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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ДМ – Доказова медицина
ПМ – Програмний продукт
LabVIEW – Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench
ВП– віртуальний прилад
ВПП – підпрограма віртуального приладу
ЗІЗ-Засоби індивідуального захисту
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Доказова медицина (ДМ) - це технологія збору, узагальнення та аналізу
медичної інформації, яка дозволяє формулювати науково обґрунтовані рішення в
медицині. Тобто ДМ - це послідовне і свідоме застосування у веденні конкретних
пацієнтів тільки тих втручань, ефективність яких доведена в доброякісних
дослідженнях. Одним з найважливіших інструментів доброякісних досліджень
для ДМ є статистика. Відношення медиків до досягнень статистики нерідко
виступає в якості лакмусового папірця їхнього ставлення до ДМ в цілому.
Медична громадськість довго не бажала визнавати цих досягнень тому, що
статистика зменшувала значення клінічного мислення. Однак подальший
розвиток медицини та біології показав, що насправді статистика є найпотужнішим
інструментом цих наук.
Актуальністю є те ,що біомедичні дослідники – не математики і тому часто
помилково, через недостатню кваліфікацію, перевіряють умови застосування та
роблять статистичні висновки. Це в свою чергу може бути дуже небезпечно так,
як призначені ліки можуть не діяти або, навіть, бути смертельними. А вимоги до
поглиблення в статистичні технології неминуче ведуть до збитків у своїй
основній діяльності. Тому створення даної системи перевірки дадуть змогу
самостійно виконувати декотрі нескладні процедури у тих чи інших статистичних
пакетах.
Метою дипломної роботи є створення універсального віртуального
програмного продукту у середовищі LabVIEW, розрахованого на користувачів без
поглиблених математичних знань зі статистики.
Об’єктом дослідження є дослідження є

забезпечення біомедичних

дослідників програмним продуктом, що перевіряє та оброблює статистичні дані.
Предмет дослідження дослідження є автоматизація системи перевірки
статистичних гіпотез в біомедичних дослідженнях.
Для досягнення поставленої мети було сформульовано наступні задачі:
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а) ознайомлення з теоретичним матеріалом, необхідним для створення
програмного продукту;
б) формування

діаграми

Ганта,

розробка

ієрархічної

структури

програмного продукту;
в) програмна реалізація віртуальної лабораторної роботи у середовищі NI
LabVIEW , дизайну та інтерфейсу системи, тестування програмного
продукту та оформлення всієї супровідної документації;
Новизна

дипломної

роботи

аргументується

відсутністю

аналогів,

програмних продуктів.
Практична значимість пов’язана з поширенням можливостей проведення
важливих лабораторних робіт на навчальні заклади, що не мають потужної
виробничої матеріальної бази, а отже підвищенням якості освіти, з одночасним
залученням сучасних інформаційних технологій в навчальний процес.
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РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ
ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
1.1 Предмет і метод статистики

У науку термін статистика ввів німецький учений Готфрід Ахенваль в
1746 році, запропонувавши замінити назву курсу «Державознавство на
«Статистику», поклавши тим самим початок розвитку статистики як науки і
навчальної дисципліни. Незважаючи на це, статистичний облік вівся набагато
раніше: проводився перепис населення в Стародавньому Китаї, здійснювалося
порівняння військового потенціалу держав, вівся облік майна громадян в
Стародавньому Римі та ін.[1].
Біля витоків статистичної науки стояли 2 школи: німецька описова і
англійська школа політичних арифметиків.
Представники описової школи (Герман Конрінга, Готфрід Ахенваль, Август
Людвіг Шленцер) своїм завданням вважали опис пам'яток держави: території,
населення, клімату, політичного устрою, віросповідання, торгівлі тощо - без
аналізу закономірностей і зв'язків між явищами[2].
Представники школи політичних арифметиків (Вільям Петті, Джон Граунт,
Едмунд Галлей) своїм головним завданням вважали виявлення на основі великого
числа спостережень різних закономірностей і взаємозв'язків у досліджуваних
явищах.
Кожна школа розвивалася своїм шляхом, використовуючи свої методи в
дослідженнях, але предмет вивчення у них був загальний - держава, суспільство і,
зокрема, масові явища і процеси, що відбуваються в ньому. Статистика
сформувалася як наука в результаті синтезу державознавства і політичної
арифметики, причому від останньої вона взяла більше, оскільки статистика і в
даний час покликана виявляти насамперед різного роду закономірності в
досліджуваних явищах.
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Проте представники цих двох шкіл не дійшли до теоретичного узагальнення
практики обліково-статистичних робіт, до створення теорії статистики. Це
завдання було вирішене пізніше, в XIX столітті бельгійським вченим Адольфом
Кетле, який дав визначення предмета статистики, розкрив суть її методів.
Під впливом ідей Кетле виник третій напрямок статистичної науки - математикостатистичне, яке отримало свій розвиток в роботах таких вчених як:
англійці Френсіс Гальтон, Френсіс Еджворт, Карл Пірсон, Одні Дж. Юл,
Вільям Госсет, Рональд Фішер, Моріс Дж.Кендел, італієць Коррадо Джині,
росіяни

-

Олександр

Пафнутій

Львович

Михайлович

Чебишев,

Ляпунов,

Андрій

Олександр

Андрійович

Іванович

і

Марков,
Олександр

Олександрович Чупров та ін.
В даний час термін статистика вживається у значеннях 4:
 наука, що вивчає кількісну сторону масових явищ і процесів у
нерозривному зв'язку з їх якісним змістом - навчальний предмет у
вищих і середніх спеціальних навчальних закладів;
 сукупність цифрових відомостей, що характеризують стан масових
явищ і процесів суспільного життя; статистичні дані, представлені у
звітності підприємств, організацій, галузей економіки, а також
публікуються в збірниках, довідниках, періодичній пресі та в мережі
Інтернет, які є результатом статистичної роботи;
 галузь практичної діяльності («статистичний облік») зі збору,
обробки, аналізу і

