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АНОТАЦІЯ

Обсяг пояснювальної записки становить 93 сторінки, містить в собі 32
ілюстрації, 26 таблиць, 1 додаток та 41 джерело в переліку посилань.
Метою роботи була розробка програмного продукту «Комп'ютеризована
система психологічного тестування, тренінгу та реабілітації» для оцінки різних
аспектів мозкової активності людини та нормалізації психоемоційного стану
пацієнтів з різними психологічними розладами. В програмному продукті
використовуються методики: «тест Струпа», «розстановка чисел», «переплутані
лінії».
При виявленні певних відхилень повторне регулярне проходження
психологічних

тестів

надає

можливість

покращення

відповідних

психоемоційних складових, тобто програмний продукт може відігрівати роль
тренажеру для психологічної реабілітації. Для фіксації результатів на протязі
часу для подальшої обробки передбачене їх збереження у базі даних на
віддаленому сервері.
Для розробки програмного продукту використано середовище розробки
Visual Studio 2015 та мову програмування C#.
Комп’ютеризована система призначена для дослідження складових
психоемоційного стану різних груп населення та психологічної реабілітації і
особливо актуальна у зв’язку з прогнозованими масовими випадками
психологічних розладів учасників АТО.
Ключові слова: тест Струпа, тест, розстановка чисел, переплутані лінії,
тренінг, реабілітація, психоемоційний стан, комп'ютерне тестування.

ABSTRACT

The volume of explanatory notes is 93 pages, contains 32 illustrations, 26
tables, 1 appendice and 41 sources in the list of references.
The purpose of the work was development of a software "Computerized system
of psychological testing, training and rehabilitation" to assess various aspects of
human brain activity and normalize the emotional state of patients with different
psychological disorders. In software uses techniques "Stroop test", "alignment of
numbers", "mixed line".
In identifying specific deviations repeated regular attendance of psychological
tests provides improved with psycho-emotional component, to wit the software
simulator can be warmed role for psychological rehabilitation. To fix the results over
time for further processing provided for their safety in a database on a remote server.
To develop the software used development environment Visual Studio 2015
and the programming language C #.
The computerized system is intended for research components of the emotional
state of different populations and psychological rehabilitation and is particularly
relevant in connection with the predicted mass cases of psychological disorders ATO
members.
Key words: Stroop test, a test arrangement of numbers, mixed lines, training,
rehabilitation, psycho-emotional state, computer testing.
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АТО – антитерористична операція.
БД – база даних.
ВООЗ – всесвітня організація охорони здоров'я.
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ОС – операційна система.
ПП – програмний продукт.
ФВА – функціонально-вартісний аналіз.
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ВСТУП

За даними ВООЗ рівень якості здоров’я людини на 55 % залежить від умов і
способу життя. Одним із важливих напрямів сучасної соціальної та клінічної
психіатрії є розробка методів соціальної та психологічної підтримки, адаптації та
реабілітації пацієнтів. Відомо, що навіть коли перебіг психічних розладів
відносно легкий, вони уже порушують соціальне функціонування та знижують
якість життя людини.
В умовах, коли психічний розлад є важким, соціально-психологічні
наслідки захворювання зумовлюють виникнення обмежень життєдіяльності та
призводять до соціальної дезадаптації. У клінічному плані психічні розлади
супроводжуються

зниженням

рівня

психічної

активності,

порушеннями

мотиваційної сфери та міжособистісної взаємодії, розладами регуляції соціальної
поведінки. Для подолання соціально-психологічних проблем пацієнтів в
індивідуальній реабілітаційній програмі використовуються різні психокорекційні
методики, однією із них є психологічне тестування.
Розроблене

програмне

забезпечення

«Комп'ютеризована

система

психологічного тестування, тренінгу та реабілітації» призначене для дослідження
показників психоемоційного стану та психологічної стабілізації пацієнтів після
різних психологічних травм та негараздів. Це здійснюється шляхом проходження
кількох тестів, причому неодноразове проходження тестів перетворюється у
своєрідний тренінг та сприяє подальшій реабілітації хворого.
Аналогічну методику, але в паперовому варіанті, досить дієво застосовують
для

тестування

та

реабілітації

учасників

зони

АТО

з

подальшими

індивідуальними консультаціями психолога, метою яких є первинна діагностика
наявних проблем і психологічних травм. Комплексне застосування психологічних
тестів, тренінгів та проективних методик дозволяє з максимальною вірогідністю
визначити актуальний психоемоційний стан учасника бойових дій, з’ясувати
найбільш важливі фактори, що продовжують негативно впливати на його психіку
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і манеру поведінки, допомогти психологічно адаптуватися в умовах мирного
середовища.
Актуальність розробки програмного продукту пов’язана з сучасним станом
проблеми – відсутністю на ринку України професійних комп’ютеризованих
систем тестування, тренінгу та реабілітації, натомість наявні лише аналоги в
паперовому вигляді, які не мають електронної бази даних, що надзвичайно
ускладнює зберігання результатів, статистичну обробку та повноцінний аналіз
результатів.
На даний момент в Україні істотно зріс рівень психологічних розладів
населення в зв’язку з проведенням на її території антитерористичної операції.
Особливу увагу слід приділити саме учасникам бойових дій, котрі найбільше
постраждали та мають найвагоміші психологічні розлади.
Метою дипломної роботи є реалізація комп’ютеризованої системи, в якій
завдяки

