. Шаблони - це абстрактні
схеми, вони не є кодом, але вони допомагають розділити логіку програми на
певні модулі. При використанні шаблону проекту, цей шаблон адаптується у
відповідності зі своїми певними потребами (рис.2.5).

Рис. 2.5 Структура шаблону Модель - Вид - Контролер
Модель (Model)
Модель являє собою дані, з якими оперує додаток. Це можуть бути як
дані бази даних, так і будь-яка інша структура даних, що описує деякі об'єкти
системи і їх стан.
Вид (View)
Вид являє собою компонент системи для відображення стану моделі в
зрозумілому людині поданні. Це можуть бути діалоги, форми та інші
візуальні (наприклад, синтезатор мови) засоби взаємодії людини з системою.
Вид не змінює дані безпосередньо (режим тільки читання), дані змінюються
за допомогою контролера.
Контролер (Controller)
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Контролер є засобом, за допомогою якого користувачі взаємодіють з
системою. Це може бути клавіатура, маніпулятор миша і т. Д. А також є
керуючим елементом для обміну даними та повідомленнями між видом і
моделлю.
Фактично, зв'язка виду і контролера є інтерфейсом користувача.
Причому, якщо компоненти виду зазвичай можна повторно використовувати
в інших компонентах системи, то контролер часто є специфічним для даного
конкретного випадку
Модель не залежить ні від виду, ні від контролера, що дозволяє
одночасно будувати різні інтерфейси користувача для взаємодії з однією і
тією ж моделлю даних. Наприклад, можна зробити як Java SWT або SWING
десктопних програм, так і WEB додаток для взаємодії одними і тими ж
даними[11].
Розрізняють як пасивний, так і активний режими роботи з моделлю
даних.
При пасивному режимі дані на клієнтській стороні перечитуються при
виконанні деяких дій користувача, наприклад, запиту на виведення
інформації про об'єкти.
При активному режимі вводяться додаткові обробники і слухачі
повідомлень, які посилають компонентам рівня подання повідомлення про
те, що дані моделі були змінені і потрібне оновлення даних на стороні
клієнта "View".
Практичне застосування шаблону MVC має як позитивні, так і негативні
сторони. Шаблон MVC може призвести до збільшення складності по
забезпеченню синхронізації даних та подання до простих додатках.
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2.7 Побудова та тестування написаного додатку
Після того як написаний весь програмний код необхідно створити apk
файл, встановити його на телефон та розпочати тестування. Для збірки
проекту в Android Studio вбудовано збірник проектів Gradle, де всі
конфігурації прописуються на мові Groovy.
Тестування додатку – це перевірка додатку різними методами і
способами на працездатність. Тестування необхідно як новому, так і вже
працюючому додатку, для отримання гарантії його працездатності.
До основних видів тестування відносяться наступні.
• Тестування usability (перевірка зручності користування додатком). У
ході такого тестування визначається якість виконання і зручність інтерфейсу
додатку, а так само проводяться роботи з виявлення можливих помилок в
структурі. Результати дають можливість визначити, наскільки правильно
використовує додаток «середньостатистичний» користувач, і як швидко він
може знайти потрібні йому функції[4].
• Тестування на стійкість до великих навантажень. Цей тест імітує
одночасне користування великою кількістю користувачів (сотень або навіть
тисяч) для визначення працездатності ресурсу при великих навантаженнях
або ж інтенсивна, довгочасна робота додатку в умовах не великих ресурсів.
Таке тестування обов'язково для новинних додатоків, форумів і ресурсів з
передбачуваною великою аудиторією. У ході тестування перевіряється не
стільки сам ресурс, скільки комплексну роботу апаратної частини сервера,
модулів, програмного ядра та інших компонентів додатку.
• Тестування XML коду. Перевіряється весь додаток на наявність
помилок у програмному коді і відповідність стандартам.
• Тестування безпеки. Перевірка безпеки включає в себе тестування як
самого додатку разом з, так і веб-сервера, операційної системи і всіх
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мережевих і локальних сервісів. Для збереження інформації та стабільної
роботи додатку тестування безпеки необхідно проводити регулярно.
Оскільки додаток, як і будь-який інший програмний продукт не може
бути без помилок, необхідно своєчасно виявляти і усувати ці помилки[7].

2.8 Запуск та навчання
Після наповнення додатку контентом та повного його тестування
створюється керівництво користувача, де детально пояснюється для чого
створений додаток і як користуватись його специфічним функціоналом.
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Висновки за розділом 2:
В розділі 2 було обрано оптимальну модель життєвого циклу та описано
її основні етапи. Крім цього, було описано методологію розробки додатку
для взаємодії з BLE пристроями, виділено основні задачі, що підлягають
подальшому аналізу та виконанню.
Також були

описані середовище, мова та основні етапи розробки

додатку для ОС Android.
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3 АНАЛІЗ ВИМОГ ТА СТВОРЕННЯ КАМЕРНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ
ВЗАЄМОДІЇ З BLE ПРИСТРОЄМ IBLAZR

3.1 Аналіз та визначення задач створення додатку
Сьогодні у світі сфера «носимих» технологій є найбільш стрімко
зростаючою, вона представлена «розумними» будинками, медичними
браслетами та портативними роботами. Саме для взаємодії смартфону на
операційній системі Android з одним із таких пристроїв, а саме безпровідним
портативним блютуз спалахом iblazr2, і було створено додаток Shotlight. Цей
додаток взаємодіє з портативним спалахом для телефону, але він показує як
саме ми можемо взаємодіяти з будь-яким BLE пристроєм.
Призначенням додатку є:
- Реалізація всіх функцій додатку для камери з унікальним інтерфейсом
та повним контролем над камерою
- Під’єднання BLE пристрою iblazr2 до смартфону та повний контроль
над ним
- Синхронізація дій між Android додатком та BLE пристроєм

3.2 Розробка технічного завдання для додатку
На основі проведеного аналізу методів та засобів розробки мобільного
додатку, огляду і аналізу існуючих додатків і методології створення
програмних продуктів в розділах 1 та 2 було розроблено технічне завдання
додатку, його функціонал та дизайн.
Метою розробки є створення мобільного додатку під операційну
систему Android для взаємодії з BLE пристроєм iblazr2 [8].
Данний додаток призначений для:
- фото та відео зйомки
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- гнучкого налаштування камери мобільного телефону
- під’єднання та гнучкого налаштування BLE гаджету iblazr2
- синхронізації з зовнішнім BLE пристроєм спалахом iblazr2
Додаток створюється на мові програмування Java, для створення
графічних компонентів використовується Android Framework та XML
розмітка.
Додаток повинен виконувати наступні функції:
- фото зйомка з будь-якої камер смартфону;
- відео зйомка з будь-якої камер смартфону;
- збереження зроблених фото
- підтримка автоматичного та ручного налаштування камери
користувачем
- інтеграція та налаштування зовнішнього BLE пристрою iblazr2
- синхронізація при зйомці відео та фото з зовнішнім BLE
пристроєм iblazr2
Вимоги до інтерфейсу мобільного додатку:
- у загальному інтерфейс повинен бути простим та інтуїтивно
зрозумілим
- на головному екрані на протязі роботи додатку має передаватись
зображення з камери
- також на головному екрані повинні розміщуватись всі контролери, а
саме

вимикач

автоматичного

режиму

камери,

контролер

налаштування камери у ручному режимі, контролер BLE пристроїв
- в

додатку

мають

бути

наступні

додаткові

екрани:

екран

налаштування додатку, екран детального управління над усіма
підключиними BLE гаджетами, галлереї з фото та екрану
зворотнього зв’язку
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Для розробки додатку для взаємодії з камерою та BLE пристроями
необхідно було досягнути трьох основних цілей: розробити модуль роботи з
камерою, модуль роботи з BLE пристроями і дизайн (Рис 3.1).

Рисунок 3.1 – Етапи розробки мобільного додатку
3.3 Розробка моделей бізнес-процесів
Модель бізнес-прецедентів описує бізнес-процеси з точки зору
зовнішнього користувача, тобто відображає погляд на діяльність організації
ззовні.
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Рисунок 3.2 – Діаграма прецендентів

3.4 Розробка діаграми діяльності
Діаграми видів діяльності (діаграми діяльностей, activity diagrams) –
модель бізнес-процесу або поведінки системи в рамках прецеденту.
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Рисунок 3.3 – Діаграмма діяльності

3.5 Створеня макету додатку
Для створення макету додатку було використано програму Adobe
Photoshop. Опираючись на технічне завдання було створено ключові екрани.
Ними виявились – головний екран камери, екран підключених пристроїв,
еран налаштувань та зворотнього зворотнього зв’язку.
Дизайн та інтерфейс додатку спроектовано відповідаючи всім сучасним
стандартам по usability. Головним навігаційним елементом додатку – є
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головне вертикальне меню зліва меню. Вого присутнє на всіх екранах(рис
3.4).

