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АНОТАЦІЯ 

 

Дипломна робота налічує 78 сторінок, 34 ілюстрацій, 19 таблиць та 47 

джерел за переліком посилань. 

Метою дипломної роботи є створення комп’ютеризованої системи для 

визначення та оптимізації обсягу оперативної пам’яті людини, та 

представлення системи на заміну існуючих методологій бланкового 

тестування.  

Розробка була здійснена засобами мови програмування «G» (NI 

LabVIEW 2015) та XAMPP.  

Результати окремих етапів роботи були опубліковані у вигляді тез на 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання сучасної 

науки» м. Київ, 29-30 квітня 2016 року та на Міжнародній науково-практичній 

конференції «Теорія і практика сучасної науки» м. Київ 30-31 травня 2016 

року. 

Робота виконана на замовлення товариства з обмеженою 

відповідальністю "Електронні компоненти-центр". Одержані результати 

впроваджені в роботу даної організації (акт впровадження від 10.06.2016). 

Ключові слова:  оперативна пам’ять, класична методика, зорове 

сприйняття, слухове сприйняття, мнемічні процеси, обсяг оперативної 

пам’яті.



ANNOTATION 

 

Thesis consists of 78 pages, 34 illustrations, 19 tables and 47 references on the 

source list. 

The aim is to develop a computerized system for the identification and 

optimization of the volume of the human memory, and performance of the system to 

replace the existing methodologies blank test. 

Development was carried out by means of the programming language «G» (NI 

LabVIEW 2015) and XAMPP. 

The results of individual stages of work have been published in the form of 

abstracts of the International Scientific and Practical Conference "Actual problems of 

modern science" in Kiev, on 29-30 April 2016 and at the International scientific and 

practical conference "Theory and practice of modern science", Kiev 30 May 31 2016. 

The work was commissioned by the limited liability company "Electronic 

Components facility" The results are incorporated into the work of the organization 

(the act of introduction of 10.06.2016). 

Tags: memory, classic technique, visual perception, auditory perception, 

mnemonic processes, memory usage. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, 

ТЕРМІНІВ 

 

1. ОП – оперативна пам’ять; 

2. БД – база даних; 

3. NI LabVIEW 2015 – National Instruments: Laboratory Virtual Instrument 

Engineering Workbench 2015; 

4. ПК – персональний комп’ютер; 

5. ЕОМ – електронна обчислювальна машина; 

6. SQL – Structured query language (мова структурованих запитів); 

7. IQ – intelligence quotient (коефіцієнт розумового розвитку); 

8. XAMPP – X - всі операційні системи, Apache, MySQL, PHP, Perl; 

9. ПЗ – програмне забезпечення; 

10. ЖЦ – життєвий цикл; 

11. КС – комп’ютеризована система. 
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ВСТУП 

 

Будь-яка трудова діяльність передбачає використання результатів 

попередньої діяльності, індивідуального досвіду працівників. Елементи 

досвіду закріплюються, зберігаються і відтворюються відповідно до вимог 

діяльності людини, утворюючи зміст пам’яті. Пам’ять є основою психічного 

життя людини і забезпечує її орієнтацію в навколишньому середовищі. 

Зберігання в пам’яті понять і уявлень є необхідною умовою мислення, яке 

ними оперує. По мірі наближення до кінцевого результату проміжний 

матеріал може забуватися. Певний обсяг матеріалу, який утримується в 

пам’яті для досягнення мети дії, називають оперативними одиницями пам’яті. 

Пам’ять — це система складних психічних процесів, за допомогою яких 

людина накопичує і зберігає у свідомості інформацію та відтворює її залежно 

від потреби. Такими процесами пам’яті є запам’ятовування, зберігання, 

відтворення і забування. Ці процеси тісно пов’язані між собою, формуються і 

виявляються в діяльності та залежать від неї. 

Оперативна пам'ять є найважливішою умовою ефективності рішення 

людиною багатьох професійних задач. Так за наявними даними більше 60% 

авіакатастроф відбувається з вини людського фактора помилок пілота або 

диспетчера; більше 40% катастроф на флоті через помилки капітана, членів 

екіпажу та наземних служб. Оперативна пам'ять грає також важливу роль в 

безпомилковості дій операторів радіолокаційних систем стеження і наведення 

при управлінні ракетними установками. 

Спостереження показують, що помилки пам'яті найчастіше є також 

причиною аварійних ситуацій на атомних електричних станціях, зокрема, такі 

помилки зіграли пагубну роль у момент Чорнобильської катастрофи. В 

особливих умовах роботи  сучасних енергосистем найчастіше складаються 

екстремальні ситуації, пов'язані з великими обсягами сприйнятої інформації, 

швидкісними режимами її переробки, високою імовірністю виникнення 
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аварійних ситуацій та ін. Однак закономірності роботи оперативної пам'яті й 

умови її надійності в особливих умовах діяльності персоналу енергосистем 

дотепер залишаються не дослідженими.  

Актуальність. Оперативна пам’ять – це такий вид пам'яті, який 

забезпечує безпосереднє здійснення людиною актуальних дій і операцій. Вона 

дозволяє зберегти інформацію на час, необхідний для вирішення тих чи інших 

завдань. Поки цей робочий матеріал функціонує, він становить зміст 

оперативної пам'яті, в якій поєднується інформація з коротко- і 

довгострокової пам'яті. 

Відомо, що обсяг оперативної пам'яті у кожної окремої людини різний. 

Це пояснює розходження в можливості різних людей вирішувати різну 

кількість завдань одночасно. Тому актуальною задачею є також тестування 

оперативної пам'яті працівників при прийомі на роботу. 

Оперативну пам'ять потрібно тренувати, тому що таким чином 

вирішується цілий комплекс завдань: тренується увага, розумові процеси і 

пам'ять. 

На  ринку  України  відсутні професійні комп’ютеризовані системи  

тестування та  тренінгу  оперативної пам’яті,  натомість  наявні  лише  аналоги  

в паперовому  вигляді. 

Тому розробка комп’ютеризованої системи для оцінки характеристики 

мнемічних процесів пам’яті та рівня відтворення інформації, що 

запам'ятовувалась є актуальною задачею. 

Метою дипломної роботи є створення комп’ютеризованої системи для 

визначення та оптимізації обсягу оперативної пам’яті людини, та 

представлення системи на заміну існуючих методологій бланкового 

тестування.  

У відповідності до мети було сформовано наступні задачі: 
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1. Огляд існуючої методики «Класичний рахунок Крепеліна» та 

видів психологічного тестування з метою виявлення найбільш 

дієвих та перспективних щодо комп’ютеризації; 

2. Ознайомлення з теоретичним матеріалом, необхідним для 

створення програмного продукту; 

3. Реалізація комп’ютеризованої системи в середовищі розробки NI 

LabVIEW 2015 з використанням локальної бази даних, створення 

інтерфейсу системи, тестування програмного продукту та 

оформлення всієї супровідної документації; 

4. Накопичення даних для їх подальшої статистичної обробки. 

Комп’ютеризована система повинна забезпечувати виконання 

наступних функцій: 

- створення облікового запису користувача; 

- проведення тестування для визначення обсягу оперативної 

пам’яті людини; 

- перегляд, обробка та інтерпретація результатів; 

- перегляд усіх попередніх тестувань для кожного користувача та 

відстеження динаміки тестування; 

- збереження отриманих даних до єдиної БД; 

- статистика для дослідника. 

Об’єкт дослідження 

Мнемічні процеси, що лежать в основі обробки інформації, яка 

надходить через зорову та слухову сенсорні системи. 

Предмет дослідження  

Алгоритм дослідження мнемічних процесів, які обслуговують 

діяльність людини.  

Методи розробки 

1. мова програмування G (LabVIEW); 

2. мова структурованих запитів SQL (XAMPP). 
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 Практична значимість пов’язана з розширенням можливостей 

проведення тестування для визначення обсягу оперативної пам’яті людини, 

збереження результатів до єдиної бази з накопиченням даних для їх 

подальшого статистичного аналізу, обробки та прогнозування. 

Новизна дипломної роботи пов’язана з відсутністю професійних 

комп’ютеризованих систем, призначених для тестування та тренінгу 

оперативної пам’яті людини. 

Реалізація результатів роботи 

Робота виконана на замовлення товариства з обмеженою 

відповідальністю "Електронні компоненти-центр". Одержані результати 

роботи впроваджені в роботу даної організації. 

Апробація результатів роботи 

Основні положення та результати дипломної роботи були викладені в 

матеріалах конференції. За результатами роботи було опубліковано 2 

друковані праці. 
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РОЗДІЛ 1   ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 

 

1.1  Огляд літературних джерел з теми дослідження 

1.1.1 Загальні поняття тестування 

 

Наука - це перш за все дослідження. Методи, шляхи, засоби, за 

допомогою яких видобуваються наукові факти, є дуже важливими для будь-

якої науки, але для психології вони мають особливе значення. Практичні 

результати психологічних досліджень допомагають людині пізнати себе, 

навчитися керувати собою [1]. 

Психологічне дослідження ґрунтується на методологічних засадах, 

здійснюється на основі використання відповідних методів і методик. 

Явища, які вивчаються психологією, є настільки складними і 

різноманітними, що потребують неабиякої підготовки з боку дослідника. 

Його успіхи безпосередньо залежать від ступеня досконалості методів 

дослідження, які він використовує [2]. 

Кожна наука застосовує певні методи дослідження. Їх поділяють 

на загальні методи, характерні для більшості наук, і конкретні, які 

використовуються окремими науками. 

Метод - це спосіб, за допомогою якого можна отримати наукові факти, 

зафіксувати їх, проаналізувати, але завжди це той самий спосіб, який веде до 

розкриття закономірностей (рис. 1.1) [3]. 

Методи обробки даних - це кількісні та якісні методи. До кількісних 

методів належать, наприклад, визначення середніх величин і міри 

розсіювання, коефіцієнтів кореляції, факторний аналіз, побудова графіків, 

гістограм, схем, таблиць, матриць тощо. Якісний метод передбачає аналіз і 

синтез отриманих даних, їх систематизацію та порівняння з результатами  
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інших досліджень. 

 

Рисунок 1.1 – Методи психологічного дослідження  

Процес психологічного дослідження складається з низки етапів: 

підготовки, збирання, обробки, інтерпретації фактичних даних і 

формулювання висновків. 

На підготовчому етапі вивчають стан досліджуваної проблеми, 

проводять попередні спостереження, бесіди, анкетування, визначають мету й 

завдання дослідження. Важливим елементом цього етапу стає гіпотеза - 

уявлення про очікуваний результат дослідження. 

