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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

XML – Extensible Markup Language (розширювана мова розмітки)

SDK - Software development kit (комплект розробки програмного 

забезпечення)

БД – База даних

ХО - Хлібна одиниця

ГІ - Глікемічний індекс

ФБМІ – Факультет біомедичної інженерії

ПІБ - Прізвище, ім'я, (по) батькові

ЗІЗ – Засоби індивідуального захисту

ВООЗ – Всесвітня Організація Охорони Здоров’я

GPS - Global Positioning System (Супутникова система навігації)

EDGE - Підвищена швидкість передачі даних для розвитку GSM

GSM - Global System for Mobile Communications (Глобальна система 

мобільного зв'язку)

OS – Operating System (Операційна система)

IDE - integrated development environment (інтегроване середовище розробки)
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ВСТУП

Актуальність

На сьогоднішній день цукровий діабет залишається актуальною 

проблемою, оскільки розвивається ця хвороба дуже і дуже стрімко. 

Цукровий діабет входить до трійки захворювань, найбільш часто призводять 

до втрати працездатності населення і смерті. У 2014 році рівень 

захворюваності на діабет склав 8,5% серед дорослого населення 18 років і 

старше. Майже половина випадків смерті від діабету відбувається серед 

людей у віці до 70 років. За прогнозами ВООЗ, за період 2010-2030 рр. число

випадків смерті від діабету подвоїться [1]. 

Новацією даної роботи є те є підвищення зручності розрахунку кількості

споживаних  продуктів  за  рахунок  простоти  калькуляції  грам  і  хлібних

одиниць.

Мета роботи

Мета  роботи  полягає  у  розробці   мобільного  додатку  для  складання

меню на прийом їжі людям, що страждають на цукровий діабет. 

Завдання на розробку

Завдання полягає у наступному:

 Пошук існуючих аналогів
 Аналіз існуючих аналогів
 Створення вимог до створення додатку
 Формування ТЗ
 Налаштування середи для реалізації програмного продукту
 Реалізація програмного продукту
 Впровадження програмного продукту
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Першим завданням програми є надання користувачам:

 Додавання продуктів

 Редагування продуктів

 Видалення продуктів

Другим завданням програми є надання калькулятора, за допомогою якого 

будь-який користувач зможе розрахувати необхідну кількість продукту, який 

він збирається з'їсти в грамах або в хлібних одиницях. 

Для того щоб розрахуватися продукту користувач повинен вказати:

 Потрібну кількість продукту

 Тип значення, що вводиться

Користувачеві доступно редагування налаштувань: норма хлібних 

одиниць, кількість вуглеводів в одній хлібній одиниці, ці налаштування 

зберігаються в середині домашньої директорії програми. 

Так само користувачеві доступні наступні можливості:

 Додавання продукту в категорію "Улюблені продукти, для отримання

більш швидкого доступу, формування поточного прийому їжі.

 Редагування  налаштувань:  норма  хлібних  одиниць,  кількість

вуглеводів в одній хлібній одиниці.

 Формування поточного прийому їжі

Програма повинна забезпечувати виконання наступних функцій:

 Зчитування даних, що вводяться користувачем;
 Формування запитів до бази даних;
 Виведення результату на екран;
 Дружній, зрозумілий для користувача інтерфейс [2].

База даних з продуктами зберігається в зовнішню папку. 
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РОЗДІЛ 1 ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ

"DIABETES"

1.1 Характеристика цукрового діабету та його лікування

Назва цукровий діабет носить захворювання, при якому рівень вмісту

цукру в крові надмірно високий. Відбувається це підвищення внаслідок того,

що  робота  підшлункової  залози  в  силу  певних  причин  порушується,  і

відповідно,  зменшується,  або  навіть  зовсім  припиняється  вироблення

гормону інсуліну, який і регулює рівень вміст цукру в крові. При недостатній

кількості інсуліну ні печінка, ні м'язи людини не здатні в колишньому обсязі

перетворювати цукор, який потрапляє в організм разом з їжею, в глікоген. А

тканини  внутрішніх  органів,  в  свою  чергу,  не  окислюють  цукор  і  не

використовують його як джерело енергії. У 50% хворих діабет протікає без

симптомів.

Діабет  може  проявлятися  декількома  типами:  діабет  1  типу

(інсулінозалежний) і діабет 2 типу (інсулінонезалежний).

Діабет 1 типу (інсулінозалежний). При даному виді цукрового діабету

підшлункова залоза втрачає здатність виробляти достатню кількість інсуліну

і  може  функціонувати  більш-менш  нормально  при  отриманні  ін'єкцій

інсуліну, який дає можливість контролювати рівень глюкози.

Як  правило,  симптоми діабету  1  типу  наростають у  людини швидко,

протягом  декількох  днів,  і  дуже  сильно.  Часто  хворий  раптово  впадає  в

діабетичну кому (непритомніє), його екстрено відвозять до лікарні і вже там

діагностують  діабет.  Симптоми  діабету  1  типу  проявляються:  сильною

спрагою; запахом ацетону в повітрі, що видихається; у хворого підвищений

апетит, він багато їсть,  але при цьому все одно різко худне; часте і  рясне

сечовипускання; рани погано гояться, шкіра свербить, часто бувають грибки 
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або фурункули. Діабет 1 типу часто починається через 2-4 тижні після 

перенесеної вірусної інфекції (грип, краснуха, кір і т.д.) Або сильного стресу.

Діабет 2 типу (інсулінонезалежний). 2 тип діабету, його називають ще

нецукровий  або  інсулінонезалежний  цукровий  діабет.  При  цьому  ж  виді

цукрового діабету підшлункова залоза виробляє достатню кількість інсуліну,

однак  печінку  і  тканини  організму  втрачають  здатність  засвоювати  і

переробляти  цукор.  Тому  ін'єкції  інсуліну  не  потрібні,  але  обов'язкова

лікарська  терапія  і  суворе  дотримання  певного  типу  харчування  (дієти),

покликана допомогти організму контролювати рівень глюкози.

Цей  тип  діабету  розвивається  поступово,  протягом  декількох  років,

зазвичай у людей старшого віку. Людина постійно стомлена,  у неї погано

гояться рани,  знижується зір  і  погіршується пам'ять.  Найчастіше діабет  2

типу діагностують випадково.

Симптоми 2  типу:  загальні  скарги;  стомлюваність,  погіршення зору,

проблеми з пам'яттю; проблемна шкіра: свербіж, часті грибки, рани і будь-

які  пошкодження погано гояться;  сильна спрага -  до 3-5 літрів рідини на

добу; нічний часте і рясне сечовипускання (це називається поліурія); виразки

на гомілках і стопах, оніміння або поколювання в ногах, болі при ходьбі; у

чоловіків - проблеми з потенцією, у жінок - молочниця; значна втрата ваги

при  підвищеному  апетиті;  втрата  зору,  захворювання  нирок,  раптовий

інфаркт,  інсульт, -  перший  прояв  діабету  2  типу  у  20-30%  хворих;  часте

сечовипускання.

Питанням  лікування  і  допомоги  людям,  що  страждають  на

інсуліннезалежний видом діабету в даний задаються як медики так і фахівці,

що  працюють  на  стику  медицини,  техніки  та  інформаційних  технологій.

Лікування діабету полягає в зниженні рівня вмісту глюкози в крові.

Ключовими поняттями при діабеті є хлібні одиниці, вуглеводи і глікемічний

індекс.
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Хлібна  одиниця  (ХО,  вуглеводна  одиниця)  -  умовна  одиниця,  розроблена

німецькими дієтологами, використовується для приблизної оцінки кількості

вуглеводів  в  продуктах:  одна  ХО дорівнює  10  (без  урахування  харчових

волокон) або 12 грамам (з урахуванням баластних речовин) вуглеводів або 20

(25) г хліба,  в деяких країнах можуть спостерігатися незначні  відмінності

перерахунку.

При  введенні  поняття  «хлібної  одиниці»  дієтологи  взяли  за  основу

найпростіший  продукт  -  хліб.  Якщо  розрізати  впоперек  буханку  чорного

хліба ( «цеглинкою») на стандартні шматочки (товщиною приблизно в 1 см),

то половина такого шматочка вагою 25 г дорівнюватиме 1 хлібній одиниці.

Поняття "хлібної одиниці" було введено саме для хворих на цукровий діабет,

які отримують інсулін. Адже їм необхідно розраховувати норму введеного

інсуліну, виходячи з  добової  норми споживаних вуглеводів.  Інакше у  них

може  виникнути  гіпер-  або  гіпоглікемія  (підвищення  /  пониження  цукру

крові).  Знаючи,  скільки  хлібних  одиниць  містить  той  чи  інший  продукт,

можна  правильно  скласти  щоденний  раціон  харчування  при  цукровому

діабеті, замінюючи одні углеводсодержащие продукти на інші.

Поняття хлібних одиниць є ключовим у забезпеченні глікемічного контролю

при цукровому діабеті. Правильно розраховане кількість хлібних одиниць в

дієті хворого на цукровий діабет сприяє поліпшенню компенсації порушень

вуглеводного обміну.

При діабеті має значення не тільки зміст вуглеводів в продуктах, але і те, з

якою  швидкістю  вони  перетравлюються  і  всмоктуються  в  кров.  Бо  чим

більше  плавно  засвоюються  вуглеводи,  тим менше вони підвищують  ваш

рівень цукру. Відповідно, меншим виявиться пікове значення глюкози в крові

після їжі, і він слабший завдасть удар по судинах і клітинах тіла. Глікемічний

індекс  (скорочено  GI)  -  це  показник  впливу різних  продуктів  харчування

після їх вживання на рівень глюкози в крові. При діабеті він має
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 не  менш важливе  значення,  ніж  кількість  хлібних одиниць  в  продуктах.

Офіційна  медицина  рекомендує  їсти  побільше  продуктів  з  низьким

глікемічним індексом, якщо ви хочете зміцнити здоров'я. Глікемічний індекс

це величина емпірична, яка не піддається абсолютному розрахунку. В одних

продуктах  він  високий:  білий  хліб,  пюре,  в  інших  -  низький:  виноград,

гречка.  Відповідно,  якщо кількість цукру в  організмі  знижений необхідно

отримати значну кількість продуктів з високим глікемічним індексом.

