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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

IТ – Iнфoрмацiйнi технoлoгiї
АРМ – Автoматизoване рoбoче мicце
БД – База даних
IC – Інфoрмацiйна система
МІС - Медична інформаційна система
CУБД – Cиcтема управлiння базами даних
IПC – Інфoрмацiйнo-пoшукoва cиcтема
ПП – Прoграмний прoдукт
ЛПЗ – Лікувально-профілактичний заклад
УЗД – Ультразвукова діагностика
ФТЛ – Фізіотерапевтичне лікування
CLR - Common Language Runtime. Це кoмпoнент пакету Microsoft
.NET Framework, вiртуальна машина, на якiй викoнуютьcя вci
мoви платфoрми .NET Framework
МOЗ – Мiнicтерcтвo oхoрoни здoрoв’я
HDD – Hard (magnetic) disk drive. Твердий магнітний диск, або
накопичувач на магнітних дисках.
ГОСТ – Государственный стандарт. Одна з основних категорій
стандартів в СРСР, сьогодні міждержавного стандарту в СНД.
Приймається Міждержавною радою зі стандартизації, метрології
сертифікації (МГС).
ДСН – Державні санітарні норми.
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ВСТУП

Розвиток комп’ютерних технологій з кожним роком полегшує роботу
різних спеціалістів, впроваджуються автоматизовані системи, комп’ютерні
програми, нові методи для виконання старих завдань, цим самим
пришвидшуючи роботу спеціалістів та підвищуючи їх продуктивність. Не
відстає і медицина: впроваджуються в роботу програми обробки інформації,
автоматизовані робочі місця, інформаційні системи для лікарів та ін.
Представлена програма була розроблена для дитячих лікарів
офтальмологів, оскільки на сьогоднішній день вони лікують широкий спектр
хвороб, що потребує додаткового інформаційного ресурсу. Розробка
програми, що частково автоматизує роботу лікаря з документами, базами
даних та звичайними паперами дозволить зменшити час, витрачений лікарем
кожного дня на паперову роботу і тим самим звільнити час та
продуктивність роботи з пацієнтами.
Описана далі програма є ІС . Метою ДР є розробка програмного
продукту для лікарів офтальмологів ,що містить базу карток пацієнтів та при
проходженні тестування в вигляді картинок найбільш поширених дитячих
очних хвороб ,виводить рекoмендoваний рецепт лiкування хвороби.
Для дocягнення мети були пocтавленi задачi:
- проаналiзувати наукoву лiтературу cтocoвнo IТ в медицинi та
рoзглянути прoтoкoли лiкування хвoрoб, затверджених МOЗ України;
- накoпичити iнфoрмацiю прo дiагнoзи, з якими звертаютьcя до лiкаря
офтальмолога амбулатoрнoгo прийoму та рекомендацій лiкування цих
дiагнoзiв;
- проаналiзувати заcoби, неoбхiдні для рoзрoбки інформаційної
cиcтеми визначення рекoмендацiй;
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- рoзрoбити прoграмний прoдукт «Iнфoрмацiйна система дослідження
зору дітей дошкільного віку».
В просторах інтернету можна знайти декілька аналогів даного ПП ,
але всі вони є закритими для читання і отримати інформацію про їх
неможливо. Програма аналог «iКулист» — це безкоштовна програма для
перевірки зору. Дана програма являється мобільним додатком і її
особливостями є те, що в будь-якому місці і в будь-який момент людина
може пройти тест на перевірку зору. Проте існують недоліки додатку

:

перевірити зір можна лише на кольоровідчуття і гостроту сприйняття ,
створена для домашнього користування, з екрану мобільного телефону не
можна

отримати

«Інформаційна

достовірні

система

результати.

дослідження

зору

Отже

новизна

програми

дітей

дошкільного

віку»

заключається в удосконаленні та розширенні бази тестування для перевірки
зору ,акцент зроблений на дитячій офтальмології , ПП є iнoвацiйним.
Практична значимicть пoяcнюєтьcя мoжливicтю викoриcтання ПП в
практицi лiкаря офтальмолога. ПП викoнаний на замoвлення i впрoваджений
в рoбoту лiкаря офтальмолога КЗ «Корецька центральна райoнна лiкарня».
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РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ
1.1 Інформаційні технології в медицині

Інформаційні технології (ІТ) - апаратно-програмна компонента
інформаційних систем, телекомунікації та дані, що спільно забезпечують
функціонування інформаційних систем і є їх головною матеріальною
основою.
ІТ іноді ще називають «комп'ютерною інфраструктурою» організації.
Складові ІТ мають «тверду основу» (hardware) у вигляді комп'ютерів, мереж,
телекомунікаційного обладнання і каналів зв'язку, а також «м'яку основу»
(software) у вигляді програмного забезпечення, який керує роботою
апаратури. Для нас найважливішою складовою ІТ, своєрідним ядром є дані,
організовані за допомогою спеціальних програм в бази даних.
Інформаційні технології (ІТ) на даний час впроваджені фактично в усі
галузі охорони здоров'я. Завдяки цьому медицина набула сьогодні
абсолютно нових рис. У багатьох медичних дослідженнях просто неможливо
обійтися без комп'ютерів і спеціального програмного забезпечення до них.
Цей процес супроводжується суттєвими змінами в медичній теорії та
практиці, пов'язаними з внесенням коректив до підготовки медичних
працівників. ІТ допомагають лікарю проводити об’єктивну діагностику
захворювань,

накопичувати

й

ефективно

використовувати

отриману

інформацію на всіх стадіях лікувального процесу і, що найважливіше для
медичної науки, є неоціненними в науковому пізнанні [1].
Основним напрямком впровадження комп'ютерних технологій у
клінічну практику стає інтеграція всієї медичної інформації в цифровому
вигляді

з

використанням

новітніх

досягнень

комп'ютерних

і

телекомунікаційних технологій.
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На рис. 1.1 зображено схематично деякі напрями застосування
сучасних інформаційних технологій і надано їм коротку характеристику:

Рисунок 1.1 – Інноваційні технології в медицині
У новому тисячолітті виник ряд нових галузей, що розширюють
можливості застосування новітніх інформаційних технологій:
1. Нанотехнології
молекулярна

–

зондова

діагностика

патологій,візуалізація

мікроскопія,тунельна
клітин,

та

спектроскопія,

мікроорганізмів,

ідентифікація

молекул

генних
білків,

внутрішньоклітинних процесів при хімічних і хвильових впливах,
молекулярне "збирання" біосенсорів, біосумісних полімерів і тканин,
електронно-променевий і лазерний вплив на клітинні структури і
молекули біологічних тканин.
2. Біомедичні дослідження в поєднанні з математичним і комп'ютерним
моделюванням будови, функцій, поведінки, ґенезу і патологій живого
організму, його систем, органів, тканин, клітин, енерго- і масообміну,
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фізичних полів, прийнятих сигналів, побудова і використання
імітаційних

моделей

функціонування

органів

і

систем

для

комп'ютерного управління апаратурою життєзабезпечення і терапії, у
тому числі з біологічним зворотним зв'язком.
3. Багатофакторні енергетичні впливи в діагностичних і терапевтичних
цілях на системи, органи і тканини організму, в т.ч. на клітинному і
генному

рівнях

за

допомогою

електромагнітного,

лазерного,

іонізуючого, теплового, ультразвукового модульованого (у часі і
просторі) випромінювання з моніторингом стану організму.
4. Мікроаналіз

біологічних

імуноферментними,

рідин

і

тканин

люмінесцентними,

радіонуклідними,
інтерференційними

аналітичними методами з автоматизацією відбору і приготування проб
і комп'ютерною обробкою отриманої інформації.
5. Створення штучних органів і тканин, у т.ч. гібридних і забезпечення їх
біологічної

сумісності,

їх

інструментальна,

терапевтична

і

фармакологічна підтримка в клініці і в побутових умовах пацієнта [2].
Новим методом у медицині, який у даний час знаходиться на ранніх
етапах розвитку, є 3D -біопринтинг, або тривимірний друк живих
тканин.
В основі цієї технології лежить пошарове осадження живих клітин із
гідрогелю, який відіграє роль чорнила в струменевих принтерах. Однак такі
надруковані конструкції, що складаються лише з природних біоматеріалів,
виявилися не надто міцні. Цю проблему вирішили шляхом поєднання для
побудови каркасу тканини живі клітини і синтетичний полімер. Розробники
поєднали в одному приладі струменевий принтер і електропрядильну
систему. За допомогою такої комбінації обладнання була отримана
життєздатна хрящова тканина, яка володіє більш високою механічною
міцністю, ніж натуральні матеріали в чистому вигляді.
Вчені сподіваються, що застосування технології біопринтингу
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дозволить виробляти прості структури тканин людини для токсикологічних
випробувань. Це дозволить медичним дослідникам тестувати ліки на
моделях печінки та інших органів, тим самим знижуючи потребу у
випробуваннях на тваринах. Інноваційні технології також дали можливість
дослідникам зробити значний прорив у дослідженні функцій головного
мозку людини. 10 грудня 2008 року в науковій періодиці з’явилася
інформація про перший у світі вдалий досвід з візуалізації думок людини,
який

здійснила

група

японських

спеціалістів

з

Обчислювальної

нейробіологічної лабораторії Міжнародного дослідного інституту передових
засобів телекомунікації (ATR) під керівництвом доктора Ю. Камітані.
Було відкрито спосіб перетворення думок у візуальну інформацію, яку
можна відобразити на моніторі комп’ютера [3].
Вчені зуміли перехопити електричний сигнал, що від сітківки ока
передається у відповідну зону кори головного мозку і відтворити на його
основі зоровий образ.
Інформаційні процеси (ІП) присутні у всіх областях медицини і
охорони здоров’я. Від їх впорядкованості залежить чіткість функціонування
галузі в цілому і ефективність управління нею. ІП в медицині розглядає
медична інформатика. В даний час медична інформатика визнана як
самостійна область науки, що має свій предмет, об’єкт вивчення і займає
місце в ряду медичних дисциплін.
1.2 Медичні інформаційні системи
Інформаційною системою (ІС) будемо називати організаційновпорядковану сукупність документів (масивів документів) та інформаційних
комп’ютеризованих технологій (з використанням засобів обчислювальної
техніки і зв’язку), що реалізує інформаційні процеси.
ІС розрізняють за галузями застосування. Обробка інформації в
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інформаційній системі може здійснюватись ручним, механічним,
автоматизованим і автоматичним способами. З появою комп’ютерів
відбулась революція в процесах обробки інформації, виникли нові
інформаційні технології в медицині і системі охорони здоров’я. Процес
залучення нових інформаційних технологій в систему охорони здоров’я і
медицину зазвичай називають інформатизацією системи охорони здоров’я.
Медична інформаційна система (МІС) - сукупність про-програмнотехнічних засобів, баз даних (БД) і знань, призначених для автоматизації
різних процесів, що протікають в системі охорони здоров'я.
Цілями впровадження і використання МІС є:
-

Підвищення якості медичної допомоги за рахунок підвищення

продуктивності лікування і мінімізації витраченого часу.
-

Скорочення термінів обстеження і лікування пацієнтів за

рахунок оперативності отримання результатів аналізів з лабораторії;
-

Можливості он-лайн доступу до анамнезу пацієнта, записаному

в картці хворого, до реєстру лікарських засобів;
-

Створення єдиного інформаційного простору в медичній

установі;
-

Підвищення ефективності прийнятих управлінських рішень.

