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РЕФЕРАТ 

 

Текстова частина бакалаврcької роботи 41 с., 34 рис., 2 таблиці, 1 додаток, 

22 джерела.  
 

ANDROID, JAVA, АЛГОРИТМ ДЕЙКСТРИ, АЛГОРИТМ ОПТИМІЗАЦІЇ 

МУРАШИНОЇ КОЛОНІЇ, ГРАФИ, ЗАДАЧА КОМІВОЯЖЕРА, МЕТОД АСО, 

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК, ПЛАНУВАННЯ ПОДОРОЖІ, ПОШУК 

ОПТИМАЛЬНОГО ШЛЯХУ, ПРОГРАМУВАННЯ. 

 

Об`єкт дослідження – мобільний Android додаток для планування 

подорожі з пошуком оптимального шляху. 

 

Предмет дослідження – методи для пошуку оптимального шляху між 

пунктами призначення та їх реалізація в програмуванні.  

 

Мета роботи – розробка мобільного Android додатку для планування 

подорожі на мові Java. 

 

Методи дослідження – аналіз та порівняння існуючих методів для 

пошуку оптимального шляху, математичне моделювання, детальне вивчення 

ситуації за допомогою побудови схем та діаграм. 

Під час написання дипломного проекту було розглянуто існуючі методи 

для пошуку оптимального шляху між пунктами призначення. Здійснено 

порівняння, внаслідок чого було виявлено переваги і недоліки різних методів. 

Визначено найбільш ефективні рішення для виконання даної поставленої 

задачі, до яких належать: метод Дейкстри для вирішення задачі про 

найкоротший шлях та мурашиний алгоритм для вирішення задачі комівояжера.  

Знайдені рішення реалізовано в програмуванні мовою Java для 

мобільного додатку на Android в середовищі розробки Android Studio. 

Створено схеми та діаграми для детального опису процесів. Програма була 

запущена та протестована. 

 

Галузь використання – розробка мобільних Android додатків. 
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ВСТУП 

Мобільні пристрої є невід’ємною складовою сучасного життя кожної 

людини. Їх основна перевага над комп’ютерами – легкість перенесення та 

компактність. Смартфони та планшети стали незамінними і необхідними 

гаджетами, оскільки вони завжди можуть бути під рукою користувача для 

швидкого доступу в різних ситуаціях, в тому числі в процесі відпочинку туриста. 

Однією з необхідних задач при плануванні подорожі є створення маршруту, який 

би зміг об’єднати одразу кілька пунктів призначення.  

Для вирішення даної задачі було поставлене завдання по створенню 

автоматизованої програми, яка б надала можливість обрати кілька точок на карті 

та об’єднати їх оптимальним способом. Мобільний додаток зможе дати відповіді 

на питання туриста про те, як з найкоротшою дистанцією обійти всі обрані 

туристичні місця і повернутись в початкову точку. Також програма зможе 

запропонувати користувачу найшвидший маршрут між декількома точками у 

випадку нестачі часу, коли потрібно дійти з стартового пункту до кінцевого, 

пройшовши лише кілька місць, які можна встигнути відвідати по дорозі. 

У зв’язку з широким поширенням і швидким розвитком сфери туризму 

з’являються безліч різних проблем користувачів та способів їх вирішення - в 

основному у вигляді мобільних додатків, що обґрунтовано зручністю їх 

використання під час подорожі. Останні роки мобільні пристрої використовують 

в світі все частіше.  

Частка смартфонів в Україні постійно зростає, що зумовлено різними 

факторами. Одним із них є розвиток мобільного інтернету та покриттям 

мобільними операторами зв’язку значної території України, зробивши його 

доступним для більшості населення. Також свою роль зіграло те, що в Україні 

значний за обсягом сегмент «early adopters» – тобто людей, які починають 

використовувати нові товари й послуги відразу після їх появи [1].  

За даними сайту глобальної статистики gs.statcounter.com операційна 

система Android на ринку мобільних платформ в Україні займає першу позицію з 

часткою в 78% [2].  Таким чином, розробка мобільних додатків на OS Android є 



актуальною темою, що вимагає детального дослідження, зокрема специфіки 

даного процесу, можливих складнощів та шляхів їх вирішення. Деякі проблеми та 

рішення вже були розглянуті в численних публікаціях наукових журналів [3]. 

Тому можна стверджувати про актуальність поставленого завдання, яке вимагає 

детального дослідження.  

Основними методами пошуку в програмі є алгоритм Дейкстри та алгоритм 

оптимізації мурашиної колонії. Про використання даних методів було викладено в 

різних роботах, наприклад в дослідженні транспортно-логістичної задачі, в якому 

описана інформаційно-комп’ютерна система пошуку оптимального маршруту [4]. 

Об’єктом дослідження є мобільний Android додаток для планування 

подорожі з пошуком оптимального шляху. Мобільний додаток розробляється на 

мові програмування Java, що відповідає за логіку виконання програми, та з 

використанням мови розмітки XML, яка описує елементи інтерфейсу. 

Предметом дослідження є методи для пошуку оптимального шляху між 

пунктами призначення та їх реалізація в програмуванні. 

Мета роботи – розробка мобільного Android додатку для планування 

подорожі на мові Java. Застосунок має виконувати знаходження оптимального 

шляху між точками на карті. 

В процесі дослідження вирішувались наступні завдання:  

а) Підходи до вирішення задачі, зокрема: 

1) постановка задачі та призначення роботи; 

2) детальне вивчення наявних методів для пошуку оптимального 

шляху. 

б) Обґрунтування обраних алгоритмів, зокрема:  

1) обґрунтування вибору алгоритма Дейкстри та алгоритма АСО 

(оптимізації мурашиної колонії); 

2) опис мови програмування Java та її ключових рис, особливостей 

синтаксису, поширення та сфери використання, а також порівняння 

мови Java з С/С++;  

3) опис середовища розробки Android Studio.  



в) Розробка програмного забезпечення, зокрема: 

1) планування та опис процесу розробки і ключових завдань; 

2) визначення основних функцій і побудова структури мобільного 

додатку;  

3) опис загальних принципів дизайну мобільних інтерфейсів і побудова 

діаграми взаємодії екранів; 

4) опис загальних принципів програмування, побудова діаграми класів і 

написання коду; 

5) тестування та запуск. 

г) Підведення підсумків дослідження, узагальнення результатів та 

висновки. 

Методика дослідження: аналіз та порівняння існуючих методів для пошуку 

оптимального шляху, математичне моделювання, детальне вивчення ситуації за 

допомогою побудови схем та діаграм, зокрема побудова діаграми використання 

UML, діаграми класів, схеми взаємодії екранів мобільного додатку. 

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в об’єднанні наявних 

методів пошуку оптимального шляху з сучасними засобами програмного 

забезпечення для розробки на Android мовою Java для ефективного вирішення 

існуючої проблеми користувачів при плануванні подорожі.  

Практична значущість результатів дослідження полягає в можливості 

рішення практичної задачі, а саме автоматизованого пошуку користувачем 

ефективного шляху між пунктами призначення на карті при плануванні подорожі. 