На  підставі  цих  трьох  змінних  програма  здатна  допомогти  користувачеві

скласти меню на поточний прийом їжі. На підставі того, що користувач знає

скільки  йому  потрібно  з'їсти  хлібних  одиниць  програма  допоможе

вирахувати скільки в грамах цього продукту потрібно взяти, або ж навпаки:

знаючи кількість грам продукту користувач зможе дізнатися скільки це буде

складати хлібних одиниць.

1.1 Порівняльний аналіз додатків – аналогів

Мобільний  додаток  являє  собою  комплексну  інформаційну  систему

збору  та  зберігання  даних  в  електронній  формі  даних  по  продуктам,  яка

забезпечує  при  одноразовому  введенні  ресурсу  в  систему  можливість

багатогранної обробки та використання інформації для задоволення різних

інформаційних потреб, з оперативним розподіленим багатокористувацьким

доступом через інтерфейс єдиного характеру [3, 4, 5].

Створення  мобільного  додатку  являє  собою  вдосконалення  та

підвищення  оперативності  та  ефективності  обслуговування  користувачів

даним видом ресурсу та на факультеті біомедичної інженерії загалом.  

Повний доступ  до  всіх  ресурсів  здійснюються  одразу  після  встановлення

додатку на пристрій, тобто процедура реєстрації не потрібна. Користувачам

видається  повний  доступ  до  інформації  зі  змогою  редагування.  Загалом

структура  додатку  має  включати  в  себе  ресурси,  які  фізично  лежать  в

внутрішній базі даних, котра постачається всередині додатку. 
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Для наочного розгляду проробленої роботи,  потрібно проаналізувати

аналоги  (для  подальшого  забезпечення  покращення  росту  інформаційної

системи).

1.2 Діабет

Додаток  Діабет  створено  для  ведення  щоденника  контролю  і

розрахунку дози інсуліну при інсулінозалежного діабеті. З його допомогою

Ви зможете отримати розрахунок необхідної дози інсуліну, уникнути нападів

гіпоглейкеміі, вести щоденник харчування, контролювати рівень глюкози в

крові, а також стежити за добовою нормою інсуліну. Додаток 

допоможе  вам  не  тільки  підтримувати  норму  глюкози  в  крові,  але  і

контролювати  своє  харчування  і  вага.  Також в  додатку  існує  можливість

зручного  експорту  даних  для  зовнішнього  контролю  лікуючим  лікарем  і

надання  йому  необхідної  інформації  вашого  способу  життя  з  метою

коригування потрібного саме вам коефіцієнта інсуліну [18].

Програма  досить  давно  оновлювалась.  На  сьогоднішній  день  не

підтримується і не актуальна.

Програма є умовно безкоштовною, так як в пробній версії  доступно

для додавання не більше 100 записів, а для подальшого користування треба 

купляти її. 

Має  список  категорій:  календар,  інформація,  експорт,  профіль,

нагадування  та  продукти.  Кожен  день  календаря  може  бути  заповнений

рівнем  глюкози  в  крові,  споживанням  продукту  та  кількість  введеного

інсуліну. Можливий експорт даних в форматі pdf або xls.

На думку автора, не зручно заповнювати профіль. Було знайдено декілька

недоліків - помилок в програмі. Досить насичений і не зрозумілий інтерфейс.

Інтерфейс програми представлений на рисунку 1.1.
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Рис 1.1 Інтерфейс програми “Діабет”

1.3 Diabetes: M 

Додаток  призначений  для  смартфонів  і  планшетів,  щоб  допомогти

діабетикам краще контролювати свій діабетом і тримати його під контролем.

Користувачі можуть ввести свої значення в щоденник і зберігати записи з

нього весь час. Додаток відстежує практично всі аспекти лікування діабету і

надає  докладні  звіти,  графіки  та  статистичні  дані  для  обміну  через

електронну  пошту  з  наглядає  лікарем.  Він  надає  різні  інструменти  для

хворих на цукровий діабет, щоб вони могли знайти тенденції рівня глюкози в

крові.
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Є можливість збору статистики,  збору записів,  калькуляція  глюкози,

білку, жирів, калорій. 

Виведення  наочних  графіків,  діаграм.  Є  можливість  синхронізувати

дані  з  даними,  котрі  зберігаються  в  хмарі:  dropbox,  google  drive.  Можна

відновити базу даних, або експортувати. Імпорт даних в форматі csv, xls [19]. 

Дуже заплутаний інтерфейс.  велике різноманіття  функцій.  Присутня

реклама.  На  форумі  розробників  багато  тем  відкрито  з  питаннями  на

недоліками. 

В програмі немає української / російської мови.

На рисунку 1.2 представлений інтерфейс програми “Diabetes:M”

Рис 1.2 Інтерфейс програми “ Diabetes:M ”
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1.4 Diabetes 

Програма відстежує і  аналізує ключові дані діабету, як рівень глюкози,

опис, теги, які ви можете редагувати, переглядати на інтерактивних графіках

або відправити їх безпосередньо до свого лікаря! 

Простий у використанні користувальницький інтерфей [20].

 Дані спостереження:
1. Інноваційні TAGS особливість для опису будь-якого типу дії про час

і дати
2. Рівень глюкози в крові - (мг / дл) або (ММО / л)
3. Коментар про / опис

 Підтримка багатьох користувачів
 Інноваційна, інтерактивна і масштабована графіка
 Є можливість надсилати свої дані до свого лікаря
 Експорт даних в можливі формати:

1. CSV
2. XML

Немає можливості додавати продукти. Є можливість додавати кількість

глюкози  в  крові,  виводити  графік  глюкози  за  певний  проміжок  часу,

можливість доступу до історії, побудова діаграм. 

На рисунку 1.3 представлений інтерфейс програми “Diabetes”
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Рис 1.3 Інтерфейс програми “ Diabetes ”

1.5 MedM Diabetes

MedM  дозволяє  вручну  ввести  рівень  цукру  в  крові,  або  він  може

завантажувати дані прямо з вашого лічильника BG за допомогою Bluetooth.

Ви  також можете  створити  резервну  копію  ваших  даних  у  MedM Health

Cloud, так що ви можете отримати доступ до нього в будь-якому місці. Ця

програма є повністю функціональним без реєстрації онлайн, і він працює на

будь-якому  смартфоні  або  планшеті.  Він  має  аналітичні  інструменти  для

відстеження тенденцій цукру в крові. Запишіть рівень цукру в крові в будь-

якому місці, є можливість ділитися ними з вашим лікарем в будь-який час.
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Обов’язкова  реєстрація.  Є  можливість  працювати  з  різноманітними

пристроями. Є історія усіх записів, доданих користувачем [21].

На рисунку 1.4 представлений інтерфейс програми “MedM Diabetes”

Рис 1.4 Інтерфейс програми “ MedM Diabetes ”
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1.6 Переваги Diabetes

Мобільний додаток  розроблений за  допомогою Java  з  взаємодією Android

SDK, та базою даних зробленою на Sqlite.

Має простий привітний інтерфейс, додаток відкривається з головної сторінки

де міститься пошук, панель навігації та списку всіх продуктів. 

Інтерфейс програми Diabetes представлений на рис 1.5

Рис 1.5 Головна сторінка програми Diabetes

В користувача є можливість швидкого доступу до наступних пунктів меню: 

 Продукти
 Стіл
 Улюблені продукти
 Налаштування
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Пункти меню представлені на рисунку 1.6

Рис 1.6 Меню в програмі Diabetes

Одразу в користувача є можливість пошуку по всій базі продуктів. 

При встановлені програми всі налаштування виставлені за замовчуванням.

Пункти налаштування:

 Норма хлібних одиниць - 4 
 Кількість вуглеводів в одній хлібній одиниці - 12 грам
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1.7 Висновки до розділу

Були  проглянуті  та  детально  проаналізовані  існуючі  програми,  котрі  вже

існують на ринку. Були вивчені  недоліки та переваги програм і  на основі

цього були сформовані основні вимоги до функціональності додатку.
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РОЗДІЛ 2 ПРОГРАМНІ ТЕХНОЛОГІЇ,  ЯКІ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЯ

ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОЕКТУ

2.1 Java

Об'єктно-орієнтована мова програмування,  випущена  компанією  Sun

Microsystems у  1995 році  як  основний  компонент  платформи  Java.  Зараз

мовою займається компанія  Oracle,  яка придбала  Sun Microsystems у  2009

році.  Синтаксис  мови  багато  в  чому  схожий  на  C та  C++.  У  офіційній

реалізації  Java-програми  компілюються у  байт-код,  який  при  виконанні

інтерпретується віртуальною машиною для конкретної платформи.

Oracle надає компілятор Java та віртуальну машину Java, які задовольняють

специфікації  Java  Community  Process,  під  ліцензією  GNU  General  Public

License.

Мова значно запозичила синтаксис із C і C++. Зокрема, взято за основу

об'єктну  модель  С++,  проте  її  модифіковано.  Усунуто  можливість  появи

деяких  конфліктних  ситуацій,  що  могли  виникнути  через  помилки

програміста  та  полегшено  сам  процес  розробки  об'єктно-орієнтованих

програм. Ряд дій, які в С/C++ повинні здійснювати програмісти, доручено

віртуальній машині. Передусім Java розроблялась як платформо-незалежна

мова,  тому  вона  має  менше  низькорівневих  можливостей  для  роботи  з

апаратним забезпеченням. За необхідності таких дій java дозволяє викликати

підпрограми, написані іншими мовами програмування.

У створенні мови програмування Java було чотири початкові цілі:

1. Синтаксис  мови  повинен  бути  «простим,  об'єктно-орієнтовним  та

звичним».
2. Реалізація  має  бути  «безвідмовною  та  безпечною»,  а  також

«високопродуктивною».

https://uk.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://uk.wikipedia.org/wiki/C_(%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
https://uk.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
https://uk.wikipedia.org/wiki/Java_Community_Process
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_Java
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_Java
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
https://uk.wikipedia.org/wiki/C_(%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F)
https://uk.wikipedia.org/wiki/2009
https://uk.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://uk.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_Java
https://uk.wikipedia.org/wiki/1995
https://uk.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://uk.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1'%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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3. Повинна зберегтися «незалежність від архітектури та портативність».
4. Мова  має  бути  «динамічною,  інтерпретованою  та  підтримувати

мультиопрацьовування».