Рисунок 3.4 – Дизайн головного меню додатку
Дизайн головного екрану є одночасно насичений елементами і простий.
На цьому екрані знаходяться головний вид куди подається зображення з
камери, а також контролери камери та BLE пристроїів (рис. 3.5, та рис. 3.6).
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Рисунок 3.5 – Дизайн головного екрану з контролерами камери
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Рисунок 3.6 – Дизайн головного екрану з контролерами BLE пристроїв
Окремо можна виділити дизайн головного контролера BLE пристроїв, у
якому можна переглянути всю інформацію про пристрій, від’єднати пристрій
від додатку, а такой перевірити його робочий стан (рис. 3.7).
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Рисунок 3.7 – Дизайн екрана головного контролера BLE
Всі інщі екрани є дуже типовими і тому для них не розроблявся окремий
дизайн. Вони спритримуються стилю та коловій гаммі раніше показаних
екранів.

3.6 Реалізація програмного продукту
Після створення дизайну програмного продукту потрібно перейти до
його реалізації. Для розробки мобільних додатків під платформу андроїд,
зокрема представленого в даній дипломній роботі, потрібне середовище
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розробки та відповідні плагіни до нього. Було обране середовище Android
Studio, оскільки воно представлене виробника ОС Android, розвивається
значно швидше від своїх конкурентів та має більші функціональні
можливості, більш стабілним. Дане середовище потребує інсталяції плагінів
ADT та Android SDK, але воно є більш стабільним та функціональним [15].
Перш за все потрібно було створено архітектуру майбутнього
програмного продукту, ми створили пакети, кожен із яких відповідає за
певний функціонал. В пакетах були створені класи, кожен із яких мав
вузький обов’язок в програмі, а також прописали відносини між об’єктами.
Програмний код був написаний дотримуючись стандартів ―Code Conventions
for Java programmers‖[17].
Одразу після створення архітектури, було зверстано основні статичні
екрани в XML. І фінальним етапом стала реалізація всіх методів классів.
Основний функціонал программи міститься на мобільному телефоні, однак є
і серверна частина, де тремаються статистичні дані та за допомогою якої
працює зворотній зв’язок.
Програмний код основних модулів наведений у додатках нижче.

3.7 Тестування программного продукту
Після розробки було проведено тестування, після якого були зафіксовані
всі помилки для обов’язкового виправлення. Після виправлення помилок, які
були виявлені на першому етапі перевірки,

додаток повторно було

протестовано.
Програмний продукт був повністю протестований на usability. Також
були протестовані всі функції, здійснено навантаженне тестування.
Після тестування данного програмного продукту було встановлено, що
він не має критичних або ж блокуючих помилок.
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3.8 Керівництво користвача
Інтерфейс користувача складається із бокового меню, яке присутнє на
всіх екранах, на головному екрані представлені контролери камери(рис. 3.8)
та BLE пристроїв iblazr2(рис. 3.9).

Рисунок 3.8 – Дизайн головного екрану з контролерами камери

БС42С.4116.1300.3166.ПЗ
Змін Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Л
41
ист

Рисунок 3.9 – Дизайн головного екрану з контролером BLE
Інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, для того щоб зробити знімок або
почати відео зйомку потрібно натиснути на середню нижню кнопку. Додаток
може знаходитись у автоматичному або ручному режимі. При ручному
режимі з’являються контролери, за допомогою яких можна вручну виставити
фокус, баланс білого, коефіцієнт наближення та експозицію.
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Для управління BLE пристроями потрібно натиснути на блискавку в
центрі верхньої панелі екрану. Щоб почати пошук нового пристрою потрібно
натиснути на

кнопку ―Add‖. Коли пристрій буде під’єднанно у віконці

з’явиться його іконка і два повзунка для контролю яскравості спалаху та
температури світла.
Також є ще один екран-контроллер BLE пристрою iblazr2 (рис 3.10). На
ньому можна переглянути інструкцію для користування пристроєм,
актуальний залишок заряду батареї, версію програмного забезпечення на
ньому, кнопки для від’єднання та перевірки пристрю.

Рисунок 3.10 – Дизайн екрана головного контролера BLE
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Крім цього, в меню є такі екрани як «Відгуки» та «Налаштування». На
екрані налаштувань можна вимкнути звук, забрати всі зайві контролери з
головного екрану, обрати якість майбутнього фото. На екрані «Відгуки»
користувач може залишити свій відгук або зауваження про користування
додатком.
Висновки до розділу 3
В даному розділі сформовано основні вимоги до програмного продукту.
Розглянуто основні функції розроблюваного ПЗ та описано всі етапи
розробки.
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4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ

Вступ
Дипломна робота виконується

на базі факультету Біомедичної

инженерії.
У даному розділі проводиться аналіз умов праці у виробничому
приміщенні, недотримання норм, що встановлені законодавством, що може
загрожувати небезпекою для життя працівників по розробці програмних
продуктів. Задачею даного розділу є виявлення небезпечних та шкідливих
виробничі факторів і ступінь їх небезпечності.
Дипломна робота присвячена розробці мобільного додатку на базі
операційної системи Android для взаємодії з BLE пристроями.

4.1 Санітарно-гігієнічна характеристика приміщення при розробці
програмного продукту
Приміщення в якому виконується розробка програмного забезпечення є
офісний центр (офіс 612). Приміщення знаходиться на першому поверсі. У
приміщенні відсутні шкідливі речовини та сильні вібрації. План приміщення
наведений на Рисунку 1.
У робочій кімнаті знаходиться електричне обладнання представлене в
Таблиці 4.1, а також офісні меблі.
Таблиця 4.1 Характеристики приміщення
Параметри

Кількісна і візуальна характеристика

Розміри приміщення

6620 (мм) × 4914 (мм) × 2800 (мм)

Кількість працюючих

2 чол.
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Площа

32, 53 (м2)

Об’єм

91,08 (м3)

У приміщенні знаходяться 1 ПЕОМ Core 2 та 1 ноутбук DellInspiron
3521 для роботи с сервером, а також сервер DellPowerEdge C6100. В таблиці
4.2 приведені характеристики обладнання.
Таблиця 4.2 Технічна характеристика обладнання
ПЕОМ (1 шт.)

Частота роботи процесора - 2.66 ГГц;

Модель Core 2

Потужність, що розсіюється 65 Вт;
Критична температура 72 ° C;

DuoProcessor E6750

Напруга живлення 0.850 - 1.350 В.
TFT монітор LG

Тип РК-матриці: TFT TN (ЖК дисплей (активна

(2 матриця));

FlatronL1750SQ
шт.)

Максимальна

роздільна

здатність,

пікселі:

1280x1024;
Яскравість: 250кд/м2;
Контрастність: 550:1;
Споживана потужність під час роботи, Вт: 40;
Розмір кроку 0.264 мм;
Колірна палітра 24-біта (16.2 млн. кольорів);
Принтер

U= 110~220 В, Р (при роботі)= 22,8 Вт

HP

DeskJet
F2483(1 шт.)
Телефон – KX-

Р (при роботі)= 3 Вт

TCD20(1шт.)
Серверна шафа (1

Висота: 42U

шт.)

Глибина: 1000 мм
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Ширина: 1000 мм
Колір чорний:
Стінки: знімні, перфоровані
Максимальне навантаження: 600кг
Рівень захисту: IP20
Кондиціонер

Тип: сплит-система.
Холодо/Теплопроизв.:

SAMSUNG AQ12UGF
(2 шт.)

3,5/3,8

кВт.

Обогрев/охлаждение: 1,053/1,09 кВт.
Габариты наружного блока: 470х660х240 мм.
Вес: 25 кг.

Сервер

Процесор: 8x IntelXeonQuadCore L5420 2.5Ghz

DellPowerEdge C6100

LowPowerProcessor
Оперативна пам’ять: 32GB RAM
RAID-контроллер: LSI SAS1068E (Hardware
RAID 0, 1, 5)
Корзина: 16 дисковформ-фактора 2.5" по 4x
Supermicro X7DWT-S5023 Serverboard
Блок питания: 2x500W
Відеоадаптер: вбудований
Габарити (Ш х Д х В): 414 x 717 x 216 мм
Вага: 11.94 кг

Радіатор Summer

Кількість секцій: 9 секцій
Потужність: 155 Вт

120GT

План приміщення та розміри меблів представлені на рис. 4.1.
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Рисунок 4.1 – План робочого приміщення
1 – ПЕОМ, 2 – кондиціонер( 2 шт.), 3 – екран и TFT клавіатура, 4 –
вікно, 5 – телефон, 6 – принтер, 7 – крісло (2 шт.), 8 – робочий стіл (2 шт.), 9
– шафа, 10 – кутовий стіл, 11 – вазон (2 шт.), 12 – диван, 13 – двері, 14 –
розетка(2 шт.), 15 – кабелі, 16 – серверна шафа, 17 – огородження, 18 –
сервер, 19 – радіатор, 20 – перегородка, 21 – монітор підключений до
серверної , 22 - вогнегасник.
При розміщенні обладнання в приміщенні слід дотримуватись норм
ДСанПІН 3.3.2.007-98. У даному приміщенні норми розміщення та відстаней
наведені у табл. 4.3.
У приміщені постійно працюють двоє людей. Таким чином розрахуємо
площу та об’єм, які припадають на одну людину:
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S1 = Sзаг/2 = 32,34 (м2)/2 = 16,26( м2)
V1 = Vзаг/2 = 91,08( м3)/2 = 45,54 ( м3)
Результати розрахунків та відстані між об’єктами показані в Таблиці 3.
Таблиця 4.3. Норми відстаней за ДСанПІН 3.3.2.007-98
Параметр

