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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

IIS – Internet Information Service

MVC – Model View Controller

CLI – Command Line Interface

LINQ – Language Intermediate Query

CLR – Common Language Runtime
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ВСТУП

В  наш  час  Україна  переживає  скрутні  часи.  Східна  частина  нашої

країни  втягнена  у  військову  анти-терористичну  операцію.  Люди,

потрапляючи на фронт, отримують тяжкі психічні хвороби. 

Однією із головних проблем адаптації після війни являється порушення

когнітивних  функцій  мозку. Когнітивні  функції  мозку  відіграють  значущу

роль  у  поведінці  людини,  її  сприйнятті  оточуючого  світу,  впливають  на

сприйняття себе як особистості та на взаємодію індивіду із соціумом.

Для  виявлення  проблем  із  сприйняттям  лікарю  потрібно

продіагностувати кожного окремого пацієнта на когнітивний дисонанс. Із цим

найкраще справляється тест, ефект якого названий на честь вченого Джона

Рідлі Струпа. 

Програмне  забезпечення,  що  дозволить  лікарям  діагностувати

пацієнтів, потрібне бути легко доступним, кросплатформеним, та зрозумілим.

Було обрано реалізовувати  WEB-додаток, що може бути запущений із будь-

якого комп’ютера, підключеного до мережі інтернет. Це дозволить спростити

користування  програмним  продуктом,  зробить  його  доступним  для  всіх

бажаючих.

Задачі дипломної роботи:

 Розробити  комп’ютеризований  клієнт-серверний  додаток  для  оцінки

результатів  психологічного тестування когнітивних функцій мозку за

методом Струпа;
 Проаналізувати методи та алгоритми нечіткого виводу;
 Застосувати обраний алгоритм для програмного забезпечення;
 Проаналізувати літературу у обраній галузі.
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РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ НЕЧІТКОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА

ОБГРУНТУВАННЯ ОБРАНОГО АЛГОРИТМУ

1.1 Нечіткі моделі на основі баз правил

Нечіткі моделі на основі баз правил (БП) - Rule-Based Fuzzy Models /

Systems  -  є  найбільш  загальним  видом  нечітких  моделей,  що

використовуються  для  опису, аналізу  та  моделювання  складних  систем  та

процесів.

Під нечіткої моделлю на основі БП будемо розуміти узгоджене безліч

окремих  нечітких  правил  виду  «ЯКЩО  А,  ТО  В»  (де  А  і  В-передумова

(антецедент)  н  висновок  (консеквент)  даного  правила  у  вигляді  нечітких

висловлювань),  призначене  для  визначення  ступеня  істинності  висновків

нечітких  правил,  на  основі  передумов  з  певним  ступенем  істинності

відповідних правил [1].

Для  побудови  нечіткої  моделі  на  основі  БП  необхідно  задати  такі

визначальні її компоненти:

1) спосіб (схему) нечіткого виведення висновків;

2) базу нечітких Равіль;

3) процедуру введення нечіткості (fuzzification);

4) процедуру агрегування (aggregation) ступеня істинності передумов по

кожному з нечітких правил;

5) процедуру активізації (activation) висновків кожного з нечітких правил;

6)  процедуру акумулювання (accumulation)  активізованих висновків всіх

нечітких правил для кожної вихідної змінної;

7)  процедуру  приведення  до  чіткості  (defuzzification)  для  кожної

акумульованої вихідної змінної;

8) процедуру параметричної оптимізації кінцевої бази нечітких правил.
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В  даний  час  запропоновано  безліч  (більше  100)  різновидів  нечітких

моделей  на  основі  БП  з  урахуванням  різних  комбінацій  зазначених  вище

компонентів [2].

Розглянемо кожен з цих компонентів, а також найбільш відомі нечіткі

моделі на основі БП.

1.2 Способи нечіткого виводу

В нечітких моделях на основі БП використовуються в основному два

способи нечіткого виведення висновків: прямий і зворотний.

Прямий  спосіб  нечіткого  виведення,  або  пряма  нечітка  ланцюжок

міркувань (fuzzy forward-chaining reasoning), базується на правилі виведення

нечіткий модус поненс фагу modus ponens), узагальнена схема якого включає

в себе наступні етапи.

Етап 1.  Завдання нечіткої імплікації  R:  А В, визначальною нечітке

причинно-слідче відношення між передумовою (антецедентом) А і висновком

(Консеквентні) У, яке представляється у вигляді нечіткої продукції:

ЯКЩО х = А, ТО у = В

де  х  -  вхідна  змінна,  х X,  де  X  -  область  визначення  передумови

нечіткого правила;  А -  нечітка множина,  певне на  X,  ФП  А(х)[0, 1];  у  -

вихідна  змінна,  у   Y, де  Y -  область  визначення  укладення;  В  -  нечітка

множина, певне на Y  с ФП В(y)[0, 1].

Операція  нечіткої  імплікації  займає  центральне  місце  в  нечітких

моделях  на  основі  БП,  визначаючи  причинно-слідче  відношення  між

передумовами і висновками правил. Існує велика кількість (кілька десятків)

різних варіантів цієї операції. Всіх їх можна розділити на три основні класи:

1. S-імплікації, які визначаються як
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μR ( x , y )=s ( NOT ( μa ( x ) , μb ( y ) ) )

де  S  -  оператор  S-норми;  NOT  -  оператор  нечіткого  доповнення  на

інтервалі  [0,1].  Основою  операцій  імплікації  цього  класу  є  булева

імплікація. Типовими прикладами S-імплікації можуть служити імплікації

Клині-Даенса і Лукашевича.

2. R-імплікації, утворені на основі порівняння з Т-нормою:

μr ( x , y )={z ϵ [0,1 ]∨T ( μa ( x ) , z ) ≤ μb ( y ) }

Ці операції імплікації засновані на формалізмі интуиционистской логіки.

Прикладами R-імплікації є імплікації Геделя і Гейнса.

3. Т-імплікації, які визначаються як

μR ( x , y )=T (μ A ( x ) , μB ( y ))

де Т - оператор Т-норми. Хоча ці операції імплікації не задовольняють їх

загальноприйнятим властивостями, вони широко використовуються в цій

якості  в  різних  додатках  нечіткої  логіки.  Типовими  прикладами  Т-

імплікації є імплікації Мамдані і Ларсена [3].

1.3 Алгоритми нечіткого виводу

Компоненти  нечітких  моделей  можуть  побут  реалізовані  по-різному.

Причому вибір різних реалізацій одного або декількох компонентів моделі

найчастіше обґрунтовує і  вибір всіх інших. Сукупність окремих реалізацій

описаних  вище  компонентів  нечіткої  моделі  визначає  алгоритм  нечіткого

еивода. Розглянемо алгоритми нечіткого виведення, які отримали в даний час

найбільшого  поширення:  Мамдані  (Mamdani),  Ларсена  (Larsen),  Цукамото

(Tsukamoto), Такагі-Сугено (Takagi-Sugeno).

1.3.1 Алгоритм нечіткого виводу Мамдані
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При виконанні нечіткого виведення на основі алгоритму Мамдані:

База правил формується на основі типу (1.3.1.1). Припустимо, база правил з

MlSO-структурою  (з  двома  входами  і  одним  виходом)  складається  з  двох

правил:

П 1 : ЯКЩО x1 є А11ТА x2 є А12ТО y є B1

П 2: ЯКЩО x1 є А21ТА x2є А22ТО y є B2

Декартовий добуток нечітких множин задано виразом:

μA 12 × A 12
( x1, x2 )=min {μ A 12

(x1) , μA 12
(x2)}

Нечітка імплікація – операція min-кон’юнкції:

μR ( x , y )=min {μA ( x ) , μB ( y )}

Т-норма – min-кон’юнкція

Акумуляція активованих правил – max-диз’юнкція.

Нечітку модель і механізм нечіткого виводу можна представити:

¿
x∈ X

{min [ μA 1
( x ) , μA1 → B1

(x , y ) ]}=¿

μB 1
( y )=max

i=1,2
¿

¿max
i=1,2

¿
x1 , x2∈ X

{min [μA 11
( x1 ) , μA 12

( x2 ) , μA 11
( x1 ) , μA 12

( x2 ) , μB1
( y )]}
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Рисунок 1.1 –  Ілюстрація алгоритму нечіткого виводу Мамдані

Етап 1.  Визначення  ступеню опрацювання істинності  кожної  змінної

(істинності)  кожного  препосилання  кожного  правила  для  заданих  значень

вхідних змінних  Aij(x’j),  j = 1,2. Якщо вхідні змінні являються чіткими або

нечіткими множинами з однією точкою то даний етап називають введенням

нечіткості (фаззифікаією).

Етап 2. Агрегування степенів істинності предпосилань по кожному із

правил i :

a1=min {μA 11
(x '

1 ) , μA 12
(x '

2 )},

a2=min {μA 21
(x '

1 ) , μA 22
( x'

2 )}

Етап  3.  Активізація  (визначення  ступенів  істинності)  висновків  по

кожному з правил на основі операції min-активізації:

μB 1
( y )=min {α1 , μB1

( y ) } ,

μB 2
( y )=min {α1 , μB2

( y ) }
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Етап 4. Акумулювання отриманих на попередньому етапі висновків за

всіма  правилами.  Об'єднання  знайдених  усічених  нечітких  множин

проводиться  з  використанням  операції  максимум  (max-  диз'юнкції).  В

результаті формується нечітке безліч для вихідної змінної з ФП:

μB ( y )=max {μB 1
( y ) , μB 2

( y ) }

Етап  5.  Етап  приведення  до  чіткості  виконується,  якщо  необхідно

привести отримане нечітка множина до чіткого виду. В алгоритмі нечіткого

висновку  Мамдані,  як  правило,  використовується  центроїдний  метод

дефаззифікації, при якому чітке значення вихідної змінної y 'визначається як

«центр ваги» (center of gravity) для B’(у):

y =

∫
Ymin

Y max

y μB ( y ) dy

∫
Y min

Ymax

μB ( y )dy

де Ymin, Ymax – межі інтервалу носія нечіткої множини вихідної змінної у.

