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ABSTRACT

The explanatory note of this diploma thesis consist of 80 pages, which include
5 sections, 24 pictures, 25 tables and 25 references.
The purpose of the work is to develop software to find medicines that combines
information from the instruction preparation as well as current prices and addresses of
pharmacies.
The research object is Internet pharmacies that provide information on actual
prices of medicines.
Article of research is the methods of obtaining information from Internet sites
such as websites pharmacies.
The results are being implemented in the volunteer centers for soldiers
antyterorestychnoyi operation in eastern Ukraine.
Tags: pharmacies, price of the drug, individual first aid kit fighter.
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ВСТУП

На сьогоднішній день електронна інформація використовується у всіх
галузях суспільної діяльності: в банках, бібліотеках, медичних установах,
тощо. Технічні засоби дозволяють обробляти, зберігати та змінювати великі
обсяги інформації. Саме тому здатність знаходження необхідної інформації в
найкоротший час стає досить важливим завданням. Для вирішення подібного
роду завдань використовують інформаційно-пошукові системи [1].
Розглядаючи медичну галузь можна стверджувати, що пошук та
реалізація лікарських препаратів актуальна у всі часи незалежно від
фінансового стану країни і тому попит на лікарські препарати ніколи не
зникне. З'являються нові захворювання, розробляються і випускаються нові
лікарські препарати.
Лікарські препарати представляють собою досить специфічну групу
товарів, вони вимагають особливих знань в області медицини і фармації.
Тому дана група товарів реалізується тільки через аптечні установи, в яких
працюють кваліфіковані фахівці, що мають знання в даній області.[2]
Метою даної роботи є розробка програмного продукту для пошуку
медичних засобів, яка об’єднала в собі інформацію з інструкцією препарату,
а також актуальними цінами та адресами аптечних установ.
Актуальність роботи обумовлена створенням програмного продукту
для

окремої

групи

споживачів,

а

саме

волонтерів

АТО

та

військовослужбовців. В програмному продукті було розроблено сторінку з
найменування препаратів для комплектації індивідуальної аптечки бійця.
Головним завданням даної роботи було створити програмний продукт
який містив в собі максимально зручно інформацію про лікарські засоби.
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Практична цінність:
Дана програма дозволяє знаходити медичних засобів, відображає ціну
та дозволяє знаходити найдешевші пропозиції. Результат отриманий в роботі
також можна використовувати в повсякденному житті для пошуку медичних
засобів за помірною ціною.
Об’єктом дослідження є Інтернет аптеки які надають інформацію про
актуальні ціни медичних засобів.
Предметом дослідження є методи отримання інформації з Інтернет
сайтів, а саме сайтів аптечних установ.
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1
1.1

ОГЛЯД ШЛЯХІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ

Огляд проблеми

Багато років пройшло з тих пір, як з'явилася Всесвітня мережа
Інтернет[3]. З плином часу змінилося багато: технічні можливості мережі
розширилися, аудиторія виросла, цілі і завдання, для вирішення яких була
створена Інтернет мережа, перестали бути виключно військовими або
науковими.
Сучасний Інтернет - це величезне сховище, в якому кожен по своєму
бажанню може знайти потрібний текст, музику, навчальні матеріали, а з
деякого часу і просто купити все, що необхідно - від продуктів, до
програмного забезпечення[4]. У даний час багато далекоглядних керівники
компаній абсолютно справедливо вважають за необхідне створення
невеликого Інтернет-представництва компанії, іншими словами все більше
з'являється комерційних сайтів, основною метою яких є просування товарів і
послуг за допомогою Інтернет.
Не виключенням цьому став і фармакологічний бізнес. Будь які ліки
знайти через мережу Інтернет набагато легше ніж шукати потрібні медичні
засоби по всі аптекам міста.
Найголовнішою проблемою в пошуку є те що в Україні немає
фіксованих цін на ліки, тому кожна аптека формує самостійно свою ціну.
Один і той самий засіб можна придбати в два, а іноді і в три рази дорожче від
мінімальної ціни по місту.
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1.2

Алгоритм пошуку медичних засобів в мережі Інтернет

Коли ми шукаємо потрібну нам інформацію в мережі Інтернет
найчастіше ми звертаємось через пошукові системи до інших сайтів.
Розглянемо найпростіший алгоритм пошуку потрібного нам медичного
засобу в мережі Інтернет:
1) Відкриття пошукової системи (наприклад Google, Яндекс та інші)
2) Відкриття перших декількох сторінок результатів пошуків
3) Аналіз цінової політика на кожному з сайтів
4) Продовження пошуку, якщо не отримали якісного результату
5) Знаходження контактної інформації аптеки яка стала нашим
фаворитом
6) Замовлення лікарського засобу, якщо він є в наявності якщо немає
знову продовження пошуку з пункту 2.
Найбільшою незручністю зазвичай є знаходження найдешевшого
препарату, так як для цього потрібно буде переглянути більше ніж пару сайті
та провести деякий ціновий аналіз, а це займає досить багато часу.

1.3

Існуючі програми

У відкритому доступі для аптек України таких програм немає. Якщо
існують аналоги то вони створюються спеціально для певної компанії.
Наприклад, для компаній що займаються продажем медичних засобів і
контролюють цінову позицію свого товару. Ці програми не з’являються у
відкритому доступі тому більшість людей шукає просто через Інтернет.
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1.4

Висновки до розділу

В даному розділі був розглянутий алгоритм пошуку медичних засобів
через мережу Інтернет. Виявлена головна проблематика пошуку через
Інтернет, а саме знаходження мінімальної ціни товару. Була проведена
робота з пошуку програмних продуктів, що могли би вирішити дану
проблему. У відкритому доступі таких програм не було виявлено.
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2
2.1

ІНДИВІДУАЛЬНА АПТЕЧКА БІЙЦЯ

Призначення та правила користування

Жодна із сучасних галузей медицини не стоїть на місці, особливо це
стосується

тактичної

медицини[5].

Змінюються

завдання

бойових

підрозділів, зменшується час евакуації поранених, підвищується рівень знань
військових медиків, змінюється характер травм і способи надання першої
допомоги, як під обстрілом, так і в укритті.
Апте́чка — набір лікарських засобів, інструментів та приладів, які
призначені для надання першої медичної допомоги[6]. Аптечкою також
називають ящик, сумку, в якій знаходяться лікарські засоби та інструменти.
Вміст і розмір залежить від передумов надання допомоги, характеру
захворювань та травм, а також кількості чоловік, яким може бути потрібна
допомога.
Для забезпечення надання першої медичної допомоги
особовому

складу

індивідуального

під

час

медичного

ведення

бойових

оснащення:

дій

аптечку

усьому

видають

засоби

індивідуальну,

індивідуальний перев'язувальний пакет (бинт із прикріпленим до нього
ватно-марлевою подушечкою).

2.2

Склад індивідуальної аптечки

Державна служба України з лікарських засобів (Держлікслужба
України), наказом від 19 серпня 2014р. №1087 зареєстровано чотири види
військових медичних аптечок [7], а саме:
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- аптечка медична військова індивідуальна;
- аптечка медична військова для підрозділів спеціального
призначення;
- аптечка медична військова універсальна;
- аптечка медична військова загального призначення.
Склад аптечок, погоджений із Міністерством оборони України, та
перелік зареєстрованих медичних виробів, дозволених до застосування в
Україні, представлені в табл. 2.1.
Таблиця 2.1 – Перелік та номенклатура аптечок, погоджені з
Міністерством оборони України
Склад

Аптечка медична військова
Інди-

Для

Універс

Загального

відуа

підрозділів

альна

призначен

льна

спеціального

ня

призначення
Пакети перев’язувальні
медичні стерильні першої
допомоги або пакет

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

перев’язувальний медичної
першої допомоги
Джути кровоспинні
Пластирі бактерицидні або
пластирі медичні
Серветки медичні або
серветки для обробки ран
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Продовження таблиці 2.1 – Перелік та номенклатура аптечок,
погоджені з Міністерством оборони України
Склад

Аптечка медична військова
Інди-

Для

Універс

Загального

відуа

підрозділів

альна

призначен

льна

спеціального

ня

призначення
Гентаксан порошок для

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

зовнішнього застосуванн
Рукавички медичні латексні
оглядові стерильні або

+

хірургічні
Налбуфін Фармекс, розчин
для ін’єкцій 10м/мл по 2мл у
попередньо заповнених
шприцах №1,№5, або
Налбуфін, розчин для
ін’єкцій 10м/мл по 1мл, або
Бутарфанол тетрат
Ципрофлоксацин таблетки
Бинти медичні еластичні або
пов’язки для фіксації м’язів

+

та суглобів
Засоби кровоспинні медичні
стерильні (гемостатики)
Футляр або картонна коробка

+

+

+

+

+

+

+

+
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2.3

Висновки до розділу

В даному розділі буди розглянуті аптечки військовослужбовців. Для
забезпечення надання першої медичної допомоги усьому особовому складу
під час ведення бойових дій видають засоби індивідуального медичного
оснащення: аптечку індивідуальну, індивідуальний перев'язувальний пакет
(бинт із прикріпленим до нього ватно-марлевою подушечкою).
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПОШУКОВОЇ СИСТЕМИ МЕДИЧНИХ ЗАСОБІВ