публікації

масових цифрових даних

про

найрізноманітніші явища і процеси життя;
 якийсь параметр ряду випадкових величин, одержуваний за певним
алгоритмом з результатів спостережень, наприклад, статистичні
критерії (критичні статистики), що застосовуються при перевірці
різних гіпотез (гаданих тверджень) щодо природи або значень
окремих показників досліджуваних даних, особливостей їх розподілу
та ін.[3].
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Як і будь-яка інша наука, статистика має свій предмет і метод дослідження.
Статистика вивчає кількісну сторону масових суспільних явищ у нерозривному
зв'язку з їх якісною стороною або змістом, а також досліджує кількісне вираження
закономірностей суспільного розвитку в конкретних умовах місця і часу. Таке
вивчення ґрунтується на системі категорій (понять), що відображають найбільш
загальні й істотні властивості, ознаки, зв'язки і відносини предметів і явищ
об'єктивного світу.
Основні категорії, що використовуються у статистиці:
Статистична сукупність - безліч соціально-економічних об'єктів або явищ
суспільного життя, об'єднаних якісною основою, але відрізняються один від
одного окремими ознаками, тобто однорідних в одному відношенні, але
різнорідних в іншому[4]. Такі, наприклад, сукупність домогосподарств, сімей,
підприємств, фірм.
Одиниця сукупності - первинний елемент статистичної сукупності, є носієм
ознак і основою яке ведеться при обстеженні рахунку[5].
Ознака одиниці сукупності

- властивості одиниці сукупності, які

розрізняються способами їх вимірювання та іншими особливостями.[6]
Статистичний показник - поняття, що відображає кількісні характеристики
(розміри) або співвідношення ознак суспільних явищ. Статистичні показники
можна поділити на первинні (об'ємні) - характеризують або загальне число
одиниць сукупності (обсяг сукупності), або суму значень якої-небудь ознаки
(обсяг ознаки) і виражаються абсолютними величинами і вторинні (розрахункові)
- задаються на одиницю первинного показника і виражаються відносними і
середніми величинами.[7] Статистичні показники можуть бути плановими,
звітними і прогнозними.
Система статистичних показників - сукупність статистичних показників, яка
відображає взаємозв'язки, які об'єктивно існують між явищами.[8] Вона охоплює
всі сторони суспільного життя як на макро- , так і на мікрорівні. Зі зміною умов
життя

суспільства

змінюються

і

системи

статистичних

показників,

удосконалюється методологія їх розрахунку.
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Сукупність прийомів, користуючись якими статистика досліджує свій
предмет, становить метод статистики. Можна виділити 3 групи статистичних
методів (3 етапи статистичного дослідження):
Статистичне спостереження - науково організований збір відомостей, що
полягає в реєстрації тих чи інших фактів, ознак, що відносяться до кожної
одиниці досліджуваної сукупності[9];
Зведення і угруповання - обробка зібраних первинних даних, що включає їх
угруповання, узагальнення та оформлення в таблицях;
Статистичний

аналіз

-

на

основі

підсумкових

даних

зведення

розраховуються різні узагальнюючі показники у вигляді середніх і відносних
величин, виявляються певні закономірності в розподілах, динаміці показників
[10].
Таким чином, будь-яке закінчене статистичне дослідження проходить в 3
етапи, між якими, зрозуміло, можуть бути перерви в часі.
1.2 Статистичні критерії
Статистичний

критерій

—

строге

математичне

правило,

за

яким

приймається або відкидається та або інша статистична гіпотеза. Побудовою
критерію є вибір відповідної функції від результатів спостережень (ряду
емпірично набутих значень ознаки), яка служить для виявлення міри розбіжності
між емпіричними значеннями і гіпотетичними[11].
1.2.1 Метод множинних порівнянь Шеффе
Метод множинних порівнянь Шеффе - це модифікація t-критерію
Cтьюдента. Це параметричний тест, який виявляє наявність статистично
значущих відмінностей між середніми для нормально розподілених зв'язкових
груп на основі дисперсійного аналізу. Обсяги вибірок можуть відрізнятися.
Нульова гіпотеза припускає, що вибірки б'ються на дві групи з рівними
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середніми.[12] Метод Шеффе використовує лінійні комбінації середніх по
вибірках, в той час як метод Тьюки-Крамера розглядає тільки попарні порівняння.
Маємо

вибірок

,об’ємом

кожна,де

Нульова гіпотеза

,
де

(1.1)
,
- середнє арифметичне в групі с номером .
Алгоритм перевірки критерію :

1. Впорядкувати вибірки по зростанню середніх значень
2. Задати
Статистика критерію Шеффе:
Вводимо статистику

(1.2)

где

- внутрішньогруппова дисперсія,

(1.3)
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1.2.2 Критерій Краскела-Уолліса
Критерій Краскела-Уолліса - це непараметрична альтернатива одномірному
(міжгрупповому) дисперсійному аналізу. Він використовується для порівняння
двох

або більше вибірок, і перевіряє нульові гіпотези, згідно з якими різні

вибірки були взяті з одного і того ж розподілу, або з розподілів з однаковими
медіанами[13].
Таким чином, інтерпретація критерію Краскела-Уолліса в основному схожа
з параметричним одновимірним дисперсійним аналізом, за винятком того, що цей
критерій заснований швидше на ранги, ніж на середніх. Цей непараметричний
критерій - розширення двухвибіркового критерію Вілкоксона рангових сум. При
нульовій гіпотезі відсутності відмінностей у розподілах між групами суми рангів
у кожній з k груп повинні бути порівнянні після врахування будь-яких
відмінностей в розмірі вибірки.
1.Визначити нульову і альтернативну гіпотези.
H0 : Кожна група має однаковий розподіл величин в популяції.
H1 : Кожна група не має однаковий розподілу величин в популяції.
2.Відібрати необхідні дані з двох взаємопов'язаних вибірок.
3.Обчислити величину статистики критерію, що відповідає,
Розставте всі n значень і розрахуйте суму рангів у кожній з груп: ці суми
R1-Rk. Статистика критерію (яка повинна бути модифікована, якщо є багато
пов'язаних значень) виражається формулою:

(1.4)
4.Порівняти значення статистики F-критерію зі значенням з відомого
розподілу ймовірності.
5.Інтерпретувати величину р і результати.
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1.3. Висновки до розділу 1
Проаналізувавши статистичні критерії та методи, було визначено, що для
даного завдання доцільно використовувати критерії Шеффе та Краскела-Уолліса.
Адже, критерій Краскела-Уолліса - це непараметрична альтернатива одномірному
(міжгрупповому) дисперсійному аналізу. Він використовується для порівняння
двох

або більше вибірок, і перевіряє нульові гіпотези, згідно з якими різні

вибірки були взяті з одного і того ж розподілу, або з розподілів з однаковими
медіанами, а метод множинних порівнянь Шеффе – це параметричний тест, який
виявляє наявність статистично значущих відмінностей між середніми для
нормально розподілених зв'язкових груп на основі дисперсійного аналізу. Отже,
саме вони необхідні для створення програмного продукту.
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РОЗДІЛ 2 Середовище програмування LabVIEW – основні поняття
2.1 Що таке LabVIEW?
LabVIEW - це програма, створена для відтворення експерименту за
допомогою комп'ютера. Її використовує безліч вчених та інженерів у всьому світі.
Labview надає можливість працювати з чисельними, двійковими, строковими
даними, а також з групами і масивами. Крім того існує можливість виведення
результату у вигляді графіка, тобто побудови графіків різних функцій[14].
Середньостатистичний користувач LabVIEW - інженер, вчений, котрий розробляє
реальну комп'ютерну систему введення / виводу і обробки сигналів різної
природи (температура, звук, відео або їх моделі.), Людина, яка не може собі
дозволити (або не хоче) занурюватися в тонкощі програмування для сучасних
32-х розрядних операційних систем. Коли конфігурація і функціональна схема
системи визначені, питання рутинного програмування стає найчастіше каменем
спотикання і головним гальмом в роботі.
Рішення проблеми - засіб програмування, яким може скористатися будь-яка
людина, знайомий з функціональними блок-діаграмами, а не тільки програміст гуру. Саме таким інструментом і став LabVIEW для десятків тисяч користувачів у
всьому світі. Більше десяти років тому National Instruments запропонувала і
запатентувала новий, графічний мову програмування «G». Оперуючи знайомими
поняттями: функціональний блок, з'єднання, діаграма, інженер швидко і, що дуже
важливо наочно, вирішує поставлене завдання, не заглиблюючись в нетрі
програмування. За найбільш обережними оцінками у розробників на LabVIEW
терміни виконання робіт скорочуються як мінімум в 4-10 разів. Якщо при цьому
взяти до уваги, що в LabVIEW компілює графічні картинки (блок-діаграми) в
машинний код, що забезпечує високу швидкість виконання програм, то
популярність такого рішення стає зрозуміла.
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Належну надійність забезпечує широке використання готових (значить тисячі
разів перевірених іншими програмістами) програмних модулів. Це драйвера
пристроїв введення / виводу сигналів, повний набір математики від елементарної
арифметики до складної обробки сигналів, індикатори, перемикачі та графіки на
лицьовій панелі, функції для роботи з масивами і складними структурами даних,
функції мережевого взаємодії та ін.
2.2 Основні складові
2.2.1 Передня панель та блок-діаграма

Рисунок 2.1
Створення програм в графічному середовищі програмування LabVIEW
проводиться у двох вікнах:
 Front Panel (передня панель);
 Block Diagram (блок-діаграма).
На

передній

панелі

розробляється

зовнішній

вигляд

майбутнього

віртуального приладу (всі програми розроблені на LabVIEW називаються (Virtual
Instruments ). На ній створюються елементи управління і відображення, які є
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інтерактивними засобами введення і виведення даних цього віртуального
приладу.
Елементи управління (Controls) - кнопки та інші пристрої введення даних.
Елементи відображення (Indicators) - графіки, світлодіоди та інші
індикатори.
Елементи управління моделюють пристрої введення даних і передають дані
на блок-діаграму ВП. Елементи відображення моделюють пристрої виводу та
відтворення даних, які отримує або генерує блок-діаграма (рис.2.1.).
На блок-діаграмі розробляється вихідний код майбутнього віртуального
приладу. На відміну від класичних мов програмування, таких як Сі, Паскаль,
вихідний код LabVIEW являє собою блок-діаграму, де всі команди, оператори
циклів і порівняння зображуються графічними позначеннями. Блок-діаграма
складається з
вузлів, терміналів і провідників даних (рис.2.1.).
Вузли (Node) (рис.1) - це об'єкти на блок-діаграмі, які мають одне або
більше полів вводу / виводу даних і виконують алгоритмічні операції
віртуального приладу. Вони аналогічні операторам, функціям і підпрограм
текстових мов програмування. Вузли включають в себе функції , підпрограми
(SubVI) і cтруктури. Підпрограма - віртуальний прилад(ВПП) , який можна
використовувати

на

блок-діаграмі

іншого

ВП

в

якості

підпрограми.

Структури (Strucures) - це елементи управління процесом, такі як структура
Послідовності (Flat sequence), структура Варіанта (Case), цикл по умові (While) і
т.д.
Об'єкти передньої

панелі на блок-діаграмі відображаються у вигляді

терміналів даних (Data terminals) (рис.2.1.). Термінали даних забезпечують обмін
даними між передньою панеллю і блок-діаграмою. Розрізняють термінали даних
наступних типів: термінали управління і відображення даних, термінали вузлів.
Термінали управління і відображення відносяться до засобів управління і
відображення даних на передній панелі. Дані, введені в елементи управління на
лицьовій панелі, надходять на блок-діаграму через термінали управління.
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Дані між об'єктами блок-діаграми передаються по з'єднувальним лініях - по
провідникам даних (Wires) (рис.2.1.). Провідник даних аналогічний змінним в
текстових мовах програмування. Кожен провідник даних має єдине джерело
даних, але може передавати їх до багатьох функцій. Провідники даних
розрізняються кольором, стилем і товщиною лінії, залежно від типу переданих
даних.
У середовищі LabVIEW об'єкти з'єднуються провідниками даних після їх
приміщення на блок-діаграму.
Запустимо графічне середовище розробника програмного забезпечення
національної інструменти LabVIEW 7.1. У вікні виберемо розділ Blank VI
(порожній віртуальний прилад). Після чого відкриються два вікна (рис.2.1.):
передня панель (передня панель) і блок-діаграма .
Перемикатися між вікнами можна кількома способами:
 клікнувши мишкою по відповідному вікну;
 комбінацією клавіш <Ctrl> <E>
Ряд