На етапі збирання фактичних даних використовують емпіричні методи 

(експеримент, спостереження, тестування, бесіди тощо). Експериментальні 

дані фіксують у протоколі, що має бути досить повним і цілеспрямованим, 

включаючи реєстрацію всіх необхідних параметрів експериментальної 

ситуації та психічних властивостей. 

Етап обробки даних передбачає кількісний та якісний аналіз і синтез 

зафіксованих даних. 

На останньому етапі дослідження здійснюють інтерпретацію даних та 

формулювання висновків, встановлюють їхню відповідність чи 

невідповідність вихідній гіпотезі, виявляють нові питання та проблеми, на 

основі яких формують програму дослідження [4]. 
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Тестування – метод психологічної діагностики, провідним 

організаційним моментом якого є застосування стандартизованих запитань та 

задач-тестів, що мають певну шкалу значень [5]. Тестування 

використовується для стандартизованого вимірювання індивідуальних 

відмінностей особистості. Виділяють три основні сфери застосування 

тестового методу: освіта, професійна підготовка та відбір, психологічне кон-

сультування та психотерапія. Тестовий метод дає змогу з певною мірою 

ймовірності встановити актуальний рівень розвитку в індивіда необхідних 

навичок, знань, особистісних характеристик тощо [6]. 

Методика тестування може бути поділена на три етапи: 

1) вибір тесту (зумовлений метою тестування та ступенем 

достовірності й надійності тесту); 

2) його проведення (обумовлюється інструкцією до тесту); 

3) інтерпретація результатів (визначається системою теоретичних 

припущень відносно предмета тестування) [7]. 

Основою психологічного тестування є психологічний 

тест – стандартизована система випробувань, яка дозволяє виявити і виміряти 

якісні та кількісні індивідуально-психологічні відмінності. 

Своєрідні тестові випробування використовували ще в Давніх Китаї, 

В'єтнамі та Греції при відбиранні учнів на навчання і доборі державних 

чиновників. 

Початок наукового використання тестів пов'язують з іменами 

американського психолога Джеймса-Маккіна Кеттела (1860–1944) та 

англійського дослідника Френсіса Гальтона (1822–1911). Дж. Кеттел вперше 

запропонував виявляти закономірності поведінки людей, виходячи з ідеї 

«середньої» людини. Її параметри визначають як середні показники, одержані 

внаслідок дослідження великої кількості людей. Ф. Гальтон  

реалізував цю ідею практично, заснувавши в 1884 р. лабораторію, в якій  

людей обстежували за 17 показниками. 
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Перші тести для визначення розумових здібностей створили у Франції 

Альфред Біне (1857—1911) і Теодюль Сімон (1873—1961). їх 

використовували при відбиранні дітей для навчання в школі. В 1912 р. В. 

Штерн (1871—1938) запропонував визначати коефіцієнт інтелектуальної 

обдарованості людини — IQ («ай к'ю») [8]. 

Застосування стандартизованих завдань, можливість одночасного 

вивчення значних масивів людей, короткочасність процедури і простота 

оброблення одержаних результатів сприяли швидкому поширенню тестових 

методик при дослідженні різних психічних якостей людини. Однак слабке 

розроблення питань методології і методики використання викликали гостру 

критику. Традиційна критика тестів стосується не методу, а його часткових 

методик, необґрунтованості оцінної спрямованості тестів, ігнорування 

індивідуальних особливостей особистості, її компенсаторних можливостей. 

Некритичне захоплення науково необґрунтованими тестами і їх масове 

використання завдали значної шкоди розвитку психології і в нашій країні [9]. 

В 1936 р. тести було заборонені. Лише в другій половині XX ст. в Україні 

почали застосовувати тести при дослідженні професійної придатності [10]. 

Діагностична цінність тесту значною мірою залежить від рівня 

наукового експерименту, достовірності покладеного в його основу 

психологічного факту та фахової підготовки дослідника. Нині розроблено й 

апробовано тестові методики, що використовуються при дослідженні різних 

психічних процесів і якостей людини [11]. 

Тест (від англ. test – випробування, дослідження) – стандартизована 

методика психологічного виміру, призначена для діагностики вираженості у 

індивіда і психічних властивостей або станів при вирішенні практичних 

завдань. Психологічний вимір нормується у величинах між індивідуальних 

відмінностей. Тестування представляє собою серію відносно коротких 

випробовувань (завдань, запитань, ситуацій або ін.). Результати виконання 

тестів є індикаторами психічних властивостей або станів [12]. 
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Тести поділяються на два типи: власне психологічні та тести досягнень 

(випробування знань, умінь, навичок, рівня загальної або професійної 

підготовки). 

За функціональною ознакою призначення тестів щодо предмета 

дослідження розрізняють [13]: 

- за предметом діагностики: тести інтелекту, тести креативності, тести 

особистісні, тести здібностей, соціально-психологічні тести; 

- за способом реалізації: маніпулятивні, тести „олівець-папір”, 

апаратурні, ситуаційно-поведінкові, комп’ютерні; 

- розрізняють також аналітичні тести і тестові батареї, індивідуальні і 

групові тести; 

- за метою застосування виділяють тести готовності до школи, 

клінічні, професійного відбору; 

- за психометричними основами тести поділяються на такі, в основі 

яких лежать шкали індивідуальних відмінностей і на критеріально-

орієнтовані тести. 

 Тести є спеціалізованими методами психодіагностичного обстеження, 

застосовуючи які, можна одержати точну кількісну або якісну характеристику 

досліджуваного явища. Від інших методів дослідження тести відрізняються 

тим, що передбачають чітку процедуру збору й опрацювання первинних 

даних, а також своєрідність їх подальшої інтерпретації [14]. За допомогою 

тестів можна вивчати і порівнювати між собою психологію різних людей, 

давати диференційовані і порівняльні оцінки. 

Варіанти тесту: тест-анкета і тест-завдання. Тест-анкета будується на 

системі заздалегідь продуманих, старанно відібраних і перевірених, з погляду 

їхньої валідності і надійності, питань, з відповідей на які судять про 

психологічні особливості випробуваних. 

Тест-завдання передбачає оцінку психології і поведінки людини на базі 

того, що вона робить. У тестах цього типу випробуваному пропонується серія 
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спеціальних завдань, за підсумками виконання яких судять про наявність або 

відсутність і ступінь розвитку в нього досліджуваної якості [15]. 

 

1.1.2 Комп'ютерне тестування  

 

Це відносно молодий напрямок психодіагностики, пов'язаний з 

використанням засобів електронно-обчислювальної техніки. Поява 

комп'ютерної психодіагностики обумовлена розвитком інформаційних 

технологій. Спроби автоматизувати пред’явлення досліджуваному 

стимульного матеріалу та подальшу обробку результатів робилися 

починаючи з 1930-х рр., але лише з 1970-х рр. почався справжній розвиток 

комп'ютерної психодіагностики, обумовлений появою ПК. З 1980-х рр. 

комп'ютерні тести стали розроблятися в масових масштабах: спочатку – як 

комп'ютерні версії відомих бланкових методик, а в 1990-х рр. – як 

спеціальні методики, що враховують можливості сучасної техніки і не 

вживані в бланковому вигляді, оскільки розраховані на складний, який 

змінюється в просторі і часі стимульний матеріал, специфічний звуковий 

супровід і т. п. [16]. Початок XXI ст. відзначено тим, що управління 

тестуванням все частіше передається комп'ютеру [17]. Якщо в минулі роки 

автоматизувались окремі стадії дослідження, наприклад пред’явлення 

матеріалу, обробка даних, інтерпретація результатів, то на сучасному етапі 

все частіше можна зустріти програми, які беруть на себе всі обстеження 

цілком аж до постановки діагнозу, що зводить необхідність присутності 

психолога до мінімуму. 

Безумовними перевагами комп'ютерних тестів є:  

– швидке проведення; висока швидкість і безпомилковість обробки; 

можливість невідкладного отримання результатів; забезпечення 

стандартних умов тестування для всіх досліджуваних; чіткий контроль 
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процедури тестування (неможливий пропуск питань, при необхідності 

може фіксуватися час кожної відповіді, що особливо важливо для тестів на 

інтелект); можливість виключення психолога як додаткової змінної (що має 

особливе значення при проведенні експертизи); наочність і цікавість 

процесу (підтримка уваги за допомогою кольору, звуку, ігрових елементів, 

що найбільш важливо для навчальних програм); легка архівація 

результатів; можливість об'єднання тестів в батареї (пакети програм) з 

єдиною підсумковою інтерпретацією; мобільність експериментатора (весь 

інструментарій на одній дискеті); можливість проведення масових 

досліджень (наприклад, через Інтернет) [18]. 

Недоліки комп'ютерних тестів:  

– складність, трудомісткість і дорожнеча розробки програм; 

необхідність дорогої комп'ютерної техніки; складність використання ЕОМ  

[19] в польових умовах; необхідність спеціального навчання 

досліджуваного роботі з комп'ютерними тестами; труднощі роботи з 

невербальним матеріалом, особлива складність перекладу в комп'ютерну 

форму проективних тестів; відсутність індивідуального підходу до 

тестованого (втрата частини психодіагностичної інформації, одержуваної в 

бесіді і спостереженні); латентність етапів обробки та інтерпретації даних 

(якість цих процедур повністю залежить від розробників програм). У 

деяких досліджуваних при взаємодії з комп'ютером можуть виникати 

ефекти «психологічного бар'єру» або «наддовіри». Тому дані про 

валідність, надійність та репрезентативність бланкових тестів не можуть 

бути автоматично перенесені на їхні комп'ютерні аналоги, що веде до 

необхідності нової стандартизації тестів [20]. 

Недоліки комп'ютерних тестів викликають насторожене ставлення до 

них психологів. Мало використовуються такі тести в клінічній психології, 

де ціна помилки надто висока.  
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Вітчизняний психолог Л. С. Виготський [21] виділяв три рівні 

психодіагностики:  

1) симптоматичний (виявлення симптомів);  

2) етіологічний (виявлення причин); 

3) типологічний (цілісна, динамічна картина особистості, на основі 

чого будується прогноз).  

Комп'ютерна психодіагностика на сьогоднішній день знаходиться на 

нижчому рівні – рівні симптоматичного діагнозу, практично не даючи 

матеріалу для виявлення причин і винесення прогнозу. 

Проте, комп'ютерні тести мають велике майбутнє. Багато з 

перерахованих недоліків комп'ютерної психодіагностики напевно будуть 

усунені завдяки подальшому розвитку електронної техніки і вдосконалення 

психодіагностичних технологій. Запорукою такого оптимізму є 

наростаючий інтерес науки і практики до комп'ютерної діагностики, в 

арсеналі якої вже зараз є понад 1000 комп'ютерних тестів [22]. 