використанню

сучасних

інформаційних

технологій

здійснюється

тестування, тренінг та реабілітація пацієнтів, що потребують психологічної
підтримки, адаптації та реабілітації, представлення комп’ютеризованої системи,
як сучасного аналогу на заміну існуючих, уже застарілих, методологій паперового
тестування.
Об’єктом дослідження є система складових психоемоційного стану
пацієнтів та показників, що їх характеризують.
Предмет

дослідження

–

алгоритми

дослідження

показників

психоемоційного стану, в тому числі їх комп’ютерна реалізація.
Для досягнення поставленої мети було сформульовано наступні задачі:
а) огляд існуючих методик та видів психологічного тестування з метою
виявлення найбільш дієвих та перспективних щодо комп’ютеризації;
б) ознайомлення з теоретичним матеріалом, необхідним для створення
програмного продукту, та аналіз сучасного стану моделювання
комп’ютеризованих систем тестування;
в) програмна реалізація комп’ютеризованої системи у середовищі Visual
Studio 2015 мовою програмування – C#, створення інтерфейсу системи,
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тестування програмного продукту та оформлення всієї супровідної
документації.
Новизна дипломної роботи аргументується застарілістю існуючих методик
тестування та відсутністю професійних аналогів – комп’ютеризованих систем
тестування, тренінгу та реабілітації.
Практична значимість пов’язана з розширенням можливостей проведення
тестів, тренінгів та реабілітації, економією часу, зберіганням результатів в базі
для накопичення статистичних даних для подальшого аналізу, обробки та
прогнозування, виключенням суб’єктивного фактору при проведенні досліджень.
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РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ СТВОРЕННЯ
ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
1.1 Огляд літературних джерел з теми дослідження

Психологія — наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю)
та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах. [1].
Психологічне тестування (розділ психодіагностики) — вимірювання
індивідуально-психологічних відмінностей. По мірі розвитку тестів, сфера
психологічного

тестування

звужується

до

вимірювання

особистісних

особливостей та когнітивних здібностей. Основним інструментом психологічної
діагностики є психологічний тест. [2].
Реабілітація — комплекс медичних, педагогічних, професійних і юридичних
заходів спрямованих на відновлення здоров'я та працездатності з обмеженими
фізичними й психічними можливостями внаслідок перенесених травм та
захворювань [3].

1.1.1 Психологічний тест

Психологічний

тест

—

стандартизоване,

часто

обмежене

у

часі

випробування, призначене для встановлення кількісних і якісних індивідуальнопсихологічних особливостей.
Основна задача тесту — передбачення на його основі майбутньої поведінки
досліджуваного [4].
Тести

широко

застосовуються

в

різних

галузях

психології,

їхня

популярність зумовлена можливістю одержання точної та якісної характеристики
психологічного явища, а також можливістю співставити результати дослідження,
що в першу чергу необхідно для розв'язання практичних задач. Від інших методів
тести відрізняються тим, що мають чітку процедуру збору та обробки даних, а
також психологічною інтерпретацією одержаних результатів.
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Існує кілька класифікацій тестів:
 за формою - усні і письмові, індивідуальні та групові, апаратурні і
бланкові, предметні, комп'ютерні, вербальні та невербальні;
 за змістом (предметом) дослідження — спрямовані на вивчення
властивостей інтелекту, здібностей, окремих характеристик особистості
тощо;
 за метою тестування — призначені для самопізнання, діагностування
спеціалістом або професійного відбору.
У такій класифікації поєднуються досить різнорідні методики. Більш
прийнятною є класифікація Л.Ф.Бурлачука і С.М.Морозова, які виокремлюють
шість засад диференціації тестових методик:
 залежно від задач — вербальні та практичні;
 за формою процедури дослідження — індивідуальні та групові;
 за спрямованістю — тести, що діагностують різні сторони, якості,
властивості особистості або групові;
 за наявністю або відсутністю часових обмежень на виконання тестових
завдань — тести, що враховують швидкість виконання завдань, і тести
результативності;
 за

рівнем

стандартизації

—

високо

стандартизовані

і

слабо

стандартизовані;
 апаратурні і бланкові тести.
Прийнято виокремлювати кілька варіантів тестів: тест-опитувальник, тестзавдання і проективні тести.
Тест-опитувальник

як

метод

ґрунтується

на

аналізі

відповідей

досліджуваних на запитання, що дозволяють одержати достовірну і надійну
інформацію про наявність або вираження певної психологічної характеристики.
Судження про розвиток даної характеристики здійснюється на підставі кількості
відповідей, які збіглися за своїм змістом з уявленням про неї.
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Тест-завдання

передбачає

одержання

інформації

про

психологічні

характеристики людини на підставі аналізу успішності виконання певних завдань.
У тестах цього типу досліджуваному пропонується виконати певний перелік
завдань. Кількість виконаних завдань є підставою для судження про наявність або
відсутність, а також міру розвитку у досліджуваного певної психологічної якості.
Більшість тестів для визначення рівня розумового розвитку належить саме до цієї
категорії.
Існують і об'єктивні тести. До їх числа належать проективні тести. Ця
категорія тестів не використовує самозвіту досліджуваних, а передбачає вільну
інтерпретацію дослідником завдань, котрі виконує досліджуваний. Наприклад, за
кольорами, яким досліджуваний віддає перевагу, психолог визначає його
емоційний стан. В інших випадках досліджуваному показують картинки із
зображенням певних ситуацій, після чого пропонують описати відображені на ній
події. На підставі цього робиться висновок про особливості його психіки. Однак
проективні тести ставлять підвищені вимоги до рівня професійної підготовки та
досвіду практичної роботи психолога, а також вимагають наявності достатнього
інтелектуального рівня в досліджуваного.
Отже, вибір конкретного методу в психології завжди зумовлений загальною
та спеціальною методологією і залежить від предмета, мети дослідження і
технічних можливостей самого методу [5].