кнопок,

розташований

під

головним

меню,

називається

інструментальною панеллю.
Кнопка одноразового запуску Run - запускає віртуальний прилад.
Кнопка безперервного запуску Run Continuously - віртуальний прилад
виконується багаторазово до моменту примусової зупинки.
Під час виконання віртуальний прилад активується кнопка Abort
Execution. виконання. Ця кнопка використовується для негайної
зупинки виконання віртуального приладу.
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2.2.2 Палітра елементів управління і індикаторів

Рисунок 2.2
Для розміщення елементів управління і відображення даних на передню
панель використовується палітра елементів управління і відображення (рис.2.2).
Палітра елементів управління і відображення доступна тільки з передньої панелі.
Для виведення палітри на екран слід натиснути правою кнопкою миші в робочому
просторі передньої панелі.
2.2.3 Палітра функцій

Рисунок 2.3
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Як було сказано раніше на блоці - діаграм розробляється вихідний текст
програми.
Для цього використовується палітра функцій (Functions pallete). Для
виведення палітри на екран слід натиснути правою кнопкою миші в робочому
просторі блоку-діаграм.
2.2.4 Палітра інструментів

Рисунок 2.4.
Створювати, змінювати і налагоджувати ВП можна, використовуючи
палітру інструментів (Tools Palette ). Палітра інструментів доступна як на
лицьовій панелі, так і на блок-діаграмі.
Палітра інструментів викликається одночасним натисканням клавіші
<Shift> і правої клавіші миші.
2.3. Цикли
Для виконання програми або її частини певну кількість разів або поки
не виконається якась умова, наприклад, натискання кнопки Stop, в LabVIEW,
використовуються цикли.
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2.3.1 Цикли за Умовою (While)
Цикл за умовою (While) аналогічний циклу While, що використовується у
текстовій мові програмування С, виконує багаторазове повторення операції над
потоком даних, поки не виконається логічне умова виходу. Цикл While
розташований на палітрі функцій в розділі Структури (ProgrammingStructures).
Після того як цикл знайдений і обраний на палітрі функцій, слід за допомогою
курсору змінити проміжні кордони структури для виділення частини блокдіаграми, яку необхідно помістити в цикл. Після відпускання кнопки миші,
виділена область блок-діаграми поміщається в тіло циклу.
Додавання об'єктів блок-діаграми в тіло циклу здійснюється приміщенням або
перетягуванням об'єкта.
Блок-діаграма циклу за умовою (While) виконується до тих пір, поки не
виконається умова виходу. За замовчуванням, термінал умови виходу вказує, що
цикл буде виконуватися до надходження на термінал значення БРЕХНЯ (FALSE).
У цьому випадку термінал умови виходу називається терміналом «Продовження
Якщо Істина (Continue If True)».

Рисунок 2.5. Блок-діаграма і лицева панель програми з циклом While.
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2.3.2. Цикл із фіксованим числом інтерацій (For)
Цикл з фіксованим числом ітерацій (For) виконує повторювані операції над
потоком даних певну кількість разів. Цикл з фіксованим числом ітерацій
(For), розташований на палітрі функцій в розділі ProgrammingStructures.
Значення, присвоєне терміналу максимального числа ітерацій «N» циклу визначає
максимальне кількість повторень операцій над потоком даних. Термінал
лічильника ітерацій «i» містить кількість виконаних ітерацій. Початкове значення
лічильника ітерацій завжди дорівнює нулю.
Цикл з фіксованим числом ітерацій (For) відрізняється від циклу за умовою
(While) тим, що завершує роботу, виконавши задане максимальне число ітерацій
«N». Цикл за Умовою (While) завершує роботу після виконання заданої умови
виходу з циклу.
Приклад циклу for:

.

Рисунок.2.6. Блок-діаграма і лицева панель програми з циклом For.
Програма (рис. 2.6.), також як і попередня, збільшує значення індикатора
Numeric з 0 до 9 з кроком в 1 і з інтервалом в одну секунду.
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2.4 Масиви
Масиви об'єднують групу елементів одного типу даних. Масиви елементів
можуть мати різну розмірність. Елементами масиву називають групу об'єктів, що
складають даний масив. Розмірність масиву це сукупність стовпців (довжина) і
рядків (висота). Глибина - загальна кількість елементів в масиві. Масив може мати
одну і більше розмірностей, до 231 елементів в кожному напрямку, наскільки
дозволяє оперативна пам'ять.
Дані, що складають масив, можуть бути будь-якого типу: цілочисельного,
логічного,строкового (integer, Boolean, string).
Масиви зручно використовувати при роботі з групами даних одного типу і
при накопиченні даних після повторюваних обчислень. Масиви ідеально
підходять для зберігання даних, накопичених під час роботи циклів, при цьому
одна ітерація циклу створює один елемент масиву.
Всі

елементи

масиву

впорядковані.

Кожному

елементу

масиву

привласнений індекс, що забезпечує легкий до нього доступ. Індекс першого
елемента масиву завжди 0. Таким чином, індекси масиву знаходяться в діапазоні
від 0 до N-1, де N - число елементів в масиві. Наприклад, для N = 10, індекс
знаходиться в межах від 0 до 9.
2.4.1 Створення масиву елементів управління і відображення
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Рисунок 2.7. Масив числових елементів управління
Для створення масиву елементів управління або відображення, як показано
на прикладі,необхідно вибрати його шаблон з палітри елементів (Controls) у
розділі «Масиви, Матриці і Кластери » («Modern»«Array, Matrix & Cluster»),
помістити його на лицьову панель. Потім помістити в шаблон масиву елемент
управління або відображення. Якщо проводиться спроба помістити в шаблон
масиву такий елемент керування або відображення, як двокоординатний графік
осциллограмм (XY graph), то розмістити такий елемент не вдасться.
Помістити