Проведений аналіз по вивченню даної теми може бути використаний надалі в 

наукових та освітніх цілях. 
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1 ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ 

1.1 Постановка задачі та призначення роботи 

В результаті дипломної роботи має бути вирішено два основних питання, 

які можуть виникнути перед користувачем-туристом: 

а) Як пройти всі пункти призначення і повернутись назад, використовуючи 

найбільш оптимальний шлях? 

б) Як пройти лише ті пункти призначення, що по дорозі з початкового 

пункту в кінцевий, використовуючи найбільш оптимальний шлях? 

В обох випадках з математичної точки зору розглядатимуться графи з 

вершинами, які грають роль пунктів призначення, та відстанню між ними, тобто 

ребрами графу. 

При детальному розгляді першого питання можна помітити, що його суть 

збігається з задачею комівояжера [5] (англ. Travelling Salesman Problem, проблема 

бродячого торговця). Вона полягає у знаходженні найвигіднішого маршруту, що 

проходить через вказані міста хоча б по одному разу. Ранній варіант цієї задачі – 

проблема листоноші, завдання якого - знайти найкоротший шлях між скінченною 

множиною місць, відстань між якими заздалегідь відома.  

Друге завдання відноситься до задачі про найкоротший шлях в теорії 

графів, або в застарівшому варіанті – задачі про диліжанс. Суть її полягає в 

знаходженні такого шляху між двома вершинами (або вузлами) графу, щоб сума 

ваг ребер, з яких він складається, була мінімальна [6]. Інакшими словами, 

вирішується задача знаходження найкоротшого оптимального шляху між двома 

пунктами призначення через проміжні пункти. 

Таким чином наступним кроком буде здійснення аналізу наявних рішень до 

поставлених задач, їх огляд та порівняння. Необхідно визначити основні умови 

задачі для вибору найкращого алгоритму, який їм відповідатиме. 
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1.2 Аналіз існуючих алгоритмів 

1.2.1 Методи вирішення задачі комівояжера 

При вирішенні задачі комівояжера є кілька різних методів обчислення. В 

більшості випадків вони відрізняються швидкістю знаходження шляху та якістю 

того, наскільки знайдений маршрут є найкоротшим. При вирішенні даної 

поставленої задачі необхідно обрати метод, що знайде достатньо оптимальний 

шлях для туриста, оскільки це основна мета користувача. Але також обраний 

алгоритм має здійснювати це швидко та з використанням обмежених 

обчислюваних ресурсів мобільного пристрою.  

Приклади відомих методів для вирішення задачі комівояжера [5]: 

 метод повного перебору; 

 метод випадкового перебору; 

 метод жадібного алгоритму; 

 метод мінімального кістякового дерева; 

 алгоритм імітації відпалу; 

 метод гілок і меж; 

 метод генетичного алгоритму; 

 метод оптимізації мурашиної колонії. 

Розглянемо декілька алгоритмів.  

Простий метод жадібного алгоритму [7] шукає і обирає найкоротший шлях 

від заданої точки до наступної найближчої, однак в кінці «розплачується за свою 

жадібність» і з останньої точки повертається в початок довгим шляхом. На рис. 

1.1 зображено один з прикладів застосування жадібного алгоритму, коли 

необхідно знайти найбільшу суму. Його шлях показано червоним кольором, а 

правильна відповідь – зеленим. Таким чином, жадібний алгоритм та його 

різновиди не є оптимальними для вирішення даної задачі, оскільки відрізняються 

значною неточністю. Тому алгоритми, що пропонують рішення, не близьке до 

оптимального, не підходять для вирішення поставленої задачі комівояжера. 
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Рисунок 1.1 – Жадібний алгоритм [7] 

На противагу йому, існує точний метод повного перебору [5], тобто 

обчислення довжин всіх можливих маршрутів та внаслідок цього вибір маршруту 

з найменшою довжиною. Однак таке рішення можна досягти через велику 

кількість переглянутих варіантів, що потребує багато часу. Наприклад, для 

знаходження оптимального шляху з 15 міст існує 43 мільярдів маршрутів. Цей 

варіант неможливо реалізувати і недоцільно використовувати в даній ситуації, 

тому при розробці буде використано евристичний метод вирішення задачі 

комівояжера.  

Евристичні методи знаходять не точний результат, а максимально 

наближений розв’язок. Дослідження показують, що сучасні евристичні методи 

здатні знайти якісні рішення, які лише на 2-3% не відповідають оптимальному 

результату [5].  

Найбільш ефективними для вирішення задачі комівояжера вважаються такі 

алгоритми: метод гілок і меж; метод генетичних алгоритмів; метод мурашиної 

колонії. Для вибору найкращого методу варто стисло охарактеризувати суть і 

ефективність кожного з них. 

В ході алгоритму методу гілок і меж [8] відбувається дві дії: розбиття 

вихідної множини на підмножини (гілки), та знаходження оцінок (меж). 

Знаходження  оптимального найкоротшого шляху можна  розглядати як 

знаходження на графі гамільтонового контуру мінімальної  довжини. Після 

закінчення обчислення можна порівняти результат знайденої довжини з нижньою 

межею і таким чином обчислити похибку від оптимального маршруту. 

Обчислення нижніх меж дозволяє зменшити кількість перебору в алгоритмі 
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(рис.1.2). Однак цього методу для пошуку найкоротшого шляху зазвичай 

недостатньо. 

 

Рисунок 1.2 – Метод гілок і меж [9] 

Метод генетичного алгоритму [10] використовує принципи «виживання 

сильнішого» та природний відбір. Спочатку генерується безліч маршрутів, яка 

називається популяцією. Далі до маршрутів застосовуються операції схрещування 

і мутації. При схрещуванні з двох обраних маршрутів в результаті обміну 

ділянками формується дочірній маршрут. При мутації міняються місцями ділянки 

всередині раніше створеного дочірнього маршруту. Суть підходу була описана та 

практично реалізована в різних роботах [10]. Метод дуже цікавий за своїм 

походженням з біології та за використанням технологій, запозичених з теорії 

еволюції. Генетичний алгоритм добре працює для вирішення задачі комівояжера, 

однак зазнав багато критики стосовно доцільності його використання порівняно з 

іншими методами. Алгоритм зображено на рис.1.3 
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Рисунок 1.3 – Метод генетичного алгоритму [11]  

Метод оптимізації мурашиної колонії або мурашиний алгоритм [12] – один 

з ефективних евристичних методів знаходження наближеного до оптимального 

розв’язку задачі комівояжера. Як помітно з назви алгоритму, його суть була 

запозичена після спостерігання за поведінкою мурах, що шукають найкоротші 

дороги від колонії до їжі. В основі методу – модель поведінки мурах, які 

маркують найкращу дорогу великою кількістю феромону. В алгоритмі (рис.1.4) 

спочатку розміщують мурах у вершинах графа, після чого вони рухаються 

відповідно до математичної формули. Дослідження показали, що метод 

мурашиних колоній може давати результати навіть кращі, ніж при використанні 

генетичних алгоритмів і нейронних мереж [12]. 
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Рисунок 1.4 – Метод оптимізації мурашиної колонії [12] 

Внаслідок короткого огляду наявних методів, можна зробити висновок, що 

евристичні методи будуть найбільш ефективними для вирішення задачі 

комівояжера, враховуючи обмежені ресурси мобільного пристрою та короткі 

терміни, за які користувач хотів би отримати результат. При цьому для отримання 

оптимального маршруту, який був би максимально наближений до вірного 

результату, варто використовувати мурашиний алгоритм. Він забезпечить швидке 

обчислення та вірне рішення для знаходження оптимального шляху між кількома 

місцями в плані подорожі, які символізують граф з вершинами та їх ребрами, 

тобто дистанцією між пунктами призначення.   
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1.2.2 Алгоритми пошуку найкоротшого шляху 

В теорії графів існує декілька алгоритмів для пошуку оптимального шляху. 