Норма

Дані параметри

Прохід

≥800 (мм)

1100 (мм)

1000 (мм) × 2100

Двері

(мм)
1200 (мм) × 2000

Вікно

(мм)

Ширина

проходу

між

1350 (мм)

≥1500 (мм)

1725 (мм)

частини ≥1000(мм)

1050 (мм)

Відстань між ПЕОМ та
монітором
від

стіни

задньої

1200 (мм) × 2000 (мм)

≥800 (мм)

робочими столами

Відстань

1150 (мм) × 2100 (мм)

до

системного блоку ПЕОМ
S на 1-го робочого
V на 1-го робочого

Розміщення

≥6 м2

16, 26 (м2)

≥20 м3

45, 54 (м3)

відповідає

встановленим

нормам

площі

та

об’єму

приміщення (див. табл. 3).
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4.2 Оцінка небезпечних i шкідливих виробничих факторів
У цьому пункті розглядаються заходи для покращення та забезпечення
нормалізації

умов

праці

при

роботі

з

розробленим

програмним

забезпеченням. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори відповідно до
ГОСТ 12.0.003-74 за природою дії поділяються на 4 групи (табл. 4.4).
Таблиця 4.4. Небезпечні та шкідливі захисні фактори
Фізичні

Хімічні

Біологічні Психофізіологічні

Мікроклімат, освітлення, шум, Паперовий

відсутні

випромінення,

пил, випари

електронебезпека,

клею ПВА

відсутні

пожежонебезпека

4.2.1 Мікроклімат виробничого приміщення
Вся робота по розробці програмного продукту ведеться на ПК, тому
розглядаємо фактори, які діють на працюючого при виконанні роботи з ПК.
У Таб. 5 показано джерела небезпеки зв’язані з мікрокліматом а у Таб. 6
оптимальні та реальні величини мікрокліматичних умов у робочій зоні.
Таблиця 4.5. Джерела небезпеки
Джерела

Наслідки

Сервер DellPowerEdge C6100

Різке підвищення температури в
кімнаті у теплий період року від
перегріву серверу

ПЕОМ

Модель

Core

2

Підвищення

температури

кімнаті від перегріву ПЕОМ у теплий

DuoProcessor E6750
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період року
Протяг від вікна

Зниження

температури

в

холодний період року

Таблиця 4.6. Заміри та нормовані значення
Періо
д року

Кате

Температура

Відносна, %

повітря на, 0С

горія
робіт

Оп
т.вел.

Швидкіст
ь руху, м/с

Ре

О

Ре

О

ал.вел.

пт.вел.

ал.вел.

пт.вел.

Р
еал.в
ел.

Холо
дний

Легк
а 1а

22
- 24

2225

60

55

0,1

- 40

0
,1

період
року
Тепл

Легк

ий період а 1а

23
- 25

2225

60

45

0,1

- 40

0
,1

року
У приміщені постійно працює дві людини. Роботи, що проводяться в
даному приміщенні, виконуються сидячи, не потребують фізичного
навантаження, затрати енергії складають менше 120ккал/год, тому їх можна
віднести до категорії 1а.
Виконано наступні заходи і засоби для нормалізації параметрів
мікроклімату (табл. 4.7).
Таблиця 4.7. Засоби захисту
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Вид захисту

Заходи

Технічні У

Застосовуються куллери у персональному

заходи

технологічному

комп’ютері

обладнанні

6 вентиляторів у сервері

У приміщенні

У холодний період року: опалення радіатор
Summer 120GT.
У теплий період року: 2 кондиціонери
Samsung AQ12UGF

Організаційні заходи

Вологе

прибирання,

кондиціювання,

провітрювання
ЗІЗ

Не передбачені
У даному приміщенні нормуються згідно ДСН 3.3.6.042-99 та

дотримуються оптимальні умови мікроклімату для даного виду робіт, які
забезпечують відчуття теплового комфорту та створюють передумови для
високого рівня працездатності.
4.2.2 Освітлення

Основна частина роботи з програмним продуктом відбувається із
зображеннями на екрані монітору. Фон програми-середовища розробки –
світло-сірий, колір тексту - чорний, шрифт програми – 4-6 (пк), 2 – 3 (мм),
розмір мінімальних об’єктів розрізнення - 3 (пк), 1 (мм), тому точність
зорової роботи середня.
Характеристика зорової роботи наведена у табл. 4.8.
Таблиця 4.8. Характеристика зорової роботи
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Характе
рис-тика
зорової

Найменши
й

розмір Розряд

об’єкту

зорової

розрізненн роботи

роботи

я, (мм)

Підрозр Контраст
яд

об’єкта

зорової розрізненн
роботи

я з фоном

Природ
Характери
стика

Шриф
т

фону

нє
освітле
ння
бокове

1 (мм)
Середнь
ої
точності

Понад
до 1

0,5

в

IV

Малий

Світлий

2-3

Середній

Світлий

(мм)

Великий

Середній 4-5

1,5

(мм)
Штучне освітлення у кабінеті являється загальним. У досліджуваному
приміщені розміщено двадцять світильників типу 24W HO G5, світловий
потік лампи становить 1775 лм. Даного освітлення повністю вистачає для
оптимальної роботи. Норми освітленості наведені у табл. 4.9.
Таблиця 4.9. Норми освітленості при штучному освітлені
Розряд

Освітленість

зорової роботи

комбіноване

загальне

освітлення

освітлення

загальне
освітлення
(реальне
значення)

ІІв

1775лм

500 лм

ІІг

1000 лм

300 лм

2100 лм

Характеристика ламп наведена у табл. 4.10.
Таблиця 4.10. Характеристика ламп
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Тип

Поту

ламп

ж

Напру

Світл

Розміри

лампи,

Діа

Довжи

ність, га мережі, овий потік, мм

Вт

В

лм

метр,
24W

24

220

1750

на

38

55

HO G5
Виконано наступні заходи і засоби для нормалізації параметрів
освітлення (табл. 4.11).
Таблиця 4.11. Засоби захисту зору
Вид захисту

Заходи

У

ЖК-екран

Технічні технологічному
заходи

обладнанні
У приміщенні

Природнє освітлення: бокове (однобічне),
1 вікно на північ (1,2 м × 2,0м), склопакет
двокамерний.
Штучне освітлення: комбіноване (9 ламп
24W HO G5)

Організаційні заходи

Вологе прибирання 1 раз в день, підтримання
чистоти вікон та світильників

ЗІЗ

Не передбачені
Основні

характеристики

освітлення

приміщення

відповідають

встановленим нормам ДБН В.2.5-28-2006 та ДСанПіН 3.3.2.007-98.
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4.2.3 Шум

Розглянемо всі можливі джерела виникнення шуму в даному
приміщенні (Таблиця 4.11.).
Таблиця 4.11. Джерела виникнення шуму
Джерела

Наслідки

- Сервер
- Кондиціонер
- Принтер
- Жорсткий диск
- Зовнішній шум
- ПЕОМ(Вентилятор)

Порушення
зниження

слуху

рівня

працівника,
працездатності,

втомлюваність і загальна раздратованість,
віброакустичний дискомфорт

Таблиця 4.12 – Порівняння нормативного і фактичного рівнів шуму
Джерело шуму

Еквівалентний
рівень шуму, дБА

Допустимий рівень
шуму

в

даному

приміщенні, дБА
Сервер

DellPowerEdge

80

C6100
принтер

69

(не

50

регулярний)
Зовнішній

шум

від

50-60

транспорту
Кондиціонер SAMSUNG

30

(не

регулярний)

AQ12UGF
Жорсткий диск 120Gb

25

7200rpm SATAII
ПЕОМ (Вентилятор)

До 24
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В серверній кімнаті рівень шуму становить 90,5 дБ. Стіна, що відділяє
серверну кімнату і робоче приміщення, складається з цегляної стіни в 2 цегли
(вага ρ (1 м2 ) = 834 кг) та покрита акустичною штукатуркою.