Під «незалежністю від  архітектури» мається  на  увазі  те,  що програма,

написана на мові Java, працюватиме на будь-якій підтримуваній апаратній чи

системній платформі без змін у початковому коді та перекомпіляції.

Цього можна досягти, компілюючи початковий Java код у байт-код, який

являє собою спрощені машинні команди. Потім програму можна виконати на

будь-якій  платформі,  що  має  встановлену  віртуальну  машину Java,  яка

інтерпретує  байткод  у  код,  пристосований  до  специфіки  конкретної

операційної системи і процесора. Зараз віртуальні машини Java існують для

більшості процесорів і операційних систем.

Стандартні бібліотеки забезпечують загальний спосіб доступу до таких

платформозалежних особливостей, як обробка графіки, багатопотоковість та

роботу з мережами. У деяких версіях задля збільшення продуктивності JVM

байт-код  можна  компілювати  у  машинний  код  до  або  під  час  виконання

програми.

Основна перевага використання  байт-коду — це портативність.  Тим не

менш,  додаткові  витрати  на  інтерпретацію  означають,  що  інтерпретовані

програми будуть майже завжди працювати повільніше, ніж скомпільовані у

машинний  код,  і  саме  тому  Java  одержала  репутацію  «повільної»  мови.

Проте,  цей  розрив  суттєво  скоротився  після  введення  декількох  методів

оптимізації у сучасних реалізаціях JVM.

Одним із таких методів є компіляція just-in-time (JIT, що перетворює байт-

код Java у машинний під час першого запуску програми, а потім кешує його. 

У  результаті  така  програма  запускається  і  виконується  швидше,  ніж

простий інтерпретований код, але ціною додаткових витрат на компіляцію

під час виконання. Складніші віртуальні машини також використовують 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82-%D0%BA%D0%BE%D0%B4
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динамічну рекомпіляцію, яка полягає в тому, що В. М. аналізує поведінку

запущеної програми й вибірково рекомпілює та оптимізує певні її частини. З

використанням  динамічної  рекомпіляції  можна  досягти  більшого  рівня

оптимізації,  ніж  за  статичної  компіляції,  оскільки  динамічний  компілятор

може робити оптимізації на базі  знань про довкілля періоду виконання та

про завантажені класи. До того ж він може виявляти так звані гарячі точки

(англ. hot spots)  —-  частини  програми,  найчастіше  внутрішні  цикли,  які

займають  найбільше  часу  при  виконанні.  JIT-компіляція  та  динамічна

рекомпіляція  збільшує  швидкість  Java-програм,  не  втрачаючи  при  цьому

портативності.

Існує  ще  одна  технологія  оптимізації  байткоду,  широко  відома  як

статична  компіляція,  або  компіляція  ahead-of-time (AOT).  Цей  метод

передбачає,  як  і  традиційні  компілятори,  безпосередню  компіляцію  у

машинний  код.  Це  забезпечує  хороші  показники  в  порівнянні  з

інтерпретацією, але  за  рахунок втрати переносності:  скомпільовану таким

способом програму можна запустити тільки на одній, цільовій платформі.

Швидкість  офіційної  віртуальної  машини  Java  значно  покращилася  з

моменту випуску ранніх версій, до того ж, деякі випробування показали, що

продуктивність JIT-компіляторів у порівнянні зі звичайними компіляторами

у  машинний  код  майже  однакова.  Проте  ефективність  компіляторів  не

завжди  свідчить  про  швидкість  виконання  скомпільованого  коду,  тільки

ретельне тестування може виявити справжню ефективність у даній системі.

2.2 SDK 

Від англ. software Development Kit — набір із засобів розробки, утиліт і

документації, який дозволяє  програмістам створювати  прикладні програми

за  визначеноютехнологією або  для  певної  платформи  (програмної або

програмно-апаратної).

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF'%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/Java_Classloader
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Програміст, як правило, отримує SDK безпосередньо від розробника

цільової  технології  або  системи.  Часто  SDK  розповсюджується  через

Інтернет.  Багато  SDK  розповсюджуються  безкоштовно  для  того,  щоб

заохотити розробників використовувати дану технологію або платформу.

Постачальники  SDK  інколи  підміняють  термін  Software  у  словосполуці

Software Development Kit на точніше слово. Наприклад «Microsoft» і «Apple»

надають Driver Development Kits (DDK) для розробки драйверів пристроїв, а

«Palmsource»  називає  свій  інструментарій  для  розробки  «PALMOS

Development Kit (PDK)».

2.3 Android SDK 

Середовище розробки додатків для операційної системи Android. Вона

дозволяє  створювати  і  тестувати  Android-додатки,  що  використовують

камеру  мобільного пристрою,  акселерометр,  компас,  дані  GPS,  доступ  по

Bluetooth, Wi-Fi, EDGE і 3G.

Android SDK підтримує роботу з мультимедійним контентом, базами

даних  SQLite,  інтегрованим  браузером  на  рушії  WebKit,  віртуальною

машиною Dalvik,  GSM телефонією і  т.д.  Користувачі  Android SDK мають

можливість  тестувати  створені  ними програми за  допомогою вбудованого

емулятора.

Android SDK ADT Bundle містить:

1. Плагін Eclipse + ADT.
2. Інструменти Android SDK.
3. Інструменти платформи Android.
4. Останню платформу Android.
5. Образ ОС Android для емулятора.

Android  SDK  надає  розробникам  програмного  забезпечення  для

мобільних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/DDK
https://uk.wikipedia.org/wiki/Apple
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
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телефонів можливість пограти з новою платформою. Він містить всі, що

вам потрібно, щоб почати створення додатків, а також повнофункціональний

емулятор для їх випробування після того, як ви закінчили їх створення. Це

спеціальний  пакет,  в  який  входить  вся  потрібна  документація,  емулятори

пристроїв і деякі інші корисні програми. Без даного пакета будь-які розробки

просто неможливі в якому середовищі програмування вони не проводилися.

2.4 Gradle 

Gradle - система автоматичного складання, побудована на принципах

Apache  Ant  і  Apache  Maven,  але  надає  DSL  на  мові  Groovy  замість

традиційної XML-подібної форми подання конфігурації проекту.

На  відміну  від  Apache  Maven,  заснованого  на  концепції  життєвого

циклу проекту, і  Apache Ant,  в  якому порядок виконання завдань (targets)

визначається  відносинами  залежності  (depends-on),  Gradle  використовує

спрямований ациклічний граф для визначення порядку виконання завдань.

Gradle  був  розроблений  для  розширюваних  багато-проектних  збірок,  і

підтримує інкрементальні збірки, визначаючи, які компоненти дерева збірки

не  змінилися  і  які  завдання,  залежні  від  цих  частин,  не  вимагають

перезапуску.

Основні плагіни призначені для розробки і розгортання Java, Groovy і

Scala додатків, але готуються плагіни і для інших мов програмування.

Команди в Gradle  представляють собою звичайний текст з  використанням

синтаксису Groove для конфігурації.

Gradle намагається об'єднати в собі всі плюси Ant, Maven і Ivy. І уявити

те, що вийшло, за допомогою Groovy. Тепер замість того, щоб схрещувати

Batch-скрипти, java і xml-файли конфігурації, можна просто написати кілька

рядків  коду  на  діалекті  Groovy  і  радіти  життю.  Діалект  спеціально

розроблений для опису збірки, тестування, розгортання, експорту 

та будь-яких інших дій над проектом, які тільки можуть прийти вам в голову.
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Оскільки Gradle працює в запущених JVM, він успішно використовує

бібліотеки завдань Ant, засоби управління залежностями Apache Ivy і інші

існуючі  інструменти  (TestNG,  JUnit,  Surefire,  Emma,  і  т.п.).  В  принципі,

нескладно інтегрувати в збірку будь-який інструмент, який працює в jvm. На

додачу до всього, діалект Groovy, використовуваний в Gradle, дає вам повну

свободу дій. Зовсім повну. Хочете умовні вирази? Будь ласка! Хочете цикли?

Ласкаво  просимо!  Читати  і  писати  файли?  Працювати  з  мережею?

Генерувати на льоту власні завдання? Все що завгодно! І на нормальному,

людській мові програмування, а не моторошнуватими xml-конструкціями.

Цікава можливість: відповідним чином налаштований Gradle-проект можна

зібрати  на  машині  користувача,  на  якій  Gradle  не  встановлено.  Все,  що

потрібно, - покласти в дерево початкових кодів 4 файлу (які Gradle згенерує

для вас): 2 виконуваних для Win / * nix, 1 файл настройок і маленький jar.

Всього на ~ 20Kb. Після цього проект можна зібрати на будь-якій машині, де

є доступ до Мережі. Скрипт сам подбає про викачування правильної версії

Gradle, про налаштування і запуску збірки.

Міграція на Gradle дуже проста. Наприклад, складання maven2 можна

перетворити  в  збірку  Gradle  автоматично  (зі  збереженням  налаштованих

залежностей, артефактів, версій і підпроектів). І міграція вже почалася. Зараз

цей  інструмент  використовують  проекти:  Grails,  Spring  Security, Hibernate

Core і навіть GAnt (чесно, GAnt збирається за допомогою Gradle!).

Так ось, завдання в Gradle створюються за допомогою спеціального dsl

(domain  specific  language)  на  основі  Groovy.  І  можливості,  які  цей  dsl

предоставлет, на мій погляд, майже безмежні в порівнянні з ant або maven.
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2.5 Groovy

Groovy  -  об'єктно-орієнтована  мова програмування  розроблений для

платформи Java як альтернатива мові Java з можливостями Python, Ruby і

Smalltalk.

Groovy  використовує  Java-подібний  синтаксис  з  динамічної

компіляцією в JVM байт-код і безпосередньо працює з іншим Java кодом і

бібліотеками. Мова може використовуватися в будь-якому Java проект або як

скриптова мова.

Можливості Groovy (відрізняють його від Java):

1. Статична і динамічна типізація
2. Вбудований  синтаксис  для  списків,  асоціативних  масивів,  масивів  і

регулярних виразів
3. Замикання
4. Перевантаження операцій

Більш того, майже завжди java-код - це валідний groovy-код.