Як показує практика, МІС охоплюють велике коло завдань від
постановки діагнозу до управління в медичній установі. Проведений аналіз
дозволяє виділити наступні основні класи МІС.
1 МІС базового рівня, основна мета яких - комп'ютерна підтримка
роботи лікарів різних спеціальностей. До них відносяться:
-

Інформаційно-довідкові системи (призначені для пошуку і

видачі медичної інформації за запитом користувача);
-

Консультативно-діагностичні

системи

(для

діагностики

патологічних станів, включаючи прогноз і вироблення рекомендацій
щодо способів лікування, при захворюваннях різного профілю);
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-

Приборно-комп'ютерні системи (для інформаційної підтримки

при прийнятті діагностичних і тактичних лікарських рішень).
2 МІС рівня медичного закладу:
-

Інформаційні системи консультативних центрів та лікувально-

профілактичних

закладів

інформаційних

потоків

(засновані
в

єдину

на

об'єднанні

систему

і

всіх

забезпечують

автоматизацію різних видів діяльності установи, призначені для
забезпечення

функціонування

відповідних

підрозділів

та

інформаційної підтримки лікарів при консультуванні);
-

Банки інформації медичних служб (містять зведені дані про

якісний та кількісний склад працівників установи, прикріпленого
населення, основні статистичні відомості, характеристики районів
обслуговування).
-

Скринінгові системи (для організації профілактичного огляду

населення, а також для виявлення груп ризику і хворих, які
потребують допомоги фахівця).
-

Інформаційні системи НДІ і медичних вузів (об'єднують

інформатизацію

технологічного

процесу

навчання,

науково-

дослідної роботи і управлінської діяльності НДІ і вузів).
3 МІС органів управління (призначені для інформаційної підтримки
державного рівня системи охорони здоров'я):
-

МІС територіального органу охорони здоров'я;

-

МІС

для

рішення

медико-технологічних

задач,

які

забезпечують інформаційною підтримкою діяльність медичних
працівників спеціалізованих медичних служб;
-

Комп'ютерні телекомунікаційні медичні мережі, забезпечують-

вающие створення єдиного інформаційного простору [4].
Незалежно від типу МИС, її функціональності і цілей створення,
одним з основних її блоків є БД. МІС характеризується великим числом
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різнорідних неструктурованих джерел даних, наприклад, результати
аналізів, діагностичні дослідження, історії хвороби, умови життя пацієнта і
т.д.
Організація МІС єдина тільки в медичному плані: стандартизація
медичної інформації, форми медичної документації, прийнята система
кодування, математичні моделі, тобто те, що становить медичний аспект
проблеми. У технічному плані МІС дуже різнорідні, що означає програмну
та апаратну несумісність існуючих МІС (використання машин різних
поколінь, різні мови програмування, різні організації внутрішньо машинних
баз даних і т. ін.). Це, безумовно, обмежує масове впровадження МІС у
практику роботи лікувальних закладів.
Основні проблеми, що виникають при розробці МІС, можна
згрупувати таким чином:
- Розробка форм документів, зручних для фіксації, пошуку й обробки
медичної інформації.
- Вибір раціональних методів організації медичних даних, що
забезпечують

ефективний

пошук,

збереження,

відновлення,

вибірку

інформації з пам’яті комп’ютера.
- Розробка комплексу програмно-технічних засобів, що забезпечують
передачу даних усередині системи, обмін інформацією з зовнішніми
системами, аналіз інформації.
- Впровадження й експлуатація МІС. Методичні вказівки по
впровадженню системи, порядок заповнення стандартизованих медичних
документів, розробка інструкцій з експлуатації МІС [5].
Створення АРМ лікаря є основою політики інформатизації базового
рівня. Автоматизоване робоче місце (АРМ) лікаря здійснює збір, збереження
і аналіз медичної (і парамедичної) інформації, що використовується при
прийнятті діагностичних і тактичних (лікувальних, організаційних та ін.)
лікарських рішень.
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Будь-яке автоматизоване робоче місце, у тому числі й АРМ лікаря є
сукупність

двох

елементів:

технічного

(апаратного)

і

програмного

забезпечення.
1.3 Обгрунтування необхідності розробки і підтримки інформаційної
системи в медицині
Необхідність рoзрoбки нoвих медичних iнфoрмацiйних cиcтем є
незаперечнoю. Впрoвадження медичних iнфoрмацiйних cиcтем здатне
значнo удocкoналити рiзнi рiвнi рoбoчих прoцеciв: вiд oкремих рoбoчих
мicць лiкарiв дo кoмплекcнoї автoматизацiї медичних закладiв.
Розвиток інформаційних технологій і сучасних комунікацій, поява в
клініках великої кількості автоматизованих медичних приладів, систем
стеження і окремих комп'ютерів привели до нового витка інтересу і до
значного зростання числа медичних інформаційних систем (МІС) клінік,
причому, як у великих медичних центрах з великими потоками інформації ,
так і в медичних центрах середніх розмірів і навіть в невеликих клініках або
клінічних відділеннях. Тільки в США витрати клінік в цій області становлять
близько 8,5 млрд. дол. в рік, і за оцінками фахівців очікується зростання
витрат до 12-14 млрд. дол. у зв'язку з планованою заміною чи модернізацією
застарілих МІС [6].
Інформаційна система для лікаря офтальмолога частково автоматизує
роботу лікаря з документами, базами даних та звичайними паперами . Також
дозволить зменшити час, витрачений лікарем кожного дня на паперову
роботу і тим самим звільнити час та продуктивність роботи з пацієнтами.
Підтримка прийняття управлінских рішень за допомогою сучасних
інформаційних технологій в системі охорони здоров’я та медицині на цей
час є практично не реалізованою задачею. Це викликано багатьма
проблемами, одна з яких є найбільш важливою – недофінансування галузі та
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відсутність нагальної проблеми застосування таких технологій. І це при
тому, що з кожним роком зростає обсяг інормації, яку необхідно обробити та
проаналізувати.
Впровадження інформаційних технологій в різні сфери життя
суспільства досягло і системи управління охороною здоров'я, ефективне
функціонування якої визначається наступними факторами:
- Вдосконаленням організаційної системи, що дозволяє забезпечити
формування здорового способу життя і надання якісної медичної
допомоги всім громадянам (в рамках державних гарантій);
- Розвитком інфраструктури та ресурсного забезпечення охорони
здоров'я,

що

включає

фінансове,

матеріально-технічне

та

технологічне оснащеня лікувально-профілактичних установ на
основі інноваційних підходів і принципу стандартизації;
- Наявністю достатньої кількості подготовлених медичних кадрів,
здатних вирішувати завдання, поставлені перед охороною здоров'я.
За рахунок своєчасності надання послуги, використання в практичній
діяльності спеціально розроблених інструментів з підтримки прийняття
рішень і доступності необхідної інформації про пацієнта медичний заклад
зумів би скоротити час очікування прийому лікаря, прискорити процес
діагностики і лікування пацієнтів, а також якість медичних послуг.
Крім того, з МІС ,установа домоглася б істотного скорочення витрат
завдяки своєчасному відстеження обґрунтованості госпіталізації, зовнішніх
консультацій, обґрунтованості проведення аналізів.
Таким чином, для успішного виконання інформатизації необхідно, в
першу чергу, забезпечити надійний і ефективний електронний медичний
документообіг в лікувальних установах. Тільки за рахунок того, що в
кожному ЛПЗ регіону буде впроваджена ефективна для простих лікарів і
медсестер МІС, можна буде забезпечити необхідний рівень обліку всіх
медичних послуг персонально по кожному пацієнту. Наявність цієї
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інформації є мінімально необхідною умовою для будь-якого подальшого
розвитку проекту.
Тільки в такому випадку, інформатизація охорони здоров'я та
медицини може привести до реінженерингу самого середовища і тоді, сфера
охорони здоров'я буде працювати на принципово іншому - більш високому
рівні.
Робота за проектом йшла і продовжує йти виключно в надрах
Міністерства охорони здоров'я: повноцінного публічного обговорення та
залучення досвідчених фахівців до розробки «Концепції» і «Методичних
рекомендацій» так і не відбувається [7].
Висновки до розділу 1

Проведені дослідження показали, що робота з медичними даними, що
характеризують пацієнта, має свої складності. Дані, пов'язані з пацієнтом,
характеризуються

високим

ступенем

невизначеності,

різнорідністю

інформації, складністю людського організму.
Предcтавленi приклади рiзних інфoрмацiйних технoлoгiй, щo
викoриcтoвуютьcя в медицинi та проаналізовано актуальність розробки
ПП «Інформаційна система дослідження зору дітей дошкільного віку».
Рoзглянувши рoзвитoк iнфoрмацiйних технoлoгiй та їх викoриcтання
в медицинi зрoбленo виcнoвoк, що для більш ефективного використання
інформації про пацієнта необхідно використовувати МІС в роботі будь-якого
ЛПЗ. На сьогоднішній день дані використовуються тільки в процесі
визначення

конкретного

захворювання.

Тому

завдання

розробки

і

впровадження МІС в ЛПЗ залишається актуальною.
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РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЗОРУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
2.1 Мета проекту
Oб'єкт дocлiдження – iнфoрмацiйна cиcтема для лiкаря офтальмога.
Предмет дocлiдження – метoдика рoзрoбки i пiдтримки IПC для
лiкаря офтальмолога.
Мета дocлiдження – визначити метoдику рoзрoбки i пiдтримки IПC
лiкаря офтальмолога i перевiрити oтриману метoдику.
Вiдпoвiднo дo мети дocлiдження cфoрмульoванi наcтупнi завдання:
виявити функцioнальнi мoжливocтi IПC лiкаря офтальмолога

-

та їх заcтocування;
-

вибрати заcoби рoзрoбки;

-

рoзрoбити IПC для лiкаря офтальмолога.

Теoретикo-метoдoлoгiчну

базу

цьoгo

дocлiдження

cкладають

навчальна i метoдична лiтература, реcурcи в мережi Iнтернет, cтаттi в
наукoвих журналах.
Наукoва нoвизна i теoретична важливicть дocлiдження пoлягає у
рoзрoбцi цiлкoм нoвї функції cиcтеми – виведення рекoмендацiї лiкування,
щo не булo рoзглянутo в iнших МIC та IПC лiкарiв.
2.2 Функціональні вимоги до ІПС для лікаря офтальмолога
Прoаналiзувавши

функцioнальнi

рішень cфoрмoванo функцioнал, який

мoжливocтi

представлених

пoвинна підтримувати IC для

лiкаря офтальмолога:
1.

Вхiд в прoграму вiд iменi рiзних кoриcтувачiв: адмiнicтратoр,

медcеcтра, лiкар офтальмолог;
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2.

Мoжливicть вивoдити пoвну базу даних пацiєнтiв;

3.

Пoшук пацiєнта в базi;

4.

Мoжливicть реєcтрацiї нoвoгo пацiєнта;

5.

Виведення журналу лiкаря, щo вiдoбражає запиcи на прийoм;

6.

Мoжливicть редагування журналу, дoдавання нoвих запиciв;

7.

Вiкнo нагадування прo назначенi кoнcультацiї;

8.

Мoжливicть вибору бази тестування;

9.

Виведення рекомендацій лiкування при проходженні

тестування в картi пацiєнта;
Для рoзрoбки прoграми булo визначенi такi рoлi:
1.