1.1.2 Комп'ютерне тестування

Комп'ютерне тестування. Це відносно молодий напрямок психодіагностики,
пов'язаний з використанням засобів електронно-обчислювальної техніки.
Безумовними достоїнствами комп'ютерних тестів є: швидке проведення;
висока швидкість і безпомилковість обробки; можливість невідкладного
отримання результатів; забезпечення стандартних умов тестування для усіх
пацієнтів; чіткий контроль процедури тестування; можливість виключення

БС42с.4207.1300.3166.ПЗ
Змін.. Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист
15

психолога як додаткової змінної; наочність і цікавість процесу (підтримка уваги
за допомогою кольору, звуку, ігрових елементів); легка архівація результатів;
можливість об'єднання тестів в пакети програм з єдиною підсумковою
інтерпретацією; можливість проведення масових досліджень (наприклад, через
Інтернет).
Ці тести мають ряд специфічних особливостей:
 наявність архіву (бази даних);
 наявність пароля на вхід в тест або базу даних для забезпечення
конфіденційності результатів;
 розгорнута інтерпретація результатів з використанням професійних
термінів, коефіцієнтів, з побудовою графіків (профілів);
 наявність інформації про розробників методики, відомостей про
валідності та надійності, довідкових матеріалів про що лежать в основі
методики теоретичних положеннях [6].

1.2 Огляд методик, використаних в програмному продукті

Надання

психологічної

допомоги

психічнохворим

досить

повно

висвітлюється у сучасній науковій літературі. Дослідження науковців спрямовані
на вивчення різних аспектів даної проблеми [7-10]. Так, проводяться розробки
щодо вивчення загальних психічних процесів — сприймання, пам’яті, уявлення,
мислення, мовлення, почуття, уваги. Окремими дослідниками вивчаються
психологічні характеристики особистості та життєвій тонус пацієнтів — рівень
емоційно-психологічної

активності

людини

(психоенергетичний

аспект

життєдіяльності). Розробляються методи психодіагностики, спрямовані на аналіз
особистості з метою виявлення і подолання недоліків її розвитку, підвищення
рівня навчальної або професійної діяльності, забезпечення гармонійного
піднесення здібностей та моральних якостей. Вдосконалюється психологічне
забезпечення, як сукупності психологічних методів (консультація, відбір, тренінг і
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аутотренінг, методи корекції поведінки, мотивації спілкування, самооцінки,
психотерапії). Важливим напрямком досліджень з точки зору медико-соціальної
експертизи хворих є розробка у рамках психодіагностики комп’ютеризованих
систем психологічного тестування, тренінгу та реабілітації.

1.2.1 Методика «Тест Струпа»

Ефект Струпа — це затримка реакції при прочитанні слів, коли колір слів не
збігається з написаними словами (наприклад, слово «червоний» написано
жовтим).
Ефект названий на честь Джона Рідлі Струпа, який вперше опублікував цей
тест в 1935 році. До цього цей ефект був опублікований у Німеччині в 1929 році.
Це дослідження стало одним з найбільш цитованих досліджень в історії
експериментальної психології.
У своїх дослідженнях Струп використовував декілька варіацій одного і того
ж тесту, для яких використовувалися три різного роду стимули. У першому назви
кольорів друкувалися в чорному кольорі, у другому - назви кольорів друкувалися
в відмінних від значення слів кольорах, в третьому використовувалися квадрати
вибраних кольорів.
Стимул 1: Фіолетовий Оранжевий Червоний Синій Зелений
Стимул 2: Фіолетовий Оранжевий Червоний Синій Зелений
Стимул 3: ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀ ▀
У першому експерименті використовувалися варіанти 1 і 2. Від учасників
експерименту було потрібно прочитати написані слова, незважаючи на
використані для їх написання кольори (наприклад, вони повинні були прочитати
фіолетовий, незалежно від використовуваного кольору). У другому експерименті
використовувалися стимули 2 і 3, і від учасників вимагалося назвати колір
чорнила, не звертаючи увагу на написані слова у другому варіанті і назви кольорів
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квадратів в третьому варіанті. У третьому експерименті Струп вивчав як практика
впливає на те, як учасники справляються із завданням [11].
Струп зауважив, що учасники найдовше справлялися з другим завданням,
ніж коли від них вимагалося називати кольори квадратів у другому експерименті.
Ця затримка не виявлялася в першому експерименті.
Пояснення ефекту Струпа.
Сам Струп, аналізуючи отримані результати, дав їм таке пояснення: «Ті
асоціативні зв'язки, які були сформовані між словесними стимулами і реакцією
читання, є, очевидно, більш стійкими, ніж ті, які були сформовані між колірними
стимулами і реакцією називання. І якщо ці асоціативні зв'язки є результатом
тренування, а відмінність в їх силі приблизно відповідає різниці в практичному
використанні читання слів і називання кольорів, то цілком обґрунтованим
виглядає висновок, згідно з яким різниця між швидкістю читання слів-назв квітів і
швидкістю