Програмування  на  Groovy  підтримується  в  основних  інтегрованих

середовищах розробки програмного забезпечення [4], зокрема:

 IntelliJ  IDEA  починаючи  з  версії  7  або  для  більш  ранніх  версій  з

використанням JetGroovy Plugin;
 Eclipse з використанням Groovy Eclipse;
 Netbeans - вбудований в NetBeans IDE.

2.6 SQlite

SQLite  -  компактна  вбудована  реляційна  база  даних.  Вихідний  код

бібліотеки  переданий  в  суспільне  надбання.  У 2005  році проект отримав

нагороду Google-O'Reilly Open Source Awards [3].

SQLite  підтримує динамічне типізування даних.  Можливі типи полів:

INTEGER, REAL, TEXT, BLOB.
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Слово «вбудовується» (embedded) означає, що SQLite не використовує

парадигму  клієнт-сервер,  тобто  движок  SQLite не  є  окремо  працюючим

процесом,  з  яким взаємодіє  програма,  а  надає  бібліотеку, з  якої  програма

компонується і движок стає складовою частиною програми. 

Таким чином,  в  якості  протоколу  обміну  використовуються  виклики

функцій (API) бібліотеки SQLite.  Такий підхід зменшує накладні витрати,

час відгуку і спрощує програму. SQLite зберігає всю базу даних (включаючи

визначення, таблиці, індекси і дані) в єдиному стандартному файлі на тому

комп'ютері,  на  якому  виповнюється  програма.  Простота  реалізації

досягається за рахунок того, що перед початком виконання транзакції записи

весь файл, який зберігає базу даних, блокується; ACID-функції досягаються

в тому числі за рахунок створення файлу журналу.

Кілька процесів або потоків можуть одночасно без будь-яких проблем

читати  дані  з  однієї  бази.  Запис  в  базу  можна  здійснити  тільки  в  тому

випадку, якщо ніяких інших запитів в даний момент не обслуговується;  в

іншому  випадку  спроба  запису  закінчується  невдачею,  і  в  програму

повертається код помилки. Іншим варіантом розвитку подій є автоматичне

повторення спроб запису протягом заданого інтервалу часу.

У комплекті поставки йде також функціональна клієнтська частина у

вигляді  виконуваного  файлу  sqlite3,  за  допомогою  якого  демонструється

реалізація  функцій  основної  бібліотеки.  Клієнтська  частина  працює  з

командного  рядка,  дозволяє  звертатися  до  файлу  БД  на  основі  типових

функцій ОС.

Завдяки  архітектурі  движка  можливо  використовувати  SQLite  як  на

вбудовуваних  системах,  так  і  на  виділених  машинах  з  гігабайтними

масивами даних.

Більш ранні версії SQLite були спроектовані без будь-яких обмежень,

єдиною умовою було те, щоб база даних вміщувалася в пам'яті, в якій всі

обчислення проводилися за допомогою 32-розрядних цілих чисел. Це 
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створювало  певні  проблеми.  Через  те,  що  верхні  межі  були  визначені  і

відповідно  належним чином протестовані,  часто виявлялися  помилки при

використанні SQLite в досить екстремальних умовах. Тому в нових версіях

SQLite  були  введені  межі,  які  тепер  перевіряються  разом  із  загальним

набором тестів.

Сама бібліотека SQLite написана на C; існує велика кількість прив'язок

до інших мов програмування, в тому числі Delphi, C ++, Java, C #, VB.NET,

Python, Perl, Node.js, PHP, PureBasic [4], Tcl (засоби для роботи з Tcl включені

в комплект поставки SQLite), Ruby, Haskell, Scheme, Smalltalk, Lua і Parser, а

також до багатьох інших. Повний список існуючих засобів розміщений на

сторінці проекту [5].

Простота  і  зручність  вбудовування  SQLite  привели  до  того,  що

бібліотека використовується в браузерах, музичних плеєрах і багатьох інших

програмах.

Тексти  програм  SQLite  знаходяться  в  public  domain,  тобто  взагалі

ніяких обмежень на використання. Корисний сайт з описом документації на

англійській мові [22]. Актуальна версія на даний момент: 3.7.13.

2.7 Android

Операційна  система і  платформа для  мобільних  телефонів та

планшетних  комп'ютерів,  створена  компанієюGoogle на  базі  ядра  Linux.

Підтримується альянсом Open Handset Alliance (OHA).

Хоча Android базується на ядрі Linux, він стоїть дещо осторонь Linux-

спільноти  та  Linux-інфраструктури.  Базовим  елементом  цієї  операційної

системи  є  реалізація  Dalvik віртуальної  машини  Java,  і  все  програмне

забезпечення і застосуванняспираються на цю реалізацію Java.

У  84  %  смартфонів,  проданих  у  3-ому  кварталі  2014  року,  була

встановлена операційна система Android.

Android, Inc. була заснована в Пало-Альто, у Каліфорнії, у жовтні 2003 року 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Java
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_Java
https://uk.wikipedia.org/wiki/Dalvik
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_Linux
https://uk.wikipedia.org/wiki/Open_Handset_Alliance
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_Linux
https://uk.wikipedia.org/wiki/Google
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF'%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF'%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Енді  Рубіном  (Andy  Rubin  —  співзасновник  компанії  Danger),  Річардом

Майнером  (Rich  Miner  —  співзасновник  Wildfire  Communications,  Inc.),

Ніком Сірсом (Nick Sears — колишній віце-президент компанії T-Mobile) і

Крісом Уайтом (Chris White — очолював дизайн і розробку інтерфейсу в 

WebTV)  для  розробки,  за  словами  Рубіна  «більш  розумних  мобільних

пристроїв,  які  краще  знають  про  місце  перебування  власника  і  його

вподобання».  Ранні  наміри  компанії  полягали  в  тому,  щоб  розробити

вдосконалену  операційну  систему  для  цифрових  фотоапаратів,  але  було

зрозуміло, що ринок пристроїв не був достатньо великим, і вони спрямували

свої  зусилля  на  розробку  операційної  системи  для  смартфонів,  щоб

конкурувати  з  Symbian  і  Windows  Mobile  (на  той  момент  Apple  ще  не

випустила iPhone). Незважаючи на минулі досягнення засновників і ранніх

співробітників,  Android,  Inc.  працювала  таємно,  показуючи  тільки  те,  що

вона працювала над програмним забезпеченням для мобільних телефонів. У

тому  ж  році  Рубін  залишився  без  грошей.  Стів  Перлман,  близький  друг

Рубіна, приніс йому 10 тис. доларів готівкою у конверті та відмовився від

своєї частки в компанії.

12  листопада  2007  OHA представила  засоби  для  розробки  ПЗ  для

Android (software development kit)  для ознайомлення,  яка включала засоби

для  розробки  та  відлагодження  програм,  бібліотеки,  емулятор,

документацію,  приклади програм,  навчальний посібник (tutorial),  FAQs та

інше[12].  Для  розробки  необхідно  завантажити  Android  SDK  для  x86

платформ з Windows XP або Vista, Mac OS X 10.4.8 чи старшою, або Ubuntu

Linux  (Dapper  Drake  або  старшу  версію).  Під  іншими  дистрибутивами

Linux'а  також  повинно  працювати,  але  напряму,  така  можливість,  не

підтримується. Також необхідно встановлений Eclipse 3.2 або старшу, з Java

Development  Tools  та плагіном Android SDK, або Java і  Javac 1.5 або 1.6,

Apache Ant, та Python 2.2 або старший.



Змін...Лист № докум.Підпис Дата

Лист

8
ІМ22.2115.1300.1732.ПЗ

Рисунок 48 - Разбиение задачи оптимального выравнивания на подпрограммы

8

2.7.1 Інструментарій

Платформа легко пристосовується  для  використання  VGA,  бібліотек

двовимірної і тривимірної графіки, розроблених на основі OpenGL ES 1.0-3.1

специфікації, традиційних інструментаріїв для смартфонів.

Бази даних

SQLite для структурованих даних

Технології зв'язку

Android підтримує багато технологій, що забезпечують зв'язок, у тому числі:

GSM, Bluetooth, EDGE, 3G та WiFi.

Обмін повідомленнями

Для обміну повідомленнями доступні як SMS, так і  MMS сервіси, у тому

числі й потокові повідомлення.

Веб-браузери

На Android доступний веб-браузер, розроблений на основі WebKit application

framework.

Java Virtual Machine

Програми,  написані  на  Java,  можна  скомпілювати  в  Dalvik  байткод і

виконувати на Dalvik virtual machine, яка являє собою розроблену спеціально

для використання на мобільних пристроях віртуальну машину, незважаючи

на те, що не є стандартною Java Virtual Machine.

Підтримка медіа

Android підтримує такі формати для аудіо/відео даних та зображень: MPEG-

4, H.264, MP3, та AAC, AMR, JPG, PNG, GIF.

Підтримка нестандартного обладнання

Android  підтримує  відеокамери,  фотоапарати,  дотикові  екрани,  GPS,

компаси, акселерометри, та прискорювачі 3D графіки.

Середовище розробки

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/GPS
https://uk.wikipedia.org/wiki/Touchscreen
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/GIF
https://uk.wikipedia.org/wiki/PNG
https://uk.wikipedia.org/wiki/JPG
https://uk.wikipedia.org/wiki/AMR_(%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D1%83)
https://uk.wikipedia.org/wiki/AAC
https://uk.wikipedia.org/wiki/MP3
https://uk.wikipedia.org/wiki/H.264
https://uk.wikipedia.org/wiki/MPEG-4
https://uk.wikipedia.org/wiki/MPEG-4
https://uk.wikipedia.org/wiki/Dalvik
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/Java_Virtual_Machine
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/WiFi
https://uk.wikipedia.org/wiki/3G
https://uk.wikipedia.org/wiki/EDGE
https://uk.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://uk.wikipedia.org/wiki/GSM
https://uk.wikipedia.org/wiki/SQLite
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/OpenGL_ES
https://uk.wikipedia.org/wiki/3D_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF'%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/VGA
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Офіційним середовищем розробки є  Android Studio, створене на базі  Intellij

IDEA. Містить емулятор, засоби відлагодження, профілювання пам'яті та

 швидкодії. Також доступні плагіни для Intellij IDEA, Eclipse та NetBeans.