На відміну від рішень в задачі комівояжера, існуючі алгоритми цієї задачі 

знаходять єдине вірне рішення за короткий час. Основна відмінність цих методів 

полягає в необхідності застосування при різних умовах. Тому при виборі 

найкращого алгоритму необхідно проаналізувати саме те, які умови задаються на 

початку алгоритму. Розглянемо, для чого та при яких умовах використовуються 

існуючі методи пошуку шляху. 

Алгоритм Дейкстри [6] (рис.1.5) розв'язує задачі з одним входом і одним 

виходом. Це рішення підходить для даної задачі, оскільки один вхід відповідає 

стартовому пункту подорожі, а один вихід – кінцевому пункту призначення. 

 
 

Рисунок 1.5 – Алгоритм Дейкстри [13]  

Алгоритм пошуку A* [6] (рис.1.6) використовується для однієї пари із 

використанням евристики в спробі пришвидшити пошук. Основним недоліком є 

необхідність збереження всіх відомих та досліджених вершин. 
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Рисунок 1.6 – Алгоритм пошуку А* [13]  

Алгоритм Белмана-Форда [6] (рис.1.7) використовується для задач з одним 

входом, якщо ваги ребер можуть бути від'ємні. В нашому випадку ребра графа 

символізують відстань, наприклад між пунктами міста в плані подорожі. Тому 

ребра не можуть бути від’ємними, так як не існує від’ємних значень відстані. 

 

Рисунок 1.7 – Алгоритм Белмана-Форда [14]  

Алгоритм Флойда-Уоршела [6] (рис.1.8) розв'язує задачу для всіх пар та 

використовується при наявності додатних і від’ємних ваг ребер графу. Алгоритм 

порівнює всі можливі шляхи в графі між кожною парою вершин, перевіряючи всі 

комбінації. Тому він не є оптимальним для швидкого пошуку. 

 

Рисунок 1.8 – Алгоритм Флойда-Уоршела [14]  

Як бачимо з аналізу відомих наявних методів пошуку шляху, в теорії графів 

ставляться різні задачі, в тому числі з набагато складнішими алгоритмами, що 

вимагають більше ресурсів та пам’яті пристрою. Для вирішення поставленої 



19 
 

задачі по ефективному та швидкому знаходженню найкоротшого шляху буде 

цілком достатньо алгоритму Дейкстри.   
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2 ОБГРУНТУВАННЯ ОБРАНИХ АЛГОРИТМІВ 

2.1  Алгоритм оптимізації мурашиної колонії 

Мурашиний алгоритм (алгоритм оптимізації мурашиної колонії, англ. ant 

colony optimization, ACO) був запропонований бельгійським вченим Марко Доріго 

в 1992 році [12]. Метод використовують для знаходження наближених рішень в 

задачі комівояжера, а також в аналогічних задачах для пошуку оптимальних 

маршрутів в графі. 

Ідеєю для використання цього підходу стало спостерігання за поведінкою 

мурах в біології, звідки і пішла назва математичного методу. Тому суть алгоритму 

повторює поведінку мурах, які шукають найкращу дорогу від своєї колонії до 

джерела їжі.  

Основні кроки мурашиного алгоритму мають такий вигляд: 

а) Спочатку мурахи йдуть будь-якою дорогою у випадковому порядку, а 

знайшовши їжу – повертаються до гнізда тією ж дорогою.  

б) Після успішної знахідки та при поверненні вони маркують свій шлях 

феромонами – хімічними речовинами, які виділяють тварини та рослини. 

Феромони регулюють діяльність мурашиної колонії. У випадку довшої 

дороги феромони швидко випаруються, а на коротшій дорозі – їх 

кількість буде більшою. 

в) Таким чином наступні мурахи підуть по найкоротшій дорозі з більшою 

кількістю речовин, що приводить до ще більшої кількості феромонів на 

найкоротшому шляху. Це остаточно визначає оптимальний маршрут. 

Приклад того, як відбувається описаний процес зображено на рис.2.1, де 

точка N – це гніздо мурашиної колонії, звідки починається шлях, а точка F – 

джерело їжі, до якого потрібно знайти оптимальний маршрут.  

Такий механізм є досить складним, оскільки базується на позитивному і 

негативному зворотному зв’язку, тобто спочатку мурахи додають феромони, але 

потім вони випаровуються. Завдяки цьому система є самоорганізованою і через 
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певну кількість повторень зможе стабілізуватись до єдиного оптимального 

рішення.  

 
Рисунок 2.1 – Алгоритм оптимізації мурашиної колонії [12] 

Мурашиний алгоритм може адаптуватися до змін навколишнього 

середовища та змінити найкоротший шлях з допомогою феромонів. Використання 

в динамічному середовищі надає основну перевагу даному методу над іншими 

підходами, такими як генетичний алгоритм. Алгоритм оптимізації мурашиної 

колонії застосовуються до багатьох задач, зокрема маршрутизації, згортання 

білків в біохімії, керування транспортом, та рішення до задачі комівояжера. 

Приклад такого рішення зображено на рис. 2.2. 

 
 

Рисунок 2.2 – Використання мурашиного алгоритму для рішення задачі 

комівояжера [12] 
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Відповідно до рис.2.2 можна побачити, що мурашиний алгоритм 

використовує той самий механізм: 

а) Мурахи обирають випадкову дорогу і залишають феромони у випадку 

успішного проходження. 

б) Феромони додаються на найкоротші дороги та випаровуються з довших 

шляхів. 

в) Визначається єдиний оптимальний маршрут з найбільшою кількістю 

феромонів. 

Під час руху мурах використовуються математичні формули (2.1 - 2.4). 

Для визначення руху мурах в алгоритмі використовується математична 

формула (2.1) [12]: 

𝑃𝑖 =  
𝑙𝑖

𝑞
 ∙ 𝑓𝑖

𝑝

∑  𝑙𝑘
𝑞

 ∙ 𝑓𝑘
𝑝𝑁

𝑘=0

   , де:    (2.1) 

Рi - ймовірність переходу по шляху i, 

li - величина, зворотна вазі (довжині) i-го переходу, 

fi - кількість феромону на i-му переході, 

q - величина, що визначає «жадібність» алгоритму, 

p - величина, що визначає «стадність» алгоритму. 