Для дискретного варіанту:

y =
∑
r=1

Ymax

yr μB ( yr )

∑
r=1

Ymax

μB ( yr )

де Ymax – число елементів yr в дискретизованій для обчислення «центру ваги»

області Y [4].

1.3.2 Алгоритм нечіткого виводу Ларсена 

В алгоритмі нечіткого виводу Ларсена:

- База  правил  формується  аналогічно  алгоритму  Мамдані  на  основі

правил:
П 1 : ЯКЩО x1 є А11ТА x2 є А12ТО y є B1

П 2: ЯКЩО x1 є А21ТА x2є А22ТО y є B2



Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

8
ЛД21.2108.1300.1732.ПЗ

- Декартовий добуток нечітких множин задано формулою:

μA 12 × A 12
( x1, x2 )=min {μ A 12

(x1) , μA 12
(x2)}

- Нечітка імплікація – нечіткий добуток
μR ( x , y )=μA ( x ) ∙ μB ( y )

- Т-норма – min-кон’юнкція.
- Акумуляція активізованих правил – max-диз’юнкція

В цьому випадку нечітку модель та механізм нечіткого виводу можна

продемонструвати наступною формулою:

¿
x∈ X

{μ A i
( x ) ∙ μA i→ Bi

(x , y ) }=¿

μB i
( y )=max

i=1,2
¿

¿max
i=1,2

¿
x1 , x2∈ X

{μB1
∙ min [ μA 11

( x1 ) , μA 12
( x2) , μA11

( x1 ) , μA12
(x2)]}

Етап 1. Фазифікація. Як і  у алгоритмі Мамдані визначаються степені

істинності кожної передумови кожного правила для заданих значень вхідних

змінних Aij(x’j), j = 1,2. 

Етап  2.  Агрегування  результатів  спрацювання(степенів  істинності)

передумов по кожному з правил та формування рівнів їх відсікання  i  фів

подібно до алгоритму Мамдані.

Етап 3. Активація заключень кожного із нечітких правил виконується

на операції prod-активації:

μB 1
( y )=a1 μB1

( y ) ,

μB 2
( y )=a1 μB2

( y ) .

Етап 4. Акумулювання отриманих на попередньому етапі висновків і

отримання  результуючого  нечіткого  безлічі  виконується  з  використанням

операції mах-диз'юнкції:

μB ( y )=μB 1
( y ) μB 2

( y )

У випадку n правил:



Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

8
ЛД21.2108.1300.1732.ПЗ

μB ( y )=¿ i=1 ¿n μB 1
( y )

Етап 5. Приведення до чіткості проводиться у випадку необхідності на

основі одного з розглянутих вище методів дефазифікації [5].

1.3.2 Алгоритм нечіткого виводу Цукамото

При реалізації алгоритму нечіткого виводу Цукамото:

- База правил формується на основі правил:

П 1: ЯКЩО x1є A11 ТА x2є A12 , ТО y=f 1
−1 (a1 ) ,

П 2: ЯКЩО x1є A21ТА x2 є A22 ,ТО y= f 2
−1 ( a2 ) .

де f1, f2  - монотонні функції.

- Нечітка імплікація – операція min-кон’юнкції.

Рисунок 1.3 – Ілюстрація алгоритму нечіткого виводу Цукамото

Етап 1. Введення нечіткості (як в алгоритмі Мамдані).

Етап 2. Агрегування степенів істинності по кожному із правил  2 (як в

алгоритмі Мамдані).

Етап 3. Активація заключень по кожному з правил:
y 1= f 1

−1 ( a1 ) ,
y 2=f 2

−1 ( a2 ) .



Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

8
ЛД21.2108.1300.1732.ПЗ

В результаті знаходяться чіткі значення вихідних змінних в кожному з

висновків правил.

Етап 4. Етап акумулювання активізованих висновків правил в даному

алгоритмі відсутнє внаслідок чітких значень вихідних змінних.

Етап 5. Як метод дефаззіфікації в алгоритмі Цукамото використовується

різновид  методу  центру  тяжіння  для  одноточкових  множин,  що  дозволяє

здійснити  приведення  до  чіткості  вихідної  змінної  без  попереднього

акумулювання активізованих висновків окремих правил:

y '
=

a1 y '1+a2 y '2
a1+a2

1.3.3 Спрощений алгоритм нечіткого виводу

Даний  алгоритм  також  називається  алгоритмом  нечіткого  виводу

Сугено 0-го порядку. В цьому алгоритмі:

- База правил формується наступним чином:
П 1: ЯКЩО x1є A11 ТА x2є A12 , ТО y=с1,
П 2: ЯКЩО x1є A21ТА x2 є A22 ,ТО y=с2 .

- В якості нечіткої імплікації використовується операція min-кон’юнкції

Етап 1. Введення нечіткості (як в алгоритмі Мамдані).

Етап 2. Агрегування ступенів істинності передумов по кожному з правил (як

в алгоритмі Мамдані).

a1=min {μA 11
(x '

1 ) , μA 12
(x '

2 )},

a2=min {μA 21
(x '

1 ) , μA 22
( x'

2 )}

Етап  3.  Активізація  висновків  по  кожному  з  правил:  y’1=c1;   y’2=c2.  В

результаті  чого  знаходяться  чіткі  значення  вихідних  змінних  в  кожному  з

висновків правил.
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Рисунок 1.4 – Ілюстрація спрощеного алгоритму нечіткого виводу

Етап 4. Етап акумулювання заключень нечітких правил в даному алгоритмі

відсутній внаслідок чітких значень вихідних змінних.

Етап  5.  Як  метод  дефаззіфікації  в  даному  алгоритмі  використовується

різновид  методу  центру  тяжіння  для  одноточкових  множин,  що  дозволяє

здійснити  приведення  до  чіткості  вихідної  змінної  без  попереднього

акумулювання активізованих висновків окремих правил:

y '
=

a1 y '1+a2 y '2
a1+a2

1.3.4 Алгоритм нечіткого виводу Такаги-Сугено

В алгоритмі нечіткого виводу Такаги-Сугено:

1. База нечітких правил формується таким чином
П 1: ЯКЩО x1є A11 ТА x2є A12 , ТО y=с1,
П 2: ЯКЩО x1є A21ТА x2 є A22 ,ТО y=с2 .

2. Нечітка імплікація – операція min-кон’юнкції.
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Рисунок 1.5 Ілюстрація алгоритму нечіткого виводу Такаги-Сугено

Етап 1. Введення нечіткості (як в алгоритмі Мамдані)

Етап 2. Агрегування степенів істинності та передпосилань по кожному 

із правил (як в алгоритмі Мамдані) [6].

a1=min {μA 11
(x '

1 ) , μA 12
(x '

2 )},

a2=min {μA 21
(x '

1 ) , μA 22
( x'

2 )}

Етап 3. Активізація заключень по кожному із правил:

y '
1=c11 x'

1+c12 x '
2+c10 ,

y '
2=c21 x '

1+c22 x '
2+c20

В результаті знаходяться чіткі значення вихідних змінних в кожному із

правил заключень.

Етап  4.  Етап  акумулювання  заключень  нечітких  правил  в  даному

алгоритмі відсутній внаслідок чітких значень вихідних змінних.

Етап  5.  В  якості  методу  дефазифікації  в  даному  алгоритмі

використовується різновид методу центр тяжіння для одноточкових множин,

що  дозволяє  виконати  приведення  до  чіткості  вихідної  змінної  без

попереднього акумулювання активізованих заключень окремих правил [7]:

y '
=

a1 y '1+a2 y '2
a1+a2
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Висновки до розділу 1

У даному розділі були проаналізовані найбільш розповсюджені 

алгоритми нечіткого моделювання та нечіткого виводу. Був проведений 

глибокий аналіз роботи кожного з алгоритмів із зазначенням відповідних 

формул та прикладів реалізації. 

При розробці програмного забезпечення було обрано використовувати 

найбільш популярний алгоритм нечіткого виводу – алгоритм Мамдані.
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РОЗДІЛ 2 ТЕСТУВАННЯ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ МОЗКУ ЗА

МЕТОДОМ СТРУПА

2.1 Визначення ефекту Струпа

У психології ефектом Струпа (англ. Stroop effect) називають затримку

реакції  при  прочитанні  слів,  коли  колір  слів  не  збігається  з  написаними

словами (наприклад, слово «червоний» написано синім).

Ефект названий на честь Джона Рідлі Струпа, вперше опублікував цей

тест  англійською  в  1935  році  .  До  цього  цей  ефект  був  опублікований  в

Німеччині в 1929 році. Це дослідження стало одним з найбільш цитованих

досліджень в історії експериментальної психології [8].

Рисунок 2.1 – Приклад реалізації тесту Струпа

Ситуація інтерференції, коли випробовуваний повинен називати колір

чорнила  слова-назви  іншого  кольору,  була  створена  в  лабораторії  Еріха

Рудольфа  Йенш  в  Марбурзі  (Німеччина)  у  зв'язку  з  дослідженням

перцептивних типів (1929 г.). В американську ж психологію словесно-колірна

завдання  з  інтерференцією  увійшла  разом  з  ім'ям  Джона  Рідлі  Струпа.

Випускник  Дж.  Струп  працював  в  психологічній  лабораторії  Джессупа
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педагогічного  коледжу  Джорджа  Пібоді,  де  під  керівництвом  професора

Джозефа Петерсона (1878-1935) виявив інтерес до вивчення індивідуальних

відмінностей  у  швидкості  називання  кольорів  і  читання  слів.  Інтерес

Петерсона  до  етнічної  психології  вплинув  на  використання  іншим  його

учнем, Телфорд називання кольорів і читання слів при вивченні міжетнічних

відмінностей, а також змусив Струпа до вибору теми дисертації, спрямованої

на  вивчення  інтерференції  в  послідовних  вербальних  відповідях  за

допомогою словесно-колірній  інтерференційної  завдання,  що носить  тепер

його ім'я. Ця робота була опублікована в Journal of Experimental Psychology і

була продовжена тільки ще одним дослідженням із застосуванням словесно-

колірній завдання (1938).  

2.2 Класична задача Струпа

Завдання Струпа (Stroop Task, Stroop Test) в своєму класичному варіанті

включала в себе три карти: 

1) карту слів, надрукованих чорною фарбою; 

2) карту кольорів (вони були представлені у формі квадратів); 

3) карту слів, надрукованих шрифтом невідповідних значенням кольорів.