називання

кольорів

може

бути

дуже

задовільно

пояснена

розходженням ступеня тренованості цих двох дій. Словесний стимул асоціативно
пов'язаний з різноманітними реакціями: замилуванням, називанням, досягненням,
униканням та іншими».
Підставою для подібного висновку з'явилися як результати власних
експериментів Струпа, так і ті теоретичні позиції, з яких проводилися спроби дати
пояснення факту домінування у швидкості процесу читання слів над процесом
називання відповідних словами об'єктів. Джеймс МакКін Кеттелл, зазначивши
цей цікавий факт в 1886 році, дав йому дивно сучасну і для сьогоднішнього дня
інтерпретацію: «Це відбувається тому, що в разі слів і букв асоціація між ідеєю та
назвою має місце настільки часто, що цей процес відбувається автоматично, тоді
як у випадку квітів і картинок ми повинні довільно і з зусиллям вибирати назву ».
Інтерпретація Кеттелла, що апелює до понять автоматичності і довільності
справила сильний вплив в різний час на багатьох психологів, серед яких можна
відзначити В. Джеймса (1890), М. Познера і К. Снайдера (1975), В. Шнейдера і Р.
Шіффріна (1977).
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Були й інші альтернативні погляди на порушену Кеттеллом проблему поряд
з поданням про автоматичне характері процесу читання слів і позицією про
відмінність в тренованості читання слів і називання кольорів. Холлінгворт (1915)
припустив, що читання слів вимагає тільки артикуляції, а називання кольорів
разом з артикуляцією потребує ще й використанні асоціацій. Гарретт і Леммон
(1924) висловлювали думку, що називання кольору відбувається довше через
фактора інтерференції, обумовленого безліччю можливих варіантів відповіді.
Існують і більш вузькі пояснення інтерференції, що виникають в основному
в рамках тих приватних досліджень, де активно використовується задача Струпа.
Вище вже говорилося про те широкому діапазоні проблем з різних областей
психології, для вирішення яких використовується і ця задача. Проте її
застосування поряд з методичної складової часто несе в собі ще й спробу
виявлення лежать в самій породжуваному завданням ефекті механізмів.
Процедура проведення.
Випробуваному послідовно пред'являються три карти:
На першій - сто слів, що позначають назви чотирьох основних кольорів
(інструкція: якнайшвидше прочитати слова).
На другий - сто різнокольорових зірочок тих же основних чотирьох
кольорів (інструкція: якнайшвидше назвати колір зірочок).
На третій - сто назв кольорів, які не відповідають кольору чорнила, якими
написано дане слово. Наприклад, слово «червоний» написано жовтими
чорнилами, слово «синій» - зеленими і т.д. (Інструкція: якнайшвидше назвати
колір, яким написано кожне слово).
Обробка та інтерпретація.
Показник ригідності / гнучкості контролю: різниця в часі виконання третьої
(кольорові слова) і другий (колір). Чим більше ця різниця, тим більше виражений
ефект інтерференції і, відповідно, більш виражена ригідність (вузькість,
жорсткість) пізнавального контролю.
Як можна бачити, інтерференція в даному випадку є результатом конфлікту
словесно-мовних

(вербальних)

і

сенсорно-перцептивних
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випробовуваний повинен ігнорувати (пригнічувати) значення слова і назвати
колір, який він бачить. Низька інтерференція говорить про здатність гальмувати
сильніші за своєю природою вербальні функції заради сприйняття кольору,
висока - про те, що випробуваний насилу звільняється від впливу значення слова
при його невідповідність наочному враженню.
Методика Струпа дозволяє отримати додатковий показник «вербальності»,
запропонований Д. Броверманом. Він визначається як співвідношення часу
виконання другий (колір) і першої (слова. Високі значення цього показника
свідчать про переважання словесного способу переробки інформації, низькі сенсорно-перцептивного. Показник інтерференції Броверман інтерпретує як міру
автоматизації пізнавальних функцій (ступінь їх незалежного функціонування)
[12].
Таким чином, один полюс цього когнітивного стилю характеризує гнучкий
контроль і сильну автоматизацію пізнавальних функцій, інший - ригідний
(жорсткий) контроль і слабку автоматизацію пізнавальних функцій.

1.2.2 Методика «Розстановка чисел»

Методика призначена для оцінки довільної уваги. Рекомендується
використовувати при профвідборі на спеціальності, що вимагають хорошого
розвитку функції уваги.
Процедура проведення.
На бланку в квадраті в 25 клітинах розміщені у випадковому порядку
вибіркові числа від 1 до 99, ви повинні переписати числа із заповненого квадрата
в порожній (перенесений до вас у протокол) в строго зростаючому порядку,
починаючи з самого маленького числа.
Заповнювати чистий квадрат ви повинні рядок за рядком: спочатку п`ять
клітин (зліва направо) першого рядка, потім п`ять клітин другого рядка і т.д.
Ніяких позначок у заповненому квадраті робити не дозволяється. Якщо ви
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пропустили якесь число, нічого не закреслюйте, а запишіть його в чергову вільну
клітину і обведіть кружком. На виконання завдання дається дві хвилини.
Необхідно за цей час розставити максимально можливу кількість чисел, але без
помилок.
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Рисунок 1.1 – Стимулюючий матеріал

Рисунок 1.2 – Бланк для заповнення

Числа записуються рядок за рядком, ніяких відміток у лівому квадранті
робити не можна.
Оцінка проводиться за кількістю правильно записаних чисел. Середня
норма 22 числа і вище. Методика зручна при груповому обстеженні. Групове
обстеження рекомендується проводити в присутності експериментатора [13].