3
3.1

Постановка задачі

На основі проведеного аналізу біло прийнято рішення про створення
програмного продукту з наступними вимогами до нього

3.1.1 Загальні вимоги

Вимоги до програмного продукту сформовані на основі завдання та
конкретного програмного застосування програмного продукту [8]. А саме,
необхідно провести аналіз предметної області, визначаючи основні вимоги
до програмного продукту та його функції, змоделювати та протестувати їх.
Створити програмний продукт який би виконував задачі пошуку медичних
засобів в Інтернет аптеках з обновленням ціни. Вихідні дані представлені у
вигляді двох таблиць, в першій представлена інформація про фармакологічні
властивості,

спосіб

застосування,

показання

до

застосування,

протипоказання, умови зберігання [9], у другій таблиці представлена
інформація про повну назву медичного препарату, актуальну ціну, назву
аптеки де можна придбати даний товар, а також інформаційні дані про
аптеку, а саме адресу та контактний телефон [10]. Вхідні дані представлені у
вигляді назви препарату, що вводить користувач самостійно в поле пошуку, а
також можливий вибір одного з представлених у переліку препаратів, що
входять до індивідуальної аптечки бійця. Графічний інтерфейс користувача
повинен бути зручним та інтуїтивний. Використання програмного продукту
не

повинно

потребувати

застосування

особливого

обладнання,
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застосування спеціальних інструментів програмного налаштування може
значно покращити якість виконання програми. В результаті роботи програми
буде можливість сортування даних для знаходження найвигіднішої ціни
ліків, а також вся контактна інформації аптеки.

3.1.2 Вимоги до структури та функціонування проекту

Вхідні дані мають бути представлені коректно в текстовому вигляді і
мають вводитись вручну. Також вхідні дані можна обрати серед
представлених, для цього потрібно натиснути на обраний препарат.
Програма виконує пошук по тим даним які введе користувач, для цього
назва препарату має бути вірною.

3.2.2 Вимоги до функціональних характеристик

Програма повинна забезпечувати можливість виконання перерахованих
нижче функцій:
- пошук певних складових інструкції для заданого користувачем
медичного препарату;
- пошук всіх препаратів, що мають у своїй назві введений запит
користувача;
- пошук ціни препарату ;
- пошук аптеки та даних про аптеку.
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3.1.3 Вимоги до надійності

а) Вимоги для забезпечення надійності функціонування
Надійне та стійке функціонування програми повинне бути забезпечене
виконанням користувачем сукупності організаційно-технічних заходів,
список яких представлений нижче:
- організація безперебійного живлення технічних засобів;
- виконання норм використання технічних засобів;
- використання ліцензійного програмного забезпечення;
- регулярним виконанням ГОСТ 51188-98 [11]. Захист інформації.
- випробування програмних засобів на наявність комп’ютерних
вірусів;
- виконання вимог та інструкції користувача по використанню даного
програмного продукту;
- забезпечення цілісності вихідного коду та його інформаційної
захищеності.
б) Час відновлення після відмови
Час відновлення після відмови не повинен перевищувати часу на
перезапуск та діагностику технічних та програмних засобі, що
забезпечують роботу програми.
в) Відмови через некоректні дії користувачів системи
Відмова

програмного

продукту

в

результаті

некоректних

дій

користувача при взаємодії з програмою через інтерфейс не є
допустимою. Введення некоректних даних попереджається програмою.
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3.1.4 Вимоги до призначення

Система повністю відповідає своєму призначенню, а саме:
- програма запитує потрібні дані у користувача, формує їх і виводить
у таблиці.
- програма оперує наявними даними, забезпечує швидкий доступ до
них;
- програма обробляє наявні зображення і виводить їх в окремому
вікні.

3.2

Проект програмного продукту

3.2.1 Модель життєвого циклу

Серед існуючих моделей життєвого циклу (каскадна, ітераційна,
спіральна, V-подібна і модель гнучкої розробки Agile, як вдосконалена
форма ітераційної моделі) для даного програмного продукту було обрано
V-подібну модель [12].

3.2.2 Стадії розробки

Розробка повинна бути проведена за вісім стадій:
- аналіз вимог;
- створення концепції;
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- проектування архітектури;
- детальне проектування;
- програмна реалізація;
- модульне тестування та інтеграція;
- тестування та перевірка системи;
- введення в експлуатацію і підтримка.

3.2.3 Етапи розробки

На стадії аналізу вимог отримано завдання до дипломної роботи. На
основі цього завдання відбувається огляд літератури з програмування на мові
С# і стосовно отримання інформації з мережі Інтернет[13].
На стадії створення концепції відбувається аналіз розглянутої
літератури, систематизація отриманих знань, визначення методів для
розв’язання поставленої задачі і формування теми дипломної роботи.
Виконується побудова діаграм з використанням методології IDEF[14].
На стадії проектування архітектури проводиться планування загальної
структури програм в залежності від функціональних можливостей, які вона
реалізовує. Також визначаються методи та етапи реалізації:
- отримання даних від користувача
- занесення їх до програму
- зчитування даних в таблицю «Ліки»
- зчитування даних в таблицю «Ціни»
- виведення результатів
- формування звіту.
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3.2.4 Розробка функціональної моделі (методологія IDEF0)
3.2.4.1 Контекстна діаграма

На контекстній діаграмі (рис. 3.1) відображено процес пошуку
медичних засобів із його вхідними даними, вихідними, механізмами та
умовами здійснення [14].

Рисунок 3.1 – Контекстна діаграма
Вхідні дані включають в себе матрицю назву препарату які можна
ввести через поле пошуку або вибрати представлений препарат з
індивідуальної аптечки бійця. Вихідні дані – фармакологічні властивості
препарату, спосіб застосування, умови зберігання ліків, протипоказання та
показання для застосування, повна назва препарату, вартість, назва аптеки де
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можна купити та контактна інформація. Для розв’язання поставленої задачі
було обрано створено два методи зчитування інформації з сайтів. Умови
включають виконання технічних вимог і наявність необхідних працівників.

3.2.4.2 Діаграма декомпозиції першого рівня (методологія IDEF0)

Для наочного відображення підпроцесів, що включає в себе процес
пошуку медичних засобів зручно використовувати діаграму декомпозиції
(рис. 3.2) [14].

Рисунок 3.2 – Діаграма декомпозиції першого рівня
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Процес умовно поділено на два підпроцесів, серед яких: вибір
існуючого препарату серед представлених у вкладці індивідуальна аптечка
бійця; заповнення поля вводу даних.

3.2.4.3 Діаграма декомпозиції другого рівня (методологія IDEF0)

Поетапне виконання зчитування інформації з сайті відображено на
діаграмі декомпозиції другого рівня (рис. 3.3) [14].

Рисунок 3.3 – Діаграма декомпозиції другого рівня
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3.3

Опис програмного продукту

3.3.1 Алгоритм та структури даних

Програма була створена в середовищі Visual Studio 2014 на мові
програмування

C#[15].

Також

використовувалась

технологія

.NET

Framework[16] 4.5 для роботи з веб-застосунками.
Коди програми представлені в додатку А.

3.3.2 Загальний вигляд програми

При запуску програми відображається стартове вікно програми перша
вкладка «Ліки»(рис.3.4), друга вкладка «Ціни»(рис.3.5), третя вкладка
«Військова аптечка»(рис.3.6).

Рисунок 3.4 – Перша вкладка «Ліки»
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Рисунок 3.5 – Друга вкладка «Ціни»

Рисунок 3.6 – Третя вкладка «Військова аптечка»
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3.3.3 Основні можливості

До основних можливостей даного програмного продукту належать:
- введення пошукової інформації через поле пошуку;
- введення пошукової інформації в поле пошуку, шляхом обрання
представленого засобу;
- пошук інформації про медичні засоби;
- пошук інформації про ціни в аптеках міста.

3.4

Інструкція користувача

3.4.1 Початок роботи

Робота з програмою починається одразу після запуску програмного
продукту. Перед користувачем відкривається вкладка «Ліки» над якою
зверху знаходиться «Поле пошуку»(рис. 3.7).

Рисунок 3.7 – Поле пошуку
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Якщо поле пошуку буде не заповнене програма зробить зауваження у
вигляді повідомлення(рис.3.8).

Рисунок 3.8 – Програмне повідомлення
Сайти з яких отримується інформація мають захист від програм
зчитування інформації. На сайті з’являється зображення з цифровим кодом.
Це зображення з’являється у окремому віконечку програмного продукту
користувача і після вводу цифр закривається.

3.4.2 Пошук ліків

Коли поле пошук заповнено потрібно натиснути кнопку «Пошук» і
отримати результат пошуку для першої вкладки(рис. 3.9).
В наступній вкладці буде представлена інформація про повну назву
препарату, ціну, аптеку та адресу з телефоном(рис. 3.10).
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Рисунок 3.9 – Результат пошуку в першій вкладці для медичного препарату
«Но-шпа»

Рисунок 3.10 – Результат пошуку в другій вкладці для медичного препарату
«Но-шпа»
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3.4.3 Сортування даних

Програма надає користувачу можливість сортувати отримані дані по
кожному з стовпців таблиці(рис.11-13).