Мураха буде рухатись від вершини i до j з вірогідністю (2.2) [12]: 

𝑝𝑖,𝑗 =  
(𝜏𝑖,𝑗

𝛼 ) (𝜂𝑖,𝑗
𝛽

)

∑(𝜏𝑖,𝑗
𝛼 ) (𝜂𝑖,𝑗

𝛽
)
  , де:    (2.2) 

p i, j – ймовірність переміщення по ребру з вершини i до j, 

 i, j - кількість феромонів на ребрі i, j, 

α - параметр, який контролює вплив i, j, 

η i, j - привабливість ребра i, j (початкове значення 1/di, j, де d – відстань), 

β – параметр, який контролює вплив η i, j . 

Оновлення феромонів відбувається за формулою (2.3) [12]: 

𝜏𝑖,𝑗 = (1 − 𝑝)𝜏𝑖,𝑗 + Δ𝜏𝑖,𝑗  , де:   (2.3) 
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 i, j - кількість феромонів на дузі i, j, 

ρ – швидкість випаровування феромону, 

Δ  i, j  - кількість відкладеного феромону.  

При цьому Δ  i, j  визначається за умовою (2.4) [12]: 

Δ𝜏𝑖,𝑗
𝑘 = {

1

𝐿𝑘
   

0  

 , де:     (2.4) 

перший варіант виконується при умові, коли мураха k знаходиться на ребрі i,j, 

другий варіант обирається в інакшому випадку, 

Lk – вартість k-того шляху мурахи (зазвичай дистанція), 

Δ  i, j  - кількість відкладеного феромону. 

Існує кілька різновидів реалізації мурашиного алгоритму зі зміною та 

доповненням основних формул, які були детально розглянуті в вітчизняних 

підручниках [15]. Це свідчить про різноманітність методів вирішення задачі, 

таких як використання певних стратегій та обмежень для різних параметрів. 

Переваги мурашиного алгоритму: 

 використання в динамічних додатках, оскільки процес адаптується до 

змін навколишнього середовища; 

 використання пам’яті всієї колонії завдяки виділенню феромонів; 

 обов'язкова стабілізація до єдиного оптимального рішення; 

 вища швидкість знаходження рішення, ніж у інших методів. 

Недоліки методу мурашиних колоній: 

 важко визначити час, за який буде знайдено оптимальне рішення; 

 необхідність зробити багато ітерацій; 

 залежність результату від початкових параметрів, які підбираються 

експериментально.  
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2.2  Алгоритм Дейкстри 

Алгоритм Дейкстри – це алгоритм на графах, відкритий нідерландським 

науковцем в сфері комп’ютерних наук Едсгером Дейкстрою в 1959 році [16]. 

Використовується для знаходження найкоротшого шляху в графі між двома 

вершинами у випадку відсутності ребер з від'ємною вагою.  

Суть алгоритму, що також відповідає рис. 2.3, 2.4, 2.5: 

а) Дано граф з пронумерованими вершинами та заданою додатною 

вагою ребер (відстань між вершинами). Необхідно знайти найкоротший шлях між 

вершиною 1 та кожною з інших вершин. 

б) Біля кожної вершини вказана червона мітка, що означає відстань від 

вершини 1 до інших вершин. Спочатку вказуємо 0 для вершини 1 та 

нескінченність для інших. 

 

Рисунок 2.3 – Алгоритм Дейкстри  (початкові умови) [16] 

в) Обчислюємо відстань від першої вершини до найближчих, з якими є 

прямий зв’язок. В даному випадку це вершини 2, 3, 6. Додаємо значення червоної 

мітки цієї вершини та відстань (вагу ребра), після чого порівнюємо знайдену суму 

з червоною міткою даної кінцевої вершини, до якої прямуємо. Якщо воно менше, 

аніж попереднє, що вказане зараз, то записуємо це нове число кінцевої вершини. 

г) Викреслюємо пройдену вершину та повторюємо крок 3 для наступної 

вершини, яка знаходиться найближче.  
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Рисунок 2.4 – Алгоритм Дейкстри (обчислення) [16] 

Після всіх пройдених вузлів графа отримуємо відстані до кожної з вершин, 

записані в червоних мітках (рис.2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Алгоритм Дейкстри (завершення та результат обчислень) [16] 

Математичною мовою алгоритм можна описати так: нехай u — вершина, 

від якої шукаються відстані, V — множина вершин графа, di — відстань від 

вершини u до вершини i, w(i, j) — вага «ребра» (i, j). Алгоритм: 

а) Множина вершин U, до яких відстань відома дорівнює u. 

б) Якщо U = V, алгоритм завершено. 

в) Потенційні відстані Di до вершин з V\U рівні нескінченності. 

г) Для всіх ребер (i, j), де i ∈ U та j ∈ V\U, якщо Dj > di + w(i, j), то Dj 

визначається за формулою (2.5): 

Dj = di + w(i, j)    (2.5) 

д) Шукається i ∈ V\U, при якому Di мінімальне. 

е) Якщо Di =  нескінченності, алгоритм завершено. В іншому випадку di 

присвоюється значення Di, U присвоюється U ∪ {i} та виконується 

перехід до кроку 2.  
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2.3  Опис програмних засобів 

2.3.1 Мова програмування Java 

Java - об'єктно-орієнтована мова програмування, випущена 1995 року 

компанією Sun Microsystems, а з 2009 року мовою займається компанія Oracle. 

Синтаксис мови Java було запозичено з мов C та C++, однак були введені певні 

зміни для покращення процесу розробки. Деякі дії, які має здійснювати 

програміст, тепер виконує JVM – Java Virtual Machine, віртуальна машина.  

Основною особливістю мови програмування Java є те, що написаний на ній 

код компілюється у байт-код. Він представляє собою прості машинні команди, які 

потім можна виконати на будь-якій платформі з віртуальною машиною. Вона 

інтерпретує байт-код у код, що відповідає особливостям платформи і процесора. 

Таким чином Java є платформо-незалежною мовою програмування, однак 

через це має менше можливостей для роботи з низькорівневим апаратним 

забезпеченням. Це є суттєвою відмінністю від мови С++, де важливою складовою 

є швидкість роботи програм, що забезпечується більшим контролем над 

апаратною складовою. Для таких випадків в мові Java дозволено викликати 

підпрограми, які написані на інших мовах програмування. 

Ще однією основною рисою мови Java є її безпека та надійність. Для 

досягнення цього було впроваджено керування пам’яттю за допомогою збирача 

сміття (garbage collector). Віртуальна машина визначає, коли збирач сміття має 

вивільнити пам’ять після того, як створений програмістом об’єкт стає 

непотрібним. Дане рішення забезпечує вищу надійність програми, порівняно з 

С++, де виділення та звільнення пам’яті необхідно відслідковувати розробнику. 

Однак, через це в мові Java відсутня реалізація поняття вказівників як у мовах C 

та C++. 

Внаслідок даного опису, можна сказати, що значним недоліком Java є її 

нижча швидкодія, порівняно з С та С++. Проте за останній час розробники 

віртуальної машини пришвидшили процес виконання програм, написаних на Java. 
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Тому на сьогодні вони не набагато поступаються аналогам, розробленим на С та 

С++. 