1.2.3 Методика «Переплутані лінії»

Тест А. Рея - тест переплетених ліній. Він дуже добре відомий вітчизняним
психологам, але або без згадки автора, або під іменами інших авторів, або в
модифікованому варіанті і, відповідно, зміненій назві.
Тест був запропонований для вивчення концентрації зорової уваги A.Rey в
1958 р Цим же автором розроблені норми для швейцарського населення. Даний
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тест являє собою 16 переплетених ламаних ліній. Основні показники,
враховуються при дослідженні та аналізі результатів, - час, витрачений на 16 ліній
і кількість помилок, допущених при цьому.
У вітчизняній психологічній практиці використовується подібна методика
«переплутаних

ліній»,

запропонована

К.К.

Платоновим

в

1980,

але

з

використанням не ламаних, а 25 кривих ліній.
Процедура проведення.
Дослід може проводитися як індивідуально, так і в групі. Перед початком
роботи випробуваним зачитується інструкція: «Перед Вами на бланку ряд
переплутаних між собою ліній. Кожна з них починається зліва і закінчується
справа. Ваше завдання простежити кожну лінію зліва направо і в тій клітці, де
вона закінчується, проставити її номер. Починати потрібно з лінії 1, потім перейти
до лінії 2 і т.д. до кінця. Стежити за лініями треба тільки очима; допомагати собі
пальцями, олівцем можна. Намагайтеся працювати швидко і не робити помилок ».
Інший варіант проведення досліду з обмеженням часу виконання завдання,
після чого дається команда «Стоп!» І робота припиняється (залежно від складу
піддослідних можна встановлювати 7-и або 10-хвилинний інтервал).
При

спостереженні

за

виконанням

завдання

випробуваними

експериментатор стежить за тим, що переважає у випробуваного установка на
швидкість або на точність; чи впевнений в собі випробуваний, чи перевіряє себе
чи ні; чи відчуває труднощі при простежуванні (на початку, середині або кінці
завдання); намагається він допомогти собі (незважаючи на заборону) пальцем,
олівцем. При цьому можна фіксувати час, за який випробуваний простежує кожні
5 ліній по порядку (з 1 по 5, з 6 по 10 і т.д.), що дасть можливість судити про
вплив стомлення на виконання завдання. У цьому випадку бланк протоколу
дослідження такий же як для таблиць Шульте. Після закінчення роботи слід
запитати випробуваного про те, які труднощі він відчував, чи вважає він, що
добре впорався із завданням чи ні, і чому він так вважає.
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Рисунок 1.3 – Бланк протоколу дослідження
Обробка результатів. У варіанті з обмеженням часу обробка зводиться до
підрахунку (за допомогою заздалегідь заготовленого «ключа») числа правильно
простежених ліній (кількості помилок і числа ліній, що залишилися не
простеженими); у варіанті без обмеження часу додається ще й час виконання
завдання.
Отримані показники інтерпретують, виходячи з того, що помилки в
простежені ліній і повільний темп роботи (великий час пошуку) при нормальній
гостроті зору свідчить про слабкої концентрації уваги. Про стійкість (або навпаки,
стомленості) концентрованого уваги судять по збереженню (або) зниження темпу
роботи від початку до кінця завдання.
Після отримання індивідуальних оцінок успішності або показників кількості
правильно простежених ліній (у варіанті з обмеженням часу) обчислюються
відповідні середньо-групові оцінки, будуються 95%-ві довірчі інтервали і
робляться діагностичні висновки. Результати можна порівнювати з даними,
отриманими на різних контингентах випробовуваних [14].
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Критерії оцінки за методикою «Переплутані лінії»:
19 і більше - чудово;
10 - 18

- добре;

4 -9

- задовільно;

3 і менше - незадовільно.

Висновки до розділу

Проаналізовано

теоретичний

матеріал,

необхідний

для

створення

програмного продукту. Оглянутий та досліджений сучасний стан моделювання
комп’ютеризованих систем, внаслідок чого вирішено реалізовувати програмний
продукт в середовищі Visual Studio 2015 мовою програмування C#, що дає багато
можливостей і зручність при використанні, також наявні готові рішення для
реалізації зручного інтерфейсу користувача.
Була розроблена логіка та початковий алгоритм для реалізації програмного
продукту.
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РОЗДІЛ 2 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
2.1 Мета та призначення розробки
2.1.1 Мета розробки програмного продукту

Метою

розробки

комп’ютеризованої

даного

системи,

в

програмного
якій

завдяки

продукту

є

використанню

реалізація
сучасних

інформаційних технологій здійснюється тестування, тренінг та реабілітація
пацієнтів, що потребують психологічної підтримки, адаптації та реабілітації,
представлення комп’ютеризованої системи, як сучасного аналогу на заміну
існуючих, уже застарілих, методологій паперового тестування.
Метою прикладної частини роботи є набуття знань при опрацюванні
відповідної

літератури,

аналіз

якої

проводиться

за

для

написання

комп’ютеризованої системи.