Серед існуючих комп'ютерних тестів можна виділити наступні їх види 

[23]: 

1) за структурою – аналоги бланкових тестів і власне комп'ютерні 

тести; 

2) за кількістю тестованих – тести індивідуального і групового 

тестування; 

3) за ступенем автоматизації тестування – автоматизують один або 

кілька етапів обстеження і автоматизують всі обстеження; 

4) за завданням – діагностичні та навчальні; 

5) за адресатом – професійні психологічні, напівпрофесійні та 

непрофесійні (розважальні). 

Користувачем професійних комп'ютерних тестів є психолог, тому вони 

розробляються спеціалізованими лабораторіями або центрами 
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комп'ютерної психодіагностики [24]. Ці тести мають ряд специфічних 

особливостей:  

а) наявність архіву (БД [25]);  

б) наявність пароля на вхід в тест або базу даних для забезпечення 

конфіденційності результатів;  

в) розгорнута інтерпретація результатів з використанням 

професійних термінів, коефіцієнтів, з побудовою графіків (профілів);  

г) наявність інформації про розробників методики, відомостей про 

валідність та надійність, довідкових матеріалів про теоретичні положення, 

що лежать в основі методики. 

Напівпрофесійні комп'ютерні тести орієнтовані на фахівців суміжних 

професій, наприклад на педагогів, менеджерів з персоналу. Такі тести часто 

забезпечені спрощеною інтерпретацією без використання спеціальної 

лексики, прості в освоєнні і роботі. Тести подібного рівня можуть бути 

призначені і для неспеціаліста, рядового користувача персонального 

комп'ютера, що цікавиться психологією. Нарешті, існує також велика 

кількість непрофесійних комп'ютерних тестів, спрямованих на 

популяризацію психологічних ідей або переслідують розважальні цілі. 

Користуючись професійними або напівпрофесійними комп'ютерними 

тестами, необхідно дотримуватися тих же етичних принципів, що і при 

бланковому тестуванні. Важливо не поширювати результати тестування і 

захищати свої файли паролем, особливо якщо у комп'ютера кілька 

користувачів. І головне – пам'ятати, що комп'ютерний тест є тільки засобом, 

помічником і має свої межі застосування [26]. 
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1.1.3 Стандартизація, надійність та валідність тесту 

 

З позицій класичної емпірико-статистичної теорії конструювання 

тестів для зміни психологічних властивостей і станів засноване на шкалі 

інтервалів. Виміряна психічна властивість вважається лінійною і 

одномірною [27]. Передбачається також, що розподіл сукупності людей, що 

володіють даною властивістю, описується кривою нормального розподілу. 

В основі психологічного тестування лежить класична теорія похибки 

вимірювань [28]. Вважається, що тест – такий же вимірювальний прилад, 

як будь-який фізичний прилад, і результати, які він показує, залежать від 

величини властивості у досліджуваного, а також від самої процедури 

вимірювання. Будь-яка властивість психіки має «істинний» показник, а 

показання по тесту відхиляються від істинного на величину випадкової 

похибки. На показники тесту впливає і «систематична» похибка, але вона 

зводиться до додавання (вирахування) константи до «істинної» величини 

параметра, що для інтервальної шкали значення не має. 

 Надійність тесту [29]. Якщо тест проводити багато разів, то середнє 

значення буде характеристикою «істинної» величини параметра. 

Під надійністю тесту прийнято розуміти стійкість результатів до впливу 

випадкових факторів, зовнішніх і внутрішніх. Найбільш часто проводиться 

оцінка ретестової надійності. Чим тісніше корелюють результати 

початкового і повторного (за звичай відстроченого на кілька місяців) 

проведення тесту, тим він надійніший. 

Передбачається, що існує необмежена кількість завдань, які можуть 

«працювати» на властивість, яка вимірюється. Тест є лише вибірка завдань 

з їх генеральної сукупності. В ідеалі можна створити скільки завгодно 

еквівалентних форм тесту, тому визначення надійності тесту можна 

провести шляхом кореляції паралельних форм або еквівалентних рівних 

частин, отриманих шляхом розщеплення тестового завдання на дві частини. 
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Оскільки в реальному тесті число завдань обмежене (не більше 100), то 

оцінка надійності тесту завжди приблизна.  

Надійність різнорівневого тесту визначається із застосуванням методу 

надійності окремих завдань, а саме - обчисленням коефіцієнта Кьюдера-

Річардсона (G.F. Kuder, M.W. Richardson, 1937) [30]. Така надійність 

обчислюється за даними одноразового використання тесту, але замість 

сумарних показників двох половин використовуються дані про виконання 

учасником тестування кожного завдання тесту. Надійність знаходять за 

формулою Кьюдера-Річардсона:  

𝑅𝑛 =
𝑁

𝑁−1
(1 −

∑ 𝑝𝑞

𝜎𝑥2 ),       (1.1) 

де 𝑁 – кількість завдань в тесті,  

𝑥2 – дисперсія первинних оцінок результатів тестування,  

𝑝 – індекс складності завдань (частка випробуваних, які впоралися із 

завданням, визначається як ймовірність правильної відповіді на i-те 

завдання усіма учасниками),  

𝑞 =  1 − 𝑝 (частка випробуваних, які не впоралися із завданням). Будь-

який коефіцієнт надійності можна інтерпретувати у відсотках дисперсії 

показників. 

Тест вважається надійним, якщо коефіцієнт кореляції результатів 

становить не менше 0,75. 

 Валідність тесту [31]. Проблемі валідності в класичній теорії тесту 

приділяється багато уваги, однак теоретично вона ніяк не 

вирішується. Валідність означає придатність тесту вимірювати ту 

властивість, для вимірювання якої він призначений. Отже, чим більше на 

результат виконання тесту або окремого завдання впливає властивість, яка 

вимірюється і чим менше інші змінні (у тому числі зовнішні), тим тест 

валідніший. 

Тест валідний (і надійний), якщо на його результати впливає лише 

властивість, яка вимірюється. Тест невалідний (і ненадійний), якщо 
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результати тестування визначаються впливом нерелевантних змінних 

(релева́нтність (англ. relevance) – міра відповідності отримуваного 

результату бажаному). 

З теоретичної точки зору єдиним способом встановлення 

«внутрішньої» валідності тесту і окремих завдань є метод факторного 

аналізу (і аналогічні), який дозволяє:  

а) виявляти приховані властивості і обчислювати значення «факторних 

навантажень» – коефіцієнти детермінації властивостей тих чи інших 

поведінкових ознак;  

б) визначати міру впливу кожної латентної властивості на результати 

тестування. 

Стандартизація тесту [32] полягає у приведенні процедури оцінок до 

загальноприйнятих нормативам. Стандартизація передбачає перетворення 

нормальної або штучно нормалізованої шкали первинних оцінок в шкальні 

оцінки. Тестові норми, отримані в ході стандартизації, являють собою 

систему шкал з характеристиками розподілу тестового бала для різних 

вибірок. Вони не є «внутрішніми» властивостями тесту, а лише 

полегшують його практичне застосування. 

 

1.2  Огляд методики визначення обсягу оперативної пам’яті 

1.2.1 Поняття оперативної пам’яті людини 

 

У 1958 році М. І. Жинкін ввів поняття «оперативна пам’ять». 

Оперативну пам'ять можна розглядати як один з компонентів аферентного 

синтезу функціональної системи. У механізмах оперативної пам'яті значна 

роль належить лобовим областям кори великих півкуль.  

 Мала тривалість зберігання інформації характерна і для короткочасної, 

і для оперативної пам’яті. Проте в другому понятті акцентований не стільки 
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«часовий», скільки «діловий» аспект пам’яті. Оперативна пам’ять обслуговує 

безпосередньо здійснювані людиною операції і дії. Вона дозволяє утримувати 

проміжні результати дій для досягнення кінцевого результату.  

Читання тексту, виконання обчислювальних операцій подумки, 

управління машинами і механізмами, безпосереднє керівництво групою 

людей, що спільно вирішують будь-яку задачу та інші, – усе це приклади 

форм активності людини, в яких легко виявляється виключно важлива роль 

оперативної пам’яті, тобто запам’ятовування невеликих шматків «ділової» 

інформації на короткий проміжок часу до моменту, поки ця інформація не 

буде використана у дії. В оперативній пам’яті знаходиться «робоча суміш» 

з матеріалів, що надходять і з довгочасної, і з короткочасної пам’яті (рис. 

1.2).  

Часовий аспект роботи оперативної пам’яті не зводиться до простої 

тривалості зберігання інформації, як це виявляється в пам’яті 

короткочасній. Час збереження інформації в оперативній пам’яті 

визначається метою і завданнями діяльності, виявляється в швидкості її 

застосування, гнучкості зміни напрямів у використанні цієї інформації в 

обстановці, що безперервно змінюється.  

Проміжні результати дій, які оперативна пам’ять утримує деякий час, 

називаються оперативними одиницями пам’яті. Інформаційна місткість 

оперативних одиниць пам’яті може бути різною. У міру їх використання і 

просування до кінцевого результату, вони забуваються, звільняють робоче 

місце для нових оперативних одиниць. 

Основними характеристиками оперативної пам’яті є об’єм, точність, 

лабільність (рухливість), швидкість запам’ятовування, тривалість 

збереження, завадостійкість. Характеристики оперативної пам’яті істотно 

залежать від завдань, в які вона включається. Оперативні одиниці пам’яті 

не є константними особливостями людини. Вони мають ієрархічну будову 

і складаються в процесі навчання цьому виду діяльності [33]. 
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Рисунок 1.2 – Схема структури пам’яті 

 

1.2.2 Методика дослідження оперативної пам’яті на числа 

 

Для дослідження професійно значущого пізнавального процесу -  різних 

видів пам'яті - використовуються спеціальні психометричні методи. Багато з 

методик мають модифікації, розроблені для ряду конкретних областей 

професійної діяльності. 

За сто років, що минули з часу перших наукових експериментів 

Еббінгауза (1885) над людською пам'яттю, сама методика проведення 

подібних експериментів не зазнала особливих змін: в ході такого 

експерименту випробуваному представлено послідовність рядів цифр, які той 

повинен потім відтворити. Таких методик досить багато, але вони мають деякі 

відмінності. 

Існує декілька різновидів методики діагностики оперативної пам'яті 

людини на числа: 
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 візуальне представлення; 

 слухове представлення. 

 

Визначення обсягу оперативної пам’яті за методикою Е. Крепеліна 

«Рахунок» є модифікацією класичних методів дослідження особливостей 

пам’яті людини [34].  