При  цьому  використовувалися  п'ять  кольорів  і  слів:  «червоний»,  «синій»,

«зелений»,  «коричневий» і  «фіолетовий».  Слова і  кольору на білих картах

були представлені у вигляді матриці, що складається з 10 рядків і 10 стовпців.

Кожен  з  п'яти  кольорів  (або  слів)  зустрічався  двічі  в  кожному  рядку  і  в

кожному  стовпці,  однак  вони  не  повторювалися  поспіль  і  не  утворювали

будь-яких  закономірних  послідовностей.  Слова  з  невідповідними  шрифту

значеннями  були  надруковані  однакову  кількість  разів  фарбою  кожного  з

чотирьох  інших  кольорів  (наприклад,  слово  "червоний"  було  надруковано

однакову  кількість  разів  фарбою  синього,  зеленого,  коричневого  та
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фіолетового  кольорів).  Відповідно  до  цього  стомлений  матеріалом

випробуваним пропонувалися такі завдання: 

1) читання назв кольорів, надрукованих чорним шрифтом (ЧНЦч); 

2) назва кольорів (НЦ); 

3) читання назв кольорів, де колір шрифту відрізняється від значення слова

(ЧНЦо); 

4) називання кольору слова, де колір шрифту відрізняється від значення

слова (НЦСо). 

Інструкція випробуваному полягала в тому, щоб він називав вголос колір

шрифту  або  читав  слова  на  карті  через  підрядник  зліва  направо  по

можливості швидко і без помилок. У разі виникнення помилки випробуваний

виправляв її самостійно, якщо помічав, або після вказівки експериментатора.

Показником ефективності виконання завдання служило середнє значення (по

групі  випробовуваних)  часу  відтворення  вголос  всіх  стимулів  карти  (яких

було зазвичай 100): t  (ЧНЦч), t (НЦ), t  (ЧНЦо) і t (НЦСо). Була виявлена  

значна  інтерференція,  яка  надається  невідповідними  значеннями  слів  на

називання кольорів шрифту цих слів (t (НЦСо) >> t (НЦ)) - вона носить тепер

назву ефекту Струпа (Stroop Effect). Інтерференційне вплив кольорів шрифту

для читання слів, навпаки, було незначним (t (ЧНЦо) -t (ЧНЦч)). Струп також

відзначав,  що  багатоденна  тренування  називання  кольорів  шрифту  слів

знижує інтерференційне вплив значення слова на колір шрифту відповідно до

кривої навчання, однак збільшує інтерференційне вплив кольору шрифту на

значення слова [9].

2.3 Модифікації задачі Струпа

Надалі  цей  класичний  варіант  експерименту  Струпа  почали

застосовувати вже в кілька перетворених формах. Так, Терстоуна (1944) для
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вивчення сприйняття використовував чотири слова і  кольору ( «червоний»,

«зелений», «синій» і «жовтий»), чорний фон карт, кола замість квадратів на

колірних  картах;  Сміт  (1959)  відмовився  від  використання  карти  слів,  а

колірну  карту  запропонував  заповнювати  суцільними  плямами,  а  'X'-

символами; Дженсен (1965) мав у своєму розпорядженні стимули на картах у

випадковому  порядку,  уникаючи  повторень;  Фрейзер  (1963)  створив

додаткову карту, на якій слова «чорний», «жовтий», «рожевий» і «зелений»

були  надруковані  шрифтом  невідповідних,  але  не  конфліктних  кольорів:

червоного, коричневого, оранжевого та синього.

Словесно-колірна  завдання  Струпа,  існуюча  вже  протягом  майже

шістдесяти  п'яти  років,  незмінно  привертає  до  себе  інтерес  психологів  з

кількох причин. По-перше, вона використовується в численних дослідженнях

різноманітних  проблем,  виявляючи  значуще  відповідність  іншим

психологічним  методикам.  По-друге,  гнучкість  самого  завдання  надає

можливість створення таких її модифікацій, які виявляються адекватними для

застосування при вивченні широкого кола проблем психології, наприклад, в

області сприйняття, уваги, пам'яті, особистості та ін. По-третє, показники її

виконання  утворюють  деяку  закономірність  ,  справедливу  для  всіх

випробовуваних, які беруть участь в дослідженнях з її  використанням. По-

четверте,  вона  надає  досить  надійні  та  стійкі  дані  щодо  індивідуальних

відмінностей. У різних модифікаціях завдання Струпа використовується для

дослідження широкого кола питань.

2.4 Пояснення ефекту Струпа

Сам Струп, аналізуючи отримані результати, дав їм таке пояснення. «Ті

асоціативні  зв'язки,  які  були  сформовані  між  словесними  стимулами  і

реакцією читання, є, очевидно, більш стійкими, ніж ті, які були сформовані
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між колірними стимулами і реакцією називання. І якщо ці асоціативні зв'язки

є  результатом  тренування,  а  відмінність  в  їх  силі  приблизно  відповідає

різниці  в  практичному використанні  читання слів і  називання кольорів,  то

цілком  обґрунтованим  виглядає  висновок,  згідно  з  яким  різниця  між

швидкістю читання  слів-назв  квітів  і  швидкістю називання  кольорів  може

бути вельми задовільно пояснена різницею ступеня тренованості  цих двох

дій. Словесний стимул асоціативно пов'язаний з різноманітними реакціями:

захопленням,  називанням,  досягненням,  униканням і  іншими ».  Підставою

для такого погляду з'явилися як результати власних експериментів Струпа,

так і ті теоретичні позиції, з яких проводилися спроби дати пояснення факту

домінування  в  швидкості  процесу  читання  слів  над  процесом  називання

відповідних  словами  об'єктів.  Джеймс  МакКін  Кеттелл,  зазначивши  цей

цікавий факт в 1886 році, дав йому дивно сучасну і для сьогоднішнього дня

інтерпретацію:  «Це відбувається тому, що в разі  слів і  букв асоціація між

ідеєю  і  назвою  має  місце  настільки  часто,  що  цей  процес  відбувається

автоматично,  тоді  як  у  випадку квітів  і  картинок ми повинні  довільно і  з

зусиллям вибирати  назву ».  Інтерпретація  Кеттелла,  що апелює до понять

автоматичності і довільності вплинула в різний час на багатьох психологів,

серед яких можна відзначити В. Джеймса (1890), М. Познера і К. Снайдера

(1975), В. Шнейдера і Р. Шіффріна (1977 ).

2.5 Обробка та інтерпретація

Показник ригідності / гнучкості контролю: різниця в часі виконання 

третьої (кольорові слова) і другий (колір) карт у вигляді Т3 - Т2. Чим більше 

ця різниця, тим більше виражений ефект інтерференції і, відповідно, більш 

виражена ригідність (вузькість, жорсткість) пізнавального контролю.
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Як можна бачити, інтерференція в даному випадку є результатом 

конфлікту словесно-мовних (вербальних) і сенсорно-перцептивних функцій: 

випробовуваний повинен ігнорувати (пригнічувати) значення слова і назвати 

колір, який він бачить. Низька інтерференція говорить про здатність 

гальмувати сильніші за своєю природою вербальні функції заради сприйняття

кольору, висока - про те, що випробуваний насилу звільняється від впливу 

значення слова при його невідповідність наочному враженню.

Методика Струпа дозволяє отримати додатковий показник 

«вербальности», запропонований Д. Броверманом. Він визначається як 

співвідношення часу виконання другої (колір) і першої (слова) карт у вигляді 

Т2 / Т1. Високі значення цього показника свідчить про переважання 

словесного способу переробки інформації, низькі - сенсорно-перцептивного. 

Показник інтерференції Броверман інтерпретує як міру автоматизації 

пізнавальних функцій (ступінь їх незалежного функціонування).

Таким чином, один полюс цього когнітивного стилю характеризує гнучкий

контроль і сильну автоматизацію пізнавальних функцій, інший - ригідний 

(жорсткий) контроль і слабку автоматизацію пізнавальних функцій.

2.6 Програмна реалізація 

Програмно було розроблено алгоритм проходження даного тесту із 

випадковою генерацією кольорів:
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Рисунок 2.2 – Алгоритм роботи програмного забезпечення

Функція  Generate Colors є  реалізацією  патерну  проектування

«Сінглтон»  що  генерує  випадкові  значення  кольорів  із  випадковою

послідовністю їх назв.

Початково для проходження тесту випробуваному дається 20 секунд,

після кожної відповіді (правильної або ні) сервер віднімає по дві секунди із

початкового часу. Коли даний на випробування час закінчується результати

тестування фіксуються та відсилаються на аналіз.

Алгоритм  нечіткого  виводу  Мамдані  виконує  обробку  отриманих

початкових даних (середній час на кожну відповідь та кількість правильних

відповідей). Після обробки випробуваному виводиться результат на екран. А

саме: середній час на кожну відповідь,  кількість правильних відповідей та
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дефазифіковану лінгвістичну змінну що відображає успішність проходження

тесту: результат поганий, середній або добрий.

Висновки до розділу 2

У даному розділі було розглянуто поняття ефекту Струпа, тесту Струпа,

його класична реалізація, модифікації.

Були розглянуті основні ідеї інтерпретації даного тесту та визначення 

результатів.

Також була побудована діаграма алгоритму роботи програми, основні 

функції були описані. Був розглянутий патерн проектування, що застосований

у реалізації програмного забезпечення та вказано де саме він застосовується.
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РОЗДІЛ 3 ОГЛЯД КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЇ АРХІТЕКТУРИ

3.1 Поняття веб-додатку

Веб-додаток  –  розподілений  застосунок,  в  якому  клієнтом  виступає

браузер, а сервером – веб-сервер. 

Браузер  може  бути  реалізацією  так  званих  тонких  клієнтів  –  логіка

застосунку зосереджується на сервері, а функція браузера полягає переважно

у відображенні інформації, завантаженої мережею з сервера, і передачі назад

даних користувача. Однією з переваг такого підходу є той факт, що клієнти не

залежать  від  конкретної  операційної  системи  користувача,  тому  веб-

застосунки є міжплатформовими сервісами. Унаслідок цієї універсальності і

відносної  простоти розробки веб-застосунки стали широко популярними в

кінці 1990-х, початку 2000-х років.