Рисунок 3.11 – Сортування за назвою препарату для медичного
препарату «Но-шпа»

Рисунок 3.12 – Сортування за ціною для медичного препарату
«Но-шпа»
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Рисунок 3.13 – Сортування за назвою аптечної установи для медичного
препарату «Но-шпа»

3.4.4 Військова аптечка бійця

На останній вкладці представлений один з багатьох варіантів
індивідуальної аптечки бійця (рис. 3.6). Користувач може передивитись цей
список при збиранні аптечки, а також натиснувши на назву отримати
інформацію про обраний препарат в першій (рис. 3.14) та другій вкладці
(рис.3.15).
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Рисунок 3.14 – Результат пошуку в першій вкладці для медичного
препарату «Ібупрофен»

Рисунок 3.15 – Результат пошуку в другій вкладці для медичного
препарату «Ібупрофен»
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3.4.5 Висновки до розділу

В результаті проведеної роботи був створений програмний продукт, що
дозволяє знаходити потрібну інформацію про лікарські засоби через мережу
Інтернет. Реалізована можливість двох різних способів вводу вхідних даних,
а саме перший через поле пошуку, другий через список запропонованих
медичних засобів для індивідуальної аптечки бійця. Вихідна інформація
реалізована через дві вкладки з таблицями, які автоматично заповнюються
програмою. У вкладці «Ціни» присутнє сортування обраних користувачем
стовбців з інформацією.
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4

ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Вступ

Дипломна робота виконується на замовлення волонтерського центру
для допомоги бійцям АТО. В роботі розробляється програмний продукт для
швидкого пошуку потрібних медичних засобів. Програмний продукт надає
інформацію про рецептуру медичного засобу, про ціни та адреси аптек які
продаю ліки, а також перелік ліків, що потрібно покласти в індивідуальну
аптечку бійця. Після знаходження через програму потрібних ліків волонтери
замовляють партію медикаментів та отримують їх на склад.
У даному розділі проводиться аналіз умов праці у складському
приміщенні, а саме розглядаються холодильні шафи [16] для збереження
медикаментів. Задачею даного розділу є виявлення небезпечних та
шкідливих факторів і ступінь їх небезпечності.

4.1

Санітарно-гігієнічна характеристика приміщення при проведенні

навчального процесу
4.1.1 Загальна характеристика обладнання

У приміщенні знаходяться п’ять холодильних шаф COLD S-1400
(табл.4.1). План та розміри приміщення вказані на рис.4.1 та в табл.4.2.
Відповідність параметрів приміщення нормованим показникам наведена в
табл.4.3.
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Таблиця 4.1 – Характеристика обладнання
Холодильна шафа COLD S-1400
Габарити, мм

2000 × 1620 × 740

Об’єм загальний/корисний, л

1400/1306

Кількість полиць, шт

5

Тип охолодження

Статичний

розподілення

холодного повітря)

Температурний режим, С

-1…+8

Енергозатратність, кВт/добу

7,3

Напруга живлення, В

220 ± 10%

Додаткові опції

(природне

Замок,

фіксована

перегородка

(нержавійка)

Вага, кг

188

Компресор

Danfoss, Asper (R507)

Навантаження на одну полицю, 40
кг
Спосіб закріплення полиць

За допомогою направляючих

Кліматичний клас

N (+16С…+32С)

Термоізоляція

Пінопоуліретан

Тип відкриття дверей

Глухі, розпахуючі

Підсвітка камери

Є

Розморозка

автоматична

Блок керування

Електричний

Термометр

Електричний

Напруга

220В, 50 Гц

Потужність, Вт

600

Фреон

R-404a

Розположення компресора

Внизу
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Таблиця 4.2 – Характеристики приміщення
Параметри
Розміри приміщення
Площа
Об'єм

Кількісна і візуальна характеристика
5900 (мм) × 3700 (мм) × 3200 (мм)
5,9 (м) × 3,7 (м) = 21,83 (м2)
5,9 (м) × 3,7 (м) × 3,2 (м) = 69,86 (м3)

1 – Холодильна шафа (5 шт.), 2 – Лампи (2 шт.), 3 – Двері (2 шт.)
Рисунок 4.1 – План приміщення
Таблиця 4.3 – Реальні та нормовані параметри приміщення
Параметр

Нормоване значення

Реальне значення

Відстань від стіни до

≥ 0,2 м

0,25 м

Не менше 2 (м)
1500 (мм) × 2100 (мм)

2,2 м
1500 (мм) × 2100 (мм)

задньої

частини

холодильної шафи
Прохід між шафами
Двері

Реальні значення відповідають вимогам нормативних документів з ОП.
Отже дане приміщення може використовуватися як приміщення складу, та
повністю задовольняти потреби працюючих.
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4.1.2 Опис технологічного процесу

В складських приміщеннях працюють гружчики які на візках розвозять
по відповідних місцях отриманий вантах. В даній роботі як вантаж
розглядаються медичні засоби, що потребують специфічного зберігання, а
саме в холодильних шафах. Працівники в ручну заповнюють полиці з
лікарськими засобами.

4.2

Оцінка небезпечних i шкідливих виробничих факторів. Фізичні

джерела небезпечних i шкідливих виробничих факторів

Розглядаються заходи для покращення та забезпечення нормалізації
умов праці в складських приміщеннях з холодильними шафами. Небезпечні
та шкідливі виробничі фактори відповідно до ГОСТ 12.0.003-74 [17] за
природою дії поділяються на 4 групи (табл. 4.4).
Таблиця 4.4 – Небезпечні та шкідливі захисні фактори
Фізичні

Хімічні

Мікроклімат,
рухомі Аміак
частини обладнання, шум,
електронебезпека,
пожежонебезпека,
знижена
температура
поверхонь обладнання

Біологіч Психофізіо
ні
логічні
відсутні відсутні
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4.2.1 Хімічні фактори. Аміак

Аміак широко застосовують на великих холодильних установках
роздрібних підприємств, де працює досвідчений обслуговуючий персонал.
Пароподібний аміак легший від повітря, без кольору, з різким запахом.
Різкий запах аміаку дозволяє швидко виявити найменше протікання його із
машини й вжити відповідних заходів. Аміак шкідливий для людини
(табл.4.5). Горить жовтуватим полум'ям при місткості 11-14% у повітрі, а при
концентрації 16-26,8% суміш аміаку з повітрям вибухає. Гранично допустима
концентрація аміаку в повітрі 20 мг/м3. Температура кипіння рідкого аміаку
при атмосферному тиску порівняно з хладонами - -33,4 °С, теплота
пароутворення 1360 КДж/кг, тобто має більш високу холодопродуктивність.
Він добре розчиняється у воді та погано у мінеральних маслах.
Таблиця 6.5. Вплив аміаку
Об’єкт
Аміак

Вплив на людину
при вдиханні виникає подразнення
слизових оболонок
набряк легенів
запаморочення
зниження кров'яного тиску
охолодження кінцівок
втрата свідомості
смерть

У зв'язку з токсичністю і вибухонебезпечністю аміаку холодильні
установки з цим хладагентом відносять до устаткування підвищеної
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небезпеки. Тому розглянемо системи безпеки під час експлуатації аміачних
холодильників табл. 4.6.
Таблиця 4.6 – Системи безпеки під час експлуатації аміачних
холодильників
Вид захисту
Заходи
Технічні У технолог- Використовуються
арматура,
контрольнозаходи
гічному
вимірювальні прилади і засоби автоматичного
обладнанні
захисту.
Запірні вентилі на трубопроводах і апаратах
неагрегатних машин
Використовуються манометри і мановакууметри.
Компресори мають пружинний запобіжний
клапан.
На нагнітаючому і всмоктуючому трубопроводах
кожного компресора встановлені гільзи для
термометрів, захист яких від механічних
пошкоджень забезпечується за допомогою
спеціальних кожухів. Холодильні установки
оснащені приладами автоматичного захисту, що
зупиняють компресори у разі небезпечних
режимів роботи.
У
У місцях, де арматура і трубопроводи можуть
приміщенні бути пошкоджені транспортними засобами або
вантажами, встановлюються металеві захисні
огорожі.
Спрацьовування приладів захисту дублюється
звуковим сигналом в машинному (апаратному)
відділенні.
Індикатори витоку аміаку і сигналізатори
аварійної концентрації його в повітрі
Організаційні заходи
Запобіжні клапани компресорів перевіряють не
рідше одного разу на рік, запобіжні клапани на
апаратах (посудинах) – не рідше одного разу на
шість місяців
У аміачних холодильних установках справність
захисних реле рівня перевіряється один раз на 10
днів, справність інших приладів захисної
автоматики – один раз на місяць. У хладонових
холодильних установках з періодичним
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Продовження таблиці 4.6 – Системи безпеки під час експлуатації
аміачних холодильників
Вид захисту

ЗІЗ

Заходи
обслуговуванням прилади автоматичного захисту
перевіряють не рідше одного разу на три місяці, в
інших – не рідше одного разу на місяць.
фільтруючі протигази типу КД, ізолюючі
дихальні апарати стислого повітря типу АСВ або
ізолюючі протигази типу ІП, гумові рукавички і
чоботи, захисні окуляри

У зв'язку з токсичністю і вибухонебезпечністю аміаку холодильні
установки з цим хладагентом відносять до устаткування підвищеної
небезпеки. Тому у приміщенні, де знаходиться хладонова холодильна
установка, необхідно мати фільтруючі протигази, не менше двох пар гумових
рукавичок, захисні окуляри і рукавиці, а також аптечку. На випадок
аварійного витоку хладона з системи в машинне відділення зберігають у
шафі не менше двох ізолюючих дихальних апаратів типу АСВ або
ізолюючих протигазів типу ІП.