1) цегляна стіна в 2 цегли; 2) Штукатурка акустична АЦП товщиною 35мм
Рисунок 5.2 – Стіна між серверною кімнатою та робочим приміщенням
Визначимо рівень шуму, який проникає через стіну.
𝑅 = 23𝑙𝑔ρ − 9 = 23lg834 − 9 = 58 дБ
Рівень шуму, що проникає через стіну, складає: 90,5 – 58 = 32,5 дБ.
Допустимий рівень гучності шуму, що проникає з серверної кімнати в
робоче приміщення, визначаємо за формулою:
𝐿д = 𝐿н − 5 = 50 − 5 = 45 дБ, де Lн – нормуючий рівень гучності шуму
в приміщенні в дБ.
Потрібна

звукоізолююча

здатність

огороджуючиx

конструкцій

серверної кімнати:
𝑅 = 𝐿0 − 𝛥𝐿 − 𝐿д = 90,5 − 10 − 45 = 35,5 дБ,
де 𝐿0 - рівень гучності шуму в шумному приміщенні; 𝛥𝐿 - зниження
шуму всередині приміщення за рахунок застосування звукопоглинаючої
ізоляції;
𝛥𝐿 = 10𝑙𝑔

𝛼 1 𝑆1
𝛼 0 𝑆0

= 10𝑙𝑔 0.31 ∗ 8.4 0.032 ∗ 8.4 = 10 дБ,
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де 𝛼0 і 𝛼1

- середні коефіцієнти звукопоглинання внутрішніми

поверхнями приміщення до (цегляна кладка) і після (штукатурка акустична)
застосування звукопоглинаючої ізоляції; 𝑆0 і 𝑆1 - площі звукопоглинаючих
поверхонь, (1,5*2*2,8) м3 .
Отже стіна має дуже гарну звукоізоляційну здатність і рівень шуму, що
проникає через стіну, не перевищує встановлену норму.
Але робоче приміщення і серверна кімната з’єднанні дерев’яними
дверима. Є доцільним визначити рівень шуму, що проникає через двері (вага
ρ (1 м2 ) = 2 кг).
𝑅 = 13.5𝑙𝑔ρ + 13 = 13.5𝑙𝑔2 + 13 = 17 дБ.
Рівень шуму, що проникає через двері, складає: 90,5 – 17 = 73,5 дБ.
Потрібна звукоізолююча здатність дверей:
𝑅 = 𝐿0 − 𝐿д = 90,5 − 45 = 45,5 дБ
Для запобігання впливу шуму вжито наступні заходи (табл. 4.12).
Таблиця 4.12. Засоби захисту від шуму
Вид захисту

Заходи

Технічні

У

технологічному Відсутні зазори у з’єднаннях

заходи

обладнанні

Кулери

для

відсутності

шуму

від

перегріву
6 вентиляторів у корпусі від перегріву
У приміщенні

Шумоізоляція від зовнішнього шуму
Сервери
приміщення

винесені
та

в

окреме

знаходяться

в

спеціальних шафах
Організаційні заходи

Чистка апаратних частин від пилу
Перевірка на відсутність зазорів
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ЗІЗ

Не передбачені

4.2.4 Випромінювання

Робота серверної кімнати супроводжується утворенням значного
електромагнітного

випромінювання

(Табл.

4.14).

Випромінювання

створюють ПЕОМ, екран монітору та сервер. Засоби захисту від
випромінювання вказані у табл. 4.15.
Таблиця 4.13. Джерела випромінювання
Джерела

Наслідки

Сервер DellPowerEdge C6100

Сильне

випромінювання

небезпечне для людини.
ПЕОМ

Модель

Core

Слабке

2

випромінювання,

для

людини безпечне.

DuoProcessor E6750
TFT монітор LG FlatronL1750SQ

Слабке

випромінювання,

для

людини безпечне
Таблиця 4.14. Електромагнітне опромінення
Параметри

Діапазон
частот

Напруженість змінного

Діапазон
частот

5Гц – 2кГц

2 – 400кГц

1,0 – 35,0

0,1 – 1,1

6,0 – 770,0

1,0 – 32,0

електричного поля, В/м
Індукція

змінного

магітного поля, нТл
Таблиця 4.15. Засоби захисту від випромінювання
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Вид захисту

Заходи

Технічні

У

заходи

обладнанні

Екранована перегородка серверу

У приміщенні

Екранування

технологічному Захисне покриття на екран
спеціальним

огородженням
Екранування монітору
Організаційні заходи

Режим

праці

і

відпочинку

у

приміщенні
ЗІЗ

Не передбачені

4.2.5 Небезпека враження людини електричним струмом

Робоче приміщення офісу обладнано двохпроводною однофазною
електричною мережею змінного струму з напругою 220В. Споживачами
електроенергії є ПЕОМ, джерела освітлення, сервер, кондиціонери (Таблиця
4.16).
Таблиця 4.16. Споживачі електроенергії
Найменування

Робочі

умови Споживча

електроприладу

застосування

ПЕОМ

мережа змінного струму 500

Джерелаосвітлення

напруги

Сервер

Вчастоти 50 Гц,

Кондиціонер

граничне

відхилення 1053

частоти

живильної

потужність, Вт\год
220±20 250
1650

мережі ±0,5Гц
Відповідно

до

правил

улаштування

електроустановок

(ПУЕ-87)

приміщення по електробезпеці відноситься до категорії без підвищеної
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небезпеки (табл. 17). Приміщення сухе зі струмонепровідною підлогою,
вологість не перевищує 75%.
Таблиця 4.17. Засоби захисту від електротравм
Вид захисту
Технічні

Заходи подоланнянебезпеки
норма

заходи

Прихована та ізольована проводка. Світильники
встановлені на висоті 2,8 м.

Електричні блоки

безпеки. Встановлено запобіжники типу «пробкаавтомат». Блоки живлення комп’ютерівта серверу
обладнані запобіжниками на 2 А
аварійний Техніка

ввімкнена

в

мережу

через

заземлені

фільтри. В коридорі знаходиться автоматичний
вимикач В163-С 8kA (ABB) на 63A з захисними
характеристиками С ГОСТ Р50345-99 (МЭК 6089895).
Організаційні заходи

Всі працюючіознайомлені з правилами техніки
безпеки,

своєчасненавчання

і

перевірка

знань

працівників з питань електробезпеки
ЗІЗ

Непередбачені

4.2.6 Небезпека пожежі

Конструкція будинку виконана із залізобетонних плит, тобто його
конструктивні елементи - не спалювані. Будинок відноситься до II -IIа
ступеня вогнестійкості. Межа вогнестійкості конструкції 0,5 -2,5 ч.
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Таблиця 4.18. Горючі матеріали
№

Тип матеріалу

Температура горіння

1

Дерево

300 °C

2

Папір

233 °C

3

Поліетилен

310-340 °C

4

ABS-пластик

450 °C

Таблиця 4.19. Характеристика пожежонебезпечності приміщення
Клас пожежі

А2 – горіння твердих речовин,
що не супроводжуються тлінням; Е –
горяння

електроустановок

під

напругою
Клас робочої зони приміщення

ІІ-ІІа

по пожежній безпеці
Вибухопожежонебезпеки
приміщення

категорія

"В"

-

пожежонебезпечна

Горючі речовини та матеріали

меблі, що містять деталі з дерева,
пластику і синтетичних тканин, папір,
паркет, пластикові корпуси моніторів.

Згідно до ОНТП 24-86 по вибухонебезпечній і пожежній небезпеці
приміщення відноситься до категорії В, тому що в ньому перебувають
важкогорючі тверді, волокнисті речовини й матеріали: столи із пластмаси,
ПК, монітори, периферія, лінолеум, жалюзі та ін. Засоби захисту від пожежі
вказані у табл. 4.20.
Таблиця 4.20 – Засоби захисту від пожежі
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Вид

Заходи подолання небезпеки

захисту
Технічні
заходи

2 вогнегасники ОУ-5. Вільний доступ до мережних
рубильників та вимикачів. Датчик теплової пожежної
сигналізації TrueArm 4100U. У коридорі – пожежний кран та
рукав.

Оповіщувач

ИП101-23-A1R

серії

ECO1005

комбінований з пульсуючою індикацією, що реагує на
задимленість та температуру
Організац 
ійні 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
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Рисунок 4.2 – План евакуації з першого поверху при пожежній небезпеці
Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85, шляхи
евакуації людей при пожежі для даного приміщення відповідають
встановленим нормам.

Висновки до розділу:
На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що дане
приміщення задовольняє ДНАОП 0.00.1.31-99 ―Правила охорони праці на час
експлуатації ЕОМ‖, а також відповідає ДСанПіН 3.3.2-007-98 ―Державні
санітарні правила й норми роботи з візуальними дисплейними терміналами
ЕОМ‖.
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5 ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСТНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО
ПРОДУКТУ

5.1 Вступна частина
У

даній

роботі

проводиться

оцінка

основних

характеристик

програмного продукту, призначеного для взаємодії з BLE пристроєм.
Інтерфейс користувача був розроблений за допомогою мови програмування
Java та розмітки XML у розробницькій середі Android Studio 2.0. Програмний
продукт призначено для використання на смартфонах під управлінням
операційної системи Android.
В даному розділі проводиться аналіз варіантів реалізації модулю з
метою вибору оптимальної, з економічної точки зору. Так як наш
програмний продукт по своїй суті не має аналогів, ми проводимо
функціонально-вартісний аналіз (ФВА).
Функціонально-вартісний аналіз — це метод комплексного технікоекономічного дослідження об’єкта з метою розвитку його корисних функцій
при оптимальному співвідношенні між їхньою значимістю для споживача і
витратами на їхнє здійснення. Є одним з основних методів оцінки вартості
науково-дослідної роботи, оскільки ФВА враховує як технічну оцінку
продукту, що розробляється, так і економічну частину розробки. Крім того,
даний метод дозволяє вибрати оптимальний, як з погляду розробника, так і з
точки зору покупця варіант розв’язання будь-якої задачі, а також дозволяє
оптимізувати витрати й час виконання робіт.