3.2 Обґрунтування реалізації веб-додатку

Завдяки тому що зараз у провідних лікарнях встановлені Wi-fi роутери

та  під’єднана  мережа  інтернет,  кожен  лікар  може  зайти  на  веб-сайт  та

продіагностувати  пацієнта,  незалежно  від  того  яка  операційна  система

встановлена на його комп’ютері.

Навіть,  якщо лікар не має  змоги продіагностувати пацієнта  у  себе в

кабінеті, він може попросити його пройти даний тест вдома та на наступному

прийомі показати результати. Це спростить діагностування – пацієнту не буде

потрібно витрачати час у черзі для проходження даного тесту.
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3.3 Клієнт-серверна архітектура

У веб-застосуванні  клієнтом виступає браузер користувача.  Сервером

виступає  IIS  –  Internet Information Services,  написана компанією  Microsoft.

IIS – це набір  серверів  для декількох служб Інтернету.  IIS поширюється з

операційними системами родини Windows NT.

Взаємодія користувачів(клієнтів) із сервером зображено на рис. 3.1

Рисунок 3.1 – Ілюстрація взаємодії клієнтів із сервером

Модель клієнт-серверної взаємодії визначається перш за все розподілом

обов'язків між клієнтом та сервером.  Логічно можна виокремити три рівні

операцій:
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1) Рівень  представлення  даних,  який  по  суті  являє  собою  інтерфейс

користувача  і  відповідає  за  представлення  даних  користувачеві  і

введення від нього керуючих команд;

2) Прикладний рівень, який реалізує основну логіку застосунку і на якому

здійснюється необхідна обробка інформації;

3) Рівень управління даними, який забезпечує зберігання даних та доступ

до них.

Дворівнева  клієнт-серверна  архітектура  передбачає  взаємодію  двох

програмних модулів — клієнтського та серверного. В залежності від того, як

між ними розподіляються наведені вище функції, розрізняють:

Модель  тонкого  клієнта,  в  рамках  якої  вся  логіка  застосунку  та

управління даними зосереджена на сервері. Клієнтська програма забезпечує

тільки функції рівня представлення;

Модель товстого клієнта, в якій сервер тільки керує даними, а обробка

інформації  та  інтерфейс  користувача  зосереджені  на  стороні  клієнта.

Товстими  клієнтами  часто  також  називають  пристрої  з  обмеженою

потужністю: кишенькові комп'ютери, мобільні телефони та ін.

3.4 Огляд шаблону MVC

Модель-вигляд-контролер  (або  Модель-вид-контролер,  англ.  Model-

view-controller, MVC) — архітектурний шаблон, який використовується під

час проектування та розробки програмного забезпечення [10].

Цей  шаблон  поділяє  систему  на  три  частини:  модель  даних,  вигляд

даних та  керування.  Застосовується  для  відокремлення даних (модель)  від

інтерфейсу  користувача  (вигляду)  так,  щоб  зміни  інтерфейсу  користувача

мінімально  впливали  на  роботу  з  даними,  а  зміни  в  моделі  даних  могли

здійснюватися без змін інтерфейсу користувача.
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Мета  шаблону  —  гнучкий  дизайн  програмного  забезпечення,  який

повинен  полегшувати  подальші  зміни  чи  розширення  програм,  а  також

надавати  можливість  повторного  використання  окремих  компонентів

програми.  Крім  того  використання  цього  шаблону  у  великих  системах

призводить до певної впорядкованості їх структури і робить їх зрозумілішими

завдяки зменшенню складності.

Рисунок 3.2 – Ілюстрація взаємодії між елементами патерну проектування

MVC

Було  вирішено  використовувати  даний  патерн  при  реалізації  веб-

додатку  аби  зробити  дизайн  додатку  більш  гнучким,  код  менш  зв’язним.

Компанія  Microsoft  впроваджує  в  своє  програмне  забезпечення  базову

реалізацію  даного  патерну,  яку  можна  використовувати  при  подальшій

розробці свого продукту.

Архітектурний шаблон MVC поділяє програму на три частини. У тріаді

до  обов'язків  компоненту  Модель  (Model)  входить  зберігання  даних  і

забезпечення  інтерфейсу  до  них.  Вигляд  (View)  відповідальний  за

представлення  цих  даних  користувачеві.  Контролер  (Controller)  керує

компонентами,  отримує  сигнали  у  вигляді  реакції  на  дії  користувача,  і

повідомляє  про  зміни  компоненту  Модель.  Така  внутрішня  структура  в

цілому поділяє систему на самостійні частини і розподіляє відповідальність

між різними компонентами.
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MVC поділяє цю частину системи на три самостійні частини: введення

даних, компонент обробки даних і виведення інформації. Модель, як вже було

відмічено, інкапсулює ядро даних і основний функціонал з їх обробки. Також

компонент Модель не залежить від процесу введення або виведення даних.

Компонент  виводу  Вигляд  може мати  декілька  взаємопов'язаних  областей,

наприклад, різні таблиці і поля форм, в яких відображається інформація. У

функції  Контролера  входить  моніторинг  за  подіями,  що  виникають  в

результаті  дій  користувача  (зміна  положення  курсора  миші,  натиснення

кнопки або введення даних в текстове поле).

Зареєстровані  події  транслюються  в  різні  запити,  що спрямовуються

компонентам Моделі  або  об'єктам,  відповідальним за  відображення даних.

Відокремлення  моделі  від  вигляду  даних  дозволяє  незалежно

використовувати  різні  компоненти  для  відображення  інформації.  Таким

чином, якщо користувач через Контролер вносить зміни до Моделі даних, то

інформація,  подана одним або декількома візуальними компонентами, буде

автоматично відкоригована відповідно до змін, що відбулися.

Висновки до розділу 3

У даному розділі були розглянуті основні положення побудови клієнт-

серверної архітектури, були показані взаємодії архітектурних стилів. Був 

розглянутий патерн MVC.

Також була розглянута одна із найпопулярніших WEB-deploy серверів 

розроблених компанією Microsoft, а саме IIS Express (IIS).
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РОЗДІЛ 4 ОПИС ТА ОБГРУНТУВАННЯ ОБРАНИХ ЗАСОБІВ ЩО

ДОПОМОГАЮТЬ РОЗРОБЛЮВАТИ ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ

4.1 Визначення середовища розробки

Інтегроване Середовище Розробки (ІСР) — від Integrated Development

Environment (також можливі інтерпретації  Integrated Design Environment —

інтегроване середовище проектування; чи Integrated Debugging Environment

— інтегроване  середовище зневадження)  — це  комп'ютерна  програма,  що

допомагає  програмістові  розробляти  нове  програмне  забезпечення  чи

модифікувати (удосконалювати) вже існуюче.

Інтегровані  середовища  розробки  зазвичай  складаються  з  редактора

сирцевого  коду,  компілятора  чи/або  інтерпретатора,  засобів  автоматизації

збірки,  та  зазвичай  зневаджувача.  Іноді  сюди  також  входять  системи

контролю версій, засоби для профілювання, а також різноманітні засоби та

утиліти для спрощення розробки графічного інтерфейсу користувача. Багато

сучасних ІСР також включають оглядач класів, інспектор об'єктів та діаграм

ієрархії класів для використання об'єктно-орієнтованого підходу у розробці

програмного  забезпечення.  Сучасні  ІСР  часто  підтримують  розробку  на

декількох мовах програмування.

4.2 Обрана мова програмування

C#  (вимовляється  Сі-шарп)  —  об'єктно-орієнтована  мова

програмування  з  безпечною  системою  типізації  для  платформи  .NET.

Розроблена Андерсом Гейлсбергом,  Скотом Вілтамутом та  Пітером Гольде

під егідою Microsoft Research (при фірмі Microsoft).
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Синтаксис  C#  близький  до  С++  і  Java.  Мова  має  строгу  статичну

типізацію, підтримує поліморфізм, перевантаження операторів, вказівники на

функції-члени  класів,  атрибути,  події,  властивості,  винятки,  коментарі  у

форматі XML. Перейнявши багато що від своїх попередників — мов С++,

Delphi,  Модула  і  Smalltalk  —  С#,  спираючись  на  практику  їхнього

використання,  виключає  деякі  моделі,  що  зарекомендували  себе  як

проблематичні  при  розробці  програмних  систем,  наприклад  множинне

спадкування класів (на відміну від C++).

C# є дуже близьким родичем мови програмування Java. Мова Java була

створена компанією Sun Microsystems, коли глобальний розвиток інтернету

поставив задачу роззосереджених обчислень.  Взявши за  основу популярну

мову C++, Java виключила з неї потенційно небезпечні речі (типу вказівників

без контролю виходу за межі). Для роззосереджених обчислень була створена

концепція  віртуальної  машини  та  машинно-незалежного  байт-коду,  свого

роду посередника між вихідним текстом програм і апаратними інструкціями

комп'ютера чи іншого інтелектуального пристрою.

Java набула чималої популярності, і була ліцензована також і компанією

Microsoft.  Але з плином часу Sun почала винуватити Microsoft,  що та при

створенні  свого  клону  Java  робить  її  сумісною  виключно  з  платформою

Windows, чим суперечить самій концепції машинно-незалежного середовища

виконання і порушує ліцензійну угоду. Microsoft відмовилася піти назустріч

вимогам Sun, і  тому з'ясування стосунків набуло статусу судового процесу.

Суд визнав позицію Sun справедливою, і зобов'язав Microsoft відмовитися від

позаліцензійного використання Java.

У  цій  ситуації  в  Microsoft  вирішили,  користуючись  своєю  вагою  на

ринку, створити  свій  власний  аналог  Java,  мови,  в  якій  корпорація  стане

повновладним господарем. Ця новостворена мова отримала назву C#. Вона

успадкувала від Java концепції віртуальної машини (середовище .NET), байт-
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коду  (MSIL)  і  більшої  безпеки  вихідного  коду  програм,  плюс  врахувала

досвід використання програм на Java.