Методика заснована на визначенні здатності утримувати в оперативній 

пам'яті значний обсяг інформації і здійснювати з нею необхідні маніпуляції. 

Досліджуваному представляється десять рядів з однозначних чисел (по 

5 чисел у кожному ряді). Його завдання запам’ятати ці числа в тому порядку, 

в якому вони пред’явлені, а потім подумки скласти перше число з другим, 

друге з третім, тощо. Отримані чотири суми записати. Інтервал між рядами – 

15 с. Для отримання більш надійного показника обсягу оперативної пам’яті 

можна проводити багаторазове тестування. 

Оцінка оперативної пам'яті проводиться на підставі кількості правильно 

зроблених обчислень.   

Інтерпретація:  

 норма для 6-7 років – 10 сум і вище; 

 норма для 8-9 років – 15 сум і вище; 

 норма для 10-12 років – 20 сум і вище; 

 норма для дорослої людини – 30 сум і вище. 

 

1.2.3 Огляд комп’ютерних аналогів 

 

1) Комплекс тестів [35] 

Комплекс містить пакет «Пам’ять» (рис. 1.3), в якому представлена 

методика визначення обсягу оперативної пам’яті людини. 

Після завершення тестування результати зберігаються до профілю 
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користувача та виводяться у вигляді таблиці. Представлена можливість 

ретестування.  

 

Рисунок 1.3 – Психологічне тестування обсягу оперативної пам’яті 

Перевагою такої реалізації є те, що дослідження оперативної пам’яті у 

комплексі з іншими видами пам’яті людини дає змогу провести поглиблену 

діагностику.  

Але даний пакет доступний лише у демо-версії, за повну – необхідно 

сплатити. Одним людям краще запам’ятовувати матеріал опираючись на 

зорові образи, а іншим – акустичні образи. Тому недоліком даної програми є 

те, що немає можливості проведення тестування через різне сприйняття 

стимулу. 

2) Програма на Android [36]  

В представленій програмі реалізується тест на перевірку оперативної 

пам’яті (рис. 1.4). Досліджуваний має запам’ятати ряди цифр, які 

збільшуються на одиницю та відтворити їх (без виконання дій). 
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Рисунок 1.4 – Програма на Android 

Перевагою є те, що дана програма легко завантажується до гаджетів, а 

в наш час вони завжди поруч, тобто у будь-який момент є змога провести 

тестування. Присутня можливість побудови графіку, але користувачу важко 

зрозуміти за якими показниками він будується. Але цей додаток є платним та 

може бути встановлений лише на телефон з потрібною версією Android. 

 У такій програмі не надається інтерпретація результатів та немає 

можливості статистичної обробки даних. 

 

Висновки до розділу 1 

 

У даному розділі проаналізовано теоретичний матеріал, необхідний для 

створення програмного продукту. Виділено основні характеристики, яким має 

відповідати тест. Розглянуто основні поняття комп’ютерного тестування та 

види тестів. Особливу увагу було приділено методиці Крепеліна на числа. 

Виконано порівняльний аналіз існуючих комп’ютеризованих аналогів  та 

визначено їх переваги та недоліки.  
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РОЗДІЛ 2   КОМП’ЮТЕРИЗОВАНА СИСТЕМА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ОБСЯГУ ОПЕРАТИВНОЇ ПАМ’ЯТІ ЛЮДИНИ 

 

2.1 Модель життєвого циклу 

 

Розроблення інкрементної моделі [37]  є процесом часткової реалізації 

всієї системи та повільного нарощування функціональних можливостей або 

ефективності. Цей підхід дозволяє зменшити витрати, понесені до моменту 

досягнення рівня вихідної продуктивності. За допомогою цієї моделі 

прискорюється процес створення функціонуючої системи. Цьому сприяє 

застосований принцип компонування зі стандартних блоків, завдяки якому 

забезпечується контролювання процесу розроблення вимог, що змінюються. 

 

Рисунок 2.1 – Інкрементна модель ЖЦ 

 

Інкрементна модель ЖЦ КС має такі переваги: 

– не потрібно заздалегідь витрачати засоби, необхідні для розроблення 

всього проекту, оскільки спочатку розробляють та реалізують основну 

функцію або функції із групи високого ризику; 

– у результаті виконання кожного інкремента виходить функціональний 

продукт; 
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– можливість розбиття проблеми, що виникла, на керовані частини, 

дозволяє уникати формування громіздких переліків вимог, висунутих команді 

розробників; 

– знижуються витрати на попереднє постачання програмного продукту; 

– прискорюється початковий графік постачання, що дозволяє 

відповідати зростаючим вимогам ринку; 

– знижується ризик невдачі та зміни вимог; 

– потреби клієнта краще підлягають керуванню, оскільки час 

розроблення кожного інкремента є незначним; 

– замовники можуть розпізнавати найважливіші та корисні 

функціональні можливості продукту на більш ранніх етапах розроблення; 

– ризик розподіляється на менші за розміром інкременти і не 

зосереджений в одному великому проекті; 

– поліпшується розуміння вимог для пізніших інкрементів, що 

забезпечується можливістю одержання користувачем подання про раніше 

отримані інкременти на практичному рівні. 

 

2.2 Проектування системи 

2.2.1 Діаграма варіантів використання 
 

Діаграми верхніх рівнів ієрархії (контекстні діаграми) [38] визначають 

основні процеси або підсистеми ІС з зовнішніми входами і виходами  

(рис. 2.2). 

Входи: Дані користувача (ім’я та прізвище досліджуваного, стать, вік, 

діяльність, час дня (проходження тестування), психологічний стан, шкідливі 

звички, наявність певних хвороб). 

Виходи: Обсяг ОП. 

Управління: Технічне завдання, керівництво користувача, норми рівня 

ОП. 
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Механізми: NI LabVIEW 2015, XAMPP . 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Контекстна діаграма «Комп’ютеризована система для 

визначення та оптимізації обсягу ОП» 

 

2.2.2 Діаграма варіантів використання 

 

Діаграми варіантів використання [39] (usecase diagrams) (рис. 2.3) 

використовуються для відображення сценаріїв використання системи 

(usecases) та користувачів системи (actors), які використовують її функції. 

Акторами  на даній діаграмі варіантів використання виступають 

користувач і дослідник. Актор «Користувач» може виконати наступні 

сценарії: авторизуватися, пройти тестування та переглянути попередні 

результати. Актор «Дослідник» може виконувати всі функції актора 

«Користувач», тобто виступає частковим випадком користувача, але може 

виконувати і специфічні операції (варіанти використання «Доступ до БД», 

«Загальна статистика»). 
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Рисунок 2.3 – Діаграма варіантів використання (Use Case) 

   

  Наприклад, сценарій «Тестування» включає варіант зорового 

сприйняття та слухового, оскільки тест складається з двох етапів. Тобто, для 

правильної інтерпретації даних користувач має пройти обидва етапи. 

 У випадку варіанта використання «Загальна статистика», включається 

побудова гістограм, а варіант «Вибір критеріїв» є розширенням, оскільки, 

дослідник може їх і не обирати. 

 

2.2.3 Діаграми взаємодії та кооперації 

 

Діаграми взаємодії (Interaction Diagrams) відображають взаємодію 

логічних елементів системи між собою у процесі виконання актором певного 

варіанта використання. Розрізняють два типи діаграм взаємодії: діаграми 

послідовності (рис. 2.4, 2.5) та кооперації (рис. 2.6), які є різними 

представленнями одного і того ж процесу. 
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Головними елементами діаграм послідовності є об’єкти, які є логічними 

сутностями, що представляють окремі елементи системи та повідомлення, 

якими вони обмінюються. В якості об’єктів можуть виступати також актори. 

Повідомлення можуть бути не тільки абстрактними діями, що виконуються, 

але і методи класів, створених на діаграмі класів. Повідомлення на діаграмі 

послідовності пронумеровані, тобто мають чітку послідовність.  

У верхній частині діаграми наведено перелік об’єктів (логічні сутності), 

які взаємодіють між собою у процесі виконання сценарію. Часова шкала на 

діаграмі направлена згори донизу, крім того повідомлення пронумеровані 

відповідно до черги їх пересилання між об’єктами. Нижче наведено короткий 

опис подій, що відбуваються при виконанні даного варіанта використання. 

 
Рисунок 2.4 – Діаграма послідовності для варіанта використання «Визначити 

об’єм ОП» 

 

При ініціалізації діалогу для визначення обсягу ОП (1) відображаються 

поля для вводу особистих даних (2). Після введення користувачем даних (3), 

для додання нового користувача (4), зберігається інформація до БД. 

Створюється обліковий запис (6), що надає змогу системі розпочинати 

тестування (7). Після проходження тесту отримані результати зберігаються 
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системою (8). Після цього користувачеві надається інтерпретація результатів 

(9). При цьому діалогове вікно виводить результати у текстовому полі (рис. 

2.4).  

 

 
Рисунок 2.5 – Діаграма послідовності для варіанта використання 

«Переглянути попередні результати» 

 

При ініціалізації діалогу для перегляду попередніх результатів 

тестування (1) зчитуються дані з файлу БД (2). Для виведення списку 

результатів відображається лістбокс з записами (3). Після того, як список 

відображено (4) користувач має змогу обрати запис, який його цікавить (5). 

Для виведення кількості правильно вказаних сум (6), текстове поле у вікні 

показує запитувані дані (7). Далі система будує графік (8) для перегляду 

власної динаміки користувача. (рис. 2.5).  

Діаграма кооперації має те ж саме призначення, що і діаграма 

послідовності, але відображає процес виконання варіанта використання в 

іншій нотації (рис. 2.6). Її головними компонентами є об’єкти, назви 

повідомлень та їх напрям.  
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Рисунок 2.6 – Діаграма кооперації для варіанта використання «Визначити 

об’єм ОП» 

 

2.2.4 Діаграма станів та переходів 

 

Діаграми станів та переходів (рис. 2.7) відображають певний сценарій, 

що виконується у процесі функціонування системи в цілому, або певної її 

частини.   

Вхід до системи користувача або дослідника здійснюється за умови 

введення персональних даних при авторизації. З використанням спеціального 

стану прийняття рішення визначається яке вікно має буде обрано. 

Графічне представлення стану «Відображення вікна тестування» з 

п’ятьма внутрішніми діями наведено на фрагменті Рисунка 2.7. Перехід у 

даний стан ініціюється при ознайомленні з інструкцією. Після її показу 

система запускає тестування, визначає обсяг оперативної пам’яті та надає 

інтерпретацію. При виході з даного стану дані зберігаються до БД. 
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Рисунок 2.7 – Діаграма станів та переходів 
 

2.2.5 Діаграма діяльності 

 

Діаграми діяльності [40] (activity diagrams) (рис. 2.8) відображають 

послідовність дій, що виконується в процесі реалізації певного варіанта 

використання або функціонування системи в цілому.  