Для написання коду потрібен JDK – Java Development Kit, комплект 

розробника для написання програм на мові Java, що містить необхідні бібліотеки, 

компілятор та утиліти. Найбільш розповсюдженими середовищами розробки є 

NetBeans IDE, Eclipse IDE, IntelliJ IDEA, JDeveloper, Android Studio. 

В синтаксисі мови Java існує всього 8 примітивних типів даних (табл.2.1) та 

9-ий додатковий тип void. Невелика кількість, на відміну від С та С++, які мають 

близько 18 типів, дозволяє здійснювати меншу кількість помилок під час 

написання коду, хоча і обмежує розробника в більш точному виборі типу змінної. 

Таблиця 2.1 Прості типи даних в мові Java 

Тип Довжина (в байтах) Діапазон або набір значень 

boolean 1 в масивах, 4 в змінних true, false 

byte 1 −128..127 

char 2 0..65535 

short 2 −32768..32767 

int 4 −2147483648..2147483647 

long 8 −9.2·10
18

..9.2·10
18

 

float 4 −3.4·10
38

..3.4·10
38

 

double 8 −1.8·10
308

..1.8·10
308

 

 

При ініціалізації всі змінні вимагають або явного визначення, або вони 

автоматично заповнюються нулями (0, null, false). Таким чином, зникають 

помилки, що пов'язані з випадковим використанням неініціалізованої пам'яті, як 

це може відбуватись у низькорівневих мов програмування, наприклад С. 

Java не є процедурною мовою: будь-яка функція може існувати тільки 

всередині класу. В синтаксисі мови Java не існує поняття «функція», а є тільки 

метод. В Java (як і в C++) використовуються статичні поля і статичні методи, які 
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задаються ключовим словом static. Статичні змінні мають таке ж значення, що і в 

C++, тому для доступу до них не потрібно створювати екземпляри класу. 

В мові Java, як і в інших об’єктно-орієнтованих мовах програмування, 

присутні такі властивості, як наслідування, поліморфізм та інкапсуляція. В 

результаті наслідування клас-нащадок отримує всі поля і методи класів-предків. 

Наслідування від кожного класу може бути публічним (public), захищеним 

(protected) або закритим (private). Такі ж типи даних використовуються в 

концепції інкапсуляції. Поліморфізм представлений можливістю методів 

обробляти різні типи даних.  

Java використовується в багатьох програмах, зокрема: 

 Серверні додатки, наприклад, в сфері фінансових послуг, в банках, 

страхових компаніях, роздрібних мережах. 

 Веб-додатки, наприклад, в держустановах, страхових, оборонних і 

освітніх закладах. 

 Android додатки. 

 Десктопні додатки і засоби розробки, наприклад Eclipse, Netbeans та 

IntelliJ. 

 Вбудовані системи, наприклад на смарт-картах, сенсорах, у банківських 

картках. 

 Відома комп’ютерна гра Minecraft була написана на мові Java. 

Таким чином мова розробки Java є подібною до С та С++, але має і деякі 

відмінності, що покращують безпеку коду. Java надає весь необхідний 

інструментарій для розробки мобільних додатків. Особливо при написанні 

програми зіграє важливу роль її риси об'єктно-орієнтованості і крос-

платформенності.  
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2.3.2 Середовище розробки Android Studio 

Android Studio — інтегроване середовище розробки для платформи Android, 

розроблено компанією Google та випущено в 2014 році. Має всі функції, що 

присутні в IntelliJ IDEA, а також деякі додаткові можливості.  

В Android Studio для швидкого доступу наявна колекція з готовими 

елементами інтерфейсу, які найчастіше використовуються при розробці додатків. 

За допомогою візуального редактора можна скомпонувати елементи і побачити їх 

розташування відносно екрану мобільного гаджета. При цьому надана можливість 

протестувати зовнішній вигляд мобільного додатку на різних версіях девайсів. 

Також є можливість змінювати графічні властивості компонентів не лише вручну 

через програмний код, але й за допомогою зручного інтерфейсу середовища 

розробки Android Studio.  

Під час розробки мобільного додатку було використане середовище 

розробки Android Studio 3.6.1 (найновіша версія на даний момент), дата випуску 

даної версії IDE – лютий 2020. 

На рис. 2.6 зображено середовище розробки та основні панелі його 

інтерфейсу, до яких належать верхня панель меню, під нею – інструменти, зліва 

дерево всіх файлів та ресурсів програми, по центру відкритий текст програмного 

коду, справа макет інтерфейсу мобільного додатку. 

 

Рисунок 2.6 – Середовище розробки Android Studio 
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Окрім керування інструментами візуалізації програми, до складу Android 

Studio входить інструментарій для швидких змін в програмному коді і для 

полегшення його написання. Такий процес називається рефакторинг, тобто 

перетворення програмного коду для полегшення його читання і сприйняття. При 

цьому відбувається лише зовнішнє редагування без зміни логіки програми.  

Причини рефакторингу: 

 Дублювання коду, коли текст програми повторюється кілька разів і 

доводиться вносити зміни в усі такі елементи паралельно. 

 Довгий цикл, умова, підпрограма чи клас. Необхідно розбивати на 

кілька дрібних, загалом вони не мають займати більше, ніж один екран. 

 Функція з великою кількістю параметрів, що ускладнює розуміння 

логіки коду. 

 Назви класів, методів чи змінних не мають сенсу або недостатньо його 

розкривають, є занадто короткими чи навпаки довгими. 

 Занадто часто використовуються глобальні змінні в коді або публічні 

(public) члени в класі. 

Android Studio надає різні механізми для проведення рефакторингу, зокрема 

підказки щодо покращення сприйняття коду та легка зміна назви змінної, класу, 

функції тощо за один раз скрізь весь програмний код. В середовищі розробки 

наявні підсвічування проблем, виявлення помилок та варіанти їх виправлення. Ще 

більше можливостей доступні в розширених плагінах та API, доступних для 

завантаження та підключення. 

До інших важливих компонентів Android Studio входять: 

 Багатофункціональний та швидкий емулятор. 

 Миттєвий запуск, що не вимагає побудови нового .apk файлу. 

 Інтеграція з GitHub. 

 Різні інструменти та засоби для тестування.  
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3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

3.1  Планування та структура мобільного додатку 

До початку розробки постає питання вибору платформи та версії системи. 

Хорошим рішенням є завчасно забезпечити сумісність з різними версіями 

системи. У даному випадку було обрано версією для девайса SDK - API 28. 

Основні кроки для розробки мобільного додатку:  

а) Налаштування, зокрема встановлення та налаштування середовища 

розробки IDE (Integrated Development Environment), в даному випадку Android 

Studio; допоміжного ПЗ - Java Development Kit (JDK), Android SDK, створення та 

підключення апаратного пристрою для тестування - AVD (Android Virtual Device). 

Детальний опис роботи в Android Studio був розглянутий в офіційних ресурсах 

([17]) та наукових журналах ([3]).  