4.2.2 Мікроклімат виробничого приміщення

Зберігання деяких ліків потребує специфічних умов зберігання для
яких використовують холодильні шафи. Розглядаються фактори, що діють на
працюючого при роботі з холодильними шафами.
Роботи, що проводяться в даному приміщенні виконуються за рахунок
постійного фізичного навантаження, затрати енергії складають не менше
250ккал/год, тому їх можна віднести до категорії ІІІ. У табл.4.7 представлені
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джерела мікроклімату. У Табл.4.8 показані оптимальні та реальні величини
мікрокліматичних умов у робочій зоні[18].
Таблиця 4.7 – Джерела мікроклімату
Параметри

Джерела

мікроклімату
Вологість

Наслідки

Погана вентиляція

Зіпсування лікарських

приміщення

засобів,
Вихід із строю обладнання

Температура

Погана вентиляція

Підвищення температури -

приміщення

зниження працездатності.

Перегрів обладнання

Підвищення температури в
камерах зберігання ліків –
зіпсування препаратів

Швидкість руху

Занадто сильна

повітря

вентиляція

Немає

Таблиця 4.8 – Мікрокліматичні умови у робочій зоні
Показники
Відносна вологість повітря

Реальні значення Нормативні значення
45 %

40…60 %

17 °С

16…18 °С

20 °С

18…20 °С

Температура повітря:
‒
‒

в холодний період року
в теплий період року

Швидкість переміщення повітря 0,3 м/с
Інтенсивність теплового
Випромінювання

19 Вт/м2

0,3 м/с
25 Вт/м2
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За санітарно-гігієнічним нормуванням (ДСН 3.3.6.042-99) основні
характеристики мікроклімату складу відповідають встановленим нормам,
мають бути виконані наступні заходи і засоби для нормалізації параметрів
мікроклімату (табл. 4.9).[19]
Таблиця 4.9 - Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату
Вид захисту
У
Технічні технологічному
заходи
обладнанні

Застосовують
ймовірності

Заходи
куллери

для

зниження

перегріву

двигуна,

правильне розміщення холодильних шаф
У приміщенні

Повітряно-опалювальний

агрегат

може

використовувати в якості теплоносія воду. Є
також агрегати з можливістю підмішування
свіжого повітря, що в деяких випадках
дозволяє вирішити проблему вентиляції.
Організаційні заходи

Машинне

прибирання

(пилососи,

миючі

пилососи)
ЗІЗ

Спец

форма,

рукавички,

зручне

взуття

закритого типу

4.2.3 Рухомі частини обладнання

У приміщенні присутнє обладнання з рухомими частинами. Джерела та
наслідки представлені в табл. 4.10.

Заходи і засоби захисту наведені у

табл.4.11.
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Таблиця 4.10 – Джерела та наслідки
Джерела
- важкі двері холодильної шафи

Наслідки
травми
пальців,
рук
працівника
- пересувні полиці у шафі
- травми кінцівок працівника
- решітка в низу холодильної шафи
- травми кінцівок працівника
- не повністю закриті двері холодильної - зіпсування медикаментів
шафи
Таблиця 6.11 – Заходи і засоби захисту
Технічні заходи

Організаційні
заходи
ЗІЗ

- Застосування систем сповіщення у разі різкої зміни
температури
- Отвори в решітці маленького розміру
- фіксатори полиць
Проходження техніки безпеки
Режим праці і відпочинку у приміщенні
Рукавички, взуття закритого типу

4.2.4 Шум

Згідно ДСН 3.3.6.037-99 [20] у складських приміщеннях гранично
допустимий еквівалентний рівень шуму не повинен перевищувати 79 дБ(А).
Розглянемо всі можливі джерела виникнення шуму в даному приміщенні
(Табл. 4.12).
Таблиця 4.12. Джерела виникнення шуму
Об’єкт
Холодильна шафа

Джерело шуму
Шум руху холодоагенту, який
постійно
протікає
в
трубах
конденсатора і випарника
Шум від перемикання реле
Шум вентиляторів системи
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Таблиця 4.13. Порівняння нормативного і фактичного шумів
Джерело шуму

Еквівалентний

Допустимий

рівень шуму, дБ

шуму

в

рівень
даному

приміщенні, дБ
Холодильна шафа

до 70

79

Багатофункціональний пристрій не перевищує допустимий рівень
шуму.
Для запобігання впливу шуму вживають наступні заходи (табл. 4.14).
Таблиця 4.14 – Заходи і засоби захисту від шуму
Вид захисту
Заходи
Технічні У технологічному обладнанні Використовують
підвіску
заходи
компресора
на
пружині,
додаткова шумоізоляція
У приміщенні
додаткова
шумоізоляція
приміщення
розташування таких приміщень
подалі від кімнат відпочинку
Організаційні заходи
Режим праці і відпочинку,
дотримуються правила технічної
експлуатації,
проведення
планово-попереджувальних
оглядів та ремонтів
ЗІЗ
Не передбачені

4.2.5 Електробезпека

Споживачами електроенергії є холодильні шафи, джерела освітлення
(табл. 4.15).
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Таблиця 4.15 – Параметри споживачів напруги
Найменування
електроприладу

Робочі умови застосування

Холодильна шафа
Джерела освітлення

Відповідно

до

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

правил

улаштування

Споживча
потужність,
Вт\год
600

180

електроустановок

(ПУЕ-87)

приміщення по електробезпеці відноситься до категорії без підвищеної
небезпеки (табл.4.16). Приміщення сухе зі струмонепровідною підлогою,
вологість не перевищує 50%. [21]
Таблиця 4.16

– Заходи і засоби захисту від ураження електричним

струмом
Вид захисту
Технічні
норма
заходи

Заходи подолання небезпеки
Прихована та ізольована проводка. Світильники на
висоті 3,2м. Електричні блоки безпеки. Запобіжники
типу

«пробка-автомат».

Блоки

живлення

холодильних шаф обладнані запобіжниками.
аварійний Техніка вмикається в мережу через заземлені
фільтри. В коридорі знаходиться автоматичний
вимикач S203-С 6kA (ABB) на 63A з захисними
характеристиками С ГОСТ Р50345-99 (МЭК 6089895).[22]
Організаційні заходи

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

ЗІЗ

Не передбачені
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4.2.6 Пожежна безпека

У приміщенні є займисті речовини: волокнисті (термоізоляція, папір),
тверді (дерево), пластикові, хімічні речовини (аміак) (табл. 4.17). Джерелом
займання може бути коротке замикання та несправність електромережі,
велика концентрація аміаку.
Таблиця 4.17 – Характеристика пожежонебезпечної зони
Тип пожежі

Характеристика

Клас пожежі

А – горіння твердих речовин, Е - горіння
електро-установок, під напругою до 1000 В

Підклас пожежі

А1

горіння

супроводжується

тлінням

(А2

обернено до А1)
Вибухопожежонебезпечна Категорія В (пожежонебезпечна)
Пожежонебезпечна зона
Горючі матеріали

Клас - ІІ-ІІа
Волокнисті (термоізоляція, папір), тверді (двері),
пластикові (частини холодильних шаф, пачки з
таблетками)

Для запобігання пожежі у приміщенні слід вжити наступні заходи
протипожежної безпеки зазначені в табл. 4.18.

БС41с.4104.1300.3166.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

80

Таблиця 4.18 – Заходи протипожежної безпеки
Вид захисту
Технічні
заходи

Заходи подолання небезпеки


Вогнегасник ОУ-5. Вільний доступ до мережних

рубильників та вимикачів. Датчик теплової пожежної
сигналізації КИ-1. У коридорі – пожежний кран та рукав.
фільтруючі протигази типу КД, ізолюючі дихальні апарати
стислого повітря типу АСВ або ізолюючі протигази типу ІП,
гумові рукавички і чоботи, захисні окуляри

Організаційні
заходи



Інструктаж з пожежної безпеки та періодичний

контроль знань про правила пожежної безпеки. План
евакуації при пожежі. Вільний доступ до вимикача
електроживлення.