5.2 Постановка задачі техніко-економічного аналізу
У даному розділі застосовується метод ФВА для проведення технікоекономічного аналізу розробки програмного продукту для інтеграції і
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взаємодії смартфону з BLE пристроями, за допомогою мови програмування
Java.
Технічні вимоги до продукту наступні:
- програмний продукт повинен функціонувати на смартфонах під ОС
Android із стандартним набором компонент;
- забезпечувати зручність та простоту взаємодії з користувачем або з
розробником програмного забезпечення у випадку використання його
як модуля;
-

передбачати

мінімальні

витрати

на

впровадження

програмного продукту.

5.3

Обґрунтування функцій програмного продукту

5.3.1 Формування варіантів функцій

Головна функція F0 – розробка програмного продукту, який дає
найменшу похибку при порівнянні реальних значень цільової змінної та
результуючого значення побудованого багаточлену у відповідній точці.
Виходячи з конкретної мети, можна виділити наступні основні функції
програмного продукту:
F1 – вибір мови програмування;
F2 – кількість одночасно підключених пристроїв;
F3 – представлення вихідних даних;
F4 – функціонал;
F5 – середовище розробки;
Кожна з основних функцій може мати декілька варіантів реалізації.
Функція F1:
а) мова програмування С#;
б) мова програмування Kotlin;
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в) мова програмування Java.
Функція F2:
а) один
б) декілька
Функція F3:
а) вивід інформації у файл;
б) вивід інформації на екран.
Функція F4:
а) мінімальний функціонал, тільки розрахункова частина;
б) ілюстративний функціонал.
Функція F5:
а) Android Studio
б) Eclipse

5.3.2 Варіанти реалізації основних функцій

Варіанти реалізації основних функцій наведено у морфологічній карті
системи (рис. 4.1). На основі цієї карти побудовано позитивно-негативну
матрицю

варіантів

основних

функцій

(таблиця
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Рис. 5. Морфологічна карта.
Морфологічна карта відображає всі можливі комбінації варіантів
реалізації функцій, які складають повну множину варіантів програмного
продукту.
Таблиця 4.1. Позитивно-негативна матриця
Осн
Варіа
овні
нти
функції реалізації
F1

а

Переваги
Висока
швидкість
написання
коду,
кроссплатформлений

Недоліки

Посередний JVM
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б
в
F2

а
б

F3

а
б

F4

a
б

F5

а
б

Код
швидко
Займає більше часу
виконується,
при написанні коду
Працює прямо з ядром
Не
Займає менше часу при
кросплатформений,
написанні коду
достатньо нова мова
Займає менше часу при
Конфлікти
при
написанні коду
підключенні більше 1-го
Можна підключи ти
Займає більше часу
скільки завгодно пристроїв
Можливість
Неспівпадання
послідуючого редагування та кодування українських
друку в будь-якому
символів в DOS та
редакторі
Windows
Отримання результатів
Ніде не зберігається
у реальному часі
Складність
у
Простота реалізації
сприйнятті інформації
Простота у сприйнятті
Складність реалізації
інформації
Професійне середовище,
Складність
економія часу
опанування
Простота користування
Менше можливостей

На основі аналізу позитивно-негативної матриці робимо висновок, що
при розробці програмного продукту деякі варіанти реалізації функцій варто
відкинути, тому що вони не відповідають поставленим перед програмним
продуктам задачам.
Функція F1: оскільки розрахунки проводяться з великими об’ємами
вхідних даних, то час написання та виконання програмного коду є
найважливішими факторами, отже варіант б) і в) потрібно відкинути.
Функція F2: оскільки програма повинна бути призначена для широкого
взаємодії з декількома пристроями, то потрібно відкинути варіант а).
Функція F4: Оскільки ми робимо якісний продукт, то варіант а)
потрідно відкинути
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Функція F5: Оскільки ми добре розбираємость у середовищі Android
Studio відкидуємо варіант б)
Таким чином будемо використовувати наступні варіанти реалізації
програмного продукту:
1. F1а – F2б – F3a – F4б – F5а;
2. F1а – F2б – F3б – F4б – F5а;

5.4 Обґрунтування системи параметрів програмного продукту
5.4.1 Опис параметрів

Маючи вимоги щодо основних функцій, які реалізовуються в
програмному продукті, визначають основні параметри виробу, які надалі
використовуватимуться для розрахунку коефіцієнта технічного рівня.
Введемо наступні параметри:
Х1 – швидкість обробки інформації, Кб/с;
Х2 – інтуїтивна зрозумілість, як користуватись продуктом, %;
Х3 – рівень складності алгоритму, %;
Х4 – точність розрахунків, %.
X1: відображає швидкодію операцій залежно від обраної мови
програмування;
X2: відображає як швидко користувач ознайомиться з системою;
X3: відображає легкість зміни коду продукту при необхідності
впроадити
новий функціонал та розмір коду;
X4: відображає точність оцінки знань користувачів;
Встановимо граничні значення кожного параметру, а також середнє
отримане та досягнуте значення і занесемо у відповідну таблицю
(таблиця 4.2).
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5.4.2 Кількісна оцінка параметрів

Будемо розглядати 3 типи варіантів значення параметрів.
Таблиця 4.2. Основні параметри програмного продукту
Параметр

Грани
Умовні
чно
позначення допустиме
значення

Швидкість обробки
інформації, кб/с
Інтуїтивна
зрозумілість,

X1

130

Значення параметра

сере
дні
300

50

кращі

75

600
87

як
X2

користуватись
продуктом, %

Рівень складності
50
56
70
X3
алгоритму, %;
Точність
50
85
92
X4
розрахунків, %
За даними табл. 4.2. побудуємо графіки залежності бальної оцінки
параметра від його основного значення (рис. 4.2–4.5).
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Рис. 4.2. Швидкість обробки інформації

Рис. 4.3. Інтуїтивна зрозумілість
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Рис. 4.4. Рівень складності алгоритму

Рис. 4.5. Точність розрахунків

5.4.3 Аналіз експертного оцінювання параметрів

Важливість кожного параметра в загальній кількості розглянутих під час
оцінювання параметрів, знаходять за методом попарного порівняння.
Оцінювання проводить експертна комісія із семи осіб.
Щоб знайти коефіцієнт важливості передбачує:
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- визначення рівня важливості параметра через присвоєння різних
рангів;
перевірити

-

придатність

експертних

оцінок

у

подальшому

використанні;
- визначити оцінки попарного пріоритету параметрів;
- обробити результати і знайти коефіцієнт важливості.
Після детального обговорення й аналізу кожний експерт оцінює рівень
важливості, присвоюючи їм ранг. Результат експертного ранжування
наведено в табл. 4.3.
Таблиця 4.3. Результати ранжування параметрів
Познач.
параметра
1
X
1
X
2
X
3
X
4
Разом

Ранг
параметра за
оцінкою
експерта
2
3

Сума
рангів Ri

Відхиленн
я Δi

4

5

6

7

1

1

2

2

1

2

1

2

2

1

1

2

1

3

4

4

4

4

3

3

4

3

3

3

3

4

4

2

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Δ i2

1
0

7,5

1
2

5,5

2
6

8,
5

2
2

4,
5

7
0

0

5
6,26
3
0,25
7
2,25
2
0,25
1
79

Розрахуємо коефіцієнт конкордації (узгодженості) експертних оцінок.
Порахуємо коефіцієнт узгодженості:
Для перевірки степені достовірності експертних оцінок, визначимо
наступні параметри:
а) сума рангів кожного з параметрів і загальна сума рангів:
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Ri   Nj rij Rij 

Nnn  1
 138
2

де N – кількість експертів, n – кількість параметрів;
б) середня сума рангів:
T= 17,5
в) відхилення суми рангів кожного параметра від середньої суми
рангів:
i  Ri  T

Сума відхилень по всім параметрам повинна дорівнювати 0;
г)загальна сума квадратів відхилення:
S = 179
W = 12S/N2(n3-n) = (12*179)/49*64-4) = 0,73
Ранжирування можна вважати достовірним, тому що знайдений
коефіцієнт узгодженості перевищує нормативний, котрий дорівнює 0,67.
Скориставшись результатами