В якості swimlanes в даній діаграмі виступають наступні особи (групи 

осіб):  

1) користувач програми; 

2) дослідник, який проводить тестування. 
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Рисунок. 2.8 – Діаграма діяльності 

 

На початковому етапі користувачу програми необхідно пройти 

авторизацію. Після  введення необхідних даних відображається вікно з 

інструкцією, далі з використанням стану синхронізації визначається з яким 

вікном користувач буде продовжувати роботу. Тобто, потік керування 

розподіляється на гілки, кожна з яких виконує певну дію (пройти тестування 

або переглянути попередні результати; для дослідника додаткова опція на вхід 

до вікна адміністрування).  

Якщо обрано вікно тестування, то система переходить до першого етапу 

тесту – зорове сприйняття стимулу. Далі стан слухового сприйняття. Після 

завершення тестування користувачу надається інтерпретація результатів та 

отримані дані зберігаються до БД. 
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Обравши вікно перегляду попередніх результатів, користувачу 

надається можливість обрати необхідний запис зі списку. Дані зчитуються з 

БД і виводиться графік тестування. 

До вікна адміністрування має доступ лише дослідник, тому  з 

використанням спеціального стану прийняття рішення визначається чи 

правильно введено пароль. У випадку, якщо пароль введено вірно, система 

переходить до перегляду статистики. В іншому випадку, дослідник має ввести 

повторно правильний пароль. Далі станом прийняття рішення визначається чи 

необхідно обирати критерії для статистики. Якщо так, то потік 

перенаправляється до стану вибору критеріїв. Якщо немає такої необхідності, 

то потоки об’єднуються в один та виводиться статистика.  

Після закінчення виконання усіх операцій гілки поєднуються в єдиний 

потік і здійснюється завершення роботи з програмою. 

 

2.2.6 Діаграма компонентів  

 

Діаграми компонентів (component diagrams) відображають фізичне 

представлення програмної системи у вигляді сукупності елементів, які 

називають компонентами (components) (рис. 2.9) 

 
Рисунок. 2.9 – Діаграма компонентів 
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2.3 Реалізація програмного продукту 

 

Для реалізації дипломної роботи були використані наступні програми: 

Мова програмування «G» (NI LabVIEW 2015). Середовище NI LabVIEW 

підтримує програмні коди написані у пакеті прикладних програм MatLab, 

підтримує роботу з базами даних (MySQL, MS Access), системою Multisim та 

іншими програмними засобами. Також в LabVIEW є можливість 

програмувати на C/C++, встановивши відповідний інструментарій для 

підтримки даної функціональної можливості [41]. 

Середовище NI LabVIEW було використано для написання основної 

частини комп’ютеризованої системи. 

Повністю графічний інтерфейс середовища розробки є величезною 

перевагою LabVIEW в порівнянні зі звичайними текстовими мовами 

програмування. Логіка програмування цілком базується на принципах 

створення алгоритмічних блок-схем роботи програми, добре знайомих усім 

інженерам і вченим. Як наслідок, наочність створення програми призводить 

до гарного читання коду і простоті його модифікації. 

Переваги LabVIEW: 

· Повноцінна мова програмування; 

· Інтуїтивно зрозумілий процес графічного програмування; 

· Широкі можливості збору, обробки та аналізу даних, управління 

приладами, генерації звітів і обміну даних через мережеві інтерфейси; 

· Можливості інтерактивної генерації коду; 

· Шаблони додатків, тисячі прикладів; 

· Висока швидкість виконання відкомпільованих програм; 

· Сумісність з операційними системами Windows2000 / NT / XP, Mac OS 

X, Linux і Solaris. 

Завдяки своїй гнучкості і масштабованості, LabVIEW може 

використовуватися на всіх етапах технологічного процесу: від моделювання 
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та розробки прототипів продуктів до широкомасштабних виробничих 

випробувань. Застосування інтегрованого середовища LabVIEW для 

вимірювання сигналів, обробки результатів і обміну даними підвищить 

продуктивність всього підприємства. 

XAMPP. Основна перевага XAMPP - простота установки і управління 

всіма сервісами, які входять до його складу (веб-сервер, FTP-сервер і MySQL). 

Але у XAMPP є і недолік - версії програмного забезпечення, які входять у 

збірку відстають від поточних [42]. 

Завдяки XAMPP було створено базу даних в яку записуються та 

зчитаються дані про тестування. 

IBM SPSS Statistics. IBM SPSS Statistics - інтегроване сімейство 

продуктів, що охоплюють весь аналітичний процес: від планування та збору 

даних до аналізу, обробки звітів і розгортання. У пакет входить більше десятка 

повністю інтегруються модулів, серед яких можна підібрати для себе 

спеціалізовані функції, які допоможуть підвищити дохід, обійти конкурентів 

і підвищити ефективність прийнятих рішень [43]. 

 

2.4 Встановлення комп’ютеризованої системи 

 

Щоб встановити дану КС, необхідно розмістити папку «ООП» у будь-

якому розділі жорсткого диску (рис. 2.10).  

 

Рисунок 2.10 – Розміщення КС (папки ООП) 
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2.5 Основні модулі комп’ютеризованої системи 

 

На рисунку 2.11 зображені основні модулі комп’ютеризованої системи 

у вигляді ієрархічної структури. Ієрархія — це розташування частин та 

елементів у порядку від вищого до нижчого. Суцільні лінії позначають 

обов’язкові блоки, а пунктирні лінії – необов’язкові. 

 

 

Рисунок 2.11 – Основні модулі 
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2.6 Опис програмного продукту 

 

Оскільки інтерфейс має бути простим та зрозумілим для користувача, 

було застосовано ряд найбільш простих функціональних елементів та 

розділення «смислових зон» TAB-вікнами для полегшення візуального 

сприйняття КС. Вибір кольорів було обрано таким способом, щоб вони не 

втомлювали очі під час тривалої роботи за КС.  

 

Рисунок 2.12 – Головне вікно 

 Програма містить наступні вкладки: 

1. «Про користувача» – вікно для введення особистих даних; 

2. «Інструкція» – вікно з інформацією про тест та методику 

тестування; 

3. «Тест» – вікно тестування; 

4. «Архів» – вікно попередніх тестувань та динаміки; 

5. «Адміністрування» – вікно, у якому надається доступ до єдиної 

бази даних та статистичної обробки даних; 
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У діалоговому вікні «Про користувача» необхідно ввести усі особисті 

дані досліджуваного (рис. 2.12) Для поглибленого аналізу обсягу оперативної 

пам’яті людини варто враховувати особистісні характеристики кожної 

людини. Емоційний стан при проходженні тесту, наявність шкідливих звичок, 

вікова категорія досліджуваного та наявність хвороби – це чинники, які 

можуть впливати на результат тестування.  

6 – Поля введення особистих даних досліджуваного; 

7 – кнопка переходу. 

 Тестування проводиться у два етапи: зорове та слухове сприйняття 

стимулу. Натиснувши кнопку «Далі» користувач має ознайомитися з 

інструкцією та методикою тестування. Для того щоб користувач не 

розгубився, коли тест буде розпочато і це не вплинуло на кінцеві результати, 

йому представляється детальний опис станів тесту. Після ознайомлення з 

інструкцією необхідно натиснути кнопку «Старт» для початку тестування 

(рис. 2.13). 

 

Рисунок 2.13 – Вікно інструкції 
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1  – Поле методики тестування; 

2  – опис станів тестування; 

3  – кнопка для початку роботи. 

Одним людям краще запам’ятовувати матеріал, опираючись на зорові 

образи, а іншим – акустичні образи. Враховуючи це, проведення тестування 

відбувається у два етапи. На першому етапі досліджуваному представляються 

ряди з цифр на екрані (рис. 2.14). Через 30 секунд ряди з цифр пропонуються 

в аудіо форматі (рис. 2.15 ). 

 

Рисунок 2.14 - Діалогове вікно зорового сприйняття 

  

Рисунок 2.15 - Діалогове вікно слухового сприйняття 
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1 – Індикатор стану тестування; 

2 – вид тестування; 

3 – поле поточного ряду тесту; 

4 – поле представлення цифри; 

5 – поле введення сум.  

Після проведення кожного етапу тестування досліджуваному надається 

інтерпретація результатів (рис. 2.16). Перерва між етапами – 30 секунд.  

Обробка результатів проводиться за кількістю правильно введених сум та 

в залежності від вікової категорії. Обсяг оперативної пам’яті досліджуваного 

може бути: дуже високий, високий, середній та низький.  

 

Рисунок 2.16 - Вікно інтерпретації результатів  

Для отримання більш надійних показників обсягу оперативної пам’яті 

необхідно проводити багаторазове тестування. Після проходження 

тестування кожен користувач має змогу переглянути власні результати та 

динаміку (рис. 2.17). 
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Рисунок 2.17 - Вікно результатів тестування 

1 – Лістбокс (список) дат та часу; 

2 – поле правильних сум для візуального сприйняття; 

3 – поле правильних сум для слухового сприйняття; 

4 – кнопка видалення запису зі списку; 

5 – легенда графіку; 

6 – графік динаміки тестувань ( помаранчевий – візуальна пам'ять, 

зелений – слухова пам'ять).  

 У вкладці «Адміністрування» дослідник має доступ до єдиної бази 

користувачів, за даними якої має змогу проводити статистичну обробку 

даних.  

Оскільки, користувачі дають згоду на обробку персональних даних ці 

дані мають бути захищені. Єдину базу з персональними даними захищено 

паролем адміністратора (рис. 2.18). Ще одним методом захисту є те, що база 

є локальною, тому не піддається Інтернет-атакам. 
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Рисунок 2.18 – Діалогове вікно авторизації адміністратора 

1 – Поле введення паролю; 

2 – кнопка підтвердження введеного паролю. 

Якщо пароль введено неправильно, система відображає спливаюче 

вікно з повідомленням про помилку (рис. 2.19). 

 
 

 Рисунок 2.19 – Спливаюче вікно про помилку введення паролю 

При коректному вводі паролю адміністратор отримує доступ до БД. 

Параметрами бази даних (рис. 2.20) є наступні: ім’я та прізвище 

досліджуваного, стать, вік, діяльність, час дня (проходження тестування), 

психологічний стан, шкідливі звички, наявність певних хвороб, кількість 

правильно вказаних сум, дата та час проходження тесту, показники норми та 

рівня обсягу оперативної пам’яті. 
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Рисунок 2.20 –Вікно єдиної бази даних 

1 – Таблиця усіх користувачів; 

2 – кнопка переходу до статистики. 