У

аміачних

холодильних

установках

справність

захисних реле рівня перевіряється один раз на 10 днів,
справність інших приладів захисної автоматики – один раз
на місяць. У хладонових холодильних установках з
періодичним

обслуговуванням

прилади

автоматичного

захисту перевіряють не рідше одного разу на три місяці, в
інших – не рідше одного разу на місяць.
ЗІЗ

фільтруючі протигази типу КД, ізолюючі дихальні апарати
стислого повітря типу АСВ або ізолюючі протигази типу ІП,
гумові рукавички і чоботи, захисні окуляри

Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85 [23], шляхи
евакуації людей при пожежі представлені на рисунку 4.2.
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Рисунок 4.2 – План евакуації з складського приміщення

4.4 Висновок до розділу

У приміщенні, де зберігаються медичні засоби знаходяться холодильні
шафи. У розділі розглядаються мікроклімат, рухомі частини обладнання,
шум, небезпека ураження електричним струмом і найбільш небезпечний
фактор – пожежна безпека, а також безпека при використанні аміачних
холодильних установок. В коридорі біля приміщення є 1 вогнегасником типу
ОУ-5, фільтруючі протигази типу КД, ізолюючі дихальні апарати стислого
повітря типу АСВ або ізолюючі протигази типу ІП, гумові рукавички і
чоботи, захисні окуляри. Приміщення також оснащено установкою пожежної
сигналізації автоматичним пожежним сповіщувачем СПД 3.2. Всі міри
запобігання пожежі прийняті та дотримуються і приміщення, в цілому,
відповідає встановленим нормам з охорони праці.
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5
5.1

ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

Функціональний аналіз

5.1.1 Вступна частина

Темою дипломної роботи є «Пошукова система медичних засобів для
забезпечення військовослужбовців». В даній роботі розроблено програмний
продукт, а саме, комп’ютерну програму для військовослужбовців та
волонтерів. Яка містить в собі базу ліків необхідних для збору
індивідуальної аптечки бійця. Головною задачею програми є полегшення
роботи користувача. Програма дозволяє шукати потрібні препарати в
Інтернет аптеках, виводить інформацію про рецептуру, актуальну ціну в
аптеках.
Для аналізу обрано програмний продукт «Пошукова система
медичних

засобів

для

забезпечення

військовослужбовців».

Метою

дослідження є вибір кращого варіанту алгоритму і реалізації програми.
Оскільки результатом дипломної роботи є програмний продукт, що не
має аналогів, для аналізу можливих варіантів створення програмного
продукту було обрано один з найбільш ефективних методів, що
використовуються для вибору кращих варіантів рішення - функціональновартісного аналізу (ФВА)[24].
Функціонально-вартісний аналів – евристичний метод виявлення
можливостей зниження вартості та поліпшення якості об’єкта, що
аналізується як функціонально орієнтована система на всіх стадіях його
життєвого циклу. Функціонально-вартісний аналіз можна розглядати як
підсистему комплексного економічного аналізу господарської діяльності
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підприємства. Висока ефективність ФВА підтверджується практикою,
оскільки цей вид аналізу є не тільки засобом зниження витрат, але також
інструментом вдосконалення прийняття управлінських рішень.

5.1.2 Обґрунтування функцій виробу

Виходячи з вимог до програмного продукту (ПП) можна визначити
такі основні функції ПП
F1 – Забезпечення дружнього інтерфейсу
F2 – Доступ до даних
F3 – Заповнення поля пошуку
F4 – Виведення інформації про препарат
F5 – Вихід із пошукової системи
Кожна з основних функцій може мати кілька варіантів рішення:
F1 – Забезпечення дружнього інтерфейсу:
а) C#
б) Java
F2 – Доступ до даних:
а) Microsoft .NET Framework
б) Java-CORBA
F3 – Заповнення поля пошуку:
а) з клавіатури користувача
б) вибір існуючого препарату серед представлених
F4 – Виведення інформації про препарат:
а) вивід інформації про ліки - рецепт
б) вивід інформації про ціни та аптеки
F5 – Вихід із пошукової системи:
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а) вихід із пошукової системи
б) збереження останніх даних користувача.
За розглянутими варіантами будуємо морфологічну карту (рис. 5.1).

Рисунок 5.1 - Морфологічна карта
На основі цієї карти будують позитивно-негативну матрицю (табл
5.1).
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Варіанти
реалізації

Переваги

F1

a)

Має
додатковий
графічний функціонал
Поширена
мова
програмування

б)

F2

a)
б)

F3

a)
б)

F4

a)
б)

F5

a)
б)

Недоліки

Основні
функції

Таблиця 5.1 – Позитивно-негативна матриця

Вимагає
додаткових
налаштувань
Великий обсяг виконуваного
файлу, складність алгоритму,
вимагає
додаткових
налаштувань
Наявність
готових Збільшення часу роботи і
бібліотек
потреби
в
оперативній
памяті
Створено саме для Java. Працює лише з мовою
Має
великий
вибір програмування Java
бібліотек

Необмежена
кількість Можливість
пмилки
в
препаратів
написанні
Зручність використання
Складність додавання нових
елементів
вивід інформації про ліки Вимушена
постійність
- рецепт
роботи з Інтернетом
вивід інформації про ціни Вимушена
постійність
та аптеки
роботи з Інтернетом
вихід
із
пошукової Використання
додаткових
системи
алгоритмів
збереження
останніх Збільшення обсягу програми,
даних користувача
ускладнення реалізації
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5.1.3 Обґрунтування системи параметрів виробу

Для

характеристики

розроблювального

програмного

продукту

використовують параметри, найменування яких представлено в таблиці 5.2.
За даними технічної літератури й досвіду переддипломних робіт з
експлуатації програмного продукту визначаємо шкалу значень параметрів по
яких будуємо характеристики (рис. 5.2 – рис. 5.6).
Таблиця 5.2 – Основні параметри ПП
Одиниці
виміру

Обсяг програми
Необхідний
обсяг
оперативної памяті
Швидкодія
Ефективність
алгоритмів
Обсяг
зовнішнього
носія потрібний для
зберігання отриманої
інформації
Простота
реалізації
інтерфейсу

Умовні
позначення

Назва параметра

Абсолютне значення параметру

х1
х2

Мб
Мб

16
62

11
30

7
18

х3
х4

сек
Доля
одиниці
Мб

10
0.01

4
0.5

0.5
1

10

5

1

Доля
одиниці

0.1

0.5

1

х5

х6

гірше

середнє

краще

За даними табл. 5.2 будуємо графічні характеристики (рис. 5.2–5.7).
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Рисунок 5.2 - Графік залежності х1 параметра виробу в балах від його
абсолютного значення
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Рисунок 5.3 - Графік залежності х2 параметра виробу в балах від його
абсолютного значення
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Рисунок 5.4 - Графік залежності х3 параметра виробу в балах від його
абсолютного значення
12
10

Бали

8
6
4
2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Абсолютне значення х4

Рисунок 5.5 - Графік залежності х4 параметра виробу в балах від його
абсолютного значення
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Рисунок 5.6 - Графік залежності х5 параметра виробу в балах від його
абсолютного значення
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Рисунок 5.7 - Графік залежності х1 параметра виробув балах від його
абсолютного значення

5.1.4 Визначення коефіцієнта важливості

Вагомість параметрів визначається методом попарного порівняння
параметрів:
1)
Спочатку визначаються ступені важливості параметрів шляхом
рангування (таблиця 5.3).
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Таблиця 5.3 – Результати ранжування параметрів

1

2

3

4

5

6

7

Відхилення i

Квадрат
відхилення(i)2

Обсяг програми
5
Потрібний обсяг
2
ОП
Швидкодія
1
Ефективність
4
алгоритмів
Обсяг ЗЗП для
6
запису інформації
Обсяг програми
5

4

6

5

6

5

5

36

15

225

1

2

1

2

4

3

15

-6

36

3

1

3

1

2

1

12

-9

81

5

5

4

4

6

2

30

9

81

6

4

6

5

1

6

34

13

169

4

6

5

6

5

5

36

15

225

Умовні
позначення
х1
х2
х3
х4
х5
х6

Ранг параметра за оцінкою
експерта

Сума рангів Ri

Назва параметра

Перевіряється сума рангів по стовбцям. Вона повинна дорівнювати

n(n  1)
=21, де n – кількість параметрів.
2

2)

Потім розраховується коефіцієнт конкордації (узгодженості)

експертних оцінок для того, щоб визначити, чи можливо використовувати
результати рангування для подальших обчислень
N

сума рангів кожного показника R   r ,
i
il
l 1
де N – число експертів
загальна сума рангів Rij 

Nn(n  1)
 147 
2

1
n

середня сума рангів T  Rij = 24.5
відхилення суми рангів кожного параметру ( Ri ) від середньої суми
рангів (Т)  i  Ri  T 
квадрат відхилень за кожним параметром  2i  
 
n

загальна сума квадратів відхилень S   2  593
i
i 1
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коефіцієнт конкордації W 

12S
 0.692.
2
3
N ( n  n)

Отриманий коефіцієнт конкордації більше нормативного 0.69>0.67,
отже результати опитування експертів можна використовувати для
подальших розрахунків.
3)

Проводиться попарне порівняння параметрів.