Нововведенням  C#  стала  можливість  легшої  взаємодії,  порівняно  з

мовами-попередниками, з кодом програм, написаних на інших мовах, що є

важливим при створенні великих проектів. Якщо програми на різних мовах

виконуються на платформі .NET, .NET бере на себе клопіт щодо сумісності

програм (тобто типів даних, за кінцевим рахунком).

Станом  на  сьогодні  C#  визначено  флагманською  мовою  корпорації

Microsoft,  бо  вона найповніше використовує нові  можливості  .NET. Решта

мов  програмування,  хоч  і  підтримуються,  але  визнані  такими,  що  мають

спадкові прогалини щодо використання .NET.

Символ # у назві мови можна інтерпретувати і як дві пари плюсів ++, що

натякають на новий крок у розвитку мови порівняно з C++ (подібно до кроку

від C до C++), і як музичний символ дієз, разом з буквою C, що становить в

англійській мові назву ноти до-дієз. Останнє й дало назву мові. Попри те, що

символ  #  (октоторп)  насправді  є  символом  для  позначення  номера  на

більшості  клавіатур  і  відрізняється  від  символу  дієз   (Unicode  U+266F),♯

Microsoft,  як  автор  мови,  неодноразово  зверталася  до  своїх  клієнтів  з

проханням прийняти таку стилізацію.

C# розроблялась як мова програмування прикладного рівня для CLR і

тому вона залежить, перш за все, від можливостей самої CLR. Це стосується,

перш за все, системи типів C#. Присутність або відсутність тих або інших

виразних  особливостей  мови  диктується  тим,  чи  може  конкретна  мовна

особливість  бути  трансльована  у  відповідні  конструкції  CLR.  Так,  з

розвитком CLR від  версії  1.1  до 2.0  значно  збагатився  і  сам C#;  подібної

взаємодії  слід  чекати  і  надалі.  (Проте  ця  закономірність  буде  порушена  з

виходом C# 3.0, що є розширеннями мови, що не спираються на розширення

платформи .NET.) CLR надає C#, як і всім іншим .NET-орієнтованим мовам,
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багато  можливостей,  яких  позбавлені  «класичні»  мови  програмування.

Наприклад, збірка сміття не реалізована в самому C#, а проводиться CLR для

програм,  написаних  на  C#  точно  так,  як  і  це  робиться  для  програм  на

VB.NET, J# тощо.

Проект C# був початий в грудні 1998 і отримав кодову назву COOL (C-style

Object Oriented Language). Версія 1.0 була анонсована разом з платформою

.NET у червні  2000 року, тоді  ж з'явилася і  перша загальнодоступна бета-

версія;  C#  1.0  остаточно  вийшов  разом  з  Microsoft  Visual  Studio  .NET  у

лютому 2002 року.

Перша версія C# нагадувала за своїми можливостями Java 1.4, дещо їх

розширюючи:  так,  в  C#  були  властивості  (що  виглядають  у  коді  як  поля

об'єкта, але, при зверненні до них, можуть викликати пов'язані методи класу),

індексатори  (подібні  до  властивостей,  але  приймають  параметр  як  індекс

масиву),  події,  делегати,  цикли  foreach,  структури,  що  передаються  за

значенням,  автоматичне  перетворення  вбудованих  типів  в  об'єкти  при

необхідності  (boxing),  атрибути,  вбудовані  засоби  взаємодії  з  некерованим

кодом (DLL,  COM) тощо.  Крім того,  в  C# вирішено було перенести деякі

можливості C++, відсутні в Java: беззнакові типи, перевизначення операцій (з

деякими обмеженнями, на відміну від C++), передача параметрів у метод за

посиланням, методи зі змінним числом параметрів, оператор goto. Також у C#

залишили  обмежену  можливість  роботи  з  вказівниками  —  в  місцях  коду,

спеціально  позначених  словом  unsafe  і  при  вказівці  спеціальної  опції

компілятору.

Проект специфікації C# 2.0 вперше був викладений Microsoft в жовтні

2003  року;  у  2004  році  виходили  бета-версії  (проект  з  кодовою  назвою

Whidbey),  C# 2.0 остаточно вийшов 7 листопада 2005 року разом з  Visual

Studio 2005 і .NET 2.0.

Нові можливості у версії 2.0:

Часткові типи (розділення реалізації класу більш ніж на один файл).
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Узагальнені, або параметризовані типи (generics, «дженерики»).  На відміну

від шаблонів C++, вони підтримують деякі додаткові можливості і працюють

на рівні віртуальної машини. Разом з тим, параметрами узагальненого типу

не можуть бути вирази.

Нова  форма  ітератора,  що  дозволяє  створювати  співпрограми  за

допомогою ключового слова yield, подібно Python і Рубі.

Анонімні методи, що забезпечують функціональність замикання.

Оператор ??: return obj1 ?? obj2; означає (у нотації C# 1.0) return obj1!=null ?

obj1 : obj2;.

Типи-значення,  що  обнуляються  (nullable),  (що  позначаються  знаком

питання, наприклад, int? i = null;) є тими ж самими типами-значеннями, що

можуть nfrj; приймати також значення null. Такі типи дозволяють поліпшити

взаємодію з базами даних через мову SQL.

В червні 2004 року Андерс Гейлсберг вперше розповів на сайті Microsoft про

плановані  розширення мови в  C#3.0.  У вересні  2005 року було випущено

проект специфікації C# 3.0 і бета-версія C# 3.0, що встановлюється у вигляді

доповнення до існуючих Visual Studio 2005 і .NET 2.0. Офіційно версія C# 3.0

побачила світ 19 листопада 2007 року у складі .NET Framework 3.5 [11].

В C# 3.0 з'явилися такі радикальні доповнення та зміни:

 Ключові  слова select, from, where,  що  дозволяють  робити  запити

з SQL, XML, колекції тощо (запит, інтегрований в мову, англ. Languag

Integrated Query, або LINQ)

 Ініціалізація об'єкта разом з його властивостями:

Customer з = new Customer(); з.Name = "James";

матиме вигляд:

Customer з = new Customer { Name = "James" };

 Лямбда-вирази (анонімні функції):

listOfFoo.Where(delegate(Foo x) { return x.size > 10; });

матиме вигляд:
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listOfFoo.Where(x => x.size > 10);

 Автоматичне визначення типів локальних змінних:

string x = "hello";

матиме вигляд:

var x = "hello";

 Безіменні типи:

var x = new { Name = "James" };

 Методи-розширення  —  додавання  методу  в  існуючий  клас  за

допомогою  ключового  слова this при  першому  параметрі  статичної

функції.

C# 3.0 буде сумісний з C# 2.0 за генерованим MSIL-кодом; поліпшення

в мові — чисто синтаксичні і реалізуються на етапі компіляції. Наприклад,

багато з  інтегрованих запитів LINQ можна реалізувати в поточних версіях

використовуючи безіменні делегати в поєднанні з предикативними методами

над контейнерами, на кшталт List.FindAll і List.RemoveAll.

C# має «препроцесорні директиви» (хоча насправді він не має препроцесора)

на  основі  препроцесора  C,  це  дає  програмісту  можливість  визначити

символи, але не макроси. Умовні директиви, такі як #if, #endif, чи #else також

можливі.  Директиви  типу  #region  дають  натяк  редактору  для  згортання

фрагментів коду.

Специфікація C# визначає мінімальний набір бібліотек типів і класів, на який

має розраховувати компілятор. На практиці, C# найчастіше використовується

з  якоюсь  реалізацією  Common  Language  Infrastructure  (CLI),  яка

стандартизована як ECMA-335 Common Language Infrastructure (CLI).

C# стандартизований в ECMA та ISO.

У серпні 2000 Microsoft Corporation, Hewlett-Packard та Intel Corporation

виступили спонсорами стандартизації специфікації мови C#, а також Common

Language  Infrastructure  (CLI)  в  організації  зі  стандартизації  ECMA

International. У грудні 2001 ECMA випустила ECMA-334 Специфікація мови
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C#.  C#  стала  стандартом  ISO  у  2003  (ISO/IEC  23270:2006  —  Information

technology—Programming  languages—C#).  До  того  ECMA  ще  встигла

адоптувати еквівалентну специфікацію як другу редакцію C# у грудні 2002.

У  червні  2005  ECMA  схвалила  редакцію  3  специфікації  C#,  і

відредагувала  ECMA-334.  Доповнення  включали  часткові  класи,  анонімні

методи, тип null, і генерики (аналоги шаблонів C++).

У липні 2005 ECMA подала стандарти і відповідні технічні умови на

ISO/IEC  JTC  1  через  пришвидшену  процедуру  (Fast-Track).  Цей  процес

звичайно займає 6-9 місяців.

Хоча  визначення  мови  C#  і  CLI  стандартизовані  ISO  та  Ecma,  що

забезпечує розумний і недискримінаційний ліцензійний захист (RAND) від

патентних позовів, Microsoft використовує C# і CLI у своїй бібліотеці Base

Class Library (BCL), яка є фундаментом їхньої власницької платформи .NET

framework,  і  яка забезпечує безліч нестандартизованих класів (розширений

I/O, GUI Windows Forms, веб-служби тощо). У деяких випадках, де патенти

Microsoft  відносяться  до  стандартів,  використаних  у  .NET  framework,

документовані  Microsoft,  і  застосовані  патенти доступні  через  інші  RAND

умови  або  через  Обітницю  Відкритої  Специфікації  Microsoft  (Microsoft's

Open Specification  Promise,  OSP),  які  випускають патентні  права публічно.

Але є деякі застереження і обговорення про те, що існують додаткові аспекти,

патентовані  Microsoft,  що  не  покриті,  які  можуть  утримувати  незалежних

реалізаторів повного фреймворку. Microsoft  також погодився не позиватися

проти  розробників  відкритого  програмного  забезпечення  щодо  порушення

прав у  неприбуткових проектах  для  частини свого фреймворку, покритого

OSP. Microsoft  погодився  не  порушувати патентних вимог  щодо продуктів

Novell проти платних клієнтів Novell[8] за винятком переліку продуктів, що

явно не згадують C#,  .NET чи реалізацію .NET від  Novell  (проект Mono).

Проте Novell дотримується точки зору, що Mono не порушує жодного патенту

Microsoft.  Microsoft  також  уклав  спеціальну  угоду  не  позиватися  проти
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браузерного плагіну Moonlight,  який спирається на Mono,  отриманного від

Novell.