2.1.2 Призначення розробки програмного продукту

Розроблене

програмне

забезпечення

«Комп'ютеризована

система

психологічного тестування, тренінгу та реабілітації» призначене для дослідження
показників психоемоційного стану та психологічної стабілізації пацієнтів після
різних психологічних травм та негараздів. Це здійснюється шляхом проходження
кількох тестів, причому неодноразове проходження тестів перетворюється у
своєрідний тренінг та сприяє подальшій реабілітації хворого.

2.2 Модель життєвого циклу

Для розробки програмного продукту була вибрана інкрементна модель
життєвого циклу, оскільки вона є дуже зручною в реалізації. При виборі моделі
життєвого циклу було заплановано, що перша створена проміжна версія
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програмного продукту реалізує частину вимог, в наступну версію додадуться
додаткові вимоги і так до тих пір, поки не будуть остаточно реалізовані всі
вимоги та вирішені завдання розробки програмного продукту, тобто вона
дозволяє підвищувати та вдосконалювати функціональні можливості.
Інкрементна модель життєвого циклу зручна для «новачків» в сфері
створення програмних продуктів, оскільки дозволяє максимально знизити ризики,
швидко та якісно реалізувати певні можливості за рахунок створення проміжної
версії програмного продукту, а головне – створювати програмний продукт лише
одному розробнику [15].

2.3 Вимоги до програмного продукту
2.3.1 Основні вимоги

Вимоги, сформовані перед початком розробки:
 постановка задачі, збір та аналіз вимог;
 аналіз функціональної частини;
 розробка логіки ПП та його реалізація;
 дизайн системи та розробка інтерфейсу;
 проведення тестування програмного продукту;
 розробка та підготовка документації.

2.3.2 Структурні та функціональні вимоги
2.3.2.1 Вимоги до функціональних характеристик

Програма повинна забезпечувати виконання перерахованих нижче функцій:
а) реєстрація нового користувача;
б) вибір необхідного тесту;
в) вибір рівня складності тесту (за наявності у самому тесті);
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г) функціонал тестів ( правила користування, зрозумілість використання);
д) збереження даних для статистики в вигляді таблиць;
е) імпорт в xlsx файл.

2.3.2.2 Вимоги до надійності

Надійність є одним з найважливіших показників сучасної техніки [16].
Техніка може бути ефективною лише при умові, якщо вона має високу надійність.
Були висунуті вимоги функціонування, якості, ефективності, безпечності та
готовності програмного продукту, що мають підтримуватись таким організаційнотехнічним забезпеченням:
а) використання ліцензійного програмного забезпечення;
б) регулярний огляд та підтримання програмного продукту спеціалістом;
в) безперебійне постачання струму.
Час відновлення роботи програми після відмови, котрий викликаний збоєм
електропостачання або ж пошкодження кабелю електропостачання технічних
засобів, але аж ні як не в несправному функціонуванні програмного продукту,
повинен не перевищувати 1-ї години при умові дотримання правил експлуатації
технічних та програмних засобів [17].

2.3.2.3 Вимоги до інформаційної та програмної сумісності

Вимоги сумісності щодо інформаційних і програмних складових:
 програма реалізована в Visual Studio 2015;
 код написаний на мові програмування – C#;
 системні програмні засоби, котрі використовуються

програмним

продуктом, повинні мати ліцензійною ОС Windows 10, 8, XP/7;
 вимоги до захисту інформації і програм не висуваються.
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2.4 Стадії та етапи розробки
2.4.1 Стадії розробки

Згідно з обраною моделлю життєвого циклу розробка даного програмного
продукту повинна бути проведена п’ять стадій [18]:
 постановка задачі;
 збір та аналіз вимог;
 безпосередня розробка програмного продукту;
 проведення тестування програмного продукту;
 розробка та підготовка документації.

2.4.2 Етапи розробки

При

створенні

концепції

аналізується

розглянута

література,

систематизуються отримані знання та застосовуються при виборі методів для
рішення поставлених задач [19].
Проектування

архітектури

полягає

в

створенні

дизайну

програми,

особливий акцент робиться на інтерфейс користувача. Плануються етапи
безпосередньої реалізації:
а) розробка логіки ПП та його реалізація;
б) формування інтерфейсу та дизайну програмного продукту;
в) тестування програмного продукту;
г) доопрацювання та виправлення помилок.

БС42с.4207.1300.3166.ПЗ
Змін.. Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист
28

2.5 Діаграма варіантів використання

Діаграма

варіантів

використання

(рис.

2.1)

візуально

зображує

різноманітний вплив та способи використання, управління програмного продукту
користувачем (студентом), також описує функціональні аспекти системи [20].

Система

Вибір тесту

requires
Введення ініціалів "requires"
"include" Збереження даних
Проходження тесту
"include"
Перегляд статистики
Користувач
Маніпуляція
результатами

"extends"
"extends"

Видалення
даних

Імпорт в excel

Рисунок 2.1 – Use Case

2.6 Діаграма дій

Діаграма дій програмного продукту зображена нижче (рис. 2.2) [21].

БС42с.4207.1300.3166.ПЗ
Змін.. Лист

№ докум.