Таблиця 5.4 – Попарне порівняння параметрів
Параметри
x1,x2
x1,x3
x1,x4
x1,x5
x1,x6
x2,x3

1
>
>
>
<
>
>

2
>
>
<
<
>
<

Експерти
3 4 5
> > >
> > >
> > >
> < >
> > >
> < >

x2,x4

<

<

<

<

<

<

>

<

0.5

x2,x5

<

<

<

<

<

>

<

<

0.5

x2,x6

<

<

<

<

<

>

<

<

0.5

x3,x4
x3,x5
x3,x6
x4,x5

<
<
<
<

<
<
>
<

<
<
<
>

<
<
>
<

<
<
<
<

<
>
<
>

<
<
<
<

<
<
<
<

0.5
0.5
0.5
0.5

x4,x6
x5,x6

>
>

>
>

>
>

>
>

>
>

>
<

<
>

>
>

1.5
1.5

6
>
>
<
>
>
>

7
>
>
>
<
>
>

Підсумкова
оцінка

Числове
значення

>
>
>
<
>
>

1.5
1.5
1.5
0.5
1.5
1.5

Розрахунок вагомості параметрів ПП наведено в таблиці 5.5.
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Таблиця 5.5 – Розрахунок вагомості параметрів ПП
Параметри
xi
x1
x2
x3
x4
x5
x6
Всього:

Параметри хj
x1
1
1.5
1.5
1.5
0.5
1.5

x2
0.5
1
1.5
0.5
0.5
0.5

x3
0.5
0.5
1
0.5
0.5
0.5

x4
0.5
1.5
1.5
1
0.5
1.5

x5
1.5
1.5
1.5
1.5
1
1.5

Перший
крок
bi
i
4,50 0,13
7,50 0,21
8,50 0,24
5,50 0,15
3,50 0,10
6,50 0,18
36
1

x6
0.5
1.5
1.5
0.5
0.5
1

Другий
крок
bi
i
20,25 0,09
56,25 0,24
72,25 0,31
30,25 0,13
12,25 0,05
42,25 0,18
198.5

Третій крок
bi
91,13
421,88
614,13
166,38
42,88
274,63
1086

i
0,06
0,26
0,38
0,10
0,03
0,17

Дані в таблиці розраховані за наступними формулами
n
b   a - вагомість і-го параметра за результатами оцінок всіх
i
ij
j 1

експертів
 
i

b
i - відносна оцінка вагомості
n
 bi
i 1

n
b   a b .
i
ij j
j 1

Відносні оцінки вагомості розраховано тричі для того, щоб їх
значення незначно відхилялись від попередніх.

5.1.5 Аналіз варіантів реалізації функцій

Порівнявши варіанти реалізації функцій за їх перевагами та
недоліками та урахувавши коефіцієнти вагомості параметрів можна
відмовитись від варіанту F2б, F5а. Залишаються наступні варіанти
реалізації функцій
1. F1а+F2а+F3+F4+F5б
2. F1б+F2а+F3+F4+F5б
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В таблиці 5.6 наведені результати розрахунку показників рівня якості
кожного з варіантів, що залишились.
Таблиця 5.6 – Розрахунок показників рівня якості
Основні Варіант
Абсолютне Бальна
Коефіцієнт Коефіцієнт
функції реалізації значення
оцінка
вагомості рівня
функції
параметра
параметра параметра якості
F1(х1)
а
7
9
0.06
0,54
б
10
5
0.06
0,3
F2(х6)
а
0,5
5
0.17
0,85
F3(х3)
а
4
5
0,38
1,9
б
5
4
0,38
1,52
F4(х4)
а
0,5
5
0,1
0,5
б
1
10
0,1
1
F5(х2)
б
30
5
0,26
1,3
Коефіцієнт рівня якості кожного варіанта реалізації функцій
`n

обчислюється за формулою K т. р.i    j B j ,
j 1

де Вj - бальна оцінка j-того параметра
Кт.р.1=0.54+0.85+(1.19+1.52)+1.5+1.3 = 7.61
Кт.р.2=0.3+0.85+(1.19+1.52)+1.5+1.3= 7.37
Найкращим на етапі функціонального аналізу є варіант, якому
відповідає найбільше значення узагальненого показника якості. Згідно
розрахунків кращім є перший варіант.
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5.2

Економічний аналіз варіантів розробки програмного продукту

5.2.1 Розрахунок трудомісткості програмного продукту

Загальна

трудомісткість

програмування

задач

визначається

за

формулою
То= Тр Кп Кск Км Кст Кст.п ,
де Тр – норма часу на задачу, людино-дні
Кп, Кск, Км, Кст, Кст.п – поправкові коефіцієнти.
Для розрахунку трудомісткості ПП визначені наступні показники
а) кількість макетів 1
б) кількість різновидів форм вихідної інформації 2
в) ступінь новизни задачі В
г) складність алгоритму 3
д) складність організації контролю вхідної і вихідної інформації5 і 18
е) вид використовуваної інформації БД
ж) мова програмування С# 
з) використовуються стандартні модулі.
Виходячи з цих даних
Тр=82 (згідно пунктів а, б)
Кп= Кск=Км=1 (згідно пунктів е, д, ж відповідно)
Кст=0.7 (згідно пункту з)
Кст.п=1.4 ( т.я. ведеться розробка стандартного ПП).
Загальна трудомісткість даного ПП То= 82  0.7  1.4 = 80.36 людино-днів.
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Виходячи з запланованого терміну розробки (5 місяців – 0.42року)
Т
можна розрахувати потрібну кількість розробників N  о (Ф  0.42) ,
еф

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

5.2.2 Розрахунок заробітної плати розробника

У розробці бере участь 1 програміст з окладом 14000 грн. Визначимо
зарплату програміста за годину. 21 робочий день, 8 робочих годин в день:
СЧ 

14000
 82,94 грн.
21.1  8

Тоді зарплата розробника, враховуючи час, необхідний на розробку
програми:
Сзп = 82,94•642,88• 1,2 = 63 984,56 грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок:
Сот = 63 984,56 • 0,3677 = 23 527, 12 грн.

5.2.3 Розрахунок собівартості ПП

Потім визначимо витрати на оплату однієї машино-години (См).
Оскільки ЕОМ обслуговує 1 спеціаліст з окладом 14 000 грн, з
коефіцієнтом зайнятості 0,2 то для однієї машини отримаємо:
Сг = 12 • 14 000• 0,2 = 33 600 грн.
З урахуванням додаткової заробітної плати собівартість буде
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Соб = 33 600 • (1 + 0,2) = 40 320 грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок (36,77% від фонду оплати
праці, 2 клас проф. ризику виробництва):
Свід = Сзп • 0.3677 = 40 320 • 0,3677 = 14 825,66 грн.
Амортизаційні відрахування обчислимо за формулою:
Cа = 0,01НаКТМ Цд ,
де Цдог – договірна ціна приладу, грн; Ктм– коефіцієнт, який враховує
витрати на транспортування та монтаж приладу у користувача; На – річна
норма амортизації, %.
Амортизаційні відрахування (за амортизації 25 % та вартості ЕОМ
10000грн):
Са = 1,15 • 0,25 • 10 000 = 2 875 грн.
Витрати на ремонт та профілактику:
Срем = 1,15 • 10 000 • 0,05 = 575 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 0,8);
Цен – тариф за 1 КВт-год. електроенергії, грн., (0.6 грн.).
Tеф = (365−10−52×2 )×8×0 .8×0 . 6 = 963. 8 год.
Витрати на оплату електроенергії знаходимо:
Cел = Цен • Р • Tеф
Цен –тариф за 1 КВт-год. електроенергії, грн., (0.6 грн.).
Р – потужність, Р =0,5 кВт.
Сел = 963. 8 • 0,6 • 0,5 = 289,14 грн.
Накладні витрати:
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Снакл = 33 600 • 0,67 = 22 512 грн.
Тоді, річні експлуатаційні витрати:
СЕКС = 14000/21/8*0.2*963.8*(1+0.3677+0.67)+2875+289.14 = 35 896, 39
грн.
Собівартість однієї машино-години ЕОМ дорівнюватиме:
СМ-Г = Секс / Теф = 35 896, 39 /1706,4 = 21,04 грн/час.
Оскільки в цьому випадку всі роботи, пов’язані з розробкою
програмного продукту, ведуться на ЕОМ, витрати на оплату машинного часу
становитимуть:
См.ч = 21,04 • 642,88 = 13 526,20 грн. .
Накладні витрати становлять 67 % від заробітної плати:
Снакл = 63 984,56 • 0,67 = 42 869, 66 грн.
Визначимо вартість розробки програмного продукту:
СПП=СЗ+СВІД+СМЧ+СНАКЛ
СПП = 63 984,56 + 14 825,66 + 13 526,20 + 42 869, 66 = 135 206,08 грн.