У зауваженні, опублікованому на сайті новин Free Software Foundation у

червні  2009  Річард  Столлман  попереджає,  що  він  вважає,  що  «Microsoft

можливо планує одного дня оголосити всі  вільні реалізації  C# такими, що

використовують  програмні  патенти»  і  рекомендував  розробникам  уникати

того,  що він  називає  «безвідплатним ризиком»,  пов'язаним із  «залежністю

вільних  реалізацій  C#».  Free  Software  Foundation  пізніше  повторила  свої

попередження,  стверджуючи,  що розширення Microsoft  Community Promise

на  специфікації  ECMA C#  і  CLI[14]  можуть  не  вберігти  від  шкідництва

Microsoft  відкритим  реалізаціям  C#,  оскільки  багато  специфічних  для

Windows бібліотек, включених у .NET та Mono, не покриті цими обіцянками.

Тому більшість провідних дистрибутивів Лінукс,  за  винятком Novell  SUSE

Linux, не включають Mono в установку за замовчанням (хоча його і можна

завантажити з репозиторіїв).

Титульним компілятором C# є Microsoft Visual C#.

Існують  інші  компілятори  C#,  часто  вони  включають  реалізації

Common Language Infrastructure і бібліотеки класів .NET:

Проект  Microsoft  Rotor  (який  тепер  зветься  Shared  Source  Common

Language Infrastructure, ліцензований тільки для навчального і дослідницького

використання)  забезпечує  реалізації  CLR  runtime  і  компілятор  C#,  і

підмножину  бібліотек  фреймворка  Common  Language  Infrastructure,

відповідно до специфікації ECMA (до C# 2.0, і з підтримкою тільки Windows

XP).

Проект SharpDevelop від компанії icsharpcode , який використовується

як  альтернатива  Visual  Studio  .  Забезпечує  повну  реалізацію  Common

Language Infrastructure. Остання стабільна версія IDE 4.4 ( 28 серпня 2013 ) ,
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тестова  версія  5.0  (13  лютого  2014.  Зовнішній  вигляд  IDE  дуже  нагадує

Microsoft Visual C#,що робить комфортним перехід від однієї середи до іншої.

Проект  Mono,  початий  компанією  Xamarin  і  продовжений  її  покупцем  і

наступником  Novell,  забезпечує  відкритий  компілятор  C#,  повну  відкриту

реалізацію Common Language Infrastructure,  включаючи потрібні бібліотеки

фреймворка  відповідно  до  специфікації  ECMA,  і  близьку  до  повної

реалізацію власницьких бібліотек класів Microsoft .NET до .NET 2.0, але не

специфічних бібліотек .NET 3.0 і .NET 3.5, як для Mono 2.0.

Проект DotGNU також надає  відкритий компілятор C#,  близьку до  повної

реалізацію Common Language Infrastructure,  включаючи потрібні бібліотеки

фреймворка  відповідно  до  специфікації  ECMA,  і  підмножину  деяких

залишених власницьких біліотек класів Microsoft .NET до .NET 2.0 (які не

документовані  або  не  включені  у  специфікації  ECMA,  але  включені  у

стандартне визначення Microsoft .NET Framework).

DotNetAnywhere Micro Framework Common Language Runtime націлений на

вбудовані системи, і підтримує майже всі специфікації C# 2.0.

4.3 Визначення .NET Framework

Microsoft  .NET  (читається  дот-нет)  —  програмна  технологія,

запропонована фірмою Microsoft як платформа для створення як звичайних

програм,  так  і  веб-застосунків.  Багато  в  чому  є  продовженням  ідей  та

принципів, покладених в технологію Java. Одною з ідей .NET є сумісність

служб,  написаних  різними  мовами.  Хоча  ця  можливість  рекламується

Microsoft як перевага .NET, платформа Java має таку саму можливість.

Кожна бібліотека (збірка) в .NET має свідчення про свою версію, що

дозволяє усунути можливі конфлікти між різними версіями збірок.
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.NET — крос-платформова технологія, в цей час існує реалізація для

платформи Microsoft  Windows, FreeBSD (від Microsoft) і  варіант технології

для  ОС  Linux  в  проекті  Mono  (в  рамках  угоди  між  Microsoft  з  Novell),

DotGNU.

Захист авторських прав відноситься до створення середовищ виконання

(CLR — Common Language  Runtime)  для  програм  .NET. Компілятори  для

.NET випускаються багатьма фірмами для різних мов вільно.

.NET поділяється на дві основні частини — середовище виконання (по

суті віртуальна машина) та інструментарій розробки.

Середовища розробки .NET-програм: Visual Studio .NET (C++, C#, J#),

SharpDevelop,  Borland  Developer  Studio  (Delphi,  C#)  тощо.  Середовище

Eclipse має додаток для розробки .NET-програм. Застосовні програми також

можна розроблювати в текстовому редакторі та використовувати консольний

компілятор.

Як  і  технологія  Java,  середовище  розробки  .NET створює  байт-код,

призначений для виконання віртуальною машиною. Вхідна мова цієї машини

в .NET називається  CIL (Common Intermediate  Language),  також відома як

MSIL (Microsoft  Intermediate  Language),  або просто IL.  Застосування байт-

кода  дозволяє  отримати  крос-платформовість  на  рівні  скомпільованого

проекту  (в  термінах  .NET:  збірка),  а  не  на  рівні  сирцевого  тексту,  як,

наприклад, в С. Перед запуском збірки в середовищі виконання (CLR) байт-

код перетворюється вбудованим в середовище JIT-компілятором (just in time,

компіляція на льоту) в машинні коди цільового процесора.

Слід зазначити, що один з перших JIT-компіляторів для Java був також

розроблений фірмою Microsoft (тепер в Java використовується досконаліша

багаторівнева  компіляція  —  Sun  HotSpot).  Сучасна  технологія  динамічної

компіляції дозволяє досягнути аналогічного рівня швидкодії з традиційними

«статичними»  компіляторами  (наприклад,  С++)  і  питання  швидкодії  часто

залежить від якості того чи іншого компілятора.
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Розробка Microsoft  технології  .NET Framework почалась у 1999 році.

Офіційно про розробку нової технології було оголошено 13 січня 2000 року. В

цей день керівництвом компанії була озвучена нова стратегія, яка отримала

назву Next Generation Windows Services (скор. NGWS, укр. Нове покоління

служб Windows). Нова стратегія повинна була об'єднати у єдине вже існуючі і

майбутні  розробки  Microsoft  для  надання  можливості  користувачам

працювати з Всесвітньою павутиною з допомогою безпровідних пристроїв,

що мають доступ в Інтернет, як зі стаціонарних комп'ютерів.

Під час конференції, що проходила в цей день Стів Балмер заявив, що

незважаючи на великі можливості домашніх комп'ютерів, корпорація вважає

важливим  гарантувати  забезпечення  роботи  служб  нового  покоління  і  на

пристроях, відмінних від ПК. Аналітик компанії Patricia Seybold Group Енн

Томас Мейнс, проаналізувавши слова Білла Гейтса, заявила про те, що для

компанії  буде  корисним  відійти  від  орієнтації  лише  на  стаціонарні

комп'ютери і перехід до розробки під мобільні пристрої. За її оцінкою Гейтс

проголосив курс на перехід до нової ери роботи з комп'ютером, що не буде

жорстко прив'язана до платформи Windows.

Зважаючи  на  невелику  потужність  джерела  живлення  мобільних

пристроїв, зберігання і передача програм повинна здійснюватися серверами,

тоді як на той момент практично вся інформація користувача, ПЗ зберігалися

на  стаціонарних  комп'ютерах  локально.  Тоді  ідея  переходу  до

«сервероцентричної»  моделі  мала  міцну  підтримку  серед  керівників

найбільших  IT-компаній.  Так,  наприклад,  Скотт  МакНілл,  голова  Sun

Microsystems  оголосив  про  придбання  компанією  офісного  програмного

забезпечення (StarOffice), щоб конкурувати з Microsoft Office, для того, щоб

перейти до сервер-клієнтського ПЗ.

У  Microsoft  на  той  момент  було  безліч  причин  переходу  до  нової

стратегії. Компанія домінувала на ринку операційних систем і веб-браузерів,

володіла  безліччю  напрацювань  у  галузі  ПЗ  для  Інтернету,  включаючи
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портали  MSN  і  WebTV, а  також  мала  частку  в  компаніях,  що  займалися

наданням ПЗ на прокат через Інтернет. Крім того, як пізніше згадував Андерс

Хейлсберг, у корпорації було безліч різних (і часто несумісних між собою)

середовищ і технологій програмування, оскільки розробка інструментів для

програмістів  була  мовноорієнтованою,  тобто  для  Visual  Basic  існував  свій

набір  програм,  а  для  C++  —  свій.  Тому  однією  з  цілей  розробки  нової

платформи, було об'єднання всіх найвдаліших напрацювань в рамках єдиної

платформи та їх уніфікація. Крім того, ставилося завдання слідуванню усіх

актуальних тенденцій в області програмування на той момент. Для прикладу,

нова  платформа  повинна  була  безпосередньо  підтримувати  об'єктно-

орієнтованість, безпеку типів, збір сміття і  структурну обробку виключень.

Крім того, корпорації необхідно було надати свою відповідь на Java від Sun,

що набирала свою популярність.

За  словами  Морітц,  основою  для  нової  стратегії  компанії  стала

розробка Windows DNA 2000,  представлена  у  вересні  1999 року. Windows

DNA 2000 об'єднала в собі нову версію СУБД SQL Server і нові програмні

інструменти для полегшення розробки веб-застосунків.

Як  стверджує  корпорація  Microsoft,  до  80% коштів,  спрямованих  на

дослідження і розробки, витрачається на платформу .NET і пов'язані з нею

технології.  Результати  такої  політики  на  сьогоднішній  день  виглядають

вражаюче.  Так,  область  охоплення  платформи  .NET  просто  величезна.