Після натискання кнопки «Перейти до статистики» адміністратору 

надається можливість переглянути діаграми, які відображають розподіл 

накопичених даних. На рис. 2.21 відображено розподіл даних за гендерною 

особливістю та віковою категорією.  

 

Рисунок 2.21 – Гістограми розподілу даних за статтю та віковою 

категорією 
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1 – Чекбокс для показу у відсотках; 

2 – гістограма за групою; 

3 – кнопка для оновлення даних у гістограмах; 

4 – кнопка для переходу до додаткової статистики; 

5 – кнопка для повернення до БД. 

Кнопка «Оновити» призначена для оновлення даних після поповнення 

єдиної БД. Також вповноважена особа може обрати показувати чи ні дані у 

відсотках. Натиснувши кнопку «Додаткова статистика» адміністратор може 

переглянути розподіл, враховуючи певні критерії, які цікавлять або за якими 

потрібно відібрати дані. Кнопка «Перейти до бази даних» надає можливість 

повернутися до попереднього вікна, а саме до бази даних. 

Якщо адміністратор обирає опцію перейти до додаткової статистики, 

система відображає вікно зі списками критеріїв, згрупованих за 

призначенням (рис. 2.22).  

 

Рисунок 2.22 –Вікно з чекбоксами для вибору критеріїв 

1 – Чекбокси для вибору необхідних критеріїв; 

2 – кнопка переходу до додаткової статистики. 
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Обравши критерії або ні, системний адміністратор, натиснувши кнопку 

«Продовжити» підтверджує свій вибір. 

 

Рисунок 2.23 – Гістограми рівня обсягу ОП за обраними критеріями 

1 – Індикатор зорового сприйняття стимулу; 

2 – гістограма за рівнем обсягу ОП; 

3 – індикатор слухового сприйняття стимулу; 

4 – гістограма за нормою обсягу ОП; 

5 – кнопка для оновлення даних у гістограмах; 

6 – кнопка повернення до вибору критеріїв; 

7 – кнопка повернення до статистики. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Обґрунтовано вибір ЖЦ, побудовано основні діаграми (контекстна, 

варіантів використання, станів та переходів та інші). Розглянуто основні 

програмні засоби, які використовувалися при розробці комп’ютеризованої 

системи. Розроблений детальний опис програмного продукту.  
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РОЗДІЛ 3  СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА ДАНИХ 

 

Результатом розробленої системи є список параметрів, які система 

записує до бази даних після того як тестування пройдено і результати 

підраховані. У вкладці «Адміністрування» проводиться статистична обробка 

цих даних. 

Обробка даних спрямована на вирішення наступних завдань: 

- упорядкування отриманого матеріалу; 

- представлення розподілу за певними факторами; 

- виявлення певних тенденцій, закономірностей і зв'язків; 

- з'ясування рівня достовірності, надійності і точності зібраних 

даних і отримання на їх базі обґрунтованих результатів. 

 Параметрами бази даних (рис. 3.1) є наступні: ім’я та прізвище 

досліджуваного, стать, вік, діяльність, час дня (проходження тестування), 

психологічний стан, шкідливі звички, наявність певних хвороб, кількість 

правильно вказаних сум, дата та час проходження тесту, показники норми та 

рівня обсягу оперативної пам’яті. 

 

Рисунок 3.1 – База даних досліджуваних 

 У тестуванні приймали участь люди у віці від 12 до 84 років. Тестування 

проводилося у різний час дня та у різному психологічному стані 

досліджуваного. Також було проведено багаторазове тестування для 
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відстеження динаміки. 

У дослідженні було залучено 48 людей. Всього тест пройдено 73 рази. 

Таблиця 3.1 – Парна кореляція Пірсона для зорового сприйняття. 

 Норма для зорового сприйняття Тип для зорового сприйняття 

Особисті 

показники 

людини 

Коефіцієнт 

кореляції 

Статистична 

значимість 

кореляції, р 

Коефіцієнт 

кореляції 

Статистична 

значимість 

кореляції, р 

Стать -0,119 0,315 0,055 0,642 

Вік 0,240 0,040 -0,378 0,001 

Діяльність 0,239 0,042 -0,336 0,004 

Час доби -0,059 0,618 0,034 0,777 

Стан -0,157 0,186 0,043 0,718 

Шкідливі звички 0,156 0,187 0,176 0,137 

Здоров’я -0,172 0,146 0,236 0,045 

З отриманих результатів в SPSS Statistics 19 (див. табл. 3.1) можна 

сказати, що аналіз кількісних даних показав пряму кореляцію норми для 

зорового сприйняття зі змінними «вік» (p=0,04) та «діяльність» (р=0,042), а 

для типу зорового сприйняття зі змінними «вік» (р=0,001), «діяльність» 

(р=0,004) та «здоров’я» (р=0,045). 

 

Таблиця 3.2 – Парна кореляція Пірсона для слухового сприйняття. 

 Норма для слухового сприйняття Тип для слухового сприйняття 

Особисті 

показники 

людини 

Коефіцієнт 

кореляції 

Статистична 

значимість 

кореляції, р 

Коефіцієнт 

кореляції 

Статистична 

значимість 

кореляції, р 

Стать 0,150 0,206 -0,124 0,297 

Вік 0,239 0,042 -0,378 0,001 

Діяльність 0,247 0,035 -0,313 0,007 

Час доби -0,043 0,716 0,033 0,781 

Стан -0,232 0,048 0,191 0,105 

Шкідливі звички -0,155 0,189 0,176 0,137 

Здоров’я -0,076 0,522 0,158 0,182 

З отриманих результатів в SPSS Statistics 19 (див. табл. 3.2) можна 

сказати, що аналіз кількісних даних показав пряму кореляцію норми для 

слухового сприйняття зі змінними «вік» (p=0,04), «діяльність» (р=0,042) та 

«стан» (р=0,048), а для типу слухового сприйняття зі змінними «вік» (р=0,001) 

та «діяльність» (р=0,007). 
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Рисунок 3.2 – Статистика досліджуваних за статтю та віковою категорією 

 З діаграми (рис. 3.2) видно, що тестувалося 62% осіб чоловічої статі та 

38 % - жіночої. З них 12 % до 18 років, 66% у віці 18-25 років, 15 % у віці 25-

50 років та 7% після 50 років. 

Опис кожного досліджуваного включав 6 показників: стать, вік, 

діяльність, психологічний стан, шкідливі звички, наявність певних хвороб. 

 Оскільки, тестування проводиться у два етапи, то показники можливо 

розділити на дві окремі групи: зорове сприйняття стимулу та слухове. 

 

Рисунок 3.3 – Статистика показників рівня ОП для чоловіків у стані спокою 

Серед досліджуваних осіб чоловічої статі у стані спокою переважає 
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середній та низький обсяг оперативної пам'яті – 44% та 38% відповідно  

(рис. 3.3). Дані показники вказують на не нормований рівень обсягу ОП, що 

становить 81%, і лише 19% у нормі. Дуже високий обсяг оперативної пам'яті 

у 12% досліджуваних. А високий – у 6%, що є найменшим показником. 

Слухове сприйняття стимулу у даною групи людей виявилось більш у 

нормі, а саме 25% та 75% – не норма. Переважає також низький рівень обсягу 

ОП, що становить 62%. 

 

Рисунок 3.4 – Статистика показників рівня ОП для жінок у стані спокою 

У групи осіб жіночої статі у стані спокою (рис. 3.4) показники норми та 

не норми при зоровому сприйнятті урівнялися. На першому місці низький 

рівень (42%), а на другому дуже високий – 33%. 

Що стосується слухового сприйняття, то у даної групи людей воно є 

гіршим. Оскільки, у нормі тільки 33%, а не в нормі – 67%. 

Якщо порівняти дві групи, то показники жінок є кращими. 

Для представлення певних коректних закономірностей дану базу даних 

необхідно накопичувати для майбутньої обробки. 
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Висновки до розділу 3 

  

Згідно отриманих даних в SPSS Statistics 19 було визначено змінні, які 

впливають на норму і тип для зорового сприйняття та норму і тип для 

слухового сприйняття. . Але 48 протестованих людей – це мало. Тому, для 

більш достовірної інформації необхідно проводити дослідження. На даний 

момент робити достовірні висновки змоги немає.  

Також, проаналізувавши отримані дані з БД, зроблено висновок, що з 

віком обсяг оперативної пам'яті знижується. У літніх людей, як правило, 

спостерігається погіршення функцій органів чуття; підвищена чутливість до 

сторонніх перешкод; труднощі при поєднанні кількох справ; знижена 

здатність до формування уявних образів і використання уяви - все це згубно 

відбивається в першу чергу на процесі запису інформації. Як відомо з 

літературних джерел, після тридцяти років люди рідко активно навчаються 

чогось нового, тобто навантаження на пам'ять, яка настільки значна в 

навчальному процесі, падає.  

Прийом алкоголю або куріння негативно впливають також, оскільки 

страждає механізм передачі інформації у короткочасну пам'ять, тому 

запам’ятовування інформації протікає важче. 

Важливим фактором є діяльність випробуваного. Отримані дані 

показали, що обсяг оперативної пам'яті у студентів найкращий. Це 

пояснюється тим, що оперативна пам'ять є одним з найголовніших факторів 

розумової працездатності у студентів.  Також хорошим обсягом даної пам’яті 

володіють досліджувані, які працюють на професіях, які потребують 

утримання значного об’єму інформації та проведення з нею необхідних 

маніпуляцій (бухгалтер,  офіціант, секретар, перекладач та ін.)   
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РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ 

  

Вступ 

 

В ході написання дипломної роботи за темою «Комп’ютеризована 

система для визначення та оптимізації обсягу оперативної пам’яті людини» 

розроблено програмний продукт (КС) на замовлення товариства з обмеженою 

відповідальністю "Електронні компоненти-центр". У цьому розділі 

розглянуто експлуатацію КС. 