5.2.4 Розрахунок показників економічної ефективності

КТЕРj= КТРj /СПП, де КТРj – коефіцієнт технічного рівня j-го варіанта.
Розрахуємо для кожного варіанта реалізацію функцій ПП коефіцієнт
техніко-економічного рівня:
КТЕР1 = Кт.р1 / СПП= 7,61/135 206,08 = 5,63 E-05;
КТЕР2 = Кт.р2 / СПП= 7,37/135 206,08 = 5,45E-05;
Таким чином, найбільш ефективним є перший варіант реалізації
функцій ПП, який має максимальну величину коефіцієнта технікоекономічного рівня.
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5.3

Висновок до розділу

В результаті виконання економічного розділу були систематизовані і
закріплені теоретичні знання в галузі економіки та організації виробництва
використанням

їх

для

техніко-економічного

обґрунтування

розробки

методом функціонально-вартісного аналізу.
В результаті виконання аналізу були виділені основні функції та
розглянуто два варіанти реалізації програмного продукту. Після розрахунків
собівартості

розробки

ресурсу

найважливішим

критерієм

вважалася

гнучкість та масштабованість функцій продукту і оскільки різниця у
собівартості всіх варіантів реалізації була незначна, обраний варіант з точки
зору реалізованого функціоналу буде найоптимальнішим рішенням. Цей
варіант передбачає написання програми на мові програмування С#,
використовувати

бібліотеки

Microsoft

.NET

Framework,

виведення

результатів роботи на екран та виведення результатів роботи у вигляді
таблиці. При оцінці важливих параметрів майбутньої програми найбільшу
значимість мала корисність інформації та структурованість і логічність.
Собівартість даного програмного продукту складає 135 206,08 грн.
Даний програмний продукт дозволяє знаходити інформацію про
медичні препарати, користувач може з легкістю дізнатися актуальну ціну та
рецептуру

бажаного

препарату.

Програмний

продукт

достатньо

універсальний і легкий в модифікації в майбутньому можна буде додати ще
функціонал. Пошукові системи є актуальним заощадженням часу так як
інформації все більше, а часу на пошук іноді буває досить мало. Тому
медичні пошукові системи важливі для фінансування.
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ВИСНОВКИ

В результаті роботи було створено пошукову систему, яка дозволяє
знаходити інформацію про медичні засоби, а саме інформація про
фармакологічні

властивості,

спосіб

застосування,

умови

зберігання,

протипоказання та показання для застосування ,а також ціну та адресу з
контактною інформацією аптеки, що реалізує. Для створення цієї системи
було проведено аналіз теоретичної та програмної бази. Було виявлено
актуальні задачі в цій сфері і їх реалізовано.
Мету роботи було досягнуто у повному обсязі, а саме:
1. Досліджені сучасні методи пошуку інформації через мережу
Інтернет, а також за допомогою програмної реалізації.
2. Розроблено програмний продукт Медичний довідник засобами мови
програмування C# та середовища програмування Visual Studio 2014.
Також використовується технологія для роботи з веб-застосунками
NET Framework 4.5
В перспективі э можливість розширення інструментарію пошуку
медичних засобі.
Розглянуті питання з охорони праці: проведено аналіз небезпек при
роботі з обладнанням, також проведені розрахунки щодо відповідності
показників нормам.
Було розрахунок з економіки: було розраховано найоптимальніший
варіант реалізації та обґрунтовано доцільність реалізації даного програмного
продукту.
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ДОДАТОК А
Лістинги деяких методів програми
Лістинг А.1 - Зчитування даних в таблицю «Ліки»
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Linq;
System.Text.RegularExpressions;
System.Threading.Tasks;
HtmlAgilityPack;
MedBookLib.DataTypes;

namespace MedBookLib.Parsing
{
public static class ParsingInfo
{
public static async Task<string> GetUrl(string html, string search)
{
return await Task.Run(() =>
{
try
{
var doc = new HtmlDocument();
doc.LoadHtml(html);
var elements =
doc.DocumentNode.Descendants("a")
.Where(x =>
x.Attributes["href"].Value.StartsWith("likiview.php?id="));
var url = @"http://mozdocs.kiev.ua/" +
elements.First(x => Regex.IsMatch(x.InnerText.ToLower(),
$@"^{search.ToLower()}[\®\s]"))
.Attributes[
"href"].Value;
return url;
}
catch (Exception)
{
return string.Empty;
}
});
}
public static async Task<List<InfoStruct>> GetResult(string html)
{
return await Task.Run(() =>
{
try
{
var info = new InfoStruct();
var doc = new HtmlDocument();
doc.LoadHtml(html);
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try
{
var instrElem =
doc.DocumentNode.Descendants("div")
.First(
x => x.Attributes.Contains("class") &&
x.Attributes["class"].Value == "instruction");
if (instrElem != null)
{
var res = instrElem.InnerText;
var zas = Regex.Match(res, @"(?<=Спосіб застосування та
дози\.\r\n).+(?=\r\n)").Value;
info.Zastosuvannya = zas;
var pokaz = Regex.Match(res, @"(?<=[(Показання)(Показання для
застосування)]\.\r\n).+(?=\r\n)").Value;
info.Pokazannya = pokaz;
var protu = Regex.Match(res,
@"(?<=Протипоказання\.\r\n).+(?=\r\n)").Value;
info.Protupokazannya = protu;
var farm = Regex.Match(res, @"(?<=Фармакотерапевтична
група\.).+(?=\r\n)").Value;
info.FarmVlast = farm;
var zber = Regex.Match(res, @"(?<=Умови
зберігання\.).+(?=\r\n)").Value;
info.Zberigannya = zber;
}
}
catch (Exception)
{
try
{
var pokaz =
doc.DocumentNode.Descendants("span")
.First(x => !string.IsNullOrEmpty(x.InnerText) &&
x.InnerText.Contains("Показання"));
if (pokaz != null)
info.Pokazannya = pokaz.ParentNode.NextSibling.InnerText;
}
catch (Exception)
{
}
try
{
var farm =
doc.DocumentNode.Descendants("span")
.First(
x =>
!string.IsNullOrEmpty(x.InnerText) &&
x.InnerText.Contains("Фармакотерапевтична
група"));
if (farm != null)
info.FarmVlast = farm.ParentNode.NextSibling.InnerText;
}
catch (Exception)
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return new List<InfoStruct> {info};
}
catch (Exception)
{
return new List<InfoStruct>();
}
});
}
}
}

Лістинг А.2 - Зчитування даних в таблицю «Ціни»
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Globalization;
System.Linq;
System.Text.RegularExpressions;
System.Threading.Tasks;
HtmlAgilityPack;
MedBookLib.DataTypes;

namespace MedBookLib.Parsing
{
public static class ParsingAptek
{
public static async Task<List<AptekaStruct>> Parse(string html)
{
return await Task.Run(() =>
{
var collection = new List<AptekaStruct>();
try
{
var doc = new HtmlDocument();
doc.LoadHtml(html);
var apteki =
doc.DocumentNode.Descendants("li")
.Where(x => x.Attributes.Contains("class") &&
x.Attributes["class"].Value == "apteka");
foreach (var z in apteki)
{
var localList = new List<AptekaStruct>();
try
{
var aptekaName = string.Empty;
var address = string.Empty;
try
{
var tel =
Regex.Matches(z.InnerText,
@"(?=Телефон:).+?(?=\s{2,}?\r?\n?(Заказать)?)")
.AsEnumerable()
.First(x => !x.Value.Contains("XX")).Value;
var street =
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$"Адрес: {Regex.Match(z.InnerText, @"(?<=description:
\').+?(?=\')").Value}";
address = $"{tel}\r\n{street}";
}
catch (Exception)
{
}
try
{
aptekaName =
z.Descendants("span")
.First(x => x.Attributes["class"].Value ==
"caption")
.Descendants("a")
.First()
.InnerText;
}
catch (Exception)
{
}
var drugs =
z.Descendants("li")
.Where(y => y.Attributes.Contains("class") &&
y.Attributes["class"].Value == "drug")
.ToList();
foreach (var h in drugs)
{
var priceStr =
h.Descendants("div").First(x =>
x.Attributes["class"].Value == "value").InnerText;
priceStr = Regex.Match(priceStr, @"\d+\.\d+").Value;
var price = double.Parse(priceStr, new CultureInfo("Enus"));
var drugName =
h.Descendants("span")
.First(
x =>
x.Attributes.Contains("class") &&
x.Attributes["class"].Value == "caption")
.InnerText;
drugName = Regex.Match(drugName,
@"(?=[^\r\n\s]).+(?<=[^\s])").Value;
localList.Add(new AptekaStruct
{
Address = address,
AptekaName = aptekaName,
DrugName = drugName,
Price = price
});
}
}
catch (Exception)
{
}
collection.AddRange(localList);
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}
}
catch (Exception)
{
}
return collection.Count > 0
? collection
: new List<AptekaStruct> {new AptekaStruct {DrugName = "Нічого не
знайдено"}};
});
}
}
public static class ExtensionMethods
{
/// <summary>
/// Returns the input typed as a generic IEnumerable of the groups
/// </summary>
/// <returns></returns>
public static IEnumerable<System.Text.RegularExpressions.Group> AsEnumerable(
this System.Text.RegularExpressions.GroupCollection gc)
{
return gc.Cast<Group>();
}
/// <summary>
/// Returns the input typed as a generic IEnumerable of the matches
/// </summary>
/// <param name="mc"></param>
/// <returns></returns>
public static IEnumerable<System.Text.RegularExpressions.Match> AsEnumerable(
this System.Text.RegularExpressions.MatchCollection mc)
{
return mc.Cast<Match>();
}
}
}