ранжирування, проведемо

попарне

порівняння всіх параметрів і результати занесемо у таблицю.
Числове значення, що визначає ступінь переваги i–го параметра над j–
тим, aij визначається по формулі:
1.5,

aij  1 ,

0.5,

Xi  X j
Xi  X j
Xi  X j

З отриманих числових оцінок переваги складемо матрицю A=║ aij ║.
Для кожного параметра зробимо розрахунок вагомості Kві за
наступними формулами:
n
bi
ˆ
E aˆ 3  n , де bi   aij
i 1
 bi
i 1
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Відносні оцінки розраховуються декілька разів доти, поки наступні
значення не будуть незначно відрізнятися від попередніх (менше 2%).На
другому і наступних кроках відносні оцінки розраховуються за наступними
формулами:
b
Eˆ aˆ 3  n i , де bi 
 bi

n

 aijb j
j 1

i 1

Таблиця 4.4. Результати ранжування параметрів
Підсу
Експерти

мкова

Число
ве

Пара
метри

значе
1

2

3

4

5

6

7

оцінка

ння

<

<

>

>

<

>

<

<

0,5

<

<

<

<

<

<

<

<

0,5

<

<

<

<

<

<

<

<

0,5

<

<

<

<

<

<

<

<

0,5

<

<

<

<

<

<

>

<

0,5

>

>

>

>

<

<

>

>

1,5

X1,X
2
X1,X
3
X1,X
4
X2,X
3
X2,X
4
X3,X
4
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Розрахунок вагомості параметрів ПП (Кві) наведено в табл. 5
Таблиця 4.5. Розрахунок вагомості параметрів
Параметри

Параметри

Перший крок

Х1

Х2

Х3

Х4

bi

1,0

0,5

0,5

0,5

2,5

Х2

1,5

1,0

0,5

0,5

3,5

Х3

1,5

1,5

1,0

1,5

5,5

Х4

1,5

1,5

0,5

1,0

4,5

Х1

Всь
ого:

16

Другий крок

Кві
0,1
56
0,2
19
0,3
44
0,2
81
1

b i1

9,2
5
12,
25
21,
25
16,
25
59

Ê â³1

0,1
57
0,2
08
0,3
6
0,2
75
1

Як видно з таблиці, різниця значень коефіцієнтів вагомості не
перевищує 2%, тому більшої кількості ітерацій не потрібно.

5.5 Аналіз рівня якості варіантів реалізації функцій
Визначаємо рівень якості

кожного варіанту виконання основних

функцій окремо.
Абсолютні значення параметрів Х2 (об’єм пам’яті для збереження
даних) та X1 (швидкодія мови програмування) відповідають технічним
вимогам умов функціонування даного ПП.
Абсолютне значення параметра Х3 (час розрахунків) обрано не
найгіршим (не максимальним), тобто це значення відповідає або варіанту а)
800 мс або варіанту б) 60мс.
Абсолютні значення параметра Х4 (точність розвязку) обрані з
наступних міркувань: для варіанта а) Х4=10%, тому що такий варіант
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підходить для клієнтів не вимогливих до точності розвязку; для варіанта б)
Х4=1% – висока точність розвязку є необхідною умовою.
Коефіцієнт технічного

рівня для кожного варіанта реалізації ПП

розраховується за формулою:

К ТР   К ві  Ві , і  1...n,
і

де n – кількість параметрів, Квi – коефіцієнт вагомості i–го параметра,
Вi – оцінка i–го параметра в балах.
Таблиця 4.6. Розрахунок показників рівня якості варіантів реалізації
Варіа
Основ
нт
ні функції реалізації
функції

F1

F2

Абсол
Коефі
Бальн
Коефі
ютне
цієнт
а оцінка
цієнт рівня
значення
вагомості
параметра
якості
параметра
параметра

а

X1

400

7

0,157

X2

85

4,5

0,208

X4

75

11

0,275

X2

68

3

0,208

б

5,03
X3

63

6,5

0,36

БС42С.4116.1300.3166.ПЗ
Змін Лист

№ докум.

Підпис

5,06

Дата

Л
77
ист

X4

79

7,5

0,275

X2

72

3,5

0,208

а

1,09
X3

55

1

0,36

X3

70

2,5

0,36

F3

3,65

б

F4

F5

б

X4

89

10

0,275

X1

450

8

0,157

X3

58

1,5

0,36

X4

81

8

0,275

X1

590

11

0,157

а

3,17
X3

75

4

0,36
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За цими даними визначаємо рівень якості кожного з варіантів:
КТЕР1 = 5,06 + 5,03 + 1,09 +4,0 + 3,17 = 18,35
КТЕР2 = 5,06 + 5,03 + 3,65+4,0 + 3,17 = 20,91
Отже, найкращим є другий варіант, для якого коефіцієнт технічного
рівня має найбільше значення.

5.6 Економічний аналіз варіантів розробки програмного продукту
5.6.1 Визначення трудомісткості

Два варіанта реалізації функцій включають в себе чотири окремих
завдання:
1. Вибір мови програмування Java
2. Розробка ПП для інтеграції з декількома BLE
пристроями
3. Повний функціонал, якісний продукт
4. Середовище розробки Android Studio
Також обидва варіанта мають ще одне завдання:
5. Вивід логів роботи ПП у файл
6. Вивід логів роботи на екран
Розрахуємо трудомісткість розробки ПП. Кожне із шести завдань має
такі
параметри:
1) ступінь новизни задачі Б – розробка типових проектних рішень,
оригінальних задач і систем, які не мають аналогів. Для програми за
типовим
рішенням були розроблені оригінальні функції роботи з інтерфейсом;
2) складність алгоритму 1 - алгоритми оптимізації та моделювання
систем і об’єктів;
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3) складність організації контролю вхідної і вихідної інформації 2 вхідні дані та документи одноманітної форми і змісту (здійснюється
формальний контроль);
4) мова програмування – високого рівня;
5) стандартні модулі не використовуються;
6) кількість макетів вхідної інформації – 1, вихідної – 2.
Загальна трудомісткість програмування задач
То = Тр • Кп • Кск • Км • Кст • Кст.м.
де Tp  64 людино-днів (група складності алгоритму 1, ступінь новизни
Б);
KСК  1 (складність контролю вхідної інформації);
KМ  1 (мова програмування високого рівня);
KСТ  1 (стандартні модулі не використовуються);
KСТ .П  1.2 (стандартний ПП).
Кп=(К1·m+К2·n+К3·р)/(m+n+р),
де К1, К2, К3 - поправкові коефіцієнти (табл. 24);
K1  2.02 (використовується лише змінна інформація);
m, n, р - відповідно ЗІ, ПДІ, БД кількість наборів даних.
Кп=(К1·m)/m = 2.02
Тоді загальна трудомісткість окремого завдання:
To = 64*2.02*1*1*1*1.2 = 155
Складемо трудомісткість відповідних завдань для кожного з чотирьох
обраних варіантів реалізації програми, щоб отримати їх трудомісткість:
Т = 155 * 5 = 775 людино-годин.
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5.6.2 Розрахунок заробітної плати розробника

Витрати на оплату праці розробників ПП:
СЗ=Сr·T·(1+HД/100)
де Сr – величина погодинної оплати праці програміста;
Т – трудомісткість розробки ПП, людино-години;
HД – норматив, який враховує додаткову заробітну плату, %.
У розробці бере учать один програміст з окладом 9000 грн. Визначимо
зарплату програміста за годину при 21 робочому дні на місяць:
Сг = 9000/(21*8) = 53,6 грн
Тоді зарплата розробників за варіантами відповідно рівні:
Сз= 53,6*775*(1+0,2) = 49848
Відрахування на єдиний соціальний внесок за варіантами:
Сот = 49848 * 0,22 = 10966