2.8 Висновки до розділу

Були  вивчені  та  проаналізовані  сучасні  та  актуальні  методики  та

інструментарій  для  розробки  мобільних  додатків  на  Android.  На  основі

аналізу були сформовані основні вимоги для реалізації додатку. 

Програма повинна забезпечувати виконання наступних функцій:

 Зчитування даних, що вводяться користувачем;
 формування запитів до бази даних;
 виведення результату на екран.

База даних з продуктами зберігається в зовнішню папку. 

Були обрані відповідні технології, оскільки в зв’язці вони формують дуже

зручний та потужний інструмент для розробки додатку. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/NetBeans
https://uk.wikipedia.org/wiki/Eclipse
https://uk.wikipedia.org/wiki/Intellij_IDEA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF'%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/Intellij_IDEA
https://uk.wikipedia.org/wiki/Intellij_IDEA
https://uk.wikipedia.org/wiki/Android_Studio
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РОЗДІЛ 3 ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ ДОДАТКУ

3.1 Опис предметної області

Предметною областю даної дипломної роботи є програмний продукт

«Diabetes»  у  вигляді  мобільного додатку  на  мобільну  платформу Android,

виконаного на мові Java з використанням XML та Gradle,  на робочій базі

даних на платформі Sqlite.

Сьогодні мобільні додатки, котрі допомагають менш болісно перенести

хворобу  "Діабет"  використовуються  багатьма  користувачами.  З  метою

автоматизації  розрахунку  необхідної  кількості  продукту  було  прийнято

рішення  про  створення  калькулятора,  котрий  здатен  переводити  грами  в

хлібні одиниці і навпаки, враховуючи кількість вуглеводів в продукті. 

3.2 Призначення розробки проекту

Метою  розробки  програми  є  підвищення  зручності  розрахунку

кількості  споживаних  продуктів  за  рахунок  простоти  калькуляції  грам  і

хлібних одиниць.

Першим завданням програми є надання користувачам:

 додавання продуктів
 редагування продуктів
 видалення продуктів

Другим завданням програми є надання калькулятора, за допомогою якого

будь-який користувач зможе розрахувати необхідну кількість продукту, який

він  збирається  з'їсти  в  грамах  або  в  хлібних  одиницях.  Для  того  щоб

розрахуватися продукту користувач повинен вказати:

 потрібну кількість продукту
 тип значення, що вводиться
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Користувачеві  доступно  редагування  налаштувань:  норма  хлібних

одиниць, кількість вуглеводів в одній хлібній одиниці.

Так само користувачеві доступні наступні можливості:

 додавання продукту в категорію "Улюблені продукти, для отримання

більш швидкого доступу, формування поточного прийому їжі.
 редагування налаштувань: 
1. норма хлібних одиниць
2. кількість вуглеводів в одній хлібній одиниці.
 формування поточного прийому їжі

3.3 Вимоги до проекту

3.3.1 Загальні вимоги

Всі вимоги до програмного продукту було сформовано перед початком

реалізації. А саме, необхідно провести аналіз предметної області, визначити

основні вимоги до програмного продукту та його функції і змоделювати їх,

створити програмний продукт. Додаток здатен працювати без підключення

до мережі інтернет. Мінімальна версія Android OS повинна бути 4.4 Kitkat. 

3.3.2 Вимоги до вхідних даних

Є декілька повноцінних запитів до БД:

 Вставка продукту
 Оновлення продукту
 Видалення продукту
 Перевірка чи продукт вже існує
 Вибір всіх продуктів
 Вибір всіх груп продуктів
 Вибір кількість продуктів
 Вибір продукту
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 Вибір всіх улюблених продуктів

Коректний  введення  для  повноцінного  запиту  до  БД  залежить  від

конкретного запиту: передавати цілий об'єкт продукт, або лиш його назву,

або нічого.

3.3.3 Вимоги до функціональних характеристик сайту  та  бази

даних

Програма  повинна  забезпечувати  можливість  виконання

перерахованих нижче функцій:

а) Працездатність форми додавання продукту;

б) Працездатність форми редагування;

в) Перегляд всього списку продуктів;

г) Пошук конкретного продукту по всьому списку продуктів;

ґ) Робота з калькулятором продуктів;

д) Додавання конкретного продукту на поточне меню;

е) Додавання продукту в список улюблених продуктів;

є) Встановлення налаштувань для кожного індивідуального користувача:

1. норма хлібних одиниць
2. кількість вуглеводів в одній хлібній одиниці.

з) Присвоїти унікальний ID кожному продукту (для змоги редагування тільки

тих робіт до яких вони залучені)

3.3.4 Вимоги до дизайну додатку

Головний екран повинен відповідати наступним вимогам:

 Мати список продуктів у вигляді "Назва продукту - Кількість хлібних

одиниць на 100 грам продукту;
 Зліва вгорі екрану відображається полегшена навігаційна панель, яка

забезпечує перехід до основних пунктів меню сайту;
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 Поле пошуку - призначено для виконання повнотекстового пошуку по

продуктам;
 На сторінці присутня кнопка додавання продукту;

Екран  додавання  продукту  повинен  містити  в  собі  3  поля  для  вводу  і

кнопку:

 Поле для вводу "Назва продукту"
 Поле для вводу "Кількість вуглеводів на 100 грам"
 Поле для вводу "Група продуктів"
 Кнопка підтвердження додавання продукту

Екран редагування продукту повинен містити в собі 3 поля для вводу і

кнопку:

 Поле для вводу "Назва продукту"
 Поле для вводу "Кількість вуглеводів на 100 грам"
 Поле для вводу "Група продуктів"
 Кнопка підтвердження редагування продукту

Екран калькуляції кількості продукту повинен містити в собі:

 Поле для вводу кількості продукту
 Кнопку для збільшення на 1 одиницю значення
 Кнопку для зменшення на 1 одиницю значення
 2  кнопки  серед  яких  можна  вибрати  лише  одну:  грами  або  хлібні

одиниці
 Кнопка переносу даного продукту на поточний стіл
 Кнопка переносу даного продукту в список улюблених продуктів
 Можливість редагування продукту

Екран  стіл  повинен  містити  в  собі  список  всіх  доданих  продуктів  у

вигляді  карток,  на  котрих  написано  назва  продукту, кількість  продукту  в

грамах та хлібних одиницях. 

Екран улюблені  продукти повинен містити  в  собі  список всіх  доданих

продуктів у вигляді карток, на котрих написано назва продукту, назва групи

продукту та кількість хлібних одиниць в 100 грам продукту. 
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Екран налаштування повинен містити в собі:

 Редагування норми хлібних одиниць
 Редагування норми кількість вуглеводів в одній хлібній одиниці.

3.3.5 Графічна оболонка внутрішніх сторінок 

Графічна оболонка внутрішніх сторінок повинна ділитися на наступні

розділи:

- Графічна шапка

- Навігаційне меню сайту (навігаційна панель 2 забезпечує перехід до

основних пунктів меню сайту);

- Поле пошуку - призначено для виконання повнотекстового пошуку по

додатку;

- Посилання «На головну»;

- Поле для відображення контенту вибраного фрагменту додатку;

3.3.6 Вимоги до керування розділу редагування продуктів

Для управління повинні бути передбачені такі функції:

- Редагування продукту;

- Можливість видаляти продукт; 

- Можливість додавати продукт

3.3.7 Вимоги до наповнення продуктів

Для управління наповненням продуктів повинні бути передбачені такі

блоки:

 Поле для вводу "Назва продукту"
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 Поле для вводу "Кількість вуглеводів на 100 грам
 Поле для вводу "Група продуктів"
 Кнопка підтвердження додавання продукту

3.3.8 Вимоги до структури бази даних 

База даних повинна включати в себе такі блоки:

- інформацію про продукти; 

3.3.9 Вимоги до запитів бази даних 

Вимоги  до  бази  даних  повинні  бути  коректні  та  заздалегідь

передбачені  базою  даних.  В  випадку  некоректному  формуванні  запиту,

зупинити пошук по базі.

3.3.10 Вимоги до поділу доступу

Всі  розділи  додатку  повинні  відкриватися  для  доступу  на  читання,

запис та редагування без аутентифікації користувача.

3.3.11 Вимоги до мов програмування

Для  реалізації  додатку  повинні  використовуватися  мови  Java  1.6  в

зв'язці  з Android SDK і  Groovy 2.4.6.  Вихідний код повинен розроблятися

відповідно до стандартів SOLID[6] та Clean Code[7].

Для  реалізації  візуальних  частин  інтерфейсу  повинена

використовуватися мова XML.

Для  реалізації  бази  даних  повинен  на  працездатній  базі  даних  на

платформі Sqlite.

3.3.12 Вимоги до надійності

Надійне  (стійке)  функціонування  програми  має  бути  забезпечене

виконанням Замовником сукупності організаційно-технічних заходів, перелік

яких наведено нижче:
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а) Організація безперебійного живлення технічних засобів

б)  При рoзрoбці  прoграми пoвинна  бути  виключена  мoжливість  дій

користувача, здатних привести дo збoю системи.

в) Постійним виконанням вимог ГОСТ 3396.0-96 (Державний стандарт

України  Захист  Інформації.  Технічний  захист  інформації.  Основні

положення) [22]

г) Відмова через некоректні дії користувача 

Своїми  діями  користувач  не  може  завдати  шкоди  програмі  або

викликати відмови у роботі.  

3.4 Показники призначення

Додаток повністю відповідає своєму призначенню, а саме:

 Програма зчитує введені користувачем дані і формує з них відповідний

запит до бази даних;
 Зчитування запиту БД та необхідна відповідь;
 Відповідно з введеним фільтром видає потрібну інформацію у пошуку;
 Додаток має дружній, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс;

3.5 Умови до експлуатації та програмного забезпечення

3.5.1 Кліматичні умови експлуатації

Кліматичні  умови  експлуатації,  при  яких  повинні  забезпечуватися

задані характеристики, повинні задовольняти вимогам, що пред'являються до

технічних засобів в частині умов їх експлуатації.

3.5.2 Вимоги до кваліфікації та чисельності персоналу

Для  експлуатації  додатку  від  користувача  не  повинно  вимагатися

спеціальних  технічних  навичок,  знання  технологій  або  програмних

продуктів, за винятком загальних навичок роботи з персональним 
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комп'ютером на базі операційної системи Android.