 

4.1 Загальна характеристика приміщення при експлуатації КС 

 

Схема приміщення представлена на рисунку 4.1. Параметри та основні 

елементи приміщення відображені в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1. - Параметри та основні елементи кабінету 

Назва Характеристики № 

Характеристики приміщення: 

Тип Сухе, не запилене  

Розміри  4,04м×4,12м×3м  

Кількість працюючих 1 людина  

Площа  4,04м×4,12м =16,6 м2  

Об'єм приміщення 16,6 м 2 ×3 м =49,8 м3  

Характеристики обладнання: 

Звукова колонка 423×249×408 мм, 40 Вт, 55 дБ, двополосна 2 

Кондиціонер DELFA ACR 07 C 290×800×196 мм (вн. блоку), 31 дБ 4 

Комп’ютер Lenovo C40-30 Тип процесора - Intel Pentium 

Частота процесора - 1.70 GHz 

Об’єм оперативної пам’яті - 3072 Mb 

Об’єм HDD - 500 Gb 

1920x1080 мм, 21.5 дюйм, LED  

1 

Характеристики оснащення: 

Диван 2000×900×500мм 5 

Крісло 410×540×726 мм 3 

Комп’ютерний стіл 1424×1264×720 мм 7 

Лампа настільна 177х573 мм, 65 Вт 8 

http://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/kondicyonery_delfa_acr-07-c.html
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Продовження таблиці 4.1 

Відро для сміття 284х207 мм 12 

Стелаж 960×1900×358 мм 10 

Вішак для одягу  780×530×340 мм 9 

2 освітлювальні лампи 4 люмінесцентні світильника,  

тип ПРА: електромагнітний, потужність 72 Вт 

11 

Батарея Чавунний радіатор RÖDA CASTER, тепловий 

потік  - 100 Вт 

6 

 

 
Рисунок 4.1 – План робочого приміщення 

 

4.2 Робочі операції 

 

За енергетичними затратами на завдання, робота відноситься до 

категорії  "легка – 1а". Порівняння реальних даних з нормативними вказано в 

таблиці 2. 
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Таблиця 4.2 - Порівняння реальних даних з нормативними 

 

Обсяг приміщення на одну людину більший нормативного значення 

НАПБ Б.03.002-2007[41]. Заходів нормалізації не потрібно. 

Таблиця 4.3 – Ергономічні дані для комп’ютерного робочого місця 

Характеристика Нормативне значення Реальне значення 

Висота столу від 680 до 800мм 720мм 

Відстань клавіатури 

від краю 

100-300мм 230мм 

Кут нахилу 

клавіатури  

5-150  10 0 

Ширина поверхні 

сидіння 

400-500мм 410мм 

Кут нахилу поверхні 

сидіння 

від 150 вперед і до 50 назад 180 вперед і 30 назад 

Кут нахилу спинки 

крісла 

0-300 170 

Підлокітники по висоті над сидінням в 

межах 230±30 мм 

240 мм 

Підставка для ніг ширина – не менше 300мм, 

глибина – не менше 400 мм, 

кут нахилу опорної поверхні 

в межах 200 

ширина – 330мм,  

глибина – 425 мм, 

кут нахилу опорної поверхні –

180 

Кут від лінії зору ±300 300 

Відстань від очей до 

монітору 

500-600мм 570мм 

Положення рук паралельне   паралельне 

Лікті 70-900 до вертикальної 

площини 

850 

Нахил голови 15-200 відносно вертикальної 

площини 

160 

Зап’ястя  не більше 200 відносно 

горизонтальної площини 

140 

 

Ергономічні показники для комп’ютерного робочого місця знаходяться 

у межах норми відповідно до таблиці 4.3. 

 

Характеристика Нормативне значення Реальне значення 

Площа на одного працюючого, м2 не менше 6 10,3 

Об’єм на одного працюючого, м3 не менше 20 45 

Розміри дверей, м 1,7-2,5 х 0,9 2,0 х 0,9 

Розміри вікна, м 1,5 х 1,5 1,8 х 1,5 
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4.3 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів 

 

Визначено небезпечні і шкідливі виробничі фактори в приміщенні, що 

дозволять виявити небезпеки та розробити заходи по покращенню 

(нормалізації) умов праці. Небезпечні та шкідливі виробничі чинники 

відповідно до ГОСТ 12.0.003-74 [42] вказані в таблиці 4.4. 

Таблиця 4.4 – Небезпечні та шкідливі виробничі чинники 

Фізичні Хімічні Біологічні Психофізіологічні 

Мікроклімат, освітлення, шум, 

електронебезпека, пожежонебезпека 

відсутні відсутні Розумове 

перенапруження, 

монотонність праці 

 

4.4 Мікроклімат  

 

У даному розділі розглядаються джерела впливу та параметри 

мікроклімату у приміщенні.  

Таблиця 4.5 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні 
№ Джерело зміни показників 

мікроклімату 

Наслідок 

1 Низька та висока 

температура повітря 

Некомфортні умови праці для працівника, 

напруженість та зменшеність 

працездатності. 

2 Протяги Захворювання працівника. 

3 Теплове випромінювання 

процесора, блока живлення, 

жорстких дисків, принтера. 

Вихід компонентів пристроїв з ладу, 

підвищення загальної температури в 

приміщенні. 

 

Стан приміщення та заходи нормалізації вказані в таблиці 4.6. 

Таблиця 4.6 – Нормальні та реальні параметри мікроклімату 

Період року 

Температура 

повітря, 0С 

Відносна вологість, 

% 
Швидкість руху, м/с 

Нoрм. зн. Реал.зн. Нoрм.зн. Реал.зн. Нoрм.зн. Реал.зн. 

Холодний 

період року 
22 – 24 22-25 60 - 40 55 0,1 0,1 

Теплий період 

року 
23 – 25 22-25 60 - 40 45 0,1 0,1 
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Значення параметрів температури у робочому приміщенні не 

перевищують нормативних значень, що розглядаються згідно ДСН 3.3.6.042-

99 [43]. В даному приміщенні показники мікроклімату не виходять за межі 

норми, виконано заходи і засоби для нормалізації параметрів мікроклімату. 

 

 

4.5 Освітлення 

 

Даний проект виконується в приміщенні, де джерелами світла є монітор 

комп’ютера, зовнішнє і внутрішнє освітлення. Джерела зорових навантажень 

наведені у таблиці 4.7. 

Таблиця 4.7 – Джерела зорових навантажень 
№ Джерела зорових навантажень Наслідки 

1 Неправильне налаштування монітору 

 комп'ютера  

Погіршення зорової роботи, 

перенапруження капілярів 

2 Недостатнє місцеве освітлення 

3 Пульсація світлового потоку Стробоскопічний ефект 

 

Зорова робота середньої точності. Забезпечення штучного та 

природного освітлення описане в таблиці 4.8. 

Таблиця 4.8 - Штучне освітлення 
№ Тип освітлення Комбіноване 

1 Штучне освітлення: 

2 Освітлювальна лампа Люмінесцентні світильники, ПРА: електромагн., 72 Вт 

3 Кількість світильників 4 (люмінесцентний лінійний LF) 

4 Висота від підлоги 3 м 

5 Природне освітлення: Бокове, вікно (1,8м x 1,2м) в зовнішній стіні 

 

Таблиця 4.9 – Оптимальні параметри монітору 
№ Параметр Оптимальне значення 

1 Яскравість Максимальна яскравість на рівні 250 кд / кв.м 

2 Контрастність Статична контрастність не нижче 1000: 1 

3 Розмір екрану 18.5 дюйма (розширення HD, економний варіант) 

4 Розширення Наявність для монітора з розширенням HD (1366х768) або 

вище цифрового входу DVI або HDMI (другий краще) 

5 Матриця Тип матриці TN (економний варіант) або IPS / PVA / MVA / 

PLS (оптимальний варіант), LED-підсвічування 
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Продовження таблиці 4.9 

6 Кадрова частота 50-70 Гц 

7 Кути огляду 170 по горизонталі і 160 по вертикалі або вище; 

 

Реальні значення освітлення в кабінеті відповідають вимогам 

нормативних документів (ДБН В.2.5-28-2006 [44] та ДСанПіН 3.3.2.007-98 

[45], проте для нормалізації освітлення можливо вживати заходи наведені в 

таблиці 4.10. 

Таблиця 4.10 – Заходи нормалізації освітлення  
Заходи Реалізація 

Технічні  в обл. Зміна яскравості монітору. 

в прим при нед. осв. Додаткові джерела освітлення чи більш яскраві лампи  

при зайв. осв. Лампи меншої потужності та яскравості 

Організаційні Підтримка належної яскравості монітору, 

підтримання чистоти вікон. 

ЗІЗ Придбання захисних окулярів або захисної плівки на 

екран монітора 

 

4.6 Шум 

 

Джерела шуму: кулер кондиціонеру, зовнішній шум, кулери системного 

блоку ПК.  Шум у кабінеті є постійним. Джерела шуму та наслідки впливу 

наведені в таблиці 4.11. 

Таблиця 4.11 – Джерела та наслідки 

Джерело Наслідки 

Система охолодження техніки 
Пригнічення ЦНС, емоційна напруженість 

працівника, що може призвести до помилки в роботі 

 

Інформація та заходи вказані в таблицях 4.12 та 4.13. 

Таблиця 4.12 – Реальні та нормативні значення для звуку та шуму 

Обладнання Реальні значення Нормативні значення 

Комп’ютер Lenovo C40-30 40 дБА 

60 дБА 
Звукова колонка 55 дБА 

Кондиціонер 31 дБА 

Зовнішній шум 40 дБА 



Изм. Лист № докум. Підпис Дата 

Лист 

63 ІМ21.2113.1300.1732.ПЗ 

 

Рівень звуку у приміщенні не перевищує встановлені норми за ДСН 

3.3.6.037-99 [46]. 

Таблиця 4.13 – Заходи безпеки 

Вид заходу Засоби подолання небезпеки 

Технічні 

заходи 

У техн. обл. 
Заміна поточного обладнання на менш шумне 

(DeepCool XFAN 120 L/R, Zalman ZM850-GVM) 

У приміщенні Встановити металопластикові вікна 

Організаційні заходи 

Режим праці і відпочинку, закриття дверей та вікон від 

зовнішнього шуму, проведення планово-попереджувальних 

оглядів та ремонтів. 

ЗІЗ 
Придбання звукопоглинючих навушників Sennheiser 

X320, беруші для вух. 

 

 

4.7 Електронебезпека 

 

За ступенем небезпеки ураженням електричним струмом дане 

приміщення відноситься до приміщень з підвищеної небезпеки. Джерела 

небезпеки наведені в таблиці 4.14. 

Таблиця 4.14 – Джерела та наслідки 

Джерело небезпеки Наслідок 

Відсутність заземлення Ураження струмом, опіки, механічні ушкодження; 

інші електротравми, що можуть мати летальні 

наслідки. 
Пошкодженні розетки, ізоляції 

 

Споживачами електроенергії є комп’ютер, кондиціонер, джерела 

освітлення. Приміщення сухе, не запилене, вологість не перевищує 75%. У 

відповідності до категорії приміщення використовуються міри 

електробезпеки, що вказані в таблиці 4.15. 