б) Планування мобільного додатку, зокрема здійснення таких завдань: 

1) визначення основних функцій, які буде виконувати додаток; 

2) побудова схеми зі структурою для візуалізації функціоналу; 

3) створення макетів інтерфейсу мобільного додатку засобами 

графічного редактору; 

4) побудова діаграми для візуалізації взаємодії мобільних інтерфейсів; 

5) побудова діаграми класів для візуалізації взаємодії програмних 

елементів, таких як класи, методи та змінні. 

в) Розробка, а саме створення і програмування проекту з необхідними 

файлами (основна логіка програми та взаємодії елементів інтерфейсу на мові Java, 

опис властивостей елементів інтерфейсу на мові XML) та ресурсами (зображення 

JPG, іконки PNG). 

г) Налагодження та тестування, тобто збір проекту в пакет формату .apk 

(Android Package) та подальше тестування на емуляторі AVD та фізичному 

мобільному пристрої. Оскільки існує багато пристроїв, операційних систем та їх 

версій, тестування стає досить складним. Найкращою практикою буде проведення 

частого тестування на різних пристроях та системах прямо в процесі розробки. 
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д) Запуск мобільного додатку, демонстрація його роботи. 

Першим етапом планування мобільного додатку є визначення основних 

функцій для користувача, які мають бути реалізовані в програмі. Для цього 

знадобиться діаграма, побудована засобами мови UML. 

UML (англ. Unified Modeling Language) - це уніфікована мова моделювання, 

вона є графічною мовою і містить в собі 6 основних моделей.  

Основною є модель прецедентів, яка відображує функціональні вимоги до 

програми. Модель використання зображується у вигляді діаграми, на якій 

зображено відношення між акторами та прецедентами в системі. Варіант 

використання описує послуги, які програма надає користувачу.  

Діаграма варіантів використання мобільного додатку зі схематичним 

виглядом розширень та включень до функцій зображена на рис. 3.1. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Діаграма варіантів використання UML 
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При створенні діаграми прецедентів до мобільного додатку був 

використаний один актор (користувач) та варіанти використання (його дії). Кожен 

з двох алгоритмів відповідає на своє певне питання, яке може сформувати турист: 

а) План "Пройти всі пункти і повернутись назад" - алгоритм оптимізації 

мурашиної колонії. 

б) План "Пройти лише те, що по дорозі з початкового пункту в кінцевий" - 

алгоритм Дейкстри. 

Основний механізм дій користувача під час використання додатку: 

а) Переглянути карту.  

б) Обрати пункт призначення та додати його до списку. 

в) Переглянути список, за потреби додати або видалити пункти 

призначення, змінити порядок їх розташування в списку. 

г) Обрати алгоритм, що відповідає плану для подорожі туриста. 

д) Переглянути список з включеними місцями до побудованого маршруту, 

їх порядок, загальний час та відстань. 

е) Переглянути побудований маршрут на карті. 

На основі розроблених концепцій була побудована схема, що відображає 

описану структуру мобільного додатку. Вона зображена на рис. 3.2. 
 

 
 

Рисунок 3.2 – Структура мобільного додатку  
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3.2  Дизайн, макети та їх взаємодія 

Іншим питанням є створення GUI, що буде зручним для користувача, 

оскільки існує значна різниця між інтерфейсом ПК та малими екранами 

смартфонів. Для вирішення даної проблеми рекомендовано використання 

документацію з корисною інформацією по проектуванню інтерфейсу мобільних 

додатків - Material Design [18].  

Для оптимізації користування додатком в смартфоні потрібно 

використовувати найбільш інтуїтивно зрозумілі для користувача варіанти 

сенсорної взаємодії, методи вводу та жести дотику.  

Для зменшення обсягу пам’яті, необхідної на встановлення додатка, варто 

обирати ресурси (зображення, іконки тощо), що будуть мінімальними по об’єму 

та використовувати засоби для їх стиснення. 

При розробці інтерфейсу мобільного додатку були використані вбудовані 

засоби інтегрованого середовища розробки мобільних додатків Android Studio. В 

ході розробки інтерфейсної складової було створено кілька основних екранів.  

При розробці макетів були використані різні елементи, які надає Android 

Studio. До них належать: текстовий напис text view; зображення з кнопкою image 

button; звичайна кнопка button; різні види розмітки linear layout та relative layout; 

екран з прокруткою recycler view; картки card view.  

Були застосовані різні властивості цих елементів, наприклад обробники 

подій, шрифти, колір та розмір тексту, висота та довжина об’єкта, які описані в 

XML-документах. 

XML (Extensible Markup Language) – це метамова, розширювана мова 

розмітки, яка має набір правил для опису інформації за допомогою використання 

тегів. XML-документи мають логічну та фізичну структуру. Вони 

використовуються в багатьох різних галузях, в тому числі для опису складових 

елементів інтерфейсу мобільних додатків.  
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На рис. 3.3 зображено один з розроблених екранів у графічному редакторі 

Figma [19]  з помітками властивостей, які далі вказуються в програмному коді 

XML. 

 
 

Рисунок 3.3 – Один зі стартових екранів та його властивості 

Також в графічному редакторі Figma були створені початкові екрани з 

навчальними підказками, що відкриваються першими при запуску мобільного 

додатку та гортаються один за одним в лінійному порядку. На екрані останньої 

підказки знаходиться кнопка для початку користування програмою. Вона веде до 

основного екрану з картою. Відповідні екрани зображено на рис. 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Стартові екрани з підказками 
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Діаграма взаємодії екранів та переходу між ними доповнює логічну 

структуру з рис. 3.2, а також демонструє, як вказані функції реалізовані через 

конкретні елементи інтерфейсу. Діаграма екранів та переходу між ними 

зображена на рис.3.5. 

 

 
Рисунок 3.5 – Діаграма взаємодії екранів  
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3.3  Написання програмного коду 

Проект, створений в Android Studio, має велику кількість необхідних для 

функціонування додатку файлів, серед яких: 

 різні графічні ресурси (зображення JPG та іконки PNG);  

 файли XML, що описують властивості елементів інтерфейсу;  

 файли з програмний кодом JAVA, що були автоматично створені до 

файлів XML та містять обробники подій; 

 файли JAVA, що відповідають за логіку алгоритмів програми. 

При написанні коду була розроблена діаграма класів (рис. 3.6), що 

відносяться до основної архітектури програми та відповідають за її логіку. 

Діаграма класів представляє структуру та ієрархію при наслідуванні класів в 

об’єктно-орієнтованому програмуванні, відображає декларативні елементи, 

зокрема класи, типи даних, інтерфейси, об’єкти, їх зміст та відносини.  

 
 

Рисунок 3.6 – Діаграма класів (Архітектура ПЗ) 
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В ході дипломного проектування була здійснена робота з файлами XML для 

створення структури кожного вікна програми, де були вказані властивості різних 

елементів інтерфейсу, текстових написів, кнопок тощо. Загалом було створено 11 

XML файлів. Приклад опису властивостей кнопки: ID, ширина, висота, 

вирівнювання, текст і колір. 

При цьому до кожного вікна автоматично створюється програмний код, де 

було додатково опрацьовано події при натисненні та роботі з елементами вікон. 