Платформа складається з чотирьох груп програмних продуктів:

набір мов, куди входять С # і Visual Basic .NET; набір інструментальних

засобів розробки, в тому числі Visual Studio .NET; велика бібліотека класів

для побудови Web-служб і програм, які потребують Windows і в Інтернеті; а

також середовище  виконання  програм  CLR  (Common  Language  Runtime  -

загальномовне  Виконавча),  в  якій  виконуються  об'єкти,  побудовані  на  цій

платформі;
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набір серверів .NET Enterprise Servers, раніше відомих під іменами SQL

Server  2000,  Exchange  2000,  BizTalk  2000 і  ін.,  які  надають  спеціалізовані

функціональні  можливості  для  звернення  до  реляційних  баз  даних,

використання  електронної  пошти,  надання  комерційних  послуг  "бізнес-

бізнес" (В2В ) і т.д.;

багатий  вибір  комерційних  Web-служб,  які  називаються  .Net  My

Services.  За  помірну  плату  розробники  можуть  використовувати  послуги

таким чином при побудові додатків, що вимагають ідентифікації особистості

користувача та інших даних;

нові  некомп'ютерні  пристрої,  що  підтримують  засоби  .NET,  -  від

стільникових телефонів до ігрових приставок.

Microsoft  .NET підтримує  не  тільки  мовну  незалежність,  а  й  мовну

інтеграцію.  Це  означає,  що  розробник  може  успадковувати  від  класів,

обробляти  виключення  і  використовувати  переваги  поліморфізму  при

одночасній роботі  з  декількома мовами.  Платформа .NET Framework надає

таку  можливість  за  допомогою специфікації  CTS  (Common  Type  System -

загальна система типів), яка повністю описує всі типи даних, підтримувані

середовищем виконання, визначає, як одні типи даних можуть взаємодіяти з

іншими і як вони будуть представлені в форматі метаданих .NET. Наприклад,

в .NET будь сутність є об'єктом будь-якого класу, похідного від кореневого

класу System.Object. Специфікація CTS підтримує такі загальні поняття, як

класи,  делегати  (з  підтримкою  зворотних  викликів),  довідкові  та  розмірні

типи.

Важливо розуміти, що не у всіх мовах програмування .NET обов'язково

повинні підтримуватися всі типи даних, які визначені в CTS. Специфікація

CLS  (Common  Language  Specification  -  загальна  мовна  специфікація)

встановлює основні правила, що визначають закони, яким повинні слідувати

всі мови: ключові слова, типи, примітивні типи, перевантаження методів і т.

П.  Специфікація  CLS  визначає  мінімальні  вимоги,  що  пред'являються  до



Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

8
ЛД21.2108.1300.1732.ПЗ

мови  платформи.  NET.  Компілятори,  що  задовольняють  цій  специфікації,

створюють  об'єкти,  здатні  взаємодіяти  один  з  одним.  Будь-яка  мова,  що

відповідає  вимогам CLS,  може використовувати  всі  можливості  бібліотеки

FCL (Framework Class Library - бібліотека класів платформи). CLS дозволяє і

розробникам, і постачальникам, і виробникам програмного забезпечення не

виходити  за  межі  загального набору правил для мов,  компіляторів  і  типів

даних.

Платформа .NET Framework є надбудовою над операційною системою,

в якості якої може виступати будь-яка версія Windows1. На сьогоднішній день

платформа .NET Framework включає в себе:

чотири офіційні мови: С #, VB.NET, Managed C ++ (керований C ++) і

JScript .NET;

об'єктно-орієнтоване  середовище  CLR  (Common  Language  Runtime),

спільно використовувану цими мовами для створення додатків під Windows і

для Internet;

ряд  пов'язаних  між собою бібліотек  класів  під  загальним ім'ям  FCL

(Framework Class Library).

4.4 Архітектура .NET Framework

Найважливішим  компонентом  платформи  .NET  Framework  є  CLR

(Common  Language  Runtime),  що  надає  середовище,  в  якій  виконуються

програми.  Головна  її  роль  полягає  в  тому, щоб  виявляти  і  завантажувати

типи .NET і  робити  керування  ними відповідно  до  отриманих командами.

CLR включає в себе віртуальну машину, у багатьох відношеннях аналогічну

віртуальній  машині  Java.  На  верхньому  рівні  середи  активізує  об'єкти,

проводить перевірку безпеки, розміщує об'єкти в пам'яті, виконує їх, а також

запускає збирач сміття.
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Під  складанням  сміття  розуміється  звільнення  пам'яті,  зайнятої

об'єктами,  які  стали  марними  і  не  використовуються  в  подальшій  роботі

програми. У ряді мов програмування (наприклад, C / C ++) пам'ять звільняє

сам програміст, в явній формі віддаючи команди як на створення, так і  на

видалення об'єкту. У цьому є своя логіка - "я тебе породив, я тебе і вб'ю".

Однак  в  CLR  завдання  збору  сміття  (і  інші  питання,  пов'язані  з

використанням  пам'яті)  вирішується  в  потрібний час  і  в  потрібному  місці

виконавчої середовищем, відповідальної за виконання обчислень.

Над рівнем CLR знаходиться набір базових класів платформи, над ним

розташовані шар класів даних і XML, а також шар класів для створення Web-

служб (Web Services), Web- і Windows-додатків (Web Forms і Windows Forms).

Зібрані воєдино, ці класи відомі під загальною назвою FCL (Framework Class

Library). Це одна з найбільших бібліотек класів в історії програмування. Вона

відкриває  доступ  до  системних  функцій,  включаючи  і  ті,  що  колись  були

доступні тільки через API Windows, а також до прикладних функцій для Web-

розробки (ASP.NET), доступу до даних (ADO.NET), забезпечення безпеки та

віддаленого управління. Маючи в своєму складі понад 4000 класів, бібліотека

FCL сприяє швидкій розробці настільних, клієнт-серверних і інших додатків і

Web-служб.

Набір базових класів платформи - нижній рівень FCL - не тільки ховає

звичайні  низькорівневі  операції,  такі  як  файловий  ввід  /  вивід,  обробка

графіки та взаємодія з устаткуванням комп'ютера, але і забезпечує підтримку

великої  кількості  служб,  які  використовуються  в  сучасних  додатках

(управління  безпекою,  підтримка  мережевого  зв'язку  ,  управління

обчислювальними потоками, робота з відбитками і колекціями і т. д.).

Над  цим  рівнем  знаходиться  рівень  класів,  які  розширюють  базові

класи  з  метою  забезпечення  управління  даними  і  XML.  Класи  даних

дозволяють  реалізувати  управління  інформацією,  що  зберігається  в

серверних базах даних.  У число цих класів  входять  класи SQL (Structured
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Query  Language,  мова  структурованих  запитів),  що  дають  програмісту

можливість  звертатися  до довготривалих сховищ даних через  стандартний

інтерфейс SQL. Крім того, набір класів, званий ADO.NET, дозволяє оперувати

постійними даними. Платформа .NET Framework підтримує також цілий ряд

класів,  що  дозволяють  маніпулювати  XML-даними  і  виконувати  пошук  і

перетворення XML.

Базові  класи,  класи  даних  і  XML  розширюються  класами,

призначеними для побудови додатків на основі трьох різних технологій: Web

Services (Web-служби), Web Forms (Web-форми) і Windows Forms (Windows-

форми). Web-служби включають в себе ряд класів, що підтримують розробку

полегшених  розподіляються  компонентів,  які  можуть  працювати  навіть  з

брандмауерами і  програмами трансляції  мережевих адрес  (NAT).  Оскільки

Web-служби  застосовують  в  якості  базових  протоколів  зв'язку  стандартні

протоколи HTTP і SOAP, ці компоненти підтримують в кіберпросторі підхід

"Plug & Play".

Інструментальні  засоби  Web  Forms  і  Windows  Forms  дозволяють

застосовувати техніку RAD (Rapid Application Development - швидка розробка

додатків)  для  побудови Web-  і  Windows-додатків.  Ця  техніка  зводиться  до

перетягування  елементів  управління  з  панелі  інструментів  на  форму,

подвійному  натисканні  кнопки  миші  по  елементу  і  написання  коду, який

обробляє події, пов'язані з цим елементом.

Висновки до розділу 5

У даному розділі були розглянуті основні поняття обраних середовищ

програмування та засобів, що використовувались для розробки програмного

забезпечення. 
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Також була проаналізована історія заснування платформи .NET та опис

її головних можливостей.
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РОЗДІЛ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ

Вступ

У дипломній роботі реалізовано клієнт-серверну комп’ютеризовану 

систему для оцінки результатів психологічного тестування когнітивних 

функцій мозку. Всі дані про користувачів та їх результати зберігаються на 

сервері, тому дуже важливо аби сервер та дані були захищені від переважної 

кількості потенційних небезпек.

На даному етапі роботи розглядаються основні положення охорони 

праці і безпеки у серверній кімнаті (рис. 5.1)

5.1 Серверна кімната

Параметри приміщення наведені в таблицях 5.1-5.2

Таблиця 5.1 – Параметри приміщення

№ Назва параметру Значення
1 Довжина, а 5,00 м
2 Ширина, b 8,00 м
3 Висота, h 3,00 м
4 Кількість працюючих, n 1
5 Площа, S 40,00 м2

6 Об’єм, V 120,00 м3
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Рисунок 5.1 – План серверної кімнати

Таблиця 5.2 – Характеристика об’єктів приміщення

№ Назва об’єкту Марка обладнання Опис К-ть,

шт
1 Сервери Patriot Rack 2U E3-

1240V3, 600 Вт

Intel Xeon Quad-Core

E3-1240 v3 (3.4 ГГц), 8

ГБ RAM DDR3-1600

ECC, 2 x Seagate

ST1000NM0033 1 ТБ

1

2 Стіл з ПК HP 250 G3, 120 Вт Intel Core i7, 2600 МГц, 6

ГБ

RAM, 500 ГБ HDD,

NVIDIA

GeForce 820M, 15.6 "

1

3 Wi-Fi адаптер TP-LINK 223GR 220 В 1
4 Пожежна

сигналізація

ИПР-А, 2.5 Вт - 1

Продовження таблиці 5.2
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5 Датчик диму,

температури і

вологості

SkyControl VT540M,

100 мВт

10-90% RH, -10…+55°С,

0,05-0,2 дБ/м

2

6 Форсунка

автоматичної системи

газового

пожежогасіння

-  0.5 – 8 м3/хв.; латунь,

303SS, 316SS. 1/8" - 3/8"