Підпис

Дата

Лист
29

Вибір «Тест Струпа»

Вибір «Розстановка чисел»

Вибір «Переплутані лінії»

Введення ініціалів користувача
[Так]

Аналіз вхідних даних
[Так]
Початок виконання тесту

[Ні]
Ознайомлення з правилами

Виконання тестової роботи

[Ні]

Завершити тест

Перегляд статистики

Збереження данних

Рисунок 2.2 – Діаграма дій

2.7 Ієрархічна структура програмного продукту

Ієрархічна структура (Code map)

– структура з вертикальною формою

управління (контролю) пов’язаними між собою елементами, складовими
програмного продукту, котрі його формують (рис. 2.3) [22]. Зв'язки між її
елементами утворюють деревоподібну структуру у якій вихідні елементи
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породжують інші елементи, причому ці елементи в свою чергу породжують
наступні елементи і т.д. (додаток А) [23].

Рисунок 2.3 – Ієрархічна структура (Code map)

2.8 Діаграма класів програмного продукту

Діаграма класів — статичне представлення структури моделі [24].
Відображає статичні елементи, такі як: класи, атрибути, методи,типи даних, їх
зміст та відношення (додаток А). Діаграма класів (class diagram) служить для
представлення статичної структури моделі системи в термінології класів об'єктноорієнтованого програмування (рис. 2.4) [25].
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Рисунок 2.4 – Class diagram

2.9 Схема бази даних

Схема бази даних – це структура системи баз даних описана формальною
мовою, яка підтримується системою управління базами даних і відноситься до
організації даних для створення плану побудови бази даних з розподілом на
таблиці. Формально схема бази даних являє собою набір правил, які називаються
обмеженнями цілісності. Обмеження цілісності забезпечують сумісність між
всіма частинами схеми [26].
Схема бази даних програмного продукту зображена нижче (рис. 2.5).
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Рисунок 2.5 – Схема бази даних
2.10 Інструкція програміста
2.10.1 Призначення і умови використання програмного продукту

Призначення програмного продукту полягає у дослідженні показників
психоемоційного стану та психологічної стабілізації пацієнтів після різних
психологічних травм та негараздів. Це здійснюється шляхом проходження кількох
тестів, причому неодноразове проходження тестів перетворюється у своєрідний
тренінг та сприяє подальшій реабілітації хворого.
Програма повинна забезпечувати виконання перерахованих нижче функцій:
 реєстрація нового користувача;
 вибір необхідного тесту;
 вибір рівня складності тесту (за наявності у самому тесті);
 функціонал тестів ( правила користування, зрозумілість використання);
 збереження даних для статистики в вигляді таблиць;
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 імпорт в xlsx файл.
Умови, необхідні для функціонування програмного продукту:


IВМ-сумісний комп’ютер (підтримує Visual Studio 2015);

 процесор: Intel COREi3 2048 МГц;
 оперативна пам`ять: 2048 MБ ОЗУ;
 місце на HDD: 1500 МБ;
 операційна система: Windows 10, 8, XP/7;
 відео карта: DirectХ9-сумісна відео карта 512 MБ;
 тип системи: 64х/86х розрядна;
 периферійні пристрої для ноутбуку.

2.10.2 Характеристика програми

Користувачу надається можливість, проходити відповідне тестування:
 вибрати вказаний йому тест;
 ввести свої ініціали;
 ознайомитись з правилами виконання тесту;
 пройти тестування;
 отримати результати.
Збереження даних в базу даних на сервері. Статистичні дані по кожному з
тестів можна імпортувати в Excel.
Програмний продукт може функціонувати безперервно, при збої чи
несправності програми або ж операційної системи, потрібно лише натиснути на
кнопку «X», закривши вікно програми, та запустити (ввімкнути), перезапустити
відповідно.
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2.10.3 Вхідні і вихідні дані

Вхідні дані:
 вибір необхідного тесту;
 ініціали користувача;
 варіант тестового завдання;
 відповіді на тести.
Вихідні дані:
 вікно з результатами проходження тесту;
 результати проходження тестів в вигляді таблиці (база даних)
 можливість імпорту статистичних файлів в Excel.

Висновки до розділу

У даному розділі були розглянуті нюанси та необхідний матеріал для
безпосереднього створення програмного продукту.
Сформована структура розподілу робіт – описані мета створення та
призначення програмного продукту, обґрунтований вибір життєвого циклу,
сформовані вимоги до програмного продукту, а також стадії та етапи.
Розроблений блок діаграм за допомогою програми Microsoft Visio:
 діаграма варіантів використання;
 діаграма дій програмного продукту;
 блок-схема основного алгоритму.
Програма реалізована та протестована у середовищі Visual Studio 2015 на
мові програмування C#.
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РОЗДІЛ 3 ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
3.1 Коротко

«Комп'ютеризована система психологічного тестування, тренінгу та
реабілітації»

-

це

програма,

призначена

для

дослідження

показників

психоемоційного стану та психологічної стабілізації пацієнтів після різних
психологічних травм.
Програма дає можливість оцінити психологічний стан користувача шляхом
проходження

кількох

тестів, причому неодноразове проходження

тестів

перетворюється у своєрідний тренінг та сприяє подальшій реабілітації хворого.
Комп'ютеризована система надає можливість зберігання даних, після
проходження тесту користувачем, на віддаленому сервері, а також візуалізації
даних в вигляді таблиць та імпорту в xlsx файл. Створена база даних може бути
сортована по багатьох доступних критеріях, тобто по даті, імені, номеру тесту,
кількості запитань, кількості помилок, витраченому часі й т.д.