Зразок повного опису такого класу, його змінних, методів та їх взаємозв'язок з 

інтерфейсом показано на рис. 3.7. 

 

 

Рисунок 3.7 – Взаємозв'язок класів з інтерфейсом 
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Ключову роль для компіляції програми грає build.gradle, що є основним 

файлом build-системи Gradle. Вона збирає всі бібліотеки та необхідні файли для 

запуску мобільного додатку. Під час розробки програми було використано Gradle 

версії 5.6.4. 

В даному файлі build.gradle описано dependency, що являють собою різні 

бібліотеки та інструменти з доступним функціоналом, що використовується в ході 

роботи мобільного додатку. Під час розробки програми було застосовано такий 

інструментарій: 

 Google Map SDK (засоби для створення ПЗ з використанням карт, 

наприклад відображення карти, пунктів на ній, отримання короткої 

інформації щодо місць); 

 Distance Matrix API (інструменти для отримання матриці з дистанціями 

між локаціями, обмежена кількістю в 100 елементів); 

 Directions API (інструменти для побудови маршрутів між місцями по 

точкам); 

 Glide (бібліотека для роботи над зображеннями і зменшення їх розміру); 

 Android Image Slider (бібліотека для створення слайдера картинок); 

 Toasty (бібліотека для оформлення повідомлень та нотифікацій); 

 Recycler View та Card View (оформлення макетів екранів). 

Процес використання бібліотек Google Map SDK, Distance Matrix API та 

Directions API можна побачити більш детально на рисунках 3.8 – 3.14.  

Сценарії взаємодії включають в себе алгоритм роботи мобільного додатку, 

починаючи з кінцевого користувача і його дій по відношенню до смартфону, та до 

порядку основних кроків програмного коду.  

Було розглянуто 7 основних сценаріїв (рис. 3.8 - 3.14), які відповідають за 

ключові можливості взаємодії користувача з мобільним додатком. 

Стартові екрани (рис. 3.8) з’являються одразу після запуску мобільного 

додатку, за їх роботу відповідає програмний файл ImageSlider.java, що має зв’язок 
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із макетами стартових екранів, описаних у файлі activity_image_slider.xml, та 

отримує JPG зображення з папки проекту resources / images. 

 

Рисунок 3.8 – Запуск стартових екранів 

Далі користувач натискає кнопку для початку роботи програми (рис.3.9), 

спрацьовує стандартний метод, призначений для цієї кнопки - onClickListener() у 

файлі ImageSlider.java. Відкривається новий екран MainActivity.java з макетом 

activity_main.xml. Основним елементом в макеті є fragment, що містить карту. Для 

відображення карти використовується запит до Google Map SDK. 

 

Рисунок 3.9 – Завантаження основного екрану з картою 

Для вибору локації (рис.3.10) є довгий клік по довільній точці з 

координатами та короткий клік по доданому місці на карті від Google Maps SDK. 

Для відкриття деталей локації використовується файл LocationInfoCard.java. 

Макет спливаючого вікна popup описано в файлі location_info_card_view.xml. Для 

загрузки інформації про локацію відбувається запит до Google Map SDK. 

 

Рисунок 3.10 – Завантаження деталей локації 
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Користувач переглядає інформацію щодо локації і додає її в список 

(рис.3.11) шляхом натиснення кнопки select. Метод onClickListener() з файлу 

LocationInfoCard.java звертається до LocationDetail.java, який створює новий 

об’єкт LocationDetail і додає його в список об’єктів list LocationInfoCards 

[LocationDetail]. Таким чином локація успішно додана в список, про що свідчить 

показане повідомлення про успішну дію з допомогою бібліотеки Toasty. 

 

Рисунок 3.11 – Додавання локації до списку 

У випадку переходу до списку всіх доданих локацій (рис.3.12), метод 

onClickListener() в файлі MainActivity.java відкриває список локацій, за 

функціонал якого відповідає клас LocationListActivity.java і за дизайн - 

location_list_activity.xml. Для зручного відображення локацій використовується 

LocationListAdapter.java, що дозволяє виконувати прокрутку локацій та змінювати 

їх розташування відносно один одного. Кожен елемент використовує макет 

location_cell.xml та програмний файл LocationListViewHolder.java, з допомогою 

якого користувач може також видалити локацію. 

 

Рисунок 3.12 – Керування списком локацій 

Внаслідок повторення описаних кроків користувач готує вхідні дані для 

алгоритму, а саме підбирає потрібні локації, які додаються в список list 
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LocationInfoCards [LocationDetail]. При переході до основної роботи алгоритмів 

спрацьовує обробник подій в LocationListActivity.java, який виконує 4 дії:  

а) Готує вхідні дані для алгоритмів, передаючи сформований список 

локацій в запиті до бібліотеки Distance Matrix API, яка повертає 

матрицю дистанцій між цими локаціями.  

б) Передає матрицю дистанцій методу, який запускає потрібний алгоритм. 

в) Отримує посортований алгоритмом список локацій. 

г) Відкриває новий екран з результатом ResultLocationActivity.java. 

 

Рисунок 3.13 – Виклик алгоритму та список з результатом 
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Останнім кроком є перегляд користувачем екрану з картою та побудованим 

маршрутом (рис.3.14). Для цього необхідно завантажити карту з допомогою 

Google Map SDK, отримати координати локацій від Directions API та побудувати 

маршрут між кожними двома точками з допомогою Google Map SDK. 

 

Рисунок 3.14 – Завантаження екрану з картою та побудованим маршрутом 

Задля зберігання логічної структури схеми на рис. 3.13, були пропущені 

деякі важливі деталі роботи алгоритмів. Реалізацію алгоритмів розглянуто 

найбільш розгорнуто в програмному коді в додатку А; менше деталей - на блок-
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схемах з рис.3.15, 3.16; коротко з ключовими кроками - в наступному текстовому 

описі.  
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Реалізація алгоритму оптимізації мурашиної колонії (рис.3.15): 

а) Ініціалізація змінних, матриці феромонів та матриці переходу.  

б) В методі iterate(): 

1) почати рух мурах, розмістивши їх у локаціях випадково в методі 

newTravel(). 

2) обрати нове місце призначення для мурахи, при цьому є шанс знову 

обрати випадкове місце в методі selectCity(); 

3) в загальному випадку відбувається розрахунок ймовірності в методі 

calcProbabilities() за математичною формулою; 

4) відбувається переміщення мурахи в нове місто в методі visit(). 

в) Оновлення феромонів на ребрах в методі updatePheromone():  

1) випаровування феромонів, тобто множення на коефіцієнт 0.5; 

2) додавання феромонів до ребра, по якому пройшли мурахи. Чим 

більше мурах та чим коротша дорога – тим більше феромонів. 

г) Знайти найкоротший шлях серед всіх мурах в методі updateBest(). 

Реалізація алгоритму Дейкстри, яка базується на описі в тезах [20] (рис.3.16): 

а) Отримуємо матрицю вершин та дистанцій між локаціями в якості 

вхідних даних; створюємо клас Дейкстри і заповнюємо даними з 

матриці. 