5.6.3 Розрахунок показників економічної ефективності

Для обслуговування ПК залучений спеціаліст із ЗП 2500 грн./міс.
Коефіцієнт його зайнятості при обслуговуванні – 0,45.
Вартість одного комп’ютера – 5000 грн.
Для однієї машини отримаємо:
Сг = 12 • 5000• 0,45 = 27 000 грн.
З урахуванням додаткової заробітної плати
Соб = 27 000 • (1 + 0,2)=32 400 грн
Відрахування на єдиний соціальний внесок (22 % від фонду оплати
праці, 2 клас професійного ризику виробництва):
Свід = Сзп • 0.22 = 32 400 • 0,22 = 7 128 грн
Амортизаційні відрахування обчислимо за формулою:
Ca = 0,01*Ha*Kтм*Цдог,
де Цдог – договірна ціна приладу, грн;
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Ктм– коефіцієнт, який враховує витрати на транспортування та монтаж
приладу у користувача;
На – річна норма амортизації, %.
За амортизації 25% та вартості ЕОМ 5000 грн. маємо:
Са = 1,15 • 0,25 • 5000 = 1437,5 грн.
Витрати на ремонт та профілактику розрахуємо за формулою:
Срем = (Кр / 100%) Цд * Ктм,
де Крем – відсоток витрат на поточні ремонти.
У розрахунках значення цього нормативу орієнтовно візьмемо 5%.
Срем = 1,15 • 5000 • 0,05 = 287.5 грн
Ефективний годинний фонд часу ПК за рік розрахуємо за формулою:
Тр = (Дк – Дв – Дс – Др.) tз * nз * Кв
де Дк – календарна кількість днів у році;
Дв, Дс – відповідно кількість вихідних та святкових днів;
Дрем – кількість днів планових ремонтів устаткування;
tзм – час зміни;
nзм – кількість змін експлуатації пристрою;
Кв  коефіцієнт використання приладу у часі протягом зміни (можна
взяти 0,9);
Цен – тариф за 1 КВт-год. електроенергії, грн., (0.75 грн.).
Tеф  ( 365  10  52  2 ) 8  0.9  0.4  3200.25 год.
Витрати на оплату електроенергії знаходимо за формулою:
Cел  Цен  Р Tеф
де Р – потужність, Р =1,2 кВт.
Сел  0,75  1,2  1706.8  1536.12 грн
Тоді, річні експлуатаційні витрати складуться у формулу:
Секс=2500/21/8*0.45*3200,25*(1+0,368+0,67)+1437,5+1536.12=46 648 грн.
Собівартість однієї машино-години ЕОМ дорівнюватиме:
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СМГ = Секс / Теф = 46 648/3 200. 25 = 14.57 грн/час
Оскільки в цьому випадку всі роботи, пов’язані з розробкою
програмного продукту, ведуться на ЕОМ, витрати на оплату машинного часу
для кожного обраного варіанта реалізації пакета, становитимуть:
Смч = Т • СМГ =775 • 14.7 = 11 291.4 грн
Накладні витрати становлять 67 % від заробітної плати:
Снакл = Сз • 0.67 = 49 848 • 0,67 = 33 398 грн
Функціонально необхідні затрати на створення ПП обчислюються за
формулою:
СПП=СЗ+СВІД+СМЧ+СНАКЛ
Визначимо вартість розробки програмного продукту для кожного
варіанта:
СПП = 33 398 + 7 128 + 11 291.4 + 49 848 = 101 665, 4грн.
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5.7 Розрахунок коефіцієнтів економічної ефективності
Для кожного варіанта реалізації функцій ПП коефіцієнт технікоекономічного рівня розраховується за формулою:
КТЕРj= КТРj /СПП.
КТЕР1 = 18,35/101 665,4 = 0,00018
КТЕР2 = 20,91/101 665,4 = 0,00020
Таким чином, найбільш ефективним є другий варіант реалізації функцій
ПП, який дає максимальну величину коефіцієнта техніко-економічного рівня
КТЕР2 = 0,00020.
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Висновки до розділу 5:
В

результаті

функціонально

виконання

вартісний

економічного

аналіз

розділу

програмного

мы

провели

продукту,

були

систематизовані і закріплені теоретичні знання в галузі економіки та
організації

виробництва

використанням

їх

для

техніко-економічного

обґрунтування розробки методом функціонально-вартісного аналізу.
На основі даних про зміст основних функцій, які повинен реалізувати
програмний продукт, були визначені два найбільш перспективні варіанти
реалізації продукту. У результаті проведеного функціонально вартісного
аналізу програмного продукту ми вибрали другий варіант реалізації функцій
ПП, так як саме цей варіант дає нам найбільш якісний та зручний у
користуванні ПП.
Його техніко-економічний рівень дорівнює:
КТЕР2 = 20,91/86 367.7 = 0,00020

При цьому варіанті вартість нашого програмного продукту складає
101 665,4 грн. Так як основну увагу ми приділяємо якості, нас влаштовує
дана собівартість.
При

такому

варіанті

виконання

ПП

він

матиме

достатню

універсальність і легкість модифікації.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У рамках виконання дипломної роботи був розроблений мобільний
додаток для платформи Android для взаємодії з BLE пристроями. Було
досягнуто наступне:
 Досліджено стан технологій створення мобільних додатків для
взаємодії з wearable technology. Обрана платформа Android,
середовище розробки Android Studio, мова Java;
 Розроблено технічне завдання, структура, інтерфейс та дизайн
додатку для взаємодії з BLE пристроєм iblazr2.
 Реалізовано

найбільшн

ефективний

функціонал

та

дизайн

мобільного додатку. Готовий додаток було протестовано.
Тож, були досягнуті всі поставлені задачі у повному обсязі. Додаток був
розроблений для впровадження в робочий процес компанії ТОВ «ЛідерПродукт». Планується інтеграція додатку для інших мобільних платформ. В
подальшому додаток буде впроваджено на ресурс загального доступу
користувачів Android-пристроїв Google Play.
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Додаток А