Лістинг А.3 – Проходження перевірки на сайті
public partial class Captcha : Window
{
public string TextResult { get; set; }
private bool _dialog;
public Captcha(byte[] imgBytes)
{
InitializeComponent();
Img.Source = ByteArrayToImage(imgBytes);
}
private static ImageSource ByteArrayToImage(byte[] byteArrayIn)
{
if (byteArrayIn == null) return null;
var stream = new MemoryStream(byteArrayIn);
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var image = new BitmapImage();
image.BeginInit();
image.StreamSource = stream;
image.EndInit();
return image;
}
private void ButtonBase_OnClick(object sender, RoutedEventArgs e)
{
TextResult = TextBox.Text;
_dialog = true;
Close();
}
private void Captcha_OnClosing(object sender, CancelEventArgs e)
{
DialogResult = _dialog;
}
}

Лістинг А.4 – Головне вікно програми
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System;
System.Collections.Generic;
System.Collections.ObjectModel;
System.Diagnostics;
System.Linq;
System.Runtime.InteropServices;
System.Text;
System.Threading.Tasks;
System.Web;
System.Windows;
System.Windows.Controls;
System.Windows.Forms;
System.Windows.Input;
MedBookLib.DataTypes;
MedBookLib.Parsing;
xNet.Net;
Application = System.Windows.Application;
HtmlDocument = HtmlAgilityPack.HtmlDocument;
HttpRequest = xNet.Net.HttpRequest;
MessageBox = System.Windows.MessageBox;
WebBrowser = System.Windows.Forms.WebBrowser;

namespace MedBook
{
/// <summary>
/// Логика взаимодействия для MainWindow.xaml
/// </summary>
public partial class MainWindow
{
[DllImport("wininet.dll", CharSet = CharSet.Auto, SetLastError = true)]
public static extern bool InternetSetCookie(string lpszUrlName, string
lbszCookieName, string lpszCookieData);
public ObservableCollection<AptekaStruct> AptekaCollection { get; set; }
public ObservableCollection<InfoStruct> InfoCollection { get; set; }
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public readonly WebBrowser Web = new WebBrowser();
public MainWindow()
{
DataContext = this;
InitializeComponent();
Web.ScriptErrorsSuppressed = true;
AptekaCollection = new ObservableCollection<AptekaStruct>();
InfoCollection = new ObservableCollection<InfoStruct>();
DataGridInfo.ItemsSource = InfoCollection;
DataGridApteka.ItemsSource = AptekaCollection;
}
private async void Compleated(object s, WebBrowserDocumentCompletedEventArgs e)
{
var source = Web.DocumentText;
if (source.Contains("Начало основного контента"))
{
Web.DocumentCompleted -= Compleated;
var list = await ParsingAptek.Parse(source);
await AddCollection(AptekaCollection, list);
}
}
private async Task WebCookies(string url, CookieDictionary cookie)
{
await Task.Run(() =>
{
var i = 0;
foreach (var pair in cookie.Select(t => cookie.ElementAt(i++)))
InternetSetCookie(url, pair.Key, pair.Value);
Web.Navigate(url);
});
}
private async void ButtonSearch_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
if (string.IsNullOrEmpty(tbSerch.Text))
{
MessageBox.Show("Введіть назву ліків!");
return;
}
Search.IsEnabled = false;
var search = tbSerch.Text;
await Task.Run(async () =>
{
Web.DocumentCompleted += Compleated;
var infoList = await GetInfo(search);
await AddCollection(InfoCollection, infoList);
await GetApteka(search);
});
Search.IsEnabled = true;
}
private static async Task AddCollection<T>(ICollection<T> collection,
IEnumerable<T> list)
{
await Task.Run(async () =>
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{
try
{
await Application.Current.Dispatcher.BeginInvoke(new Action(() =>
{
try
{
collection.Clear();
}
catch (Exception)
{
}
foreach (var y in list)
collection.Add(y);
}));
}
catch (Exception)
{
}
});
}
private static async Task<List<InfoStruct>> GetInfo(string search)
{
return await Task.Run(async () =>
{
try
{
var doc = new HtmlDocument();
var req = new HttpRequest
{
EnableAdditionalHeaders = true,
UserAgent = HttpHelper.ChromeUserAgent(),
Cookies = new CookieDictionary(),
["Accept"] =
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8"
};
var newSearch =
HttpUtility.UrlEncode(search, Encoding.GetEncoding("windows1251"));
var respBytes = req.Get("http://mozdocs.kiev.ua/liki.php").ToBytes();
var resp = Encoding.GetEncoding("windows-1251").GetString(respBytes);
if (resp.Contains("http://mozdocs.kiev.ua/oops/?hash"))
{
resp = Encoding.UTF8.GetString(respBytes);
doc.LoadHtml(resp);
var postUrl = doc.DocumentNode.Descendants("form")
.First()
.GetAttributeValue("action", string.Empty);
var imgUrl =
doc.DocumentNode.Descendants("img").First().GetAttributeValue("src", string.Empty);
var imgBytes = req.Get(imgUrl).ToBytes();
await Application.Current.Dispatcher.BeginInvoke(new Action(() =>
{
var captcha = new Captcha(imgBytes);
if (captcha.ShowDialog() == true)
{
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req.AddParam("code", captcha.TextResult);
respBytes = req.Post(postUrl).ToBytes();
resp = Encoding.GetEncoding("windows1251").GetString(respBytes);
}
}));
}
respBytes =
req.Get(
$"http://mozdocs.kiev.ua/liki.php?name={newSearch}&lang=1&manufacturer=&category=0&likfor
m=0&pokaz=&atcode=&go=%CF%EE%F8%F3%EA&nav=1&hf=1&am=")
.ToBytes();
resp = Encoding.GetEncoding("windows-1251").GetString(respBytes);
var url = await ParsingInfo.GetUrl(resp, search);
if (string.IsNullOrEmpty(url))
throw new Exception();
respBytes = req.Get(url).ToBytes();
resp = Encoding.GetEncoding("windows-1251").GetString(respBytes);
if (resp.Contains("http://mozdocs.kiev.ua/oops/?hash"))
{
resp = Encoding.UTF8.GetString(respBytes);
doc.LoadHtml(resp);
var postUrl = doc.DocumentNode.Descendants("form")
.First()
.GetAttributeValue("action", string.Empty);
var imgUrl =
doc.DocumentNode.Descendants("img").First().GetAttributeValue("src", string.Empty);
var imgBytes = req.Get(imgUrl).ToBytes();
await Application.Current.Dispatcher.BeginInvoke(new Action(() =>
{
var captcha = new Captcha(imgBytes);
if (captcha.ShowDialog() == true)
{
req.AddParam("code", captcha.TextResult);
respBytes = req.Post(postUrl).ToBytes();
resp = Encoding.GetEncoding("windows1251").GetString(respBytes);
}
}));
}
return await ParsingInfo.GetResult(resp);
}
catch (Exception)
{
return new List<InfoStruct> {new InfoStruct {FarmVlast = "Нічого не
знайдено."}};
}
});
}
private async Task GetApteka(string search)
{
await Task.Run(async () =>
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{
try
{
var collection = new CookieDictionary();
var doc = new HtmlDocument();
var req = new HttpRequest
{
EnableAdditionalHeaders = true,
UserAgent = HttpHelper.ChromeUserAgent(),
Cookies = collection,
["Accept"] =
"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,*/*;q=0.8",
AllowAutoRedirect = true,
EnableEncodingContent = true,
CharacterSet = Encoding.UTF8,
};
req.AddParam("searchstr", search.ToLower());
req.AddParam("go", "Найти!");
req.AddParam("city", "Киев");
var resp = req.Post("http://medbrowse.com.ua/search").ToString();
if (resp.Contains("http://medbrowse.com.ua/oops/?hash"))
{
doc.LoadHtml(resp);
var postUrl = doc.DocumentNode.Descendants("form")
.First()
.GetAttributeValue("action", string.Empty);
var imgUrl =
doc.DocumentNode.Descendants("img").First().GetAttributeValue("src", string.Empty);
var imgBytes = req.Get(imgUrl).ToBytes();
await Application.Current.Dispatcher.BeginInvoke(new Action(() =>
{
var captcha = new Captcha(imgBytes);
if (captcha.ShowDialog() == true)
{
req.AddParam("code", captcha.TextResult);
resp = req.Post(postUrl).ToString();
}
}));
}
await WebCookies(req.Address.AbsoluteUri, collection);
return new List<AptekaStruct>();
}
catch (Exception)
{
return new List<AptekaStruct>();
}
});
}
private void UIElement_OnMouseDown(object sender, MouseButtonEventArgs e)
{
try
{
var textBlock = (TextBlock) sender;
if (textBlock == null)
throw new Exception();
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tbSerch.Text = textBlock.Text;
ButtonSearch_Click(null, null);
}
catch (Exception)
{
}
}
private void LaunchMedBookOnGitHub(object sender, RoutedEventArgs e)
{
Process.Start("https://github.com/mazanuj/MedBook");
}
}
}
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