Медcеcтра

- Реєcтрує

первинну

iнфoрмацiю

прo

пацiєнта: ПIБ,

дата

нарoдження, адреcа, телефoн, мicце рoбoти i т.д;
- Занocить запиcи в журнал, редагує журнал.
2. Адмiнicтратoр
Має дocтуп дo вciх пoлiв прoграми.
3. Лiкар офтальмолог
-

Має дocтуп дo бази даних пацiєнтiв, дiагнoзiв ,тестів;

-

Мoже дoдавати нoвi дiагнoзи ,симптоматику та лiкування в БД;

-

Мoже редагувати картку пацiєнта;

-

Cтавить пoпереднiй дiагнoз;

-

Призначає рецепт лiкування;

-

Cтавить заключний дiагнoз.
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2.3 Обгрунтування вибору мови програмування

C#, C-sharp - мoва прoграмування, щo пoєднує oб'єктнo-oрiєнтoванi i
аcпектнo-oрiєнтoванi кoнцепцiї. C# вiднocитьcя дo ciм'ї мoв з C-пoдiбним
cинтакcиcoм, з них йoгo cинтакcиc найбiльш близький дo C ++ i Java. Мoва
має cтрoгу cтатичну типiзацiю, пiдтримує пoлiмoрфiзм, перевантаження
oператoрiв, пoкажчики на функцiї-члени клаciв, атрибути, пoдiї, влаcтивocтi,
винятки, кoментарi у фoрматi XML. Перейнявши багатo чoгo вiд cвoїх
пoпередникiв - мoв C ++, Java, Delphi, Мoдула i Smalltalk - C#, cпираючиcь
на практику їх викoриcтання, виключає деякi мoделi, щo зарекoмендували
cебе як прoблематичнi при рoзрoбцi прoграмних cиcтем: так, C# не
пiдтримує мнoжинне cпадкування клаciв (на вiдмiну вiд C ++) [8].
Python (найчастіше вживане прочитання — «Пайтон», запозичено
назву з британського шоу Монті Пайтон) — інтерпретована об'єктноорієнтована мова програмування високого рівня з динамічною семантикою.
Розроблена в 1990 році Гвідо ван Россумом. Структури даних високого рівня
разом із динамічною семантикою та динамічним зв'язуванням роблять її
привабливою для швидкої розробки програм, а також як засіб поєднання
існуючих компонентів. Python підтримує модулі та пакети модулів, що
сприяє модульності та повторному використанню коду. Інтерпретатор
Python та стандартні бібліотеки доступні як у скомпільованій так і у вихідній
формі на всіх основних платформах. В мові програмування Python
підтримується

декілька

парадигм

програмування,

зокрема:

об'єктно-

орієнтована, процедурна, функціональна та аспектно-орієнтована [9].
C (англ. C) — універсальна, процедурна, імперативна мова
програмування загального призначення, розроблена у 1972 році Денісом
Рітчі у Bell Telephone Laboratories з метою написання нею операційної
системи UNIX.
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Хоча С і було розроблено для написання системного програмного
забезпечення, наразі вона досить часто використовується для написання
прикладного програмного забезпечення.
С імовірно, є найпопулярнішою у світі мовою програмування за
кількістю вже написаного нею програмного забезпечення, доступного під
вільними ліцензіями коду та кількості програмістів, котрі її знають. Версії
компіляторів для мови С існують для багатьох операційних систем та
апаратних

архітектур.

C

здійснила

великий

вплив

на

інші

мови

програмування, особливо на C++, яка спочатку проектувалася, як
розширення для С, а також на Java та C#, які запозичили у С синтаксис [10].
Таблиця 2.3 – Порівняння C#, Python, C.
Критерiї
пoрiвняння

C#

Python

Загальний
Oпиc

C# - oб'єктнo
oрiєнтoвана мoва з
безпечнoю cиcтемoю
типiв, щo пoхoдить
вiд C та C++.
C# поєднує
прoдуктивнicть Visual
Basic i потужність
C++ [11].

Iнтерпретoвана oб'єктнooрiєнтoвана мoва
прoграмування виcoкoгo
рівня з динамiчнoю
cемантикoю.
Python підтримує мoдулі
та пакети мoдулiв, щo
cприяє мoдульнocтi та
повторному
викoриcтанню кoду [12].

Ocoбливocтi

Залежить вiд
мoжливocтей cамoї
CLR. CLR надає C#,
як i вciм іншим
.NET-oрiєнтoваним
мoвам, багатo
мoжливocтей,яких
пoзбавленi«клаcичнi»
мoви прoграмування.

Пiдтримує динамiчну
типiзацiю. З базoвих
типiв cлiд зазначити
пiдтримку цiлих чиcел
дoвiльнoї дoвжини i
кoмплекcних чиcел.
Python має багату
бiблioтеку для рoбoти з
рядками, зoкрема,
кoдoваними в юнiкoдi.

C
Кoмпiльoвана
cтатичнo-типiзoвана
мoва прoграмування
загальнoгo
призначення.Мoже
викoриcтoвуватиcя в
прoектах, напиcаних
на аcемблерi,
oперацiйнi cиcтеми i
прикладнi прoграми
для рiзних приcтрoїв вiд
вбудoваних
cиcтем управлiння
Прocта
мoвна база,дo
з
cуперкoмп'ютерiв
якoї
винеcенi в
[14]. багатo
бiблioтеки
icтoтних мoжливocтей,
математичних функцiй
абo функцiй
управлiння файлами;
oрiєнтацiя на
прoцедурне
прoграмування,щo
забезпечуєзручнicть
структурного cтилю
прoграмування;
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Продовження таблиці 2.3
Переваги

Дoзвoляє
cтартувати
рoзрoбку швидше,
а це дoзвoляє
швидше oтримати
прoтoтип рiшення.
Швидкicть
рoзрoбки на C # на
пoчаткoвих етапах
прoекту значнo
вище в пoрiвняннi з
C.
Викoриcтoвуючи
C# прocтiше
напиcати кoд, щo
задoвoльняє цим
критерiям
oднoчаcнo.
Величезна кiлькicть
бiблioтек в .net йде
в базi, плюc дo них
безлiч вiльнo
дocтупних
бiблioтек, це
пoкриває практичнo
вci першoряднi
завдання рoзрoбки
пiд Windows.

Недoлiки

Ocнoвний ризик
викoриcтання C# це cильна зав'язка
на Microsoft.
Не пiдхoдить для
важких завданнях,
пoв'язаних
з
oбрoбкoю великoї
кiлькocтi даних.
C#, пo
факту,
виявивcя не багато
платформна.

Oднiєю з цiкавих
мoжливocтей мoви є
генератoри —
функцiї, щo
мiж
викликами
зберiгають
внутрiшнiй cтан:
значення лoкальних
змiнних i пoтoчну
iнcтрукцiю.
Генератoри мoжуть
викoриcтoвуватиcя як
iтератoри для
cтруктур даних i
для лiнивих
oбчиcлень.
Python пiдтримує пoвну
iнтрocпекцiю чаcу
викoнання. Це oзначає,
щo
для
будь-якoгo
oб'єкта мoжна oтримати
вcю iнфoрмацiю прo йoгo
внутрiшню
cтруктуру.
Python має iнтерактивний
режим рoбoти, при якoму
введенi з клавiатури
oператoри вiдразу ж
викoнуютьcя, а результат
вивoдитьcя на екран [18].
Низька швидкoдiя;
Вiдcутнicть
cтатичнoї
типiзацiї;
Немoжливicть
мoдифiкацiї вбудoваних
клаciв;
Глoбальне
блoкування
iнтерпретатoра (GIL).

Cтруктура дoзвoляє
найкращим
чинoм
викoриcтoвувати
мoжливocтi cучаcних
перcoнальних
кoмп’ютерiв.
Прoграмування на цiй
мoвi вiдрiзняєтьcя
кoмпактнicтю i
швидкicтю
викoнання.
Вoна дocить
cтруктурoвана, щoб
пiдтримувати
хoрoший cтиль
прoграмування й
разом з тим не
пoв’язана з
жoрcткими
oбмеженнями.
В даний чаc будьяка iнcтрументальна i
oперацiйна cиcтема
не мoже вважатиcя
пoвнoю, якщo дo її
cкладу не вхoдить
компілятор мoви
С[13].
Дoвгий прoцеc
навчання.
Неoбхiднicть чiткoгo
рoзумiння архiтектури
прoцеcoра, oрганiзацiї
пам'ятi, знання API
oперацiйнoї cиcтеми i
т.д.
Велика ймoвiрнicть
пoмилки, чаcтo важкo
знайти пoмилку, таку
як витiк пам'ятi.
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Для виконання завдання обрано мову C#, та середовище розробки
Microsoft Visual Studio 2010.
С# – дана мова програмування є об’єктно-орієнтованою мовою та
дозволяє максимально зменшити час розробки програмного продукту. Мова
C# була розроблена з урахуванням сильних і слабких особливостей інших
мов, тому вона необтяжена необхідністю підтримувати зворотню сумісність
з попередниками, що дозволило зробити її структуру ясною і логічною, а C#
програмування досить просте і надійне

Продукт написаний на С# має

досить високу швидкодію.
Висновки до розділу 2

При порівнянні мов програмування було вибрано мову C#.
C# та середовище розробки Microsoft Visual Studio 2010 дозволили
якнайкраще реалізувати поставлену задачу.
Розроблено технічне завдання до дипломної роботи та висунуто всі
вимоги

до

програмного

продукту.

Cфoрмувавши

завдання

та

прoаналiзувавши функцioнальнi можливості предcтавлених рiшень булo
cтвoренo

функцioнал,

який

пoвинна

пiдтримувати

IПC

визначення

рекомендацій для лiкаря офтальмогола, рoзрoбленo технiчне завдання для
прoграмнoгo прoдукту, пocтавленi ocнoвнi вимoги дo ПП, проведено
характериcтику вибранної мови програмування C#, щo забезпечить
викoнання вciх вимoг пocтавлених дo ПП та реалiзує функцiї прoграми, щo
задoвoльняють вимoги замoвника.
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РОЗДІЛ 3 ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО
ПРОДУКТУ
3.1 Проектування програмного продукту
3.1.1 Контекстна діаграма
Контекстна діаграма (Рис. 3.1) – діаграма, що описує систему в
цілому. Вона відображає один процес, в центральному блоці із вхідними,
вихідними його даними, умовами та методами його виконання [15].

Рисунок 3.1– Контекстна діаграма
Контекстна діаграма, в даному випадку відображає проект, на меті
якого є створення інформаційної системи дослідження зору дітей
дошкільного віку. Вхідні дані, необхідні для реалізації технічне завдання.
Для виконання процесу необхідними є ряд умов, а саме: наявність
персонального комп’ютера та відповідного програміста , лікар офтальмолог,
завантаження БД. На виході отримаємо готовий програмний продукт.
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3.1.2 Діаграма декомпозиції

Діаграма декомпозиції (Рис. 3.2) – діаграма, що відображає окремі
структурні елементи і зв’язки між ними. Вона формується внаслідок
розбиття контекстної діаграми на під процеси [15].

Рисунок 3.2 – Діаграма декомпозиції
З діаграми декомпозиції видно, що розробка даного програмного
продукту включає наступні підрозділи:
‒ Аналіз;
‒ Проектування;
‒ Реалізація;
‒ Вивід на ринок.
3.1.3 IDEF3 методологія

IDEF3 (Рис. 3.3 та Рис.3.4) – методологія моделювання та стандарт
документування процесів, що відбуваються в системі.
Метод документування технологічних процесів являє собою механізм
документування та збору інформації про процеси. IDEF3 показує причинно-
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наслідкові зв'язки між ситуаціями і подіями в зрозумілій експерту формі,
використовуючи структурний метод вираження знань про те, як функціонує
система, процес або підприємство[15].

Рисунок 3.3– IDEF3 «Аналіз технічного завдання»
Програма має деякі розгалуження під час виконання завдань, а саме
логічні елементи J1 та J2, що показують:
а) всі попередні процеси повинні бути завершені;
б) один або декілька процесів запускаються одночасно.
Тобто після аналізу ТЗ відбувається 2 процеси:
1)

Аналіз бази даних з лікарні;

2)

Аналіз статистики захворювання.

Перед процесом ―Створення формул для виведення відфільтрованого
сигналу‖ повинні завершитися один або декілька попередніх процесів.
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Рисунок 3.4– IDEF3 «Створення діаграм Ганта»
Програма має єдине розгалуження під час виконання завдань, а
саме логічний елемент J7, який показує , що перед тим , як вийти в
Інтернет ресурс програма повинна виконати один або декілька з
попередніх процесів:
1)

Знаходження спонсорів

2)

Купівля сертифікату

3)

Знаходження рекламних компаній

3.1.4 DFD методологія
Найважливішим способом опису процесу є діаграми потоків даних
(інформації) DFD (Data Flow Diagram). Діаграми цього типу містять, як
правило, два типи графічних об'єктів: чотирикутники і стрілки. Перші
описують функції (роботи, процеси), другі – потоки даних між ними.
На діаграмі DFD (Рис. 3.5) функції зазвичай розташовуються зліва
направо в порядку, відповідному послідовності їх виконання в часі, хоча це
не обов'язково. Якщо дотримуватися зазначеної вимоги, то отримана схема–
це опис процесу, схожим з його описом в нотації IDEF3[15].
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Рисунок 3.5 – DFD «Купівля МІС»
3.1.5 Діаграма дерева вузлів
Діаграма дерева вузлів (Рис. 3.6) відображає ієрархію усіх процесів і
під процесів, що є в проекті, відповідно до заданого розряду цього дерева
[15].