3.2 Перегляд функцій програмного продукту

До основних функцій програмного продукту зараховуються:
 реєстрація нового користувача;
 вибір необхідного тесту;
 вибір рівня складності тесту (за наявності у самому тесті);
 функціонал тестів ( правила користування, зрозумілість використання);
 збереження даних для статистики в вигляді таблиць;
 імпорт в xlsx файл.
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3.3 Вимоги до обладнання

Для

правильної

роботи

рекомендується

використання

наступної

конфігурації обладнання та системи:
 операційна система ОС Windows, XP, 7, 8, 10;
 привід CD-ROM;
 процесор - Intel COREi3 2048 МГц;
 операційна пам'ять 2048 MБ;
 близько 1500 МБ вільного місця на диску для;
 даних (розмір бази залежить від кількості даних, що вводяться);
 доступ до інтернету.

3.4 Інсталяція
3.4.1 Опис інсталяції програми

Інсталяцію рекомендується почати з вивчення даної інструкції.
Інсталяція програми починається після установки диска CD/RW в
дисковому приводі. Якщо інсталяційна програма не відчиняться автоматично слід
переключитися на диск CD в провіднику Windows і вручну відкрити
інсталяційний файл. Під час інсталяції програми найкраще вимкнути всі інші
комп'ютерні прикладні програми.

3.4.2 Опис інсталяції програми

На CD-диску зайти в папку Install, знайти файл "setup.exe" і запустити його,
як показано на картинці (рис. 3.1).
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Рисунок 3.1 – Setup.exe
Для продовження інсталяції програми необхідно натиснути на кнопку
«Install» (рис. 3.2).

Рисунок 3.2 – Install
Шлях за замовчуванням до встановленої програмі це: C:\Users\your_name\
AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PsychoTest.
Після завершення інсталяції можна запустити програму. Встановлена
програма розміщується, після завершення інсталяції, в меню «Пуск» (рис. 3.3).

Рисунок 3.3 – Installed
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3.5 Головне вікно програми та вікна налаштувань тестів

Після запуску файлу «Psycho Test» з меню «Пуск», відкривається діалогове
вікно, в якому розміщуються три кнопки, «Тест Струпа», «Розстановка чисел»,
«Переплутані лінії» (рис. 3.4).

Рисунок 3.4 – Psycho Test
При натисканні на кожній з вище описаних кнопок відкривається схоже по
структурі діалогове вікно:
 тест Струпа:
а) поле для вводу «Кількість слів у тесті» - необхідно ввести потрібну
кількість варіантів завдань, яка однакова для кожної із трьох частин
тесту;
б) поле для вводу «Ім’я» - необхідно ввести ім’я користувача, за
замовчуванням програмою вводиться системне ім’я ноутбуку;
в) кнопка «Почати тест» - при натисканні, відкривається діалогове
вікно тесту;
г) кнопка «Статистика» - при натисканні, відкривається діалогове
вікно з статистикою усіх попередніх здачах тестів;
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 розстановка чисел:
а) поле для вводу «Ім’я» - необхідно ввести ім’я користувача, за
замовчуванням програмою вводиться системне ім’я ноутбуку;
б) кнопка «Почати тест» - при натисканні, відкривається діалогове вікно
тесту;
в) кнопка «Статистика» - при натисканні, відкривається діалогове вікно з
статистикою усіх попередніх здачах тестів;
 переплутані лінії:
а) поле для вводу «Ім’я» - необхідно ввести ім’я користувача, за
замовчуванням програмою вводиться системне ім’я ноутбуку;
б) кнопка «Почати тест» - при натисканні, відкривається діалогове вікно
тесту;
в) кнопка «Статистика» - при натисканні, відкривається діалогове вікно з
статистикою усіх попередніх здачах тестів.

Рисунок 3.5 – Тест Струпа

Рисунок 3.6 – Розстановка чисел

Рисунок 3.7 – Переплутані лінії
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3.6 Функціонування тестів
3.6.1 Тест Струпа

Після налаштування тесту і натискання на кнопку «Почати тест»,
відкривається діалогове вікно в лівому верхньому куті якого, розміщені нумерація
частини тесту та правила її проходження. В вікні розміщені чотири кнопки з
варіантами вибору правильної відповіді, поле з умовою, таймер, кнопка «Стоп»
яка, при натисканні зупиняє проходження тесту. Структура діалогового вікна усіх
частин однакова, за виключенням контенту власне, привила проходження, умови
та варіантів відповідей (рис. 3.8 – 3.10).

Рисунок 3.8 – Частина 1

Рисунок 3.9 – Частина 2

Рисунок 3.10 – Частина 3
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Після проходження кожної з частин відкривається вікно з результатами, яке
містить в собі три поля:
 всього слів – кількість заданих в налаштуваннях слів;
 кількість помилок – помилки, здійснені при проходженні частини тесту;
 час – час проходження частини тесту.
Також в даному вікні розміщується, в лівому нижньому куті, кнопка
«Наступна частина», котра відкриває вікно наступної частини тесту (рис. 3.11).

Рисунок 3.11 – Результат проходження частини тесту
Після проходження усіх частин тесту відкривається аналогічне вікно,
описане вище, в якому знаходиться кнопка «Завершити тест», після натискання
якої дані про проходження тесту відправляються на сервер і там зберігаються.

3.6.2 Розстановка чисел

Після налаштування тесту і натискання на кнопку «Почати тест»,
відкривається діалогове вікно в лівому верхньому куті якого, розміщене правило
проходження тесту. В вікні розміщено квадрат 5х5 кнопок з варіантами вибору
правильної відповіді, поле