об'єкт в шаблон

масиву слід

до

того, як

він буде

використовуватися на блок-діаграмі. Інакше на блок-діаграмі шаблон масиву не
буде ініціалізований.
2.4.2. Двовимірні масиви

Рисунок 2.8. Двовимірний масив числових елементів керування
Двовимірний (2D) масив зберігає елементи у вигляді матриці. Таким чином,
для розміщення елемента потрібно вказати індекси стовпчика і рядка. На
ілюстрації показаний двовимірний масив, що складається з 2 стовпців (довжина) і
3 рядків (висота). Кількість елементів у масиві (Глибина) - 6 ( 23=6)
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Для додавання масиву розмірності необхідно натиснути правою кнопкою
миші на елементі індексу і вибрати з контекстного меню пункт Додати
Розмірність (Add Dimension). Також для додавання розмірності можна
використовувати інструмент ПЕРЕМІЩЕННЯ (<стрілка>), змінивши розмір
елемента індексу.
2.5. Висновки до розділу 2
Вивчивши графічне програмне середовище LabVIEW та особливості його
використання, було визначено, що дана програма як найкраще реалізуватиме
поставлені цілі роботи. Програмне середовище LabVIEW, створене для
відтворення експерименту за допомогою комп'ютера, оперуючи знайомими
поняттями:
дуже

функціональний блок, з'єднання, діаграма,інженер швидко і, що
важливо

наочно,

вирішує

поставлене
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РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
3.1 Структура розподілу робіт
3.1.1 Діаграма Ганта

Таблиця з описанням: завдань, дат, терміну реалізації, виконавців (рис. 3.1).

Рисунок 3.1 – Таблиця завдань
Діаграма Ганта представляє собою стан виконання роботи (рис. 3.2) [15,16].

Рисунок 3.2 – Діаграма Ганта
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3.2 Мета та призначення розробки
3.2.1 Мета розробки програмного продукту

Метою розробки даного програмного продукту є зручність та полегшення
роботи і сприйняття студентом необхідного матеріалу з курсу «Технологія
створення програмних продуктів», а також полегшення роботи біодослідника..
Метою прикладної частини роботи є набуття знань при опрацюванні
відповідної літератури, аналіз якої проводиться за для написання програмного
продукту.

3.2.2 Призначення розробки програмного продукту

Програмний продукт розробляється для учбового процесу, вивчення курсу
«Технологія створення програмного продукту», яка допоможе освоїти та здобути
необхідні знання студенту й одночасно – викладачу при перевірці засвоєних знань
студента.Другим призначенням є полегшення роботи біодослінкика.
3.3 Модель життєвого циклу

Для розробки програмного продукту була вибрана інкрементна модель
життєвого циклу, оскільки вона є дуже зручною в реалізації. При виборі моделі
життєвого циклу було заплановано, що перша створена проміжна версія
програмного продукту реалізує частину вимог, в наступну версію додадуться
додаткові вимоги і так до тих пір, поки не будуть остаточно реалізовані всі
вимоги та вирішені завдання розробки програмного продукту, тобто вона
дозволяє підвищувати та вдосконалювати функціональні можливості.
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Інкрементна модель життєвого циклу зручна для «новачків» в сфері
створення програмних продуктів, оскільки дозволяє максимально знизити ризики,
швидко та якісно реалізувати певні можливості за рахунок створення проміжної
версії програмного продукту, а головне – створювати програмний продукт лише
одному розробнику [17].

3.4 Вимоги до програмного продукту
3.4.1 Основні вимоги

Вимоги, сформовані перед початком розробки:
 постановка задачі, збір та аналіз вимог;
 аналіз функціональної частини;
 розробка модулів програми у середовищі NI LabVIEW 7.1;
 об’єднання модулів в одну програму;
 дизайн системи та розробка інтерфейсу;
 проведення тестування програмного продукту;
 розробка та підготовка документації.

3.4.2 Структурні та функціональні вимоги
3.4.2.1 Вимоги до функціональних характеристик

Програма повинна забезпечувати виконання перерахованих нижче функцій:
а) порівняння двох і більше вибірок за середнім значенням;
б) відображення перехідних процесів;
в) аналіз n вибірок ;
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3.4.2.2 Вимоги до надійності

Надійність є одним з найважливіших показників сучасної техніки. Техніка
може бути ефективною лише при умові, якщо вона має високу надійність. Були
висунуті вимоги функціонування, якості, ефективності, безпечності та готовності
програмного продукту, що мають підтримуватись таким організаційно-технічним
забезпеченням:
а) використання ліцензійного програмного забезпечення;
б) регулярний огляд та підтримання програмного продукту спеціалістом;
в) безперебійне постачання струму.
Час відновлення роботи програми після відмови, котрий викликаний збоєм
електропостачання або ж пошкодження кабелю електропостачання технічних
засобів, але аж ні як не в несправному функціонуванні програмного продукту,
повинен не перевищувати 1-ї години при умові дотримання правил експлуатації
технічних та програмних засобів.

3.4.2.3 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

Вимоги сумісності щодо інформаційних і програмних складових:
 програма реалізована в NI LabVIEW 7.1;
 код написаний на мові G реалізується засобами LabVIEW;
 системні програмні засоби, котрі використовуються програмним
продуктом, повинні мати ліцензійною XP/7;
 вимоги до захисту інформації і програм не висуваються.

ІМ11.06.1300.1118.ПЗ
Змін.. Лист
.

№ докум.

Підпис

Дата

Лист
32

3.5 Стадії та етапи розробки
3.5.2 Стадії розробки

Згідно з обраною моделлю життєвого циклу розробка даного програмного
продукту повинна бути проведена п’ять стадій:
 постановка задачі;
 збір та аналіз вимог;
 безпосередня розробка програмного продукту;
 проведення тестування програмного продукту;
 розробка та підготовка документації.