б) Починаємо алгоритм, вказавши початкову вершину і кінцеву: 

1) запускаємо цикл, поки черга з пріоритетом (pq) не закінчилась; 

2) позначаємо вершину як відвідану і розглядаємо доступні ребра; 

3) в циклі з всіх можливих шляхів розглядаємо лише не викреслені до 

цього вершини; обчислюємо дистанцію; порівнюємо та записуємо, 

якщо вона менше попередньої. 

4) дійшовши до кінцевої вершини, закінчуємо алгоритм та повертаємо 

масив, в якому вказані вершини для найкоротшого шляху. 

в) Після закінчення алгоритму використовуємо знайдені вершини для 

редагування списку локацій та будуємо маршрут з допомогою Google 

API. 
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Схеми з рис. 3.1-3.2, 3.5-3.16 були побудовані в редакторі діаграм  

Draw.io [21]. 
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Рисунок 3.15 – Алгоритм оптимізації мурашиної колонії в програмному коді 
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Рисунок 3.16 – Алгоритм Дейкстри в програмному коді 
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3.4  Тестування та запуск 

Для тестування мобільного додатку необхідно було переглянути програму 

на різних пристроях на операційній системі Android. Для цього було використано 

середовище розробки Android Studio та його функціонал (емулятор девайсів). При 

тестуванні ПЗ було виконано перегляд інтерфейсу та перевірка правильної роботи 

за логікою програми. 

При розробці мобільного додатку були накладені обмеження від Distance 

Matrix Google API, яке було використано. Як вказано в документації [22], при 

використанні даного ПЗ можна отримувати тільки обмежені дані. В програмному 

коді вони відповідають матриці максимум з 25 стовпців та 25 рядків, але сумарно 

максимум 100 елементів. Відповідно можна отримати дані не більше, ніж для 10 

пунктів призначення в одному маршруті, що відповідає матриці 10х10. Таким 

чином при тестуванні була виконана перевірка на випадок перевищення ліміту 

пунктів призначення та при виборі менше 3 точок (рис.3.17). 

  

Рис. 3.17 – Повідомлення при виборі більше 10 точок і менше 3 точок 

Для покращення зручності використання були додані повідомлення про те, 

що пункт призначення був доданий до списку (рис.3.18). 

 

Рис.3.18 – Повідомлення при додаванні пункту призначення 

Ці та інші проблеми були перевірені, вирішені та вказані в таблиці разом з 

алгоритмом тестування і його результатом (табл. 3.1). Такі записи під час 

тестування мають назви test cases – тестові випадки, тест-кейси, що включають в 
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себе назву, кроки, очікуваний та фактичні результати, статус кейсу, який показує, 

чи відповідає очікуваний результат фактичному. 
 

Таблиця 3.1 Тестові випадки 

N Назва Кроки Очікуваний 

результат 

Фактичний 

результат 

Статус 

1 Алгоритм 

АСО 

Обрати 5 точок 

Натиснути на кнопку 

алгоритму АСО 

Список локацій 

та побудований 

алгоритм 

Список локацій 

та побудований 

алгоритм 

pass 

2 Алгоритм 

Дейкстри 

Обрати 5 точок 

Натиснути на кнопку 

алгоритму Дейкстри 

Список локацій 

та побудований 

алгоритм 

Список локацій 

та побудований 

алгоритм 

pass 

3 Обрання 

менше 3 

точок 

Обрати 2 точки 

Перейти в список 

локацій 

Повідомлення 

про помилку 

Повідомлення 

про помилку 

pass 

4 Обрання 

більше 10 

точок 

Обрати 11 точок Повідомлення 

про помилку 

Повідомлення 

про помилку 

pass 

5 Повторне 

додавання 

тієї ж точки 

Додати точку 

Обрати її повторно 

Неможливість 

цього зробити 

Неможливість 

цього зробити 

pass 

6 Додавання 

локації з 

наявних на 

карті 

Обрати точку по кліку 

на наявну на карті 

Відображення 

в першу чергу 

назви локації, а 

не адреси 

Відображення в 

першу чергу 

назви локації, а 

не адреси 

pass 

7 Додавання 

локації з не 

наявних на 

карті 

Обрати точку по 

довгому кліку на карті 

Можливість 

додавання 

такої точки з 

відображенням 

лише адреси 

Можливість 

додавання такої 

точки з 

відображенням 

лише адреси 

pass 

 

 

Таким чином було протестовано мобільний додаток, всі знайдені помилки 

були виправлені, тестові випадки мають статус pass, тобто тестування успішно 

пройдено. Програма готова до запуску та використання користувачами. 

Щоб запустити мобільний додаток, необхідно мати:  

 пристрій з операційною системою Android; 

 версія операційної системи SDK - API 28. 

Демонстрація роботи мобільного додатку зображена на скріншотах екрану 

(рис. 3.19, 3.20).   
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Рисунок 3.19 – Додавання пунктів призначення та перегляд доданих локацій 

 

   
 

Рисунок 3.20 – Результат роботи мурашиного алгоритму та алгоритму Дейкстри 

 



 

ВИСНОВКИ 

В ході дипломної роботи було розглянуто та проаналізовано різні методи 

пошуку найкоротшого маршруту. Обґрунтовано актуальність вибраної теми 

дипломної роботи. При постановці завдання знайдено відомі аналогічні задачі, що 

мають різні рішення, зокрема розглядались задача комівояжера та задача про 

пошук найкоротшого шляху.  

Було розглянуто різні методи та обрано найкращі рішення для поставленої 

задачі, вивчено алгоритм оптимізації мурашиної колонії та алгоритм Дейкстри. 

Детально описано послідовність дій в обраних алгоритмах, підготовлено 

математичні формули. Описано технічні засоби для реалізації алгоритмів, а саме: 

середовище розробки мобільних додатків Android Studio, мову програмування 

Java, її синтаксис, порівняння з С/С++.  

Підготовлено послідовні кроки для розробки мобільного додатку. 

Поставлено функціональні вимоги, які були об’єднані в діаграмі використання 

UML. Спроектовано структуру мобільного додатку, що включає в себе основний 

функціонал, назви та кількість екранів, їх взаємодію. Розглянуто процес 

створення дизайну мобільних інтерфейсів, створено макети та графічні ресурси, а 

також побудовано діаграму взаємодії екранів.  

Побудовано діаграму класів, що відповідають за логіку програми та за 

взаємодію складових інтерфейсу. Створено схеми взаємодії класів в програмному 

коді, продемонстровано реалізацію алгоритмів в програмуванні, написано 

програмний код. Мобільний додаток був протестований та запущений. 

Результатом дипломної роботи став мобільний додаток на Android, що 

допомагає складати план подорожі за допомогою методів пошуку оптимального 

шляху – мурашиного алгоритма та алгоритма Дейкстри, реалізованих на мові Java 

в середовищі розробки Android Studio. 

При написанні дипломної роботи було використано науково-технічну 

літературу та електронні джерела інформації, загалом 22 посилання. Використано 

2 таблиці, 34 рисунки, 5 формул, 1 додаток.  
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