Лістинг класу який відповідає за інтеграцію з BLE – BLEManager
package com.concepter.ibllazrbluetoothlib;
import android.app.Activity;
import android.bluetooth.BluetoothAdapter;
import android.bluetooth.BluetoothDevice;
import android.bluetooth.BluetoothGatt;
import android.bluetooth.BluetoothGattCallback;
import android.bluetooth.BluetoothGattCharacteristic;
import android.bluetooth.BluetoothGattService;
import android.bluetooth.BluetoothManager;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.os.Handler;
import android.util.Log;
import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.HashSet;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Queue;
import java.util.Set;
import java.util.UUID;
/**
* Created by pavel on 17.01.16.
*/
public class BLEManager {
/**
* UUID for
*
* @see android.bluetooth.BluetoothGattCharacteristic
* responsable for changing temperature and brightness of iblazr device
*/
public static final String WRITABLE_FLASH_CHARACTERISTIC =
"0000faf1-0000-1000-8000-00805f9b34fb";
/**
* UUID for
*
* @see android.bluetooth.BluetoothGattCharacteristic
*/
public static final String READABLE_FLASH_CHARACTERISTIC =
"0000faf2-0000-1000-8000-00805f9b34fb";
/**
* UUID for
*
* @see android.bluetooth.BluetoothGattService
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* that contains WRITABLE_FLASH_CHARACTERISTIC and
READABLE_FLASH_CHARACTERISTIC
*/
public static final String FLASH_CHARACTERISTICS_SERVICE =
"0000fafa-000-1000-8000-00805f9b34fb";
/**
* Service for updating iblazr by OTA
*/
public static final String OTA_UPDATE_SERVICE = "f000ffc0-0451-4000b000-000000000000";
/**
* Service for updating iblazr by OTA with callback
*/
public static final String OTA_UPDATE_WITH_RESPONSE_CHARACTERISTIC =
"f000ffc1-0451-4000-b000-000000000000";
/**
* Service for updating iblazr by OTA without callback
*/
public static final String OTA_UPDATE_NO_RESPONSE_CHARACTERISTIC =
"f000ffc2-0451-4000-b000-000000000000";
/**
* Service for geting battery from iblazr
*/
public static final String BATTERY_SERVICE = "0000180f-0000-1000-800000805f9b34fb";
/**
* Characteristik for get battary
*/
public static final String BATTARY_CHARACTERISTIC = "00002a19-0000-10008000-00805f9b34fb";
/**
* Service for geting information from iblazr
*/
public static final String DEVICE__INFORMATION_SERVICE = "0000180a-00001000-8000-00805f9b34fb";
/**
* Characteristik for get firmware version
*/
public static final String FIRMWARE_REVISION_CHARACTERISTIC = "00002a260000-1000-8000-00805f9b34fb";
/**
* Characteristik for get firmware version
*/
public static final String HARDWARE_REVISION_CHARACTERISTIC = "00002a270000-1000-8000-00805f9b34fb";
/**
* Name of device, used for filtering during ble scanning
*/
public static final String DEVICE_NAME = "iblazr";
private final static int REQUEST_ENABLE_BT = 1;
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/**
* BluetoothAdapter for scanning BLE devices
* Can be obtained from
*
* @see android.bluetooth.BluetoothManager
* More info:
* @see android.bluetooth.BluetoothAdapter
*/
/**
* Stop scan if device wasn't detected in 10 seconds
*/
private static final long SCAN_PERIOD = 50000;
private static BLEManager instance;
private BluetoothAdapter bluetoothAdapter;
private List<AbstractIBlazrDevice> bleIblazrDevices;
private boolean isScanning;
private Activity context;
private OnIblazrDeviceDiscoverCallback deviceDiscoverCallback;
private boolean keepLooking;
private Set<IBlazrConnectionListener> iBlazrConnectionListeners;
private HashMap<String, BluetoothGattCharacteristic> characteristics;
/**
* Scan callback for discovering iblazr devices, its services and
characteristics
*/
private BluetoothAdapter.LeScanCallback scanCallback = new
BluetoothAdapter.LeScanCallback() {
@Override
public void onLeScan(final BluetoothDevice device, int rssi, byte[]
scanRecord) {
if (device != null && device.getName() != null &&
device.getName().toLowerCase().startsWith(DEVICE_NAME))
{
if (!containtsBluetoothDevice(device, bleIblazrDevices)) {
device.connectGatt(context, false, btg);
bluetoothAdapter.stopLeScan(scanCallback);
}
}
}
};
private BluetoothGattCallback btg = new BluetoothGattCallback() {
@Override
public void onConnectionStateChange(BluetoothGatt gatt, int status,
int newState) {
if (newState == BluetoothGatt.STATE_CONNECTED) {
gatt.discoverServices();
} else if (newState == BluetoothGatt.STATE_CONNECTING) {
} else {
removeFromIblazrDevice(gatt);
gatt.close();
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if (deviceDiscoverCallback != null)
deviceDiscoverCallback.onDeviceGATTConnectionError(newState);
BLEIblazrDevice.mBusy = true;
}
super.onConnectionStateChange(gatt, status, newState);
}
@Override
public void onCharacteristicWrite(BluetoothGatt gatt,
BluetoothGattCharacteristic characteristic, int status) {
super.onCharacteristicWrite(gatt, characteristic, status);
if (status == 0) {
BLEIblazrDevice.mBusy = false;
}
}
@Override
public synchronized void onCharacteristicRead(BluetoothGatt gatt,
BluetoothGattCharacteristic characteristic, int status) {
super.onCharacteristicRead(gatt, characteristic, status);
Queue<BluetoothGattCharacteristic> readableCharact = null;
BLEIblazrDevice dev = null;
for (AbstractIBlazrDevice bledevice : bleIblazrDevices) {
if (((BLEIblazrDevice) bledevice).getGatt().equals(gatt)) {
dev = (BLEIblazrDevice) bledevice;
readableCharact = dev.getReadableCharacteristic();
}
}
if (dev != null) {
if
(characteristic.equals(characteristics.get(BATTARY_CHARACTERISTIC)))
dev.setBatteryLevel(characteristic.getIntValue(BluetoothGattCharacteristic.F
ORMAT_UINT8, 0));
if
(characteristic.equals(characteristics.get(FIRMWARE_REVISION_CHARACTERISTIC)
))
dev.setFirmwareVersion(characteristic.getStringValue(0));
if
(characteristic.equals(characteristics.get(HARDWARE_REVISION_CHARACTERISTIC)
))
dev.setHardwareVersion(characteristic.getStringValue(0));
}
if (readableCharact != null && !readableCharact.isEmpty())
gatt.readCharacteristic(readableCharact.poll());
}
@Override
public void onServicesDiscovered(BluetoothGatt gatt, int status) {
if (status == BluetoothGatt.GATT_SUCCESS) {
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characteristics = getCharacteristicsFromGatt(gatt);
BLEIblazrDevice iblazrDevice = new BLEIblazrDevice(gatt,
getCharacteristicsFromGatt(gatt));
if (deviceDiscoverCallback != null)
deviceDiscoverCallback.onDeviceDiscovered(iblazrDevice);
} else {
if (deviceDiscoverCallback != null)
deviceDiscoverCallback.onServicesDiscoverError(status);
}
super.onServicesDiscovered(gatt, status);
}
};
private BLEManager() {
}
private BLEManager(BluetoothAdapter adapter, Activity context,
OnIblazrDeviceDiscoverCallback callback) {
this.context = context;
bluetoothAdapter = adapter;
deviceDiscoverCallback = callback;
iBlazrConnectionListeners = new HashSet<>();
}
public static BLEManager getInstance(BluetoothAdapter adapter, Activity
context, OnIblazrDeviceDiscoverCallback callback) {
if (instance == null) {
instance = new BLEManager(adapter, context, callback);
}
return instance;
}
public void addOnIblazrConnectionListener(IBlazrConnectionListener
listener) {
iBlazrConnectionListeners.add(listener);
}
public void removeOnIblazrConnectionListener(IBlazrConnectionListener
listener) {
iBlazrConnectionListeners.remove(listener);
}
public void addBleIblazrDevice(BLEIblazrDevice device) {
if (bleIblazrDevices == null) {
bleIblazrDevices = new ArrayList<>();
if (!bleIblazrDevices.contains(device)) {
bleIblazrDevices.add(device);
} else {
bleIblazrDevices.set(bleIblazrDevices.indexOf(device),
device);
}
} else {
if (!bleIblazrDevices.contains(device)) {
bleIblazrDevices.add(device);
}
}
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notifyIblazrConnected(device);
}
public void removeFromIblazrDevice(BluetoothGatt gatt) {
if (bleIblazrDevices == null || gatt == null ||
bleIblazrDevices.isEmpty())
return;
for (Iterator<AbstractIBlazrDevice> iterator =
bleIblazrDevices.listIterator(); iterator.hasNext(); ) {
BLEIblazrDevice deviceFromlist = (BLEIblazrDevice)
iterator.next();
if (gatt.equals(deviceFromlist.getGatt())) {
iterator.remove();
notifyIblazrRemoved(deviceFromlist);
}
}
}
private void notifyIblazrConnected(BLEIblazrDevice device) {
for (IBlazrConnectionListener listener : iBlazrConnectionListeners)
{
if (listener != null)
listener.notifyIblazrConnected(device);
}
}
private void notifyIblazrRemoved(BLEIblazrDevice deviceFromlist) {
for (IBlazrConnectionListener listener : iBlazrConnectionListeners)
{
if (listener != null)
listener.notifyIblazrRemoved(deviceFromlist);
}
}
/**
* Method for scanning iblazr devices nearby
*
* @param enable -value true starts scanning
*/
public void scanLeDevice(final boolean enable) {
if (bluetoothAdapter == null || !bluetoothAdapter.isEnabled()) {
Intent enableBtIntent = new
Intent(BluetoothAdapter.ACTION_REQUEST_ENABLE);
context.startActivityForResult(enableBtIntent,
REQUEST_ENABLE_BT);
return;
}
if (enable && !isScanning) {
// Stops scanning after a pre-defined scan period.
Handler handler = new Handler();
handler.postDelayed(new Runnable() {
@Override
public void run() {
isScanning = false;
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bluetoothAdapter.stopLeScan(scanCallback);
}
}, SCAN_PERIOD);
isScanning = true;
bluetoothAdapter.startLeScan(scanCallback);
} else {
isScanning = false;
}
}
private HashMap<String, BluetoothGattCharacteristic>
getCharacteristicsFromGatt(BluetoothGatt gatt) {
HashMap<String, BluetoothGattCharacteristic> characteristics =
new HashMap<>(8);
BluetoothGattService service =
gatt.getService(UUID.fromString
(BLEManager.FLASH_CHARACTERISTICS_SERVICE));
characteristics.put(BLEManager.WRITABLE_FLASH_CHARACTERISTIC,
service.getCharacteristic(
UUID.fromString(BLEManager.WRITABLE_FLASH_CHARACTERISTIC)));
characteristics.put(BLEManager.READABLE_FLASH_CHARACTERISTIC,
service.getCharacteristic(
UUID.fromString(BLEManager.READABLE_FLASH_CHARACTERISTIC)));
service = gatt.getService(UUID.fromString
(BLEManager.OTA_UPDATE_SERVICE));
characteristics.put(BLEManager.OTA_UPDATE_NO_RESPONSE_CHARACTERISTIC,
service.getCharacteristic(
UUID.fromString(BLEManager.OTA_UPDATE_NO_RESPONSE_CHARACTERISTIC)));
characteristics.put(BLEManager.OTA_UPDATE_WITH_RESPONSE_CHARACTERISTIC,
service.getCharacteristic(
UUID.fromString(BLEManager.OTA_UPDATE_WITH_RESPONSE_CHARACTERISTIC)));
service = gatt.getService(UUID.fromString
(BLEManager.BATTERY_SERVICE));
characteristics.put(BLEManager.BATTARY_CHARACTERISTIC,
service.getCharacteristic(
UUID.fromString(BLEManager.BATTARY_CHARACTERISTIC)));
service = gatt.getService(UUID.fromString
(BLEManager.DEVICE__INFORMATION_SERVICE));
characteristics.put(BLEManager.FIRMWARE_REVISION_CHARACTERISTIC,
service.getCharacteristic(
UUID.fromString(BLEManager.FIRMWARE_REVISION_CHARACTERISTIC)));
characteristics.put(BLEManager.HARDWARE_REVISION_CHARACTERISTIC,
service.getCharacteristic(
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UUID.fromString(BLEManager.HARDWARE_REVISION_CHARACTERISTIC)));
return characteristics;
}
public List<AbstractIBlazrDevice> getListWithDevices() {
if (bleIblazrDevices != null) {
return bleIblazrDevices;
}
return null;
}
public void findDeviceFromConnectedDevices() {
BluetoothManager bluetoothManager = (BluetoothManager)
context.getSystemService(Context.BLUETOOTH_SERVICE);
Set<BluetoothDevice> devices =
BluetoothAdapter.getDefaultAdapter().getBondedDevices();
keepLooking = true;
for (BluetoothDevice device : devices) {
if (device != null && device.getName() != null && keepLooking &&
device.getName().toLowerCase().startsWith(DEVICE_NAME))
{
device.connectGatt(context, false, btg);
}
}
}
private boolean containtsBluetoothDevice(BluetoothDevice
bluetoothDevice, List<AbstractIBlazrDevice> devices) {
boolean b = false;
Set<BluetoothDevice> bluetoothDevices =
BluetoothAdapter.getDefaultAdapter().getBondedDevices();
if (bluetoothDevices.contains(bluetoothDevice))
b = true;
return b;
}
public static void destroyBLEManager() {
instance = null;
}
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