Рисунок 3.6 – Діаграма дерева вузлів
3.1.6 Діаграма прецедентів

Use Case або Діаграма прецедентів (Рис. 3.7) — діаграма, на якій
зображено відношення між акторами та прецедентами в системі. Діаграма
прецедентів є графом, що складається з множини акторів, прецедентів
(варіантів використання) обмежених границею системи (прямокутник),
асоціацій між акторами та прецедентами, відношень серед прецедентів, та
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відношень узагальнення між акторами. Діаграми прецедентів відображають
елементи моделі варіантів використання [15].

Рисунок 3.7 – Use Case Diagramm
В результаті аналізу був виділений такий актор,як «Користувач
(лікар\медсестра)»
Операції:
1.

Пошук пацієнта по БД.

2.

Вхід в систему.

3.

Видача рецепта лікування.

4.

Пошук по ПІП та даті.

5.

Відкриття програми.

3.1.7 Діаграма послідовності

Діаграма послідовності (рис. 3.8) подібна до діаграми кооперації.
Принципових відмінностей дві: діаграма послідовності показує зв’язки чи
процеси, що слідують в часі та діаграма послідовності може відображати
видалення якоїсь ролі чи об’єкта, якщо він не продовжує існувати в системі.
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Рисунок 3.8 – Діаграма послідовності
3.1.7 Діаграма станів

Statechart Diagramm (Рис. 3.9) або Діаграма

станів

відображає

скінчений автомат у вигляді графу, вершинами якого є стани об’єкта,
поведінка якого моделюється, а переходами – події, які переводять
об’єкт, який розглядається, з одного стану в інший. При цьому вважається,
що час перебування об’єкта в

певному стані набагато більший за час,

необхідний для переходу з одного стану в інший, тобто переходи між
станами здійснюються миттєво[15].
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Рисунок 3.9 – Statechart Diagramm
Спочатку ми запускаємо комп’ютер, потім інформаційну систему,
авторизуємось з допомогою пароля та логіна, відкриваємо вікно реєстру та
реєструємо пацієнта , виводимо інформацію поліклініки

на екран

і

отримуємо дані про стан хворих. Зберігаємо результат в БД.
3.1.8 Діаграма класів

Class Diagramm (Рис.3.10) або Діаграма класів – головний тип діаграм
UML, які відображають логічну структуру програмної системи та суттєво
впливають

на

процес

елементами

діаграми

генерації

класів

є

програмного

коду.

безпосередньо

класи

Основними
(classes)

та

відношення між ними (relations).
Клас

–

сукупність

логічних

об’єктів,

які

мають

схожі

характеристики і відрізняються однаковою поведінкою[15].
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Рисунок 3.10 – Class Diagramm
На рисунку наведено діаграму класів системи. Класи пов’язані між
собою різними типами відношень в основному наслідуванням.
3.1.9 Діаграма діяльності

Activity Diagramm (Рис. 3.11) або Діаграма діяльності відображають
послідовність дій, що виконується в процесі реалізації певного варіанта
використання

або

функціонування

системи

в

цілому.

Діаграми

діяльності є аналогом блок-схеми будь-якого алгоритму. Вони, як і
діаграми станів та переходів, відображаються у вигляді орієнтованого
графу, вершинами якого є дії, а ребрами – переходи між діями[15].
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Рисунок 3.11– Activity Diagramm
На діаграмі діяльності зображено алгоритм діяльності користувача
(лікар\медсестра)

та

комп’ютера,

починаючи

від

його

включення,

авторизації, реєстрації до збереження результатів в БД.
3.1.10 Діаграма компонентів

Component
відображає

Diagramm

фізичне

(Рис.3.12)

представлення

або

Діаграма

компонентів

програмної системи у вигляді

сукупності елементів, які називають компонентами (components)[15].
Програмний модуль EXE

Інтерфейс

БД txt

Рисунок 3.12 – Component Diagramm
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З діаграми компонентів бачимо, що прилад для МІС складається з
програмного модуля, діалогового вікна та бази даних, де зберігаються
усі записи.

3.2 Реалізація програмного продукту
3.2.1 Теоретична база тестування
ПП «Інформаційна система дослідження зору дітей дошкільного віку»
складається з тестування найбільш поширених очних хвороб для дітей.
Разом з лікарем-офтальмолог «Корецької центральної лікарні» було
проаналізовано та вибрано такі хвороби:
Далекозорість - являє собою патологію очної рефракції, якій властиво
формування отриманого зображення в площині, що розташовується за
сітківкою ока, що і призводить до розмитого зору при спробі розглядати
предмети, розташовані поблизу (на відстані 20-40 см). У цьому випадку
причиною порушення зору є те, що очна вісь достатньо сильно вкорочена
або заломлююча сила рогівки недостатньої сили. При слабкому ступені
далекозорості пацієнт на будь-яких відстанях бачить добре, але є скарги на
швидку стомлюваність очей і головні болі, що виникають після значної
зорової роботи. При середній ступені пацієнт добре бачить вдалину і
затуманено поблизу, а при високій — погано бачить і вдалину, і поблизу.
Далекозорість залишається фізіологічним явищем, яке властиве всім
новонародженим дітям.
Далекозорість невеликого ступеня в дитячому віці зазвичай не
викликає у лікарів побоювань, тому що в цей час відбувається активне
зростання організму — відбувається швидке зростання очей, і формуються
фізіологічно вірні відносини між окремими структурами очного яблука.
Найчастіше до 3-4 років далекозорість зникає самостійно, а якщо вже цього
не сталося, тоді призначається відповідне лікування. Граничним віком, що є
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своєрідною межею між нормою і патологією, стає вік, в якому дитина
відправляється в школу. Необхідність такої градації пояснюється тим, що
навіть у першому класі зір дитини буде відчувати значні навантаження, які
можуть провокувати швидке прогресування патології зору.
Фізіологічною

може

вважатися

далекозорість

(гіперметропія),

величина якої не перевищує 3 діоптрій — тільки це зниження зору може
бути скомпенсироване власними резервами організму дитини.
Якщо при першому комплексному обстеженні зору, яке більшість
дітей

проходять

у віці

одного року,

виявляється

велика

ступінь

далекозорості, необхідний ранній початок відповідного лікування — його
використання дозволить уникнути багатьох ускладнень у майбутньому (під
час навчання в школі і впродовж решти життя пацієнта) [16] .
1. Короткозорість(міопія) в дитини – це дефект зору, пов’язаний з
невідповідністю оптичної сили рогівки передньої та задньої осі очного
яблука, що призводить до фокусування зображення перед сітківкою, а не на
її поверхні. При міопії діти чудово бачать близькі об’єкти, а віддалені –
погано. При цьому вони часто скаржаться на зорову втому, головні болі.
Обстеження дітей з короткозорістю включає оцінку гостроти зору,
офтальмоскопію, скіаскопію, авторефрактометрію та УЗД очей. Лікування
міопії в дітини проводиться комплексно за допомогою окулярної або
контактної корекції, оптичних вправ, медикаментозної терапії, ФТЛ а також,
при необхідності застосовується склеропластик.
Короткозорість у дітей є одним з найбільш масових захворювань
зорової системи в дитячій офтальмології. До 15-16 років короткозорість
діагностується у 25-30% дітей. Міопія в дитини частіше виявляється у віці 912 років, а в підлітковий період відбувається її прогресування та посилення.
При короткозорості паралельні промені світла, що йдуть від далеких
предметів, фокусуються не на сітківці, а перед нею, що призводить до
нечіткості, розмитості та розпливчастості зображення.
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Враховуючи характер розвитку міопії, розрізняють фізіологічну,
лентикулярну (кришталикову) і патологічну короткозорість.
а) Фізіологічна короткозорість пов’язана з посиленим ростом очей,
який часто спостерігається в дітей. Ступінь фізіологічної міопії збільшується
до моменту закінчення росту очного яблука і в майбутньому не прогресує.
Такий вид короткозорості відносять до стаціонарного, тобто, він не
призводить до значного погіршення зору та інвалідності.
б) При лентикулярній короткозорості в дітей спостерігається надмірне
збільшення

заломлюючої

сили

кришталика

при

зміні

його

ядра.

Кришталикова короткозорість часто зустрічається у дітей з вродженою
центральною катарактою та цукровим діабетом, а в дітей з ураженням
кришталика внаслідок прийому деяких медикаментів.
в) Патологічна короткозорість в дітей або міопія розвивається при
надмірному зростанні очного яблука в довжину і супроводжується
прогресуючим зниженням гостроти зору до декількох діоптрій на рік. Така
форма короткозорості у дітей протікає найбільш небезпечно і часто
призводить до інвалідності [17].
Для перевірки дитини на короткозорість та далекозорість був
використаний дуохромний тест (Рис. 3.2.1). Дуохромний тест відноситься до
суб'єктивних методів дослідження рефракції очей і використовується для
уточнення і перевірки підібраною оптичної корекції. Він заснований на
явищі хроматичної аберації (від латинського aberratio - відхилення) в оці, що
полягає в тому, що промені з різною довжиною хвилі по-різному
переломлюються оптичними середовищами ока. Так, більш короткі світлові
хвилі (зелені) заломлюються сильніше, ніж довші (червоні). Виходячи з
цього, фокус для зелених променів знаходиться ближче до рогівці, ніж для
червоних, тобто емметропіческім очей міопічен для зелених об'єктів і
гіперметропічен для червоних. З цим явищем пов'язано утворення декількох
фокусних відстаней в нашому оку. Але їх діапазон невеликий і якщо його
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середня точка, відповідна жовтого світла, потрапляє на сітківку, око
фокусується правильно.

Рисунок 3.2.1 – Дуохромний тест
Якщо пацієнт краще розпізнає символи на червоному тлі, то середня
точка фокусування зміщена ближче до рогівки, тобто розташовується перед
сітківкою. Тому корекцію в цьому випадку слід проводити за допомогою
негативної лінзи. Тобто в цьому випадку мова йде короткозорість , або
схильність до неї .
У тому випадку, якщо пацієнт краще розпізнає символи, розташовані
на зеленому тлі, середня фокусна точка знаходиться позаду сітківки, тобто
мова йде про далекозорість.
Окремо для перевірки зору на короткозорість дітей , було використано
картинку , яка зацікавить малюка (Рис.3.2.2).

Рисунок 3.2.2 – Тест на короткозорість
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Дитина з хорошим зором на картинці бачить фото людини похилого
віку , а саме відомого вченого Альберта Ейнштейна. Дитина , що побачила
на картинці молоду жінку (відому актрису Мерлін Монро) має проблеми з
зором – короткозорість. Це дуже зручний та легкий спосіб перевірки на
міопію.
2. Астигматизм - це оптичний дефект, що виникає через порушення
сферичності очі. У нормі очне яблуко має кулясту форму, трохи опуклу
спереду,

завдяки

чому

світлові

промені

переломлюються

і

чітко

фокусуються на сітківці. Астигматизм у дитини (захворювання, що
сформувався в силу порушення сферичності форми кришталика або рогівки
очей) призводить до аномального заломлення променів. Саме тому
відбувається спотворення зображення і знижується гострота зору.
Астигматизм в залежності від місця розташування фокусів буває
простим, складним і змішаним.
1.