Газ: Хладон 125

1

7 Тепловий радіатор DELTA Тип: конвекторний,

робочий тиск: 9 бар,

випробний тиск: 13 бар

1

8 Кондиціонер DELFA ACW 07,

3200 Вт

Тип: спліт-система, рівень

шуму: 36 дБ (всередині),

52 дБ (ззовні)

1

9 Вогнегасник ВП-9 4А 144В, 15кг, -20..+50°С 1
10 Галогенна лампа PAR 16 75W E14 (30)

FORA, 100 Вт

~220 В 3

11 Двері - - 1
12 Шафа - К-ть поличок: 8 1
13 Крісло - - 1
14 Кімнатна рослина - - 1

5.2 Оцінка потенційних небезпек і шкідливих виробничих факторів

Визначено небезпечні і шкідливі виробничі фактори в приміщенні, що 

дозволять виявити небезпеки та розробити заходи  по покращенню 

(нормалізації) умов праці (табл. 5.3)

Таблиця 5.3 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори

Фізичні Хімічні Біологічні Психофізіологічні
-мікроклімат;

-освітлення;

-шум; 

-пожежонебезпека

-пил -відсутні -відсутні
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5.2.1 Мікроклімат

Серверне обладнання захищається від несприятливих умов зовнішнього

середовища завдяки підтримці постійних кліматичних умов всередині 

серверної кімнати. Мікроклімат також впливає на роботу працівників, що 

знаходяться у приміщенні.

Таблиця 5.4 – Категорія важкості праці

Характер роботи Категорія

роботи

Загальні енерговитрати

організму, Вт (ккал/год)

Характеристика

робіт
Легкі роботи І(а) 105-140

(90-120)

Роботи, що

виконуються сидячі

й не потребують фіз.

навантаження

Таблиця 5.5 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні

№ Джерело зміни показників

мікроклімату

Наслідок

1 Нагрівання серверного

обладнання, ПК

Перегрів процесора, материнської плати,

жорсткого диска, вихід зі строю

обладнання, втрата важливих даних
2 Висока температура повітря Зменшення працездатності працівника,
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зовні (на вулиці) некомфортні умови праці
3 Низька температура повітря

зовні (на вулиці)

Зменшення працездатності працівника,

некомфортні умови праці
4 Протяги Захворювання працівників, збільшення

кількості пилу.

Таблиця 5.6 – Заходи для нормалізації показників мікроклімату

№ Заходи Реалізація
1 Техн. У техн.

облад.

В будь-яку пору року: кулери ACER Aspire 2930 

(ACPI 3.0; 65 W 15 дБ) у ПК та серверному 

обладнанні. Для контролю температури та вологості в

серверній встановлені датчики SkyControl VT540M 

(0z-x2; 220 В).

У холодну пору року: можливе опалення через 

тепловий радіатор DELTA (конвекторний, робочий 

тиск: 9 бар, випробний тиск: 13 бар)
У

приміщ

.

Кондиціонер типу спліт-системи DELFA ACW 07 

(спліт-система, рівень шуму: 36 дБ; 52 дБ
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Продовження таблиці 5.6

2 Організаційні Вологе прибирання, зволоження або осушення повітря,

планові чистки ПК та серверного обладнання від пилу, 

заміна термопасти (Cooler Master IC- Value V1; 2,5 г), 

обмеження максимальної потужності процесорів(до 

70%), перевірка системи на віруси (Avast Free 

Antivirus).

5.2.2 Освітлення

Неправильно встановлене освітлення може стати причиною травмувань

(табл. 5.7). У серверній присутнє штучне та природнє освітлення. Вікна 

дозволяють отримати краще освітлення та покращити роботу працівників 

завдяки психологічному фактору.

Таблиця 5.7 – Джерела небезпеки пов’язані із освітленням

№ Джерело небезпеки Наслідок
1 Недостатнє місцеве освітлення Перенапруження і як

наслідок порушення

зору працівника,

зниження рівня

працездатності

2 Підвищена яскравість світла
3 Неправильне налаштування яскравості

монітору

Таблиця 5.8 – Заходи уникнення наслідків ненормованого освітлення
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Заходи Реалізація
Технічні заходи У техн. облад. Антиблікове покриття екрану 

ноутбука (TFT 19.6`)
У приміщенні Штучне освітлення – 3 галогенних 

лампи 100 Вт, закріплені на висоті 

3м.
Організаційні заходи Вологе прибирання

Засоби індивідуального захисту Окуляри EAE (Захист від UV-

випромінювання 400, 42мм, 140мм, 

полімерна лінза) для роботи з 

екраном ПК для працівників.

5.2.3 Шум і вібрація

Шум і вібрація виступають одним із негативних чинників, що 

впливають на роботу працівників (табл. 5.9)

Таблиця 5.9 – Джерела шуму

№ Джерело шуму Наслідок
1 Блок вентиляторів всередині серверів Пригнічення ЦНС, емоційна

напруженість працівника, що

може

призвести до помилки в роботі

2 Кулери всередині ПК
3 Установки для кондиціонування

повітря

Таблиця 5.10 – Заходи уникнення небезпек

Заходи Реалізація
Технічні

заходи

У техн. облад. У корпусі ПК та серверів встановлено кулери 

ACER Aspire 2930 (ACPI 3.0; 65 W 15 дБ), 
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компресор кондиціонера винесено назовні
У приміщенні Для захисту від зовнішнього шуму встановлена 

шумоізоляція(пінопласт теплоізоляційний XPS 

CARBON SAND PVC c/2)
Організаційні заходи Режим праці і відпочинку, дотримування правил 

технічної експлуатації, проведення планово-

попереджувальних оглядів та ремонтів, чистка від

пилу
Засоби індив. захисту Застосування шумопоглинаючих 

навушників(VITA LN-0002, 32 дБ)  та беруш 

(Bosch EN 352; 32 дБ)
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5.2.4 Пожежна небезпека

У приміщенні є займисті речовини: тверді(дерево), пластикові, тому 

необхідно  визначити основні джерела можливості спричинення пожежі 

(табл. 5.11)

Таблиця 5.11 – Джерела небезпеки

№ Джерело небезпеки Небезпечний фактор Наслідок
1 Несправності

електропроводки,

розеток

Коротке замикання або

пробій ізоляції

Виникнення пожежі, 

яка спричинить 

травматизм 

працівників, 

негативний вплив 

ЦНС, серцево- 

судинній, дихальній 

системам, можливі 

летальні випадки. 

Також знищення 

цінного устаткування,

матеріалів

2 Щільність проводки Оплавлення ізоляції
3 Загоряння будівлі

внаслідок зовн.

факторів

Виникнення пожежі чи

вибуху

4 Недотримання заходів

пожежної безпеки

Загоряння матеріалів,

устаткування
5 Матеріали і речовини,

що схильні до

займання

Загоряння матеріалів
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Таблиця 5.12 – Заходи попередження пожежі

№ Заходи Реалізація
1 Організаційні Організація пожежної охорони, навчань, 

інструктажів
2 Технічні У техн.

обладн.

Обладнання найбільш стійке до пошкоджень 

(металеві корпуси для ПК та серверів), вимикати з 

розеток при відсутності
У

приміщ.

Вільний доступ до розеток та вимикачів. Датчики 

диму і температури SkyControl VT540M (10-90% 

RH, -10…+55°С, 0,05-0,2 дБ/м). Автоматична 

система пожежогасіння (0.5 – 8 м3/хв.; латунь, 

303SS, 316SS. 1/8" - 3/8" Газ: Хладон 125). 

Пожежна сигналізація ИПР-А (2.5 Вт). У коридорі 

– пожежний кран-комплект та рукав (ДУ-19; 15м;).
3 Засоби

індивідуального

захисту

Протигаз(ГП-7 30л/хв, 180 мм. рт. ст.; 0,9 кг; -40 …

+50 °С), респіратор(3М 6500; до 50 ПДК) та маски.

5.2.6 Хімічні фактори

Таблиця 5.13 – Джерела небезпеки

№ Джерело небезпеки Наслідок
1 Відсутність вологого прибирання Шкідливий вплив на

дихальну систему2 Забруднений кондиціонер

Таблиця 5.14 – Заходи і захист від шкідливих хімічних факторів

№ Заходи Реалізація
1 Техн. У техн. обладненні Протирання корпусів ПК та серверів 
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заходи вологими серветками OPTIMA 14,5x5,9 см
У приміщенні Підтримання чистоти, що виключало б 

накопичення пилу
2 Організаційні заходи Регулярне щоденне вологе прибирання 

підлоги та сухе прибирання шафи; у 

плановому порядку, не рідше одного разу 

на місяці – санітарні дні: вологе 

прибирання шаф, плінтусів, знепилювання

корпусів серверів, персонального 

комп’ютера
3 Засоби індив. захисту Медична маска

Висновки до розділу 4

У  даному  розділі  дипломної  роботи  розглянуто  приклад  робочої

серверної кімнати, який включає в себе дослідження основних небезпек та

умов з їх попередження з охорони праці й техніки безпеки.

Розглянуте  приміщення  має  задовільні  параметри  площі  та  об’єму.

Підтримка  мікроклімату  відповідає  нормам  завдяки  кондиціонеру  та

тепловому радіатору. Освітлення та рівень шуму відповідають нормам.

Завдяки коректній розстановці обладнання у кімнаті, його захисту від

перенавантаження та усім організаційним заходам, в приміщенні дотримані

норми пожежної та хімічної безпеки.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У дипломній роботі було виконано усі поставлені задачі, а саме:

 Розробив  комп’ютеризований  клієнт-серверний  додаток  для  оцінки

результатів  психологічного тестування когнітивних функцій мозку за

методом Струпа;
 Проаналізував методи та алгоритми нечіткого виводу;
 Застосував обраний алгоритм для програмного забезпечення;
 Проаналізував літературу у обраній галузі.

Також були проаналізовані небезпеки з охорони праці у серверній кімнаті,

проаналізовані  загальні  положення,  заходи  по  усуненню  всіх  небезпек  та

зроблені висновки.
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