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Об’єкт  розробки  –  android-додаток  пошуку  найкоротшого 

шляху в задачі інтерактивної навігації.

Метою розробки  є  надання інформаційних  можливостей  для 

орієнтування у великих приміщеннях шляхом створення мобільного 

додатку  пошуку  найкоротшого  шляху  в  задачі  інтерактивної 

навігації.

У  дипломному  проекті  розроблено  мобільний  додаток  для 

пошуку  найкоротшого  шляху  між  пунктами  на  мапі  з 

використанням навігаційних даних. Розробку проведено на основі 

ТРК «Галактика». 

У  першому  розділі  пояснювальної  записки  представлені 

результати  аналізу  об’єкта  проектування,  описано  існуючі 

алгоритми  пошуку  найкоротшого  шляху,  проаналізовано  методи 

indoor-навігації, визначено перелік задач для реалізації та початкові 

вимоги до проектованого додатку.

У другому розділі виконано визначення основних процесів для 

проектованого  мобільного  додатку,  визначено  взаємозв’язок  між 

процесами, перелік вхідних та вихідних даних,  керуючі  умови та 

виконавчі інструменти. 

У  третьому  розділі  пояснювальної  записки  виконано 

проектування та розробку мобільного додатку,  описано Use case 

діаграми  та  діаграми  класів,  визначено  перелік  та  призначення 

методів, використаних в реалізації, спроектовано та виконано опис 

БД, користувацького інтерфейсу. Проведено тестування створеного 

продукту за  сформованим тест-планом,  результати зафіксовані  в 

тест-кейсах та баг-репортах. 

Четвертий розділ присвячений питанням з охорони праці.
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