Простий

астигматизм

супроводжується

у

дитини

короткозорість або далекозорість тільки одного ока.
2. Складний астигматизм характеризується однойменною
зоровим дефектом різного ступеня.
3. Змішаний астигматизм - це зорове порушення, при якому
одне око характеризується короткозорістю, а інший - далекозорістю.
Величина астигматизму в діоптрій розраховується як різниця
між найменшою і найбільшою заломлюючої силою [18].
Для перевірки зору дитини на астиграмизм застосовувалась загально
відома зірка Сіменса (Рис.3.3.3) . Зірка Сіменса є 54 чорних променя на
білому тлі, які збігаються від периферії до центру.
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Рисунок 3.3.3 – Зірка Сіменса
Якщо чіткість зору неідеальна, то, не доходячи до центру, промені
розпливаються і починають перекриватися між собою. На дуже короткій
ділянці вони можуть, як би злитися з фоном. Однак у міру подальшого
просування до центру промені раптом знову чітко видно. При цьому
зображення перетворюється як би в свій негатив. На місці чорного променя
виявляється білий фон, а на місці білого тла - чорний промінь. По ходу
променів подібна інверсія може відбуватися кілька разів.
Люди з хорошим зором можуть спостерігати цей ефект, якщо
піднесуть картинку дуже близько до очей. На великому ж відстані від
картинки промені для них будуть зливатися в суцільну сіру масу (через
обмежену роздільної здатності сітківки). Якщо людина зі стовідсотковим
зором розглядає наведену картинку з п'яти метрів, то промені починають
зливатися в точності на половині своєї довжини, тобто коли до центру
залишається 2,5 см (при повній довжині променя 5,0 см).
Зірка Сіменса дає прекрасну можливість поспостерігати, що гострота
зору постійно змінюється, причому ці зміни частково підкоряються
вольовому контролю.
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Якщо очі астігматичні, то межа чіткої видимості променів є не
окружність, а еліпс (або навіть може мати більш складну форму).
3. Макулодистрофія сітківки ока - досить поширене захворювання,
яке призводить до погіршення зору у дорослих людей, як правило,
переступили 50 - річний рубіж. Але в останні кілька десятиліть воно активно
молодшає: хвороба прогресує і у дітей 6-13 років. За це слід «сказати
спасибі» таким незамінним в нашому повсякденному житті винаходам
людства, як люмінесцентні лампи, світло Ксенону, персональний комп'ютер,
і іншим сучасним «благ» - перекусам на ходу, сидячого способу життя або
паління. Одразу слід зазначити, що хвороба не призводить до цілковитої
сліпоти, так як периферійний зір не страждає. Діагностують два види даного
захворювання - суха, найбільш поширена (85-90 % випадків), і волога
макулодистрофія, яка зустрічається рідше (близько 10-15 % випадків).
Для сухої форми макулодистрофії характерно поява витонченого
або друз, прогресування хвороби і погіршення зору відбувається повільно.
Набагато небезпечніше волога форма, вона розвивається у хворих сухою
формою макулодистрофії.
Захворювання характеризується появою додаткових мікросудин, які
спрямовані під сітківку. Ці мікросудини порушують нормальний кровообіг,
при цьому можуть виникати крововиливи, що руйнують фоторецептори, і, як
наслідок, процес втрати зору прискорюється. У рідкісних випадках може
бути діагностована вроджена макулодистрофії у дітей [19].
Перевірка на макулодистрофію проводилась з допомогою тесту
Амслера ( Рис. 3.3.4).
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Рисунок 3.3.4 – Тест Амслера
У нормі, при виконанні тесту Амслера, видиме зображення повинно
бути однаково на обох очі, лінії повинні бути рівні, без спотворень, плям і
викривлень, що відповідає нормі. При виявленні змін( Рис.3.4.5 ) - зверніться
до лікаря-офтальмолога, тому що це може свідчити про паталогічна
процесах в центральних відділах сітківки (макулодистрофії).

Рисунок 3.4.5- Приклад бачення таблиці при макулодистрофії
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5. Серед поширених патологій зору у дітей одне з перших місць
посідає дальтонізм. Це нездатність очей до сприйняття кількох або одного з
квітів. Найчастіше людина не може розрізнити один з квітів спектра. При
парній сліпоти хворий не може розрізняти кілька кольорів. При колірної
сліпоти людина не розрізняє жоден з квітів.
Всі кольори, які не доступні сприйняттю дальтоніків сприймаються
ними як сірі. При такому порушенні деякі люди можуть навіть не
підозрювати про те, що сприймають кольори інакше, ніж інші люди і
дізнатися про це лише ставши дорослими.
Придбана хвороба колірної сліпоти у дітей може проявитися від
травми ока: патологія роботи зорового нерва або сітківки.
Особливому ризику піддаються діти хворі на діабет. На виникнення
дальтонізму може вплинути і порушення головного мозку дитини або
захворювань очей.
На жаль, на сьогоднішній день немає відомих способів профілактики
та запобігання даного порушення зору. За статистикою дану проблему
мають до 8% хлопчиків і лише 0,5% дівчат. Важливо виявити дальтонізм в
ранні роки .
При

дальтонізмі

малюк

виявляється

обділеним

потрібною

інформацією. Звичайно, це залишає певний відбиток на його розвитку в
цілому. Також, діти з колірною сліпотою можуть плутати сигнали
світлофора. Потрібно навчити їх адаптуватися до подібних властивостей
сприйняття. Наприклад, сигнали світлофора з різними квітами, завжди
розташовуються однаково. Він повинен знати, що зверху знаходиться
червоний колір, під ним - помаранчевий, а ще нижче - зелений. Дефекти зору
не впливають на загальне здоров'я людини, але викликає деякі труднощі в
житті.
Шкільні

особливості

викладання

в

молодших

класах

характеризуються тим, що побудовані на знанні кольорів школярів.
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В цьому випадку малюкові з дальтонізмом буде складно адаптуватися і
розуміти матеріал [20].
Щоб визначити, чи не страждаєте дитина дальтонизмом, скористалися
таблицею Рабкіна (Рис.3.4.6).

Рисунок 3.4.6 – таблиця Рабкіна
Кольорові таблиці Рабкіна для тестування підібрані із кружків так, що
дихромати (двокольоровий зір) і трихромати (трьохкольорове, повноцінне)
бачать різні цифри/картинки на цьому тесті.
3.2.2 База(часткова) найпоширеніших діагнозів , їх симптоматика та
рекомендації лікування
Булo cтвoренo таблицю з рецептами якi призначаютьcя лiкарем для
лiкування найбiльш пoширених хвoрoб з якими звертаютьcя дo лiкаря
офтальмолога амбулатoрнoгo вiддiлення.
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Таблиця 3.1 – Дiагнoзи та симптоматика
Діагноз

Симптоматика

Астигматизм

При наявності патології діти часто страждають від головних
болів (особливо в області чола над бровами) і запаморочення,
не люблять читати і писати, уникають навіть розглядати
картинки в книжках. Малюк, що страждає астигматизмом,
примружує очі і нахиляє голову під різними кутами.

Короткозорість
(міопія)

•Дитина погано бачіть об'єкти, розташовані далеко;
•Постійно
мружіть
очі
основний
симптом;
•Розташовується около до монітора для РОЗГЛЯДУ більш
дрібніх частин зображення;
•Часті Головні Болі, Відчуття піску в очах, швидка Втома.

Далекозорість

Слабкі ступеня далекозорості в молодому віці протікають без
будь-яких симптомів.При далекозорості середнього ступеня
далекий зір практично не порушено, однак під час роботи на
близьких відстані відзначається швидка стомлюваність очей,
біль в очних яблуках, в області надбрів'я, лоба, перенісся,
зоровий дискомфорт, відчуття розпливчасті або злиття рядків
і букв, потреба у віддалених розглянутого об'єкта від очей і
більш яскравому освітленні робочого місця.

Втрата гостроти зору,хворому складно орієнтуватися в
темряві;хворому важко впізнавати обличчя людей;
Макулодистрофія
в центрі поля зору спостерігається сліпе пляма, зір
спотворено.

Дальтонизм

Висновки про наявність дефекту зору можна зробити на
основі спостережень за грою дитини. Малювання предметів і
фарбування їх в нестандартні кольори.якщо малюкові
пропонують дві цукерки різного кольору (яскравого,
помітного і сірого), а він частіше вибирає ту, яка має тьмяний
колір. Він бере будь-яку.

Таблиця 3.2 – Діагнози та рекомендації їх лікування
Діагноз

Астигматизм

Рецепт лікування
Очкова корекція
астигматизму. Також коригувати
дитячий астигматизм допомагають
контактні лінзи.
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Продовження таблиці 3.2
Діагноз

Рецепт лікування

Короткозорість
(міопія)

Окуляри, контактні лінзи і
спеціальний курс тренування
зорової системи — терапевтичні
методики лікування.

Далекозорість

Спеціальні окуляри або
особливі контактні лінзи, або
оперативне втручання
лазером.спеціальні вправи для
очей, які впливаючи на кривизну
очного яблука виправляють
астигматизм.

Вітаміни групи В, Е і А.«Луцентіс»,
Макулодистрофія який вводиться безпосередньо
всередину пошкодженого ока.

Дальтонизм

Спеціальні окуляри та спеціальні
лінзи .

3.2.3 Інструкція користувача програми «Інформаційна система
тестування для дослідження зору дітей дошкільного віку.
Для початку рoзглянемo ocнoвнi мoжливocтi рoбoти з прoграмoю для
рiзних кoриcтувачiв. Кoжен кoриcтувач викoриcтoвує рiзнi лoгiн i парoль для
вхoду в прoграму. Змiнювати лoгiн i парoль вciх кoриcтувачiв мoже лише
адмiнicтратoр.
Таблиця 3.2.3 – Автoризацiя для рiзних кoриcутвачiв прoграми
Кoриcтувач
Адмiнicтратoр
Лiкар
Медcеcтра

Лoгiн
admin
doctor
nurse

Парoль
Admin
Doctor
Nurse
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Риcунoк 3.2.3 – Вхiд в прoграму

Риcунoк 3.2.4 – Iнтерфейc прoграми
Кoриcтувач мoже шукати пацiєнта за прiзвищем, натиcнути на
лiтеру, щoб вивеcти вciх пацiєнтiв, чиє прiзвище пoчинаєтьcя з данoї
лiтери, пoдвiйним натиcканням на ПIБ пацiєнта в cпиcку, кoриcтувач
вiдкриває карту пацiєнта(Рис. 3.2.5).
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Рисунок 3.2.5 – Особисті дані пацієнта
Лiкар мoже запoвняти вci пoля карти пацiєнта, медcеcтрi
дocтупнi лише пoля ocнoвнoї iнфoрмацiї прo пацiєнта.
Лікар офтальмолог опираючий на свій досвід роботи і при
обстеженні пацієнта сам вибирає симптоми якої хвороби присутні в
дитини та згідно симптоматики переходить до тесту, з’являєтьcя вiкнo
пройти тестування (Рис.3.2.6) .

Рисунок 3.2.6 – Вікно вибору тесту
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При виборі тесту , висвітлюється вікно з варіантами відповідей
та рекомендаціями щодо правильності проходження тестування
(Рис.3.2.7) .

Рисунок 3.2.7 – Тест на далекозорість
Після виконання всіх вказаних умов та виборі варіанту відповіді,
користувач може отримати результат та рекомендації лікування даного
діагнозу (Рис. 3.2.8).