3.5.3 Етапи розробки

При

створенні

концепції

аналізується

розглянута

література,

систематизуються отримані знання та застосовуються при виборі методів для
рішення поставлених задач.
Проектування

архітектури

полягає

в

створенні

дизайну

програми,

особливий акцент робиться на інтерфейс користувача. Плануються етапи
безпосередньої реалізації:
а) написання модулів програми;
б) об’єднання модулів;
в) формування інтерфейсу та дизайну програмного продукту;
г) тестування програмного продукту;
д) доопрацювання та виправлення помилок.
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3.6 Ієрархічна структура програмного продукту

Ієрархічна структура – структура з вертикальною формою управління
(контролю) пов’язаними між собою елементами, складовими програмного
продукту, котрі його формують (рис. 3.3) [18]. Зв'язки між її елементами
утворюють деревоподібну структуру у якій вихідні елементи породжують інші
елементи, причому ці елементи в свою чергу породжують наступні елементи і т.д.

Рисунок 3.3 – Ієрархічна структура програмного продукту

3.7 Опис вихідного коду алгоритмів

На рис. 3.4 зображений увесь код алгоритму реалізований на мові G.
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Рисунок 3.4 – Код програмного продукту
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Увесь код взятий в рамку основного циклу, який припиняє роботу при
натисненні кнопки «Стоп». Друга за розміром рамка відповідає циклу кнопки
«Пуск», й лише тоді програма розпочне свою роботу, коли буде натиснута
відповідна кнопка.
На рис. 3.5 червоним кольором обведена частина коду, котра відповідає за
ініціалізацію температури. Синім кольором позначений код, який здійснює
завантаження основного шаблону, значення обведені зеленим відтінком –
параметри додаткових шаблонів.

Рисунок 3.5 – Частина основного коду
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Рис. 3.6 зображує таблицю значень, котра містить в першому стовпці
числове значення кольору додаткових шаблонів. Другий стовпець вміщує
значення швидкостей, які відповідають кольорам в сусідніх комірках. Отже, при
виборі одного з додаткових шаблонів певного кольору, на графіку нагрівання
(охолодження) буде відображатись перехідний процес із відповідною швидкістю з
таблиці.

Рисунок 3.6 – Таблиця колір-швидкість
Рис. 3.7 ілюструє частину коду, що відповідає за перевірку відповідей даних
користувачем при вирішенні тестової роботи та, власне, формує тест підтягуючи
відповідні дані під час виконання основного алгоритму.
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Рисунок 3.7 – Перевірка відповідей
Алгоритм, котрий відповідає за аналіз та пошук кольору додаткових
шаблонів, для відображення перехідних процесів та реалізації тестової роботи,
зображений на рис. 3.8. Алгоритм аналізує інформацію записану в таблиці коліршвидкість та інформацію про попередній крок зовнішнього циклу.

Рисунок 3.8 – Алгоритм розпізнавання кольору
На рис. 3.9 зображена частина коду, що виконує формування результату
проходження тестової роботи в якості діалогового вікна, котре з’являється
наприкінці завершення виконання лабораторної роботи і несе в собі інформацію
про кількість та відсоток правильних відповідей.
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Рисунок.3.9 – Результат
Зона обведена зеленою лінією відповідає за завантаження та вибір
відповідного додаткового шаблону й ініціалізацію зеленої точки на діаграмі
станів. Червоним кольором обведений код, що відображає температурну шкалу.
Область

обведена

чорним

кольором

–

умова

завершення

нагрівання

(охолодження), синя область – кнопка «Нагрівання / Охолодження». Код
позначений жовтим реалізує відображення графіку нагрівання та охолодження.
Рожевим відтінком позначена область коду, котра відповідає паузі, необхідній для
відповіді користувача при проходженні тесту.
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Рисунок 3.10 – Частина основного коду
Рис. 3.11 відображає процес збереження даних про проходження віртуальної
лабораторної роботи.
Червоним позначена область коду, що зберігає графік нагрівання та
охолодження в форматі зображення bmp, у теку з програмним продуктом.
Синім кольором позначена область коду, що зберігає файл з результатами
проходження тесту та значенням початкової концентрації вуглецю, у форматі txt,
в теку з програмним продуктом.
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Рисунок 3.11 – Збереження результатів

3.8 Інструкція програміста
3.8.1 Призначення і умови використання програмного продукту

Призначення програмного продукту полягає у наданні студенту можливості
отримання

відповідних

знань,

із-за

неможливості

проведення

реальної

лабораторної роботи, та допомагає викладачу оцінити вміння студента та
засвоєний ним матеріал.
Програма повинна забезпечувати виконання перерахованих нижче функцій:
 запуск та зупинка програми;
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 введення першої вибірки;
 введення другої вибірки;
 введення n вибірки ;
 online-моніторинг вибірок;
 проходження тесту;
 сповіщення про результати тесту, після виконання роботи;
Умови, необхідні для функціонування програмного продукту:
 IВМ-сумісний комп’ютер (підтримує NI LabVIEW 7.1);
 процесор: Pentium IV 2048 МГц;
 оперативна пам`ять: 1024 MБ ОЗУ;
 місце на HDD: 1500 МБ;
 операційна система: Windows XP/7;
 відео карта: DirectХ9-сумісна відео карта 512 MБ;
 тип системи: 64х/86х розрядна;
 монітор;
 периферійні пристрої для персонального комп’ютера.

3.8.3 Вхідні і вихідні дані

Вхідні дані:
 перша вибірка;
 друга вибірка;
 третя вибірка;
 введення назв.
Вихідні дані:
 результат порівняння вибірок;
 результати проходження тесту (txt-file).
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Висновки

У даному розділі були розглянуті нюанси та необхідний матеріал для
безпосереднього створення програмного продукту.
Сформована структура розподілу робіт – діаграма Ганта, описані мета
створення та призначення програмного продукту, обґрунтований вибір життєвого
циклу, сформовані вимоги до програмного продукту, а також стадії та етапи.
Розроблений блок діаграм за допомогою програми Microsoft Visio:
 ієрархічна структура програмного продукту;
Програма реалізована та протестована у середовищі

NI LabVIEW 7.1,

додається інструкція програміста та описання коду на мові G.
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РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ
Вступ
У дипломному проекті розроблено програмний продукт з біомедичної
статистики , тому у даному розділі розглянуто шкідливі виробничі фактори,
потенційні небезпеки, тощо при роботі з програмним продуктом.
Об’єктом