3.5.3 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

Вимоги до інформаційних структур і методів розв'язання, програмних

засобів та захисту інформації:

- системні програмні засоби, що використовуються програмою, повинні бути

представлені ліцензійною локалізованою версією Android OS починаючи від

4.4 Kitkat і вище;

3.5.4 Вимоги до збереження даних

Всі  дані  додатку повинні  зберігатися в  структурованому вигляді  під

управлінням реляційної БД.

3.6 Вимоги до програмної документації

 склад прoграмнoї дoкументації пoвинен включати технічне завдання; 
 стадії і етапи рoзрoбки 
 стадії рoзрoбки 

3.7 Економічні переваги розробки

Економічні переваги до уваги не беруться.

3.8 Вимоги до приймання та здачі проекту

3.8.1 Основні вимоги до інформаційного наповнення 

Забезпечення обробки ілюстрацій для приведення їх у відповідність до

технічних вимог і XML-верстку підготовлених матеріалів. Сканування, набір

і  правка-вичитування  текстів,  ретуш,  монтаж,  переклад  та  інші  роботи

можуть  бути  виконані  Виконавцем  на  підставі  додаткової  угоди  (після

перегляду наявних у замовника матеріалів).

Обсяг тексту і кількість ілюстрацій в інших типах розділів
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 визначається передбаченої цим ТЗ структурою даних і уточняється на етапі

узгодження дизайн-концепції.

3.8.2 Порядок надання інформаційного наповнення

Надання факультетом матеріалу для наповнення бази даних сайту, було

оформлено у формі архіву робіт. Загальний вигляд сайту був обговорений

заздалегідь, з всіма вимогами та фільтрами. Передача матеріалів в обсязі і

форматі, відповідному справжньому технічному завданню. 

3.9 Порядок надання дистрибутива

Після закінчення розробки необхідно надати дистрибутив системи у

складі:

 Цілий проект з вихідними кодами всіх програмних модулів і розділів

сайту;
 APK файл, готовий для встановлення на систему
 Структуру проектної бази даних з актуальною інформацією.

Дистрибутив  надається  на  CD-диску  у  вигляді  файлового  архіву  та  у

вигляді відкритого репозиторію на github[8].

3.10 Стадії та етапи розробки

3.10.1 Стадії розробки

Розробка повинна бути проведена в наступні стадії:

 системний аналіз та аналіз вимог;
 проектування;
 програмування;
 тестування і налагодження роботи ПП;
 розробка документації;
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3.10.2 Етапи розробки

На  стадії  системного  аналізу  та  аналізу  вимог  повинно  бути

сформоване технічне завдання, діаграма Ганта та мережевий графік.

На  стадії  проектування  повинні  бути  виконані  перераховані  нижче

етапи робіт:

 розробка Ієрархічної структури та розрахунок нев'язки;
 розробка ERD, SADT, DFD діаграм;
 розробка  блок-схем  основної  частини  ПП  та  усіх  її  допоміжних

функцій;
 розробка USE-CASE діаграми за допомогою мови UML.

На стадії  програмування повинні  бути виконані  перераховані  нижче

етапи робіт:

1) реалізація інтерфейсу ПП в Android Studio;

2) реалізація модулів ПП в середовищі Android Studio.

На  стадії  тестування  і  налагодження  роботи  ПП  проводиться

випробування  системи  на  наявність  помилок,  достовірність  роботи  всіх

підсистем  і  системи  в  цілому,  оцінка  простоти  та  інформативності

інтерфейсу користувача.

На стадії розробки документації повинні бути виконані перераховані

нижче етапи робіт:

1. оформлення  документації,  яка  перерахована  на  етапі  системного

аналізу та аналізу вимог;
2. оформлення  усіх  результатів  діяльності  (діаграм  та  схем)  на  етапі

проектування;
3. оформлення результатів етапів кодування та тестування;
4. оформлення посібника користувача.
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3.11 Проектування

3.11.1 Діаграма функціонального моделювання (SADT)

Методологія SADT являє собою сукупність методів, правил і процедур,

призначених  для  побудови  функціональної  моделі  об'єкта  будь-якої

предметної області. Функціональна модель SADT відображає функціональну

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

елементи цієї методології ґрунтуються на наступних концепціях:

1. Графічне представлення блокового моделювання. Графіка блоків і дуг

SADT-діаграми  відображає  функцію  у  вигляді  блоку,  а  інтерфейси

входу/виходу представляються дугами, відповідно входять у блок і 
виходять  з  нього.  Взаємодія  блоків  один  з  одним  описуються  за

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

чергу  визначають,  коли  і  яким  чином  функції  виконуються  й

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

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

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

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

організаційної структури на функціональну модель.

Методологія  SADT  може  використовуватися  для  моделювання

широкого кола систем і визначення вимог і функцій, а потім для розробки 

системи, яка задовольняє цим вимогам і реалізує ці функції. Для вже

існуючих  систем  SADT  може  бути  використана  для  аналізу  функцій,

виконуваних системою [11].
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Для  проектування  додатку  було  використано  модель  SADT та

побудовано  діаграму  функціонального  моделювання,  а  також  діаграми

декомпозицій етапів аналізу та проектування. 

Рис 3.1 Діаграма функціонального моделювання

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

(сторонні  бібліотеки,  база  даних,  серверний  програмний  інтерфейс,

відомості  про  аналогічні  системи),  фактори  впливу  (життєвий  цикл

програмного  забезпечення,  стандарти  ГОСТ  та  ISO/IEC,  шаблони

проектування) а також результат розробки – мобільна пошукова система.

3.11.2 Діаграма декомпозиції IDEF0

Діаграма першого рівня декомпозиції A0, а також всі наступні діаграми

декомпозиції,  надають  інтерфейс  і  обмеження  (контекст)  для  дочірніх

діаграм. 
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Було вирішено розбити створення програмного продукту на наступні 

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

Рис. 3.2

Рис 3.2. Діаграма декомпозиції IDEF0

Діаграма декомпозиції першого рівня показує, що сторонні ресурси та

фактори впливу знаходять застосування на всіх стадіях реалізації проекту від

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

ранніх  етапах,  тобто,  при  аналізі  та  проектуванні.  Діаграма  декомпозиції

аналізу представлена на Рис 3.3.

Також з діаграми видно які проміжні ресурси ми отримаємо з кожного

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

ми отримаємо специфікацію та технічне завдання, що буде вхідними даними 

для проектування. Після проектування будемо мати проектні діаграми, 

таблиці, UML-діаграми. Після отримання цих складових можна приступати 

до реалізації програмної частини. 

Після  цього  готовий  продукт  проходить  етап  тестування  на

налагодження.
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Рис 3.3 Діаграма декомпозиції IDEF0 (аналіз)

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

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

переваги та недоліки;
 Врахування  результатів  попереднього  етапу  та  визначення

конкурентних переваг.

Діаграма декомпозиції проектування представлена на Рис 3.4.
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Рис 3.4. Діаграма декомпозиції IDEF0 (проектування)

Розглядаючи детально етап проектування його можна поділити також на три

частини:  проектування  архітектури,  в  результаті  чого  отримаємо  UML-

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

діаграми; проектування графічного вигляду програми – дозволить візуально

представити функціонал розроблюваного додатку.

3.11.3 Діаграма дерева вузлів

Діаграма  дерева  вузлів  показує  ієрархічну  залежність  робіт,  що

детально описані в попередніх розділах, але не взаємозв'язки між роботами.

Це  дає  змогу  схематично  зобразити  всі  етапи  робіт  в  одному  місці,  щоб

оцінити  об’єм  виконуваних  робіт. Діаграма  дерева  вузла  представлена  на

рисунку 3.5.



Змін...Лист № докум.Підпис Дата

Лист

8
ІМ22.2115.1300.1732.ПЗ

Рисунок 48 - Разбиение задачи оптимального выравнивания на подпрограммы

8

Рис 3.5. Діаграма дерева вузлів

3.11.4 Модель життєвого циклу

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

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

програмного продукту; охоплює життя системи від визначення вимог до неї

до припинення її використання.

Каскадна  (або  послідовна)  модель.  Передбачає  строго  послідовне  в

часі  і  однократне  виконання  всіх  фаз  проекту  з  детальним  попереднім

плануванням і визначеними вимогами.

Основною особливістю цієї моделі є розбиття всієї розробки на етапи.

Перехід від одного етапу до іншого відбувається лише при умові повного

завершення робіт на попередньому етапі. Кожен етап завершується випуском

документації,  достатньої  для  того,  щоб  розробка  могла  бути  продовжена

іншою командою розробників.

Поміж  існуючих  моделей  ЖЦ  (каскадна,  гнучка,  спіральна  та

еволюційна) було обрано каскадну модель. Оскільки це поетапне виконання

визначених дій і може виконуватися одним розробником. Також в цій моделі

значна  увага  приділяється  інженерії  вимог  та  власне  проектуванню,  що

застраховує від вагомих помилок.
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3.12  Висновки до технічного завдання

В  розділі  розглядаються  технічне  завдання  до  роботи  і  проводиться

детальне проектування продукту. Були зроблені описи до приймання та здачу

роботи, розроблені параметри до технічного обладнання.
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РОЗДІЛ 4 СТВОРЕННЯ БАЗИ ДАНИХ

4.1 Розробка бази даних 

Для розробки додатку та бази даних було вибрано IDE Android Studio.

Була встановлена версія 2.1, яка вважається найбільш стабільною, які в свою

чергу мають найбільш сучасний функціонал. 

Переваги  AndroidStudio IDE перед  іншим  подібним  програмним

забезпеченням:

 повна документація;
 наочне представлення ієрархічної структури проекту;
 інтуїтивна допомога програми при процесі розробки;
 повне  розуміння  усього  синтаксису  необхідного  для  android-

розробника, а саме: Java, Groovy, XML.

Частину написаного коду можна переглянути у додатку Б.  

4.2 Загальний опис бази даних

База даних складається з однієї таблиці: 

 «Products»

Рисунок 4.1  графічно описує структуру створеної  бази даних.  Рисунок

показує усі поля таблиці, їх тип даних, а також розмір; показує первинні і

вторинні ключі.  
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Рис 4.1 Схема таблиці Product в базі даних

4.3 Таблиця «product_table»

Таблиця містить інформацію про продукти. При занесенні продукту до

бази  даних  необхідно  вказати  групу.  Це  зроблено  для  кращого  пошуку

необхідних продуктів. Структура таблиці показана нижче.

