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застосовувати знання і мислити логічно, творчо підходити до вирішення поставлених 

завдань, проводити дослідження, створювати проекти і презентації підсумків власної роботи. 

При чому, діти дуже замотивовані, так як ходять на такі заняття добровільно і не втрачають 

інтерес. Такі додаткові заняття гарно впливають на вивчення шкільних наук, знання яких 

дуже важливе та необхідне в сучасному світі. Загалом робототехніка має дуже багато 

позитивних сторін та впливає на інтелектуальний розвиток школярів. 
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УДК 004.5 

Артем Жуков, Галина Козуб 

(Старобільськ, Україна) 

 

РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ ЗА ДОПОМОГОЮ  

МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ KOTLIN ТА СЕРВІСУ FIREBASE 
 

На підставі наукових та астрологічних закономірностей з'явилася можливість 

диференціювати сприятливі і несприятливі періоди часу за допомогою розробленого 

додатку, який послідовно виводить дані астрологічних розрахунків сприятливих днів для 

початку різних справ, таких, як влаштування на роботу, хірургічна операція, тощо. 

Стаття містить описання певних етапів розробки мобільного додатку, який відображає 

астрологічні розрахунки вдалих днів у зручному форматі.  

Ключові слова: Android Studio, Kotlin, Firebase, Android App Bundle, Google Play, JSON. 

 

On the basis of scientific and astrological patterns have an opportunity to differentiate the 

favorable and unfavorable periods of time with the developed application that sequentially outputs 

a data of astrological calculations favorable days to start a variety of cases, such as the apply for 

job, surgery, etc. The article contains a description of specific stages of the development of a mobile 

application that reflects astrological calculations of successful days in an easy-to-use format. 

Key words: Android Studio, Kotlin, Firebase, Android App Bundle, Google Play, JSON. 

 

З кожним днем збільшується число людей, бажаючих досягти успіху в будь-якій сфері 

життя, будь то кар'єра, особисте життя або вирішення побутових проблем. Науковими 

дослідженнями доведено, що біоритми людини добре співвідносяться з циклічною зміною 

місячних фаз. Використання правил елективної астрології, варто відзначити, є одним з 

найдавніших і перевірених способів значно поліпшити якість життя. З покоління в покоління 

астрологи відстежували всілякі астрологічні явища, виявляли закономірності і робили певні 

висновки. На підставі таких закономірностей з'явилася можливість диференціювати 
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сприятливі й несприятливі періоди часу, і таким чином, використовуючи наукові та 

астрологічні знання, застосувати їх у інтересах дослідження. 

Метою даного проекту є розробка Android - програми для вибору найбільш вдалого дня 

для початку різних справ. Ця програма отримала назву "Lucky Days - Lunar Calendar". Для 

реалізації проекту використано середовище розробки Android Studio, мову програмування 

Kotlin [1], мову розмітки XML і JSON (для зберігання астрологічних розрахунків).  

Розробка програми розділена на три частини: планування, проектування та публікація на 

Google Play. 

У додатку послідовно викладено астрологічні розрахунки сприятливих днів для початку 

різних справ, таких, як влаштування на роботу, реєстрація шлюбу, хірургічна операція, 

покупка нерухомості, автомобіля, одягу. Спеціально для жіночої аудиторії опубліковано 

Місячний календар стрижки волосся і дієти, а також багато іншого.  

Розрахунки [2], які використовуються у додатку, поділені на регіони в залежності від 

часового поясу: західна Європа (UTC -2…+1), східна Європа (UTC +2…+4), Азія (UTC 

+5…+12) та Америка (UTC -9…-3). 

Програма містить більше 30 категорій для вибору сприятливих днів, функції вибору 

регіону за часовим поясом, астрономічні календарі (затемнення, фази місяця), відображення 

даних у вигляді календаря або тексту, зручну навігацію по категоріях, зміну мови програми. 

При плануванні виконано поділ даних за категоріями, обрано способи зберігання даних 

(JSON) та визначено ідентифікатори для розділів і даних. 

Під час проектування проведено організацію структури проекту, розроблено інтерфейс 

програми, реалізовано отримання каталогів з даними з JSON і їх відображення, додаткові 

функції (зміна режиму відображення даних (текст або календар), астрономічні календарі), 

підключено оптимізатор коду R8 та сервіси Firebase (Analytics, Crashlytics) [3], додано 

рекламу AdMob (банер і міжсторінкова реклама). 

Для полегшення редагування збережених астрологічних даних написано алгоритм 

зчитування інформації о каталогах та даних з JSON файлу, без використання бази даних. 

Процес отримання каталогів з даними з JSON файлу поділено на три кроки: 

1. Для визначення типу “гілки” (“каталог” або “файл з даними”), використовується 

класс-адаптер BranchTypeAdapter та його функція deserialize: 

class BranchTypeAdapter : JsonSerializer<IBranch>, JsonDeserializer<IBranch> { 

 

private val className = "_class" 

private val data = "_data" 

private val fileClassKey = "FileBranch" 

 

override fun deserialize(json: JsonElement?, typeOfT: Type?,  

context: JsonDeserializationContext?) : IBranch { 

           

val jsonObject = json?.asJsonObject 

 

return context!!.deserialize(jsonObject?.get(data), 

if (jsonObject?.get(className)?.asString == fileClassKey) 

FileBranch::class.java 

else 

DirBranch::class.java) 

} 

} 

2. Для роботи з JSON файлами використовується властивість, яка створює та повертає 

об’єкт Gson з зареєстрованим адаптером BranchTypeAdapter: 

private val jsonForBranch: Gson by lazy { 

GsonBuilder().registerTypeAdapter(IBranch::class.java, 
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BranchTypeAdapter()).create() 

} 

3. Останнім кроком викликається функція, яка отримує об’єкт Gson, зчитує файл JSON з 

телефону, конвертує та повертає об’єкт з ієрархією каталогів та даних. 

fun readJson(context: Context, file: String) : DirBranch { 

return jsonForBranch.fromJson((context.assets.open(file).bufferedReader().use {  

it.readText()  

}), IBranch::class.java) as DirBranch 

} 

Приклад JSON файлу: 

{ 

    "_class": "DirBranch", 

    "_data": { 

        "dir": { 

            "BUY": { 

                "_class": "DirBranch", 

                "_data": { 

                    "dir": { 

                        "CLOTHES": { 

                            "_class": "FileBranch", 

                            "_data": { 

                                "date": { 

                                    "date": { 

                                        "2019": { 

                                            "1": [30, 31], 

                                            "2": [18, 19], 

                                            "4": [7, 18, 22] 

                                        } 

... 

Проект зібрано за допомогою Android App Bundle (новий формат публікації додатків 

Google, який підтримує завантаження тільки необхідних для поточного пристрою частин 

застосування, таких як: файли локалізації, файли відображення інтерфейсу під різне 

розширення екранів, та ін.). 

Додаток опубліковано на Google Play [4], складено описи програми і намальовані 

preview-картинки. Планується адаптація інтерфейсу для планшетів та створення нового вікна 

для відображення інформації про вдалі дні поточного дня. Додаток знаходиться на стадії 

тестування та удосконалення. 
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