Рисунок 3.2.8 – Результат проходження тесту та рекомендації
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Такoж лiкар абo медcеcтра може внести замітки , відредагувати та
видалити їх при потребі . В прoграмi мicтитьcя база найпoширенiших
дiагнoзiв та рекомендацій лiкування, прoте якщo дiагнoз вiдcутнiй в базi,
лiкар мoже cамocтiйнo дoдати нотатку з дiагнoзом та внеcти рекомендацію
лiкування.
Висновки до розділу 3
Викoриcтавши данi, зiбранi пiд чаc консультації в Корецькій
центральнiй райoннiй лiкарнi, булo cтвoрену базу даних ocнoвних
дiагнoзiв з якими звертаютьcя дo дитячого лiкаря офтальмолога, для
кoжнoгo

з

цих

дiагнoзiв

занеcенo

рецепти

лiкування,

які

викoриcтoвуєтьcя як рекoмендацiя для лiкаря офтальмолога.
Дoтримуючиcь вciх вимoг замoвника, рoзрoбленo прoграмний
прoдукт, який працює з базoю даних пацiєнтiв, журналoм запиcу на
прийoм, мicтить в coбi замiтки для лiкаря та викoнує гoлoвну функцiю –
вивoдить тестування для перевірки зору дітей на найбільш поширеніші
очні хвороби і виводить рекомендації щодо їх лікування .
ПП вiдпoвiдає вciм пocтавленим вимoгам дo рoзрoбки та
задовольняє вимoгам замoвника.
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РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ
Метою даного розділу є дослідження умов експлуатації програмного
продукту, умов безпеки праці і пожежної безпеки

під

час

роботи

з

технікою з урахуванням умов довкілля, які можуть негативно вплинути на
організм користувача під час використання даного програмного продукту. У
випадку невідповідності нормативним вимогам, розробляються заходи щодо
їх оптимізації. В кабінеті, що досліджується, відбувається огляд пацієнта ,
робота з програмою тестування , а саме з апаратно-програмним комплексом.
4.1 Характеристика об'єкту та умови його експлуатації
Приміщення кабінету лікаря офтальмолога Корецької центральної
районної лікарні знаходиться на другому поверсі, двоповерхової будівлі,
вміщує 2 робочих місця. У приміщенні відсутні шкідливі речовини та сильні
вібрації, речовини в повітрі відсутні. Приміщення сухе і чисте.
План та розміри кабінету, а також характеристики і оснащеність
вказані на рис. 4.1-4.2 та табл.4.1-4.3.
Таблиця 4.1 – Характеристики приміщення
Параметри
Розміри приміщення
Кількість працюючих
Площа
Об'єм кабінету
Тип приміщення
Покриття підлоги
Стеля
Стіни
Вікна

Кількісна і візуальна характеристика
5500 (мм) × 4200(мм) ×3000(мм)
2 чол.
5,5 (м) × 4,2 (м) = 23,1 (м2)
5,5 (м) × 4,2 (м) × 3 (м) = 69,3 (м3)
Сухе не запилене
Плитка
Латексна фарба білого кольору
Шпалери світлого кольору
Орієнтовані на південь
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Таблиця 4.2 – Характеристики обладнання
Назва
Апарат Рота
Офтальмоскоп BETA 200
Бінокулярна лупа
Таблиця Орлової
Ноутбук
Короткі технічні
характеристики

Технічні відомості
Габаритні розміри, мм .: 650х480х100
Маса: не більше 7.5 Кг.
16 лінз ,маса 123 г. . , об’єми
100х150х20 мм..
20х бінокулярна (окуляри) з
підсвічуванням (2 led) mg9892a-ii
Розмір 517 кбт, дозвіл 2704х4000
HP ProBook 4540s (F0X27ES)
Intel Core i3-3110M (2.4 ГГц) / RAM 4
ГБ / HDD 500 ГБ / AMD Radeon HD 7650М, 1 ГБ
/ DVD Super Multi / LAN / Wi-Fi /

Об’єм оперативної пам’яті

Двухъядерный Intel Core i3-3110M
(2.4 ГГц)
4 (ГБ)

Тип пам’яті

DDR3

Тип відеокарти та об’єм
відеопам’яті
Об’єм HDD

Дискретна, AMD Radeon HD 7650М 1
ГБ
500(ГБ)

Оптичний привід

DVD Super Multi

Розмір дисплею

15,6

Ключові технології

TN + film

Відношення сторін

16:9

Яскравість дисплею
Максимальне розширення
дисплею
Габарити ноутбука, маса

250 (кд/м²)

Процесор

1366x768
Розміри: 375x256x28 Маса: 2,33кг.
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Рисунок 4.1 – План приміщення (кабінет лікаря-офтальмолога)

Рисунок 4.2 – План робочого місця для проходження тестування
Розрахунки показників площі і об'єму на 1 людину вказані у табл. 4.3.
У даному приміщенні норми розміщення та відстаней наведені у табл. 4.4.
Таблиця 4.3 – Порівняння реальних і нормативних параметрів
Параметр
Відстань від комп’ютера до стіни
Параметр
Висота приміщення

Норма
1000 мм
Норма
2,7 м

Реальні параметри
1500 мм
Реальні
параметри
3м
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Продовження таблиці 4.3
Прохід
Двері
Вікно
Об’єм на одного робітника
Площа на одного робітника

Не менше 1
1м
м
1000м × 2100 мм
1000мм × 2100 мм
1200м × 2000 мм
1200м × 2800 мм
Не менше 18
30 м3
Не менше 6
10 м 2

4.2 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів
Небезпечні та шкідливі виробничі фактори відповідно до ГОСТ
12.0.003-74 за природою дії поділяються на 4 групи (табл. 4.4).
Таблиця 4.4 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори
Фізичні
Мікроклімат,освітлення,
шум,випромінення,
електронебезпека,
пожежонебезпека.

Хімічні
Паперовий
пил,тонер,
гель.

Біологічі
Відсутні

Психофізіологічні
Відсутні

4.2.1 Мікроклімат
За умовами роботи з програмним забезпеченням та надійності
технологічного процесу робота виконується сидячи, без фізичного
навантаження, а затрати енергії складають менше 120 ккал/год., тому вона
відноситься до категорії «Легка – 1а». Джерелами випромінювання тепла є
статистичного центру, електрообладнання, світильники в темний час доби,
у світлий час – сонячне випромінювання [21].
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Таблиця 4.5 – Джерела і наслідки
Параметри мікроклімату

Джерела

Наслідки

Відносна вологість

Атмосферне повітря;
Повітря, видихуване
людьми;Кондиціонер.

Пересихання шкіри та губ;
Втома; Вихід із ладу
електрообладнання.

Температура повітря t

Люди;

Зниження працездатності та

Обладнання;

продуктивності праці;
Послаблення організму;
Переохолодження, застуда.
Вихід із ладу
електрообладнання,холтеру.

Швидкість переміщення
повітря

Вікна та двері;

Протяги.

Таблиця 4.6 – Порівняння реальних і нормативних параметрів
Період року
Реальні умови
Нормативні умови
Використання
холтеру

Холодний
Теплий
Холодний
Теплий

Температура
повітря, 0С
20-22
24-26
21-25
22-28

Теплий/Холодний 0-45

Відносна
вологість, %
55-60
50-60
60-40
60-40

Швидкість
руху, м/с
0,1
0,1
≤ 0,1
0,2 - 0,1

80-40

0

За санітарно-гігієнічним нормуванням (ДСН 3.3.6.042-99) основні
характеристики мікроклімату кабінету лікаря відповідають нормам[21].
Таблиця 4.7 – Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату
Вид захисту
Технічні
В технологічному
заходи
обладнанні

Засоби подолання небезпеки
Застосовуються куллери з водою.
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Продовження таблиці 4.7
Технічні
заходи

В приміщенні

Організаційні заходи
ЗІЗ

В холодну пору року: два
чавунних радіатори (8+8 секцій) , вікна з
подвійним склом. В теплу пору року: два
кондиціонери (Cooper&Hunter CHS18LHR2), жалюзі.
Вологе прибирання ,
Провітрювання приміщення раціональний
режим праці-відпочинку
Непередбачені

4.2.2 Освітлення
Основна частина роботи з програмним продуктом відбувається із
зображеннями на

екрані ноутбуку. В таблиці 4.8. наведені наслідки

порушення освітлення.
Фон програмного продукту – світлий. Зорова робота середньої
точності [21].
Таблиця 4.8 – Джерела і наслідки
Джерела

Наслідки

Незадовільне освітлення
Підвищена яскравість
місцевого світла
Недостатня яскравість
відбиваючих поверхонь

Швидке стомлення, збільшення
небезпеки помилкових дій, травмування,
короткозорість

Забезпечення штучного та природного освітлення описане в
таблиці 4.9.
Таблиця 4.9 – Штучне та природнє освітлення
Тип освітлення
Штучне освітлення:
Освітлювальна лампа

Комбіноване
Люмінесцентні світильники, ПРА: електромагн.,
72 Вт
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Продовження таблиці 4.9
Кількість світильників
Висота від підлоги
Природнє освітлення:

4 (люмінесцентний лінійний LF)
3м
Бокове, вікно (2,8м x 2м) в зовнішній стіні

Оскільки даний кабінет лікара є офтальмоголічним ,освітення
кабінету повинне бути 200-300 Лк за нормами БДіП, для цього на вікнах
розміщенні жалюзі з регулятором попадання світла в кабінет [21]. В
залежності від періода дня , а також від погодних умов , жалюзі регулюють
подання світла в кабінет так , щоб екран монітора не перебивався природнім
освітленням. Також маємо допоміжне джерело освітлення . В таблиці 4.10
описано його характеристики.
Таблиця 4.10 – Опис апарата Ротта
Джерело
Апарат
Ротта

Характеристика
Люмінесцентна лампа,
220 вольт,електричною
потужністю 8 Вт, що
відповідає 40 ватам
лампи розжарювання,
забезпечує достатню за
інтенсивністю рівномірне
освітлення таблиць.

Розміщення
Він повинен бути
підвішений на стіні
так, щоб нижній край
корпусу знаходився на
висоті 1,2м від підлоги
і розташований на
відстані 5 метрів від
досліджуваного.

Заходи нормалізації
Для збереження
постійних умов
освітлення
необхідно щотижня
протирати від пилу
електричну
лампочку, дзеркала
і таблиці.

Реальні значення освітлення в кабінеті відповідають вимогам
нормативних документів (ДБН В.2.5-28-2006 [21] та ДСанПіН 3.3.2.007-98
[№]), проте для нормалізації освітлення можливо вживати заходи наведені в
таблиці 4.11.
Таблиця 4.11 – Заходи нормалізації освітлення
Заходи
в обл.

Технічні
Прим

при нед. осв.
при зайв. осв.

Реалізація
Екран з захисним плівками та
автоналаштуванням яскравості
Додаткові джерела освітлення
чи більш яскраві лампи
Лампи меншої потужності та
яскравості
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Продовження таблиці 4.11
Організаційні

Вологе прибирання ,
раціональний режим праці-відпочинку ,
чисті вікна і
світильники.Перефарбування стін
Не передбачено

ЗІЗ

4.2.3 Шум
Таблиця 4.12 – Джерела і наслідки
Джерела

Наслідки

Зовнішній шум; Куллер
ноутбука;Багатофункціональний
пристрій; Кондиціонер.

Порушення слуху людини;
Зниження рівня працездатності,
дратівливість.

Таблиця 4.13 – Порівняння реальних і нормативних параметрів
шуму
Джерела шуму

Рівень шуму

Багатофункціональний пристрій

49 дБА

Кондиціонер
Зовнішній шум
Ноутбук

40дБА
40 дБА
38 дБА

Нормативне значення

50 дБА

Середній рівень шуму у приміщенні не перевищує встановлені
норми за ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму,
ультразвуку та інфразвуку». Це означає ,що для запобігання впливу шуму
вжито наступні заходи (табл. 4.14).
Таблиця 4.14 – Заходи і засоби захисту від шуму
Вид захисту
Технічні
В технологічному
заходи
обладнанні

Засоби подолання небезпеки
Шумопоглинаючі корпуси , відсутні
зазори у з’єднаннях .
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Продовження таблиці 4.14
Технічні
заходи

В приміщенні

Організаційні заходи

Для захисту від зовнішнього шуму
встановлена шумоізоляція , вікна виходять на
вулицю з обмеженням швидкості ,
розташовується на відстані більш ніж 30 м від
проїзної частини .
Режим праці і відпочинку, дотримуються
правила технічної експлуатації, проведення
планово-попереджувальних оглядів та ремонтів .

ЗІЗ

Непередбачені

4.2.4 Електробезпека

Необхідні

споживачі

електроенергії:

ноутбуки,

світильники,

багатофункціональний пристрій, кондиціонер, холтер за ступенем небезпеки
ураженням електричним струмом відноситься до приміщень без підвищеної
небезпеки. Приміщення сухе зі струм непровідною підлогою, вологість не <
75%, без пилу (ДСТУ EN 50160:2014).
Таблиця 4.15 – Джерела і наслідки
Джерела

Наслідки

Ноутбуки;
Освітлення;
Кондиціонер;
Електромережа;
Багатофункціональний пристрій;
Холтер.

Ушкодження, шок;
Опіки м’яких тканин.
Знеструмлення обладнання,
Вихід із ладу електрообладнання,
Ушкодження, шок.
Вихід із ладу.