Таблиця 4.15  – Заходи і засоби захисту від ураження електричного 

струму 

 

  

Заходи Реалізація 

Технічні 

в обл. 
Своєчасна заміна будь-яких деталей техніки, що вийшли з ладу 

чи пошкоджені 

в прим. 
Пристрої захисного відключення мережі з часом 

спрацьовування не більше 0,05с марки ВА 04-36. 
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Продовження таблиці 4.15 

 

4.8 Пожежна безпека 

 

Джерело пожежної небезпеки: дерев’яний стіл, крісло, комп’ютер, 

кондиціонер, звукова колонка, джерела світла (таблиця 4.16).  

Таблиця 4.16 – Джерела та наслідки 

Джерело небезпеки Небезпечний фактор Наслідок 

Несправності 

електропроводки, розеток 

Коротке замикання 

або пробій ізоляції 

Виникнення пожежі, яка 

спричинить травматизм 

працівників; завдасть 

негативного впливу ЦНС, 

серцево-судинній, дихальній 

системам, можливі летальні 

випадки. Також знищення 

цінного устаткування, матеріалів 

Загоряння будівлі 

внаслідок зовнішніх 

впливів 

Виникнення пожежі 

чи вибуху 

Недотримання заходів 

пожежної безпеки 

Загоряння матеріалів, 

устаткування 

  

Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85 [47], шляхи 

евакуації людей при пожежі для даного приміщення відповідають 

встановленим нормам.  

Таблиця 4.17 - Заходи безпеки 

 

Організаційні 

Перевірка електричних апаратів за допомогою мегомметра не 

менше одного разу на рік. Малі напруги, захисне розділення 

мереж, профілактика пошкодження ізоляції, розміщення 

неізольованих струмоведучих елементів на недоступній висоті 

2,5 м від підлоги, захисне заземлення, захисне відключення. 

Інструктажі з правил електробезпеки 

ЗІЗ Взуття 

Заходи Реалізація 

Технічні 

в обл. Обладнання найбільш стійке до пошкоджень. 

в прим. 

Автоматичні засоби гасіння пожеж  та сигналізації, що 

забезпечують сповіщання про початок пожежі. Використання 

вуглекислотних вогнегасників ВВ2. 

Організаційні 

Плановий огляд усього обладнання, вчасне виявлення і усування 

несправності. Плановий інструктаж з техніки безпеки та 

евакуації. Безпечне розташування елементів електронних схем 

один від одного (дроти, кабелі) 

ЗІЗ Протигази, респіратори та маски, захисний одяг. 
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Висновки до розділу 4 

 

У цій частині дипломної роботи були розглянуті норми та заходи з 

охорони праці й техніки безпеки в приміщенні. Створені умови  забезпечують 

комфортну роботу. На підставі вивченої літератури з даної проблеми, були 

зазначені оптимальні умови мікроклімату, оптимального освітлення, рівня 

шуму.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

В результаті виконання дипломної роботи було розроблено 

комп’ютеризовану систему для оцінки характеристики мнемічних процесів 

пам’яті та рівня відтворення інформації. 

Для досягнення поставленої мети були виконані всі сформульовані 

задачі:  

1. Оглянуто існуючу методику «Класичний рахунок Крепеліна». 

2. Ознайомлено з теоретичним матеріалом, що необхідний для 

створення програмного продукту. 

3. Реалізована та протестована комп’ютеризована система для 

визначення об’єму ОП, розроблено інтерфейс системи та 

детальний опис програми. 

4. Накопичено та проаналізовано дані, що були отримані під час 

тестування людей. 

На даному етапі комп’ютеризована система повністю готова до 

експлуатації. Вона включає в себе весь необхідний пакет функцій для 

тестування та дослідження отриманих результатів. 

Проаналізовано, що дану КС можна використати як модуль для системи 

програм, які розробляються в середовищі LabVIEW, наприклад, при створенні 

повного комплексу для психологічного тестування пацієнтів тощо. 

Можливими напрямами подальшого вдосконалення програмного  

продукту можна вважати збільшення кількості тестів, для більш широкого 

аналізу мнемічних процесів, що лежать в основі обробки інформації, яка 

надходить через зорову та слухову сенсорні системи. Також, з накопиченням 

результатів тестування в базі даних з’явиться можливість застосовувати 

різноманітні методи статистичної обробки та проводити прогнозування. 
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ДОДАТОК А 

 

 
Рисунок 1 - Частина програмного коду в LabVIEW (Побудова статистики для 

статі) 

 

 
Рисунок 2 - Частина програмного коду в LabVIEW (Підрахунок правильних 

відповідей на ітерації) 
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ДОДАТОК Б 

 

Технічне завдання 

 

1 Системний аналіз вимог до розробки КС 

1.1 Найменування КС 

 

Найменування КС: «Комп’ютеризована система для визначення та 

оптимізації обсягу оперативної пам’яті людини». 

 

1.2 Мета та призначення розробки 

1.2.1 Мета розробки програмного продукту 

 

Метою розробки даної системи є необхідність визначення та оптимізації 

обсягу оперативної пам’яті з подальшою обробкою отриманих результатів. 

 

1.2.2 Призначення розробки програмного продукту 

 

Система розробляється для експлуатації у закладах для тестування 

людей з метою виявлення певних здібностей щодо роботи на даному 

підприємстві, тощо. 

 

1.3 Вимоги до ПС 

1.3.1 Вимоги до функціональних характеристик 

 

ПС повинен забезпечувати можливість виконання перерахованих нижче 

функцій: 

1) реєстрація користувачів системи; 

2) можливість введення персональних даних користувача; 
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3) побудова графіку тестування; 

4) визначення об’єму оперативної пам’яті; 

5) збереження результатів тестування у загальну базу даних; 

6) зчитування даних з загальної бази даних; 

7) перегляд попередніх результатів тестування; 

8) перегляд персональної статистики; 

9) перегляд загальної статистики для дослідника (доступ за паролем); 

10) вибір окремих критеріїв при перегляді загальної статистики. 

 

1.3.2 Вимоги до надійності 

1.3.2.1 Вимоги до забезпечення надійного функціонування ПП 

 

Надійне (стійке) функціонування ПС має бути забезпечене виконанням 

Замовником сукупності організаційно-технічних заходів, перелік яких 

наведено нижче: 

1) Організацією безперебійного живлення технічних засобів; 

2) Використанням ліцензійного програмного забезпечення; 

3) Відсутністю сторонніх або шкідливих програм, що можуть 

призвести до непрацездатності даної програми. 

 

1.3.2.2 Час відновлення після відмови 

 

Час відновлення після відмови, викликаного збоєм електроживлення 

технічних засобів (іншими зовнішніми чинниками), не фатальним збоєм (не 

крахом) операційної системи, не повинно перевищувати 10-ти хвилин за умов 

дотримання технічних і програмних засобів. 

Час відновлення після відмови, викликаного несправністю технічних 

засобів, фатальним збоєм (крахом) операційної системи, не повинно 
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перевищувати часу, необхідного на усунення несправностей технічних 

засобів і переустановлення програмних засобів. 

 

1.3.3 Відмови через некоректні дії користувачів системи 

 

Відмови ПС унаслідок некоректних дій користувача при взаємодії з 

ПС через GUI-інтерфейс неприпустимі.  

 

1.4 Умови експлуатації 

1.4.1 Кліматичні умови експлуатації 

 

Кліматичні умови експлуатації, при яких повинні забезпечуватися 

задані характеристики, повинні задовольняти вимогам, що пред'являються до 

технічних засобів в частині умов їх експлуатації. 

 

1.4.2 Вимоги до кваліфікації та чисельності персоналу 

 

Мінімальна кількість персоналу, необхідного для забезпечення роботи 

ПС, має становити не менше 1 штатної одиниці – кінцевий користувач ПС 

(оператор).  

 

1.4.3 Вимоги до складу і параметрів технічних засобів 

 

До складу технічних засобів повинен входити IВМ-сумісний 

персональний комп'ютер (ПЕОМ), що включає в себе: 

1) процесор Intel ® Core ™ i3-3240T, не менше;  

2) оперативну пам'ять об'ємом, 4 Гігабайти, не менше;  

3) HDD, 60 Гігабайт, не менше;  
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4) операційну систему Windows 7 або більш пізню версію;  

5) LabVIEW 2015 або більш пізні версії. 

 

1.4.4 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності  

1.4.4.1 Вимоги до вихідних кодів та мов програмування 

 

Додаткові вимоги не пред'являються. 

 

1.4.4.2 Вимоги до програмних засобів, які використовуються ПС 

 

Системні програмні засоби, що використовуються ПС, повинні бути 

представлені ліцензійною локалізованою версією операційної системи 

Windows 7 (або пізнішої версії) і LabVIEW 2015 (або пізнішої версії). 

 

1.4.4.3 Вимоги до захисту інформації та ПС 

 

Перевірка повноважень користувача при роботі з програмою та даними 

пацієнтів. 

 

1.4.5 Спеціальні вимоги 

 

ПC повинен забезпечувати роботу одного користувача за допомогою 

GUI-інтерфейсу. 

 

 

1.5 Вимоги до програмної документації 
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Склад програмної документації повинен включати в себе: 

1) документацію етапу системного аналізу та аналізу вимог;  

2) документацію етапу проектування;  

3) документацію етапу кодування;  

4) документацію етапу тестування  

5) посібник користувача;  

6) висновки по роботі. 

 

1.6 Техніко-економічні показники 

1.6.1 Економічні переваги розробки 

 

Орієнтовна економічна ефективність не розраховуються. Аналогія не 

проводиться, зважаючи на унікальності пропонованих вимог до розробки. 

 

1.7 Стадії та етапи розробки 

1.7.1 Стадії розробки 

 

Згідно з обраною моделлю життєвого циклу (інкрементна модель) 

розробка даного програмного продукту повинна бути проведена п’ять 

стадій: 

1) постановка задачі; 

2) збір та аналіз вимог; 

3) безпосередня розробка комп’ютеризованої системи; 

4) проведення тестування комп’ютеризованої системи; 

5) розробка та підготовка документації. 
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1.7.2 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: 

 написання основного модуля комп’ютеризованої системи; 

 формування інтерфейсу та дизайну комп’ютеризованої системи; 

 тестування програмного комп’ютеризованої системи; 

 доопрацювання та виправлення знайдених помилок. 

 

1.8 Порядок контролю та прийому 

1.8.1 Види випробувань 

 

 Перевірка роботи комп’ютеризованої системи на різних комп’ютерах, 

людях, захист дипломної роботи. 

 

1.8.2 Загальні вимоги до приймання роботи 

 

Робота виконана згідно вимог методичних вказівок 