опрацювання

та

виконання

розділу «Охорони

праці»

є

використання в учбовому процесі програмного продукту, в ролі складової
віртуальної лабораторної роботи дисципліни «Технологія створення програмних
продуктів», розробленого в програмному середовищі NI LabVIEW 7.1. тому
була обрана аудиторія 5-07.(рисунок 4.1)
4.1 Характеристика аудиторії 5-07
План аудиторії, її характеристика та оснащеність представлені на рис. 4.1, в
табл.4.1- 4.2.
Таблиця 4.1 – Характеристика аудиторії
Параметри
Розміри приміщення
Кількість працюючих
Площа аудиторії

Кількісна і візуальна характеристика
7000мм × 6000мм × 3475мм
16 чол.
7,00 × 6,00 - 2,00 × 2,525 = 36,95м2

Таблиця 4.2 – Оснащеність аудиторії
Назва обладнання
№
1

Персональний комп’ютер

2
3

Монітор комп’ютера
Світильники

4

Кондиціонер

Марка обладнання
Intel Pentium 2117U
(1.8 ГГц) / 300 Вт
Sync Master 759 DF17"
Osram L 36W/765,
ЛД 40
LG X 09 EHC,
Standard, 9 кБТЕ/ч, 1
Ф/220-240 В/50 Гц

Кількість, Позиція
шт
на схемі
13

1

13
5

2
3

2

4
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Стілець
Стіл кутовий
Стіл великий
Стіл малий
Дошка
Вікно
Двері
Смітник
Вогнегасник

5
6
7
8
9
10
11
12
13

ОУ-5

18
1
6
3
1
2
1
1
1

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Рисунок 4.1 – План аудиторії 5-07
4.2 Оцінка потенційних небезпек і шкідливих виробничих факторів
Визначено небезпечні і шкідливі виробничі фактори в кабінеті, що
дозволять виявити небезпеки та розробити заходи по покращенню (нормалізації)
умов праці (табл.4.3).
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Таблиця 4.3 – Небезпечні і шкідливі виробничі фактори
Небезпечні і шкідливі виробничі фактори
Фізичні
Хімічні
1. Освітлення
2. Електронебезпека
3. Підвищений рівень випромінювань(екран)
4.Пожежонебезпека

Психофізичні
-

4.2.1 Мікроклімат
У даному приміщенні забезпечуються необхідні параметри мікроклімату
(табл. 4.4).
Таблиця 4.4 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні
№
1
2
3
4

Джерело зміни показників
мікроклімату
Нагрівання комп’ютерної
техніки
Висока температура
повітря зовні (на вулиці)
Низька температура
повітря зовні (на вулиці)
Протяги

Наслідок
Нагрівання відео приборів, процесора комп’ютера та вихід зі
строю
Напруженість та зменшеність працездатності студнтів
Некомфортні умови праці для студентів
Захворювання студентів.

У таблиці 4.5 розроблено заходи для того, щоб нормалізувати умови
мікроклімату в приміщення.
Таблиця 4.5 – Заходи для нормалізації показників мікроклімату
№
Заходи
1 Технічні
в обл.
в прим т.п.р
х.п.р
2

Організаційні

3

ЗІЗ

Реалізація
Вмонтована система охолодження
два кондиціонери (LG X 09 EHC)
центральне водяне опалення, два чавунних радіатори, що
складаються разом з 15 секцій
Розміщення елементів обладнання ефективно для вентиляції і
кондиціювання
Одяг відповідний до температури і пори року

4.2.2 Освітлення
У запроектованому кабінеті присутнє природне та штучне освітлення.
Природне освітлення здійснюється двома вікнами,що виходять на схід,а
штучне – світильниками.
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Таблиця 4.6 – Джерела небезпеки пов’язані із освітленням
№
1
2
3

Джерело небезпеки
Недостатнє місцеве освітлення
Підвищена яскравість світла
Неправильне налаштування яскравості
моніторів

Наслідок
Перенапруження і як наслідок порушення
зору, зниження рівня працездатності

У таблиці 4.7 наведено заходи для того, щоб нормалізувати освітлення –
загальне, місцеве.
Таблиця 4.7 – Заходи уникнення наслідків ненормованого освітлення

Технічні
заходи

Вид заходу
У технологічному
обладнанні
У приміщенні

Засоби подолання небезпеки
Використання матових моніторів для ПК
Природне освітлення – бокове, 2 вікна на схід.
Штучне освітлення – комбіноване (2 світильника по дві
лампи Т8, P = 36 (Вт)

Організаційні заходи
Засоби індивідуального захисту

Комфортна яскравість
особливостей студентів
Непередбачені

моніторів

для

фізичних

4.2.3 Шум і вібрація
Шум і вібрація виступають одним із негативних факторів, що впливають на
роботу працівників (табл. 4.8).
Таблиця 4.8 – Джерела шуму
№
1
2

Джерело шуму
Система охолодження комп’ютера
Вулиця

3

Кондиціонери

4

Студенти

Наслідок

Пригнічення ЦНС, емоційна напруженість
студентів, що може призвести до помилки в роботі

Після визначення джерел шуму та наслідків впливу, визначено заходи
уникнення можливих небезпек (табл. 4.8).
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Таблиця 4.9 – Заходи уникнення небезпек
№
1

Заходи

Реалізація

В
технологічному
обладнанні
Технічні

Встановлення більш потужних куллерів або масляного
охолодження

В приміщенні
Організаційні
ЗІЗ

2
3

Встановити шумоізоляцію,вікна розташовані більш ніж 30м від
проїзної частини,дотримання тишини в аудиторії
Раціональне розташування обладнання
непередбачені

4.2.4 Випромінювання та статична електрика
У даному розділі наведено джерела небезпечних випромінювань та
наслідки для студента при тривалому впливі (табл. 4.10).
Таблиця 4.10 – Джерела випромінювань та статичної електрики
№
Джерело небезпеки
1 Випромінювання від комп’ютера
2

Статична електрика внаслідок поляризації
металевих частин комп'ютера

Наслідок
Болі у голові, сповільнення пульсу, порушення
діяльності серцево-судинної системи
Порушення ЦНС, нагрівання шкірного
покрову, мимовільне скорочення м’язів

Шляхи уникнення можливих небезпек наведено в таблиці 4.11 та 4.12.
Таблиця 4.11 – Заходи для уникнення небезпек спричинених випромінюванням
№
1
2

Заходи

Реалізація

Організаційні

Проведення переривів з деяким інтервалом часу

В обл.
В прим.