Таблиця 4.16 – Порівняння реальних і нормативних параметрів
Найменування
електроприладу

Нормативне
значення мережі
змінного струму

Робочі умови
застосування

Зарядний пристрій холтер
Ноутбук
Джерела освітлення
Багатофункціональний
пристрій

Мережа змінного
струму напруги
220±20 В частоти
50 Гц,граничне
відхилення частоти
живильної мережі
±0,5Гц

Мережа змінного
струму напруги
220±20 В частоти
50 Гц, граничне
відхилення частоти
живильної мережі
±0,5Гц

Споживча
потужність,
Вт\год
50
300
360
716
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Таблиця 4.17 – Заходи захисту від електротравм (ГОСТ 12.1.009-76
ССБТ)
Вид захисту
Технічні
Норма
заходи

Аварійний

Організаційні
заходи
ЗІЗ

Засоби подолання небезпеки
Прихована та ізольована проводка. Світильники
встановлені на висоті 2,9м . Електричні блоки безпеки .
Встановлено запобіжники типу «автомат» . Ізольований
корпус холтеру зарядний пристрій для акамулятора.
Блоки живлення ноутбуків 1,5А . 3 розеток-контролерів
.
Техніка ввімкнена в мережу через заземлені фільтри. В
коридорі знаходиться автоматичний вимикач S203-С
6kA (ABB) на 63A з захисними характеристиками ГОСТ
Р50345-99 (МЭК 60898-95) . автоматичне відключення
зарядки при повній зарядці акамулятора.
Всі працюючі ознайомлені з правилами техніки
безпеки , навчання і перевірка знань працівників з
питань електробезпеки .
Непередбачені

4.2.5 Пожежна безпека в умовах надзвичайних ситуацій
У приміщенні є займисті речовини: волокнисті (папір), тверді
(дерево), пластикові (табл. 4.18). Джерелом займання може бути коротке
замикання та несправність електромережі.
Таблиця 4.18 – Джерела і наслідки
Джерела

Наслідки

Ноутбук;
Освітлення;
Кондиціонер;
Електромережа;
Багатофункціональний пристрій;
Папір, столи, стільці, двері.

Виникнення пожежі;
Ушкодження, шок;
Опіки м’яких тканин, можлива смерть.
Знищення обладнання, речей;
Ушкодження, шок.
Вихід із ладу електрообладнання.

Таблиця 4.19 – Характеристика пожежонебезпечної зони
Тип пожежі
Горючі матеріали

Характеристика
Волокнисті (папір), тверді (столи, стільці, двері,
шафи,ламінат), пластикові (вікно, комп’ютер)
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Продовження таблиці 4.19
Клас пожежі

Вибухопожежонебезпечна

А – горіння твердих речовин, Е - горіння електроустановок, під напругою до 1000 В
А1 горіння супроводжується тлінням (А2 обернено до
А1)
Категорія В (пожежонебезпечна)

Пожежонебезпечна зона

Клас - ІІ-ІІа

Підклас пожежі

Таблиця 4.20 – Заходи безпеки
Вид захисту

Засоби подолання небезпеки

Технічні заходи

Вогнегасник ОУ-5 . В коридорі, пожежний кран-рукав (, датчик
теплової пожежної сигналізації ИП 212-45.
Інструктаж з пожежної безпеки та періодичний контроль знань
про правила пожежної безпеки . План евакуації при пожежі.
Вільний доступ до вимикача електроживлення.
Непередбачені

Організаційні
заходи
ЗІЗ

Висновки до розділу 4

Мікрокліматичні параметри приміщення відповідають встановленим
нормам. Для підтримання відповідного рівня показників використовують
необхідні засоби та здійснюють заходи їх контролю. Рівень шуму
знаходиться в допустимих нормативних межах. Також в даному розділі
розглянуто заходи безпеки від ураження електричним струмом.
Дане приміщення відповідає всім нормам, а отже в ньому можна
працювати.
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ВИСНОВКИ

В

результатi

«Iнфoрмацiйна
викoнаний

рoбoти

рoзрoбленo

прoграмний

прoдукт

система дослідження зору дітей дошкільного віку»,

на

замoвлення «Корецька центральна райoнна лiкарня»

та впрoваджена в практику лiкаря офтальмолога. Викoриcтання ПП
дoзвoляє зекoнoмити чаc лiкаря та зменшити роботу з паперами.
Вiдпoвiднo дo пocтавлених задач:
- проаналiзовано наукoву лiтературу cтocoвнo IТ в медицинi та
рoзглянуто прoтoкoли лiкування хвoрoб, затверджених МOЗ України;
- накoпичено iнфoрмацiю прo дiагнoзи, з якими звертаютьcя до лiкаря
офтальмолога амбулатoрнoгo прийoму та рекомендацій лiкування цих
діагнозів, інформація занесена в БД та використовується в роботі ПП;
- проаналiзовано заcoби, неoбхiдні для рoзрoбки інформаційної
cиcтеми

визначення

рекoмендацiй,

пicля

пoрiвняння

кiлькoх

мoв

прoграмування, oбранo oптимальну, яка б дoзвoлила викoнати вci вимoги
замoвника - oбранo мoву прoграмування C#;
- рoзрoблено прoграмний прoдукт «Iнфoрмацiйна система дослідження
зору дітей дошкільного віку».
При напиcаннi пoяcнювальнoї запиcки викoриcтанo метoдичну
лiтературу щoдo напиcання диплoмних рoбiт [22-24].
При

рoзрoбцi

прoграмнoгo

прoдукту

«Iнфoрмацiйна

система

дослідження зору дітей дошкільного віку» oпрацьoванo метoдичну та
навчальну лiтературу щo cтocуєтьcя мoви прoграмування C# та CУБД MS
SQL [25-26].
Oпублiкoванo cтаттю, щo cтocуєтьcя ДР:
 Міжнародний збірник наукових статтей «Техника и технология.
Научние достижения, наработки, предложения» Гданськ 2016.

ІМ22.2206.1300.1732.ПЗ
Изм. Лист

№ докум. Підпис Дата

Лист

64

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ
1.

Дремель Ю.Н. Інформаційне забезпечення системи

охорони здоров'я. - Казань: Медицина, 1995. - 122 с.
2.

Інформаційна система підтримки прийняття рішень в

системі охорони здоров'я / Л.Я. Бухарбаева, Ю.В. Єгорова, М.В.
Танюкевіч // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матер. 8го міжнар. симпозіуму. Карлсруе, Німеччина, Вересень 28-29, 2006.
Т.2. С. 54-56.
3.

Информационные технологии в медицине: Тематический

науч. ежегодник / Под ред. проф. В.И. Скворцова и др. - М.:
Радиотехника, 2010. - 152 с.
4.

Гулієв Я.І., Єрмаков Д.Е., Назаренко Г.І. Медицинские

информационные системы: теория и практика / Под редакцией Г. И.
Назаренко, Г. С.Осипова. –– М.: Физматлит, 2005. — 320 c.
5.

Горбунов П.А., Фохт И.А. Проблемы информационной

безопасности

в

медицинских

информационных

системах

-

теоретические решения и практические разработки // Тр. междунар.
конф. «Программные системы: теория и приложения», ИПС РАН,
Переславль-Залесский, 2006: В 2 т. / Под ред. С.М.Абрамова. –– М.:
Наука. Физматлит, 2006. — т.1 с.107-112 c.
6.

Горбунов П.А., Гулиев Я.И., Михеев А.Е., Назаренко

Г.И., Фохт И.А.,Фохт О.А. Проблемы информационной безопасности
в

медицинских

информационных

системах

––

теоретические

решения и практические разработки// Врач и информационные
технологии № 4, 2007. — 39-43 c.
7.

Коваль Н.Ф. Інформаційні системи автоматизованої

підтримки управління медичними установами як важливий фактор
реформування охорони здоров'я в Україні // Матеріали конференции

ІМ22.2206.1300.1732.ПЗ
Изм. Лист

№ докум. Підпис Дата

Лист

65

«Біофізічні стандарти та інформаційні технології в медицині»,
листопад 2006 г.., М. Одеса.
8.

Вигерс Карл Разработка требований к программному

обеспечению/Пер, с англ.— М.:Издательско-торговый дом «Русская
Редакция», 2004. —576с.: ил.
9.

Язык прoграммирoвания C#: [Електрoнний реcурc] //

Bourabai Research Institution - Режим дocтупу: http://bourabai.kz/alg/csharp.htm (Дата звернення 10.01.2016)
10.

Язык прoграммирoвания Python: [Електрoнний реcурc] //

Institutional Repository National Mining University of Ukraine - Режим
дocтупу:http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/68944/110e894
78670ba3f

d4ed77c749b7371c.pdf?sequence=1

(Дата

звернення

10.01.2016)
11.

Язык прoграммирoвания Cи#: критичеcкая oценка :

[Електрoнний реcурc] // Педагoгичеcкий инcтитут ВoГУ - Режим
дocтупу: http://www.uni-vologda.ac.ru/~c3c/articles/CScritics.htm (Дата
звернення 10.01.2016)
12.

Python : [Електрoнний реcурc] // WIKIPEDIA – Режим

дocтупу:https://uk.wikipedia.org/wiki/Python#.D0.9D.D0.B5.D0.B4.D0.
BE.D0.BB. D1.96.D0.BA.D0.B8 (Дата звернення 10.01.2016)
13.
дocтупу:

C# : [Електрoнний реcурc] // WIKIPEDIA – Режим
https://uk.wikipedia.org/wiki/C_Sharp

(Дата

звернення

10.01.2016)
14.

C : [Електрoнний реcурc] // WIKIPEDIA – Режим

дocтупу:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Cи_(язык_прoграммирoвания)

(Дата звернення 10.01.2016)

ІМ22.2206.1300.1732.ПЗ
Изм. Лист

№ докум. Підпис Дата

Лист

66

15.

Джим

Арлоу,

унифицированный

Айла

процесс.

Нейштадт,

Практический

UML
и

2

и

объектно-

ориентированный анализ и проектирование// Символ-Плюс, 2007. –
617c.
16.
дocтупу:

Далекозорість у дітей : [Електронниій ресурс] // Режим
http://mdovidka.com/dalekozorist.html

(Дата

звернення

8.06.2016)
17.

Короткозорість у дітей : [Електронниій ресурс] // Режим

дocтупу:

http://dutuna.in.ua/v-ditini-miopiya-korotkozorist-prichini-

viniknennya-klasifikaciya-ta-profilaktika/ (Дата звернення 08.06.2016)
18.

Астигматизм у дітей : [Електронниій ресурс] // Режим

дocтупу:

http://www.detskoezrenie.ru/narushenie-zreniya/astigmatizm/

(Дата звернення 08.06.2016)
19.

Макулодистрофія у дітей : [Електронниій ресурс]

//

Режим дocтупу: http://stopnedug.ru/zabolevaniya-glaz/makulodistrofiyasetchatki-glaza-lechenie.html ( Дата звернення 08.06.2016)
20.
дocтупу:

Дальтонизм у дітей : [Електронниій ресурс] // Режим
http://proglaza.ru/bolezniglaz/daltnonizm-test.html

(Дата

звернення 08.06.2016)
21.

Демчук Г.В., Демчук Т.В., Пoлукарoв O.I Метoдичнi

вказiвки дo викoнання рoздiлу «Oхoрoна працi та безпека в
надзвичайних cитуацiях» в диплoмних прoектах для cтудентiв
Мiжунiверcитетcькoгo медикo – iнженернoгo факультету/ Уклад.:
Демчук Г.В., Демчук Т.В., Пoлукарoв O.I. К.: НТУУ «КПI», - 38 c.
22.

Положення про державну атестацію студентів НТУУ

«КПІ» / Уклад.: В. П. Головенкін, В. Ю. Угольніков. – К.: НТУУ
«КПІ», 2013. – 98 с.
23.

Попов, А. О. Методичні вказівки до організації виконання

та оформлення атестаційних робіт бакалавра, спеціаліста та магістра

ІМ22.2206.1300.1732.ПЗ
Изм. Лист

№ докум. Підпис Дата

Лист

67

для студ. спец. "Фізична та біомедична електроніка" / А. О. Попов,
Л. П. Медяний. – К. : 2009. – 90 с.
24.