Таблиця 4.1 “Product table”

Поле Тип Опис
product_id integer Ідентифікатор
product_name string Назва продукту
product_carbohydr

ates

float Кількість вуглеводів на 100

грам продукту
product_group string Група продукту
product_is_favorite string Чи доданий продукт в 

категорію "Улюблені 

продукту"

4.4  Висновки до розділу

Була спроектована база даних для зберігання продуктів. База даних містить в

собі одну таблицю. 
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РОЗДІЛ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ

Вступ
 Дипломна  робота  виконується  на  базі  Факультету  біомедичної

інженерії і присвячена розробці Android додатку для діабетиків. 

5.1 Характеристика об'єкту та умови його експлуатації.
 Параметри приміщення наведені в таблицях 5.1.1-5.1.2 

Таблиця 5.1.1 – Параметри приміщення
Параметри Кількісна і візуальна характеристика

Розміри приміщення 5200 (мм) × 3500 (мм) × 2800 (мм)
Кількість працюючих 1 чол.
Площа 18,2 (м2)
Об’єм 50,96 (м3)

Таблиця 5.2 – Характеристики обладнання
Характеристик
а

Нормативне 
значення

Фактичне значення

Площа на 
одного 
працюючого, 
м2

>= 6 6

Об’єм на 
одного 
працюючого, 
м3

20 20,88

Розміри дверей,
м

1,7-2,5x0,9 2,1x0,9

Розміри вінка, м 1,5x1,5 1,7x2

Таблиця 5.3 — Порівняння реальних даних з нормативними
Назва Кількість Позиція на схемі

Роутер 1 5
Джерело безперебійного живлення 1 4

Комутатор 2 6
Ноутбук Lenovo B570 1 3

Стілець 1 10
Стіл 1 9

Шафа 1 8
Кондиціонер SAMSUNG AQ12UGF 1 7

Радіатор Summer 120GT 1
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Рисунок 5.1 – План приміщення

5.2 Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів

 У цьому пункті розглядаються заходи для покращення та забезпечення
нормалізації умов праці при роботі з серверним обладнанням. Небезпечні та
шкідливі виробничі фактори відповідно до ГОСТ 12.0.003-74 за природою
дії поділяються на 4 групи (табл. 5.3).

Таблиця 5.3 – Небезпечні та шкідливі захисні фактори
Фізичні Хімічні Біологічні Психофізіологічні

Мікроклімат, освітлення,
шум, випромінювання,

електронебезпека,
пожежонебезпека

Паперовий
пил, випари
клею ПВА

відсутні відсутні
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5.2.1 Мікроклімат виробничого приміщення

Таблиця 5.4 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні
№ Джерело зміни

показників

мікроклімату

Наслідок

1 Нагрівання 

комп'ютерної техніки

Нагрівання корпусу, процесора сервера та 

вихід зі строю
2 Висока температура 

повітря зовні (на 

вулиці)

Напруженість та зменшеність 

працездатності працівника

3 Низька температура 

повітря зовні (на 

вулиці)

Некомфортні умови праці для працівника

4 Висока вологість 

повітря (в приміщенні)

Наявність грибку на стінах, підвищення 

температури, некомфортні умови праці, 

ризик захворювань
5 Протяги Захворювання працівників, збільшення 

кількості пилу.
Таблиця 5.5 – Засоби захисту

У приміщенні У холодний період 
року: опалення 
радіатор Summer 
120GT.
У теплий період року: 
кондиціонер Samsung 
AQ12UGF
На вікні: сонцезахисна 
плівка.

Організаційні заходи Проведення інструктажу, вологе прибирання,
контроль параметрів повітря робочої зони.

ЗІЗ Не передбачені

5.2.2 Освітлення

Основна  частина  роботи  з  програмним  продуктом  відбувається  із
зображеннями на  екрані монітору ноутбука. 

Вид захисту Заходи

Технічні
заходи

У
технологічному

обладнанні

Застосовуються кулери Arctic F12 TC у
серверному корпусі;
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Таблиця 5.6 – Джерела небезпеки пов’язані із освітленням
№ Джерело небезпеки Наслідок
1 Підвищена яскравість світла Головний біль, перенапруження 

очей і як наслідок порушення зору 

працівника, втома, негативний 

вплив на ЦНС, зниження рівня 

працездатності

2 Брудне віконне скло
3 Неправильне налаштування 

яскравості монітору
4 Недостатнє місцеве освітлення

Таблиця 5.7 – Заходи для нормалізації параметрів освітлення
Вид захисту Заходи

Технічні

заходи

У 

технологічному

обладнанні

Антиблікове покриття екрану робочої станції 

сервера 

У приміщенні Природне освітлення: бокове (однобічне), 1 

вікно на ПН-ЗХ (1,2 м × 2,0м), склопакет 

двокамерний. Штучне освітлення: комбіноване

(2 світильники 24W HO G5)
Організаційні заходи Підтримання чистоти вікон та світильників, 

контроль параметрів освітлення робочої зони.
ЗІЗ Окуляри для роботи за ноутбуком

5.2.3 Шум

Приміщення перебуває на значній відстані від гучної вулиці та поблизу

немає гучних об’єктів. 

Вентилятори  Arctic F12  TC,  які  вміють  самостійно  регулювати

швидкість обертання в межах 300-1350 об / хв залежно від температури.

Таблиця 5.8 - Джерела шуму

№ Джерело шуму Наслідок
1 Вентилятори в 

блоках живлення 
серверу

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

2
Вентилятори, що 
охолоджують 
процесори

Таблиця 5.9 – Реальні та нормативні значення для звуку та шуму

Обладнання Реальні значення
Нормативні

значення
Сервер Dell PowerEdge 
C6100

40 дБА
60 дБАКомп’ютер HP-250-G1 20 дБА

Зовнішній шум 40 дБА
Таблиця 5.10 – Засоби захисту від шуму

Вид захисту Заходи
Технічні 
заходи

У 
технологічному 
обладнанні

Відсутні зазори у з’єднаннях
Малошумні кулери Arctic F12 TC 
(22.5дБ) для процесу(матеріал: 
мідь+алюміній, кількість вентиляторів: 
2) Застосування для жорстких дисків 
спеціальних резинових кулерів Scythe, 
матеріал спеціально розрахованих на 
високе поглинання шуму.
Обшивка з технічного войлока 10мм 
всередині серверної шафи для 
поглинання шуму.

У приміщенні Шумоізоляція від зовнішнього шуму 
Організаційні заходи Чистка апаратних частин від пилу
ЗІЗ Не передбачені
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5.2.4  Випромінювання
Робота серверної кімнати супроводжується утворенням незначного 

електромагнітного випромінювання. Випромінювання створюють екрани 
ноутбуків та сервер.

Таблиця 5.11 – Джерела випромінювань та статичної електрики

№ Джерело
небезпеки

Наслідок

1 Електромагнітне 
випромінювання 
від серверу

Болі  у  голові,  сповільнення
пульсу,  порушення  діяльності
серцево-судинної системи

2 Електромагнітне 
випромінювання 
від ноутбука

Болі  у  голові,  сповільнення
пульсу,  порушення  діяльності
серцево-судинної системи

3 Статична 
електрика 
внаслідок 
поляризації 
металевих частин 
сервера та 
ноутбука

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

Таблиця 5.12 – Засоби захисту від випромінювання

Вид
захисту

Заходи

Технічні 
заходи

У технологічному 
обладнанні

Поляризаційна плівка

У приміщенні Екранування 
спеціальним 
огородженням

Організаційні заходи Режим праці і 
відпочинку у 
приміщенні

ЗІЗ Спеціальні захисні 
окуляри від 
елетромагнітного 
випромінювання

5.2 Електробезпека
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Робоче приміщення офісу обладнано двохпровідною однофазною 
електричною мережею змінного струму з напругою 220В. Споживачами 
електроенергії є сервер,ноутбук, джерела освітлення, кондиціонер, ДБЖ, 
комутатор, роутер.

№ Джерело небезпеки Наслідок
1 Пошкоджені кабелі чи несправні 

вузли 

Ураження працівника струмом, як 

наслідок пошкодження шкірного 

покриву – опіки, механічні 

ушкодження; отримання інших 

електротравм, що можуть стати 

летальними для працівника

2 Деталі серверної та комп’ютерної 

техніки, що знаходяться під 

напругою
3 Відсутність ізоляції

Таблиця 5.13 – Опис джерел небезпек

Таблиця 5.14 – Засоби захисту від електротравм
Вид захисту Заходи

Технічні 
заходи

У технологічному 
обладнанні

Ввімкнення техніки в мережу через 
заземлені фільтри.

У приміщенні В коридорі знаходиться автоматичний 
вимикач S203-С 6kA (ABB) на 63A з 
захисними характеристиками С ГОСТ 
Р50345-99 (МЭК 60898-95). Прихована 
та ізольована проводка. Електричні 
блоки безпеки. Встановлено 
запобіжники типу «пробка-автомат».

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

ЗІЗ Діелектричні рукавиці

Апаратне забезпечення та сама серверна знаходяться в задовільному 
стані, отже, існуючих заходів та засобів захисту від електротравм достатньо, 
щоб забезпечити безпечну роботу.

5.4 Пожежна безпека

Конструкція  будинку  виконана  із  залізобетонних  плит,  тобто  його

конструктивні елементи - не спалювані. Будинок відноситься до I-II ступеня

вогнестійкості. Межа вогнестійкості конструкції 0,5 -2,5 ч.
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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. 

Таблиця 5.15 – Джерела небезпеки

№ Джерело небезпеки Небезпечний фактор Наслідок
1 Несправності 

електропроводки, 
розеток

Коротке замикання 
або пробій ізоляції

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

2 Щільність проводки Oплавлення ізоляції
3 Загоряння будівлі 

внаслідок зовнішніх 
впливів

Виникнення пожежі 
чи вибуху

4 Недотримання заходів
пожежної безпеки

Загоряння матеріалів, 
устаткування

5 Матеріали і речовини,
схильні до займання

Загоряння матеріалів

Таблиця 5.16 – Засоби захисту від пожежі

№ Заходи Реалізація
1 Організаційні Організація пожежної охорони, 

навчань, інструктажів та ін.
2 Технічні У техн. 