Технічні
ЗІЗ

3

Встановлення ЖК-екранів
Захист вікна сітками ,механізованими шторами
Спеціальні захисні окуляри від елетромагнітного випромінювання

Таблиця 4.12 – Заходи для уникнення небезпек спричинених статичною
електрикою
№
1
2

Заходи
Організаційні
Технічні

3

В обл.
В прим.
ЗІЗ

Реалізація
Інструктажі для працівників по роботі зі статичними поверхнями
Заземлення устаткування та покриття його поверхні антистатичним
засобом.
Зволоження повітря
Не передбачено
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4.2.5 Небезпека враження людини електричним струмом
Для проведення лабораторної роботи необхідними є наступні споживачі
електроенергії, як: комп’ютери, світильники, монітори, кондиціонери, за ступенем
небезпеки ураженням електричним струмом аудиторія відноситься до приміщень
без підвищеної небезпеки
Враження

людини

електричним

струмом

може

спричинити

ряд

небезпечних наслідків (табл. 4.13).
Таблиця 4.13 – Джерела небезпеки
№
1
2

Джерело небезпеки
Пошкоджені кабелі чи несправні вузли
Деталі комп’ютерної техніки, що
знаходяться під напругою
Відсутність ізоляції

3

Наслідок
Ураження студентів струмом, як наслідок
пошкодження шкірного покриву – опіки,
механічні ушкодження; отримання інших
електротравм.

Потрібно чітко визначити заходи, щоб уникнути травматизму студентів
внаслідок враження електричним струмом (табл. 4.14).
Таблиця 4.14 – Заходи для уникнення травматизму
№
Заходи
1 Техн
В обл..
ічні
В прим.
2

Організаційні

3

ЗІЗ

Реалізація
Своєчасна заміна будь-яких деталей комп’ютерної техніки, що
вийшли з ладу чи пошкоджені
Пристрої захисного відключення мережі з часом спрацювання не
більше 0,05 с марки ВА 04-36
Перевірка електричних апаратів за допомогою мегомметра не менше
одного разу на рік. профілактика пошкодження ізоляції, , захисне
заземлення, захисне відключення. Інструктажі з правил лектробезпеки
Не передбачено

4.2.6 Небезпека пожежі
Пожежа – найгірше, що може статися в приміщенні, тому потрібно
визначити основні джерела можливості спричинення пожежі (табл. 4.15)[19].
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Таблиця 4.15 – Характеристика пожежонебезпечної зони
Тип пожежі
Клас пожежі
Підклас пожежі
Вибухопожежонебезпечна
Пожежонебезпечна зона
Горючі матеріали

Характеристика
А – горіння твердих речовин, Е - горіння електро-установок, під
напругою до 1000 В
А1 горіння супроводжується тлінням (А2 обернено до А1)
Категорія В (пожежонебезпечна)
Клас - ІІ-ІІа
Волокнисті (папір), тверді (столи, дошка, стільці, двері),
пластикові (вікно, стільці, лінолеум, комп’ютер)

Таблиця 4.16- Заходи безпеки
Вид захисту
Організаційні
заходи
Технічні
заходи

В обл..
В прим.

ЗІЗ

Засоби подолання небезпеки
 Інструктаж з пожежної безпеки та періодичний контроль знань
про правила пожежної безпеки. План евакуації при пожежі.
Вільний доступ до вимикача електроживлення.
 Обладнання найбільш стійке до пошкодження
 Вогнегасник ОУ-5. У коридорі, навпроти кабінета, знаходиться
пожеж-ний кран та рукав
непередбачені

Висновки
У даному розділі дипломної роботи була розглянута аудиторія зі всім
оснащенням відповідно до вимог методичних вказівок для виконання розділу
«Охорона праці» . Забезпечені оптимальні умови мікроклімату, освітлення, шуму,
випромінювання, правил пожежної безпеки та електробезпеки. Загалом аудиторія
відповідає вимогам для проведення навчального процесу, за винятком кількох
нюансів, в якості недотримання норм експлуатації аудиторії та небезпечних
факторів, зміни відносно яких будуть внесені, за для безпечних умов праці та
здобуття знань студентів
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

В дипломній

роботі опрацьовані і проаналізовані літературні джерела

стосовно тематики дипломної роботи: «Система аналізу порівняння значень
показників у n вибірках». Особливо, увага приділялась матеріалам щодо
біомедичної статистики, а саме відповідним критеріям та алгоритмам,які були
використані у даній роботі.
Метою дипломної роботи універсального віртуального програмного
продукту у середовищі LabVIEW, розрахованого на користувачів без поглиблених
математичних знань зі статистики. Поставлена мета досягнута в повному обсязі.
Для досягнення поставленої мети були виконані всі сформульовані задачі:
а) розглянута

та

проаналізована

відповідна

література,

аналогів

віртуальних лабораторних робіт з відповідної тематики не було
знайдено;
б) засобами системи управління проектами – Microsoft Project розроблена
діаграма Ганта; засобами редактору діаграм для Windows, Microsoft
Visio, була розроблена: ієрархічна структура програмного продукту
реалізована засобами середовища NI LabVIEW 7.1;
в) самостійно розроблена логіка та алгоритм програмного продукту
засобами G – графічної мови програмування, у середовищі NI LabVIEW
7.1; дизайн та інтерфейс системи розроблений засобами програми
Photoshop CS5 та середовища NI LabVIEW 7.1; програмний продукт
пройшов тестування та оформлена необхідна документація;
Можливими напрямами подальшого вдосконалення роботи можна вважати
включення роботи до лабораторної роботи з дисципліни «Технологія створення
програмного продукту» та в включення,як частина програмного продукту з
біомедичної статистики.
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