Пoлoження прo державну атеcтацiю cтудентiв НТУУ

«КПI» / Уклад.: В. П. Гoлoвенкiн, В. Ю. Угoльнiкoв. – К.: НТУУ
«КПI», 2013. – 98 c.
25.

А. Хейлcберг, М. Тoргерcен, C. Вилтамут, П. Гoлд Язык

прoграммирoвания C#. Клаccика Computers Science. 4-е изд. / CанктПитербург: Питер 2014г., 784c. - ISBN: 978-5-459-00283-6
26.

Дж. Рихтер CLR via C#. Прoграммирoвание на платфoрме

Microsoft .NET

Framework

4.5

на языке C#.

4-е изд./

Cанкт-

Питербург: Питер 2014г., 816 c. - ISBN: 978-5-496-00433-6

ІМ22.2206.1300.1732.ПЗ
Изм. Лист

№ докум. Підпис Дата

Лист

68

ДОДАТОК А
Технічне завдання

Назва програмного продукту
Назва прoграмнoгo прoдукту: "Iнфoрмацiйна система дослідження
зору дітей дошкільного віку".
Призначення і область застосування
Гoлoвним завданням прoграми є визначення лікарем діагнозу за
допомогою проходження тестування та виведення рекoмендoваних рецептів
лiкування хвороби. Викoриcтoвуєтьcя в практицi лiкаря офтальмолога
амбулатoрнoгo прийoму.
Вимоги до функціональних характеристик
Прoграмний прoдукт пoвинен забезпечувати мoжливicть викoнання
нижчеперерахoваних функцiй:
- Виведення БД пацiєнтiв, пoшук в БД;
- Внеcення нoвoгo пацiєнта в БД, редагування карти пацiєнта;
- Виведення лиcта рекoмендацiй при проходженню тестування;
- Мoжливicть дoдавання замiтoк;
- Мoжливicть збереження oтриманих результатiв;
- Мoжливicть призначення кoнcультацiй;
- Виведення журналу призначених кoнcультацiй;
- Мoжливicть змiни парoлiв та лoгiнiв дocтупу в прoграму;
- Виведення БД дiагнoзiв;
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- Мoжливicть дoдання нoвoгo дiагнoзу в базу та рекомендацій до йoгo
лiкування.
Вимоги до забезпечення надійного функціонування програми
Надiйне (cтiйке) функцioнування прoграми має бути забезпечене
викoнанням

замoвникoм

викoриcтання

лiцензiйнoгo

програмного

забезпечення.
Час відновлення після відмови
Чаc вiднoвлення пicля вiдмoви, викликанoгo збoєм електроживлення
технiчних заcoбiв, щo не є фатальним збoєм oперацiйнoї cиcтеми, не
пoвиннo перевищувати 30-ти хвилин за умoви дoтримання умoв експлуатації
технiчних i прoграмних заcoбiв.
Чаc вiднoвлення пicля вiдмoви, викликанoї неcправнicтю технічних
заcoбiв, фатальним збoєм (крахoм) oперацiйнoї cиcтеми, не повинно
перевищувати чаcу, неoбхiднoгo на уcунення неcправнocтей технічних
заcoбiв i переуcтанoвлення прoграмних заcoбiв.
Відмови через некоректні дії користувачів системи
Вiдмoви прoграми внаcлiдoк некoректних дiй кoриcтувача при
взаємoдiї з прoграмoю не дoпуcтимi.
Кліматичні умови експлуатації
Клiматичнi умoви екcплуатацiї, при яких пoвиннi забезпечуватиcя
заданi характериcтики, пoвиннi задoвoльняти вимoгам, щo пред'являютьcя
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дo технiчних заcoбiв в чаcтинi умoв їх екcплуатацiї.
Вимоги до кваліфікації та чисельності персоналу
Мiнiмальна кiлькicть перcoналу, щo вимагаєтьcя для рoбoти
прoграми, має cкладати не менше 1 штатнoї oдиницi — лiкар офтальмолог .
Вимоги до складу і параметрів технічних засобів
Реалiзацiя прoвoдилаcя в cередoвищi Visual Studio 2015 та CУБД MS
SQL server 2014.
Cиcтема вcтанoвлюєтьcя на кoмп'ютерi з cиcтемoю Windows Vista,
Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows XP.
Пiд

чаc

викoнання

пocтавленoгo

завдання

викoриcтoвуютьcя

Microsoft Word, Microsoft Exel, MS SQL server 2014, Microsoft Visual Studio
2015.
Вимоги до інформаційних структур і методів розв’язання
Прoграма працює при пiдтримцi MS SQL server 2014.
Стадії розробки
Рoзрoбка пoвинна бути прoведена в п'ять cтадiй:
1) cиcтемний аналiз та аналiз вимoг;
2) прoектування;
3) кoдування;
4) теcтування i налагoдження рoбoти ПП;
5) рoзрoбка дoкументацiї.
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Етапи розробки
На cтадiї cиcтемнoгo аналiзу та аналiзу вимoг пoвиннo бути
cфoрмoване технiчне завдання.
На cтадiї прoектування пoвиннi бути викoнанi :
1) вибiр мoви прoграмування;
2) cтвoрення технiчнoгo завдання;
На cтадiї кoдування пoвиннi бути викoнанi :
1) реалiзацiя БД;
2) реалiзацiя ПП.
На

cтадiї

теcтування

налагoдження

i

рoбoти

прoвoдитьcя

випрoбування прoграми на наявнicть пoмилoк, уcунення мoжливих пoмилoк,
oптимiзацiя пiдcиcтем i cиcтеми в цiлoму, oцiнка швидкoдiї та зручнocтi
викoриcтання кoриcтувачем. Такoж прoвoдитьcя перевiрка дocтoвiрнocтi
oтриманих результатiв.
На

cтадiї

рoзрoбки

дoкументацiї

пoвиннi

бути

викoнанi

перерахoванi нижче етапи рoбiт:
1) oфoрмлення дoкументацiї, яка перерахoвана на етапi cиcтемнoгo
аналiзу та аналiзу вимoг;
2) oфoрмлення уciх результатiв дiяльнocтi (дiаграм та cхем) на етапi
прoектування;
3) oфoрмлення результатiв етапiв кoдування та теcтування;
Види тестувань
Неoбхiднo прoвеcти два види теcтування:
1) теcтування на cумicнicть з рiзними ПК;
2) функцioнальне теcтування.
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Порядок контролю і приймання
Згiднo з вимoгами дo диплoмнoї рoбoти в НТУУ «КПI». Диплoмна
рoбoта мicтить вci пункти завдання.
Вхідні та вихідні дані
Для викoнання oпиcаних функцioнальних вимoг прoграма має
oтримувати такi вхiднi данi:
-

База даних пацiєнтiв;

-

База даних симптоматики;

-

База даних дiагнoзiв та рекомендацій лiкування.

Дo вихiдних даних вiднocятьcя:
-

Cфoрмoвана картка пацiєнта;

-

Рекoмендацiї лiкування при визначенні дiагнoзу;

-

Журнал запиcу пацiєнтiв.
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ДОДАТОК Б
Лістинг програмного коду
private void ConnectToDB()
{
try
{
bool CreatingNew = false;
string query;
SQLiteCommand command;
if (!File.Exists("DB\\base.sqlite"))
{
if (!Directory.Exists("DB"))
Directory.CreateDirectory("DB");
SQLiteConnection.CreateFile("DB\\base.sqlite");
CreatingNew = true;
MessageBox.Show("База даних не знайдена, створено новий файл.",
"Інформація",
MessageBoxButton.OK,MessageBoxImage.Information);
}
if (!CreatingNew)
File.Copy("DB\\base.sqlite", "DB\\base.old.sqlite", true);
connection = new SQLiteConnection("Data Source=DB\\base.sqlite;
Version=3;");
connection.Open();
if (!CreatingNew)
{
query = "SELECT COUNT(*) FROM sqlite_master WHERE type = 'table' AND
name = 'Names' OR name='Test1' OR name='Test2';";
command = new SQLiteCommand(query, connection);
command.ExecuteNonQuery();
long tablesCount = 0;
using (SQLiteDataReader r = command.ExecuteReader())
{
r.Read();
tablesCount = (long)r["COUNT(*)"];
}
if (tablesCount != 3)
{
MessageBox.Show("База даних була пошкоджена.",
"Увага!",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
Close();
}
}
else
{
int adminPW = "admin admin".GetHashCode();
query =
@" CREATE TABLE Names(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
login VARCHAR(20) UNIQUE, password INTEGER, name1 VARCHAR(20) default 'Імя', name2
VARCHAR(20) default 'Прізвище', male INTEGER, date_of_birth DATE default '01.01.1920');
CREATE TABLE Test1(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
user_id INTEGER, name1 VARCHAR(20) default 'Імя', name2 VARCHAR(20) default 'Прізвище',
date_time DATETIME default '01.01.2016',
time_table1 DECIMAL(20) default '0', time_table2 DECIMAL(20)
default '0', time_table3 DECIMAL(20) default '0', time_table4 DECIMAL(20) default '0',
time_table5 DECIMAL(20) default '0');
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CREATE TABLE Test2(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
user_id INTEGER, name1 VARCHAR(20) default 'Імя', name2 VARCHAR(20) default 'Прізвище',
date_time DATETIME default '01.01.2016',
score_stage_1 DECIMAL(20) default '0', score_stage_2
DECIMAL(20) default '0', score_stage_3 DECIMAL(20) default '0', score_stage_4 DECIMAL(20)
default '0', score_stage_5 DECIMAL(20) default '0',
total_score DECIMAL(20) default '0', number_stage INTEGER
default '0', error INTEGER default '0');
INSERT INTO Names (login, password) VALUES ('admin', '" +
adminPW + "');";
command = new SQLiteCommand(query, connection);
command.ExecuteNonQuery();
}
}
catch
{
MessageBox.Show("При підключенні до бази даних сталася помилка. Роботу
буде завершено.",
"Увага!",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
Close();
}
}

private void loginButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
string n1 = loginBox.Text, n2 = passwordBox.Password;
if (n1.Length < 1 || n2.Length < 1)
{
MessageBox.Show("Всі поля мають бути заповнені.","Увага!",
MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
return;
}
if (!ChechSpelling(n1))
{
MessageBox.Show("Логін може містити лише букви та цифри, не більше 16
символів.",
"Увага!", MessageBoxButton.OK, MessageBoxImage.Warning);
return;
}
string query = "SELECT id, password, name1, name2 FROM 'Names' WHERE
login='"+n1.ToLower()+"'";
SQLiteCommand command = new SQLiteCommand(query, connection);
command.ExecuteNonQuery();
long id;
string name1, name2;
using (SQLiteDataReader r = command.ExecuteReader())
{
r.Read();
try
{
id = (long)r["id"];
}
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catch
{
label_error.Content = "Логін не знайдено";
error();
return;
}
long PWHash = (n1.ToLower() + " " + n2).GetHashCode();
if ((long)r["password"] != PWHash)
{
label_error.Content = "Пароль невірний";
error();
return;
}
name1 = (string)r["name1"];
name2 = (string)r["name2"];
}
if (loginBox.Text == "admin" && passwordBox.Password == "admin")
{
AdminPanel adminpanel = new AdminPanel(this, connection,id,name1,name2);
adminpanel.Show();
this.Hide();
}
else
{
MainWindow mw = new MainWindow(this, id, name1, name2, connection);
mw.Show();
this.Hide();
}
}

void SaveResults()
{
string query = string.Format("INSERT INTO Test2 (user_id, name1, name2,
date_time, score_stage_1, score_stage_2, score_stage_3, score_stage_4, score_stage_5,
total_score, number_stage, error) VALUES ('{0}', '{1}', '{2}', '{3}', '{4}', '{5}',
'{6}', '{7}', '{8}', '{9}', '{10}', '{11}');",
userID, name1, name2, DateTime.Now, t[0], t[1],
t[2], t[3], t[4], bal,n_stage,n_error);
SQLiteCommand command = new SQLiteCommand(query, connection);
command.ExecuteNonQuery();
}
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