обладн.
Обладнання найбільш стійке до 

пошкоджень. Вимикати, з розеток, при 
відсутності.

У 
приміщ.

 Вільний доступ до мережних 
рубильників та вимикачів. Датчик теплової 
пожежної сигналізації Altronics SM-01. У 
коридорі – пожежний кран та рукав.

3 ЗІЗ Протигази, респіратори та маски, 
захисний одяг.

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
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На  основі  проведеного  аналізу  можна  зробити  висновок,  що  дане

приміщення  відповідає  нормам  з  охорони  праці  за  винятком  декількох

випадків,  в  якості  недотримання  норм  експлуатації  приміщення  та

небезпечних  факторів,  відносно  яких  належить  внести  зміни  для

забезпечення  нормальних  умов  праці.  Підтримання  відповідного  рівня

мікрокліматичних  показників  використовують  необхідні  засоби  та

здійснюють заходи їх контролю.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Були  проглянуті  та  детально  проаналізовані  існуючі  програми,  котрі  вже

існують на ринку. Були вивчені  недоліки та переваги програм і  на основі

цього були сформовані основні вимоги до функціональності додатку.

Були  вивчені  та  проаналізовані  сучасні  та  актуальні  методики  та

інструментарій  для  розробки  мобільних  додатків  на  Android.  На  основі

аналізу були сформовані основні вимоги для реалізації додатку. 

Програма забезпечує виконання наступних функцій:

 Зчитування даних, що вводяться користувачем;
 формування запитів до бази даних;
 виведення результату на екран.

Були обрані відповідні технології, оскільки в зв’язці вони формують дуже

зручний та потужний інструмент для розробки додатку. 

На основі технічне завдання до роботи і детального проектування продукту

була  розроблена  програма.  Була  спроектована  база  даних  для  зберігання

продуктів. База даних містить в собі одну таблицю. 

Були зроблені описи до приймання та здачу роботи, розроблені параметри

до технічного обладнання.

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що вибране

приміщення  для  розробки  програмного  продукту  відповідає  нормам  з

охорони праці за винятком декількох випадків, в якості недотримання норм

експлуатації приміщення та небезпечних факторів, відносно яких належить

внести  зміни  для  забезпечення  нормальних  умов  праці.  Підтримання

відповідного рівня мікрокліматичних показників використовують необхідні

засоби та здійснюють заходи їх контролю.

Дана  робота  була  успішно  впроваджена  в  CyberVision,  INQ,  що

підтверджується актом впровадження.
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Результати  роботи  були  представлені  статтею  «Современные

информационные технологии в лечении инсулинонезависимого диабета» на

міжнародній  науково-практичній  конференції  “Проблемы  и  перспективы

информационного развития».
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ДОДАТОК A

Лістинг з кодом програми

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<manifest

    package="com.todor.diabetes"

    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <application

        android:allowBackup="true"

        android:icon="@mipmap/ic_launcher"

        android:label="@string/app_name"

        android:supportsRtl="true"

        android:theme="@style/AppTheme">

        <activity

            android:name=".ui.MainActivity"

            android:label="@string/title_diabets"

            android:theme="@style/AppTheme">

            <intent-filter>

                <action android:name="android.intent.action.MAIN"/>

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER"/>

            </intent-filter>

        </activity>

        <activity android:name=".ui.product_add.AddProductActivity"/>

        <activity android:name=".ui.product_details.ProductDetailsActivity"/>

        <activity android:name=".ui.EditProductActivity"/>

    </application>

</manifest>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<android.support.v4.widget.DrawerLayout

    android:id="@+id/drawer_layout"

    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
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    android:layout_width="match_parent"

    android:layout_height="match_parent"

    android:fitsSystemWindows="true"

    tools:openDrawer="start">

    <include

        layout="@layout/app_bar_main"

        android:layout_width="match_parent"

        android:layout_height="match_parent"/>

    <android.support.design.widget.NavigationView

        android:id="@+id/nav_view"

        android:layout_width="wrap_content"

        android:layout_height="match_parent"

        android:layout_gravity="start"

        android:fitsSystemWindows="true"

        app:headerLayout="@layout/nav_header_main"

        app:menu="@menu/activity_main_drawer"/>

</android.support.v4.widget.DrawerLayout>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<android.support.design.widget.CoordinatorLayout 

xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

                                                 xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-

auto"

                                                 xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"

                                                 android:layout_width="match_parent"

                                                 android:layout_height="match_parent"

                                                 android:fitsSystemWindows="true"

                                                 

tools:context="com.todor.diabetes.ui.MainActivity">

    <android.support.design.widget.AppBarLayout

        android:layout_width="match_parent"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:theme="@style/AppTheme.AppBarOverlay">

        <android.support.v7.widget.Toolbar

            android:id="@+id/toolbar"
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            android:layout_width="match_parent"

            android:layout_height="?attr/actionBarSize"

            android:background="?attr/colorPrimary"

            app:popupTheme="@style/AppTheme.PopupOverlay"/>

    </android.support.design.widget.AppBarLayout>

    <include layout="@layout/content_main"/>

</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<LinearLayout android:id="@+id/linear_layout"

              xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"

              android:layout_width="match_parent"

              android:layout_height="match_parent"

              android:orientation="vertical">

    <android.support.v7.widget.RecyclerView

        android:id="@+id/recyclerView"

        android:layout_width="fill_parent"

        android:layout_height="match_parent"/>

</LinearLayout>

package com.todor.diabetes.ui;

import android.content.Context;

import android.os.Bundle;

import android.support.annotation.StringRes;

import android.support.design.widget.Snackbar;

import android.support.v7.app.AppCompatActivity;

import android.view.MotionEvent;

import android.view.View;

import android.view.inputmethod.InputMethodManager;

import android.widget.Toast;

import butterknife.ButterKnife;

public abstract class BaseActivity extends AppCompatActivity {

    protected final String TAG = this.getClass().getSimpleName();

    public abstract int getContentViewId();
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    @Override

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

        super.onCreate(savedInstanceState);

        setContentView(getContentViewId());

        ButterKnife.bind(this);

    }

    @Override

    protected void onDestroy() {

        ButterKnife.unbind(this);

        super.onDestroy();

    }

    @Override

    public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {

        hideKeyboard();

        return super.onTouchEvent(event);

    }

    protected void hideKeyboard() {

        hideKeyboard(getCurrentFocus());

    }

    protected void hideKeyboard(View view) {

        if (view == null) {

            view = new View(this);

        }

        InputMethodManager inputManager = (InputMethodManager) 

getSystemService(Context.INPUT_METHOD_SERVICE);

        inputManager.hideSoftInputFromWindow(view.getWindowToken(), 

0);

    }

    protected void toast(String msg) {

        Toast.makeText(this, msg, Toast.LENGTH_LONG).show();

    }

    protected void toast(@StringRes int msg) {

        toast(getString(msg));

    }

    protected void snackBar(View view, String msg) {

        Snackbar.make(view, msg, Snackbar.LENGTH_SHORT).show();

    }

    protected void snackBar(View view, @StringRes int msg) {
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        snackBar(view, getString(msg));

    }

}

package com.todor.diabetes.ui.product_favorite;

import com.todor.diabetes.models.Product;

public interface OnProductLongClickListener {

    void onItemLongClick(int position, Product product);

}

package com.todor.diabetes.ui.product_favorite;

import android.content.Context;

import android.support.v7.widget.CardView;

import android.support.v7.widget.RecyclerView;

import android.view.LayoutInflater;

import android.view.View;

import android.view.ViewGroup;

import android.widget.TextView;

import com.todor.diabetes.R;

import com.todor.diabetes.models.Product;

import java.util.List;

import butterknife.Bind;

import butterknife.ButterKnife;

public class ProductFavoriteAdapter extends 

RecyclerView.Adapter<ProductFavoriteAdapter.ViewHolderP

roductItem> {

    private List<Product>              productList;

    private Context                    context;

    private OnProductLongClickListener 

onProductLongClickListener;

    public ProductFavoriteAdapter(List<Product> productList,

Context context,
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OnProductLongClickListener onProductLongClickListener) {

        this.productList = productList;

        this.context = context;

        this.onProductLongClickListener = onProductLongClickListener;

    }

    @Override

    public ViewHolderProductItem onCreateViewHolder(ViewGroup 

parent, int viewType) {

        View v = 

LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.rv_product_item_favorit

e, parent, false);

        return new ViewHolderProductItem(v);

    }

    @Override

    public void onBindViewHolder(ViewHolderProductItem holder, int 

position) {

        Product product = productList.get(position);

        if (product != null) {

            holder.tvProductName.setText(product.name);

            

holder.tvProductGram.setText(String.valueOf(product.carbohydrates

));

            holder.tvProductGI.setText(product.group);

            holder.bind(product, onProductLongClickListener);

        }

    }

    public void addItem(int position, Product model) {

        productList.add(position, model);

        notifyItemInserted(position);

    }

    public Product removeItem(int position) {

        final Product model = productList.remove(position);

        notifyItemRemoved(position);

        return model;

    }

    @Override

    public int getItemCount() {

        return productList.size();

    }

    static class ViewHolderProductItem extends 

RecyclerView.ViewHolder {



Змін...Лист № докум.Підпис Дата

Лист

8
ІМ22.2115.1300.1732.ПЗ

Рисунок 48 - Разбиение задачи оптимального выравнивания на подпрограммы

8

        @Bind(R.id.card_view)        CardView cardView;

        @Bind(R.id.tv_name)          TextView tvProductName;

        @Bind(R.id.tv_carbohydrates) TextView tvProductGram;

        @Bind(R.id.tv_group)         TextView tvProductGI;

        public ViewHolderProductItem(View view) {

            super(view);

            ButterKnife.bind(this, view);

        }

        public void bind(final Product product, final 

OnProductLongClickListener onProductLongClickListener) {

            cardView.setOnLongClickListener(new 

View.OnLongClickListener() {

                @Override

                public boolean onLongClick(View v) {

                    

onProductLongClickListener.onItemLongClick(getAdapterPosition()

, product);

                    return true;

                }

            });

        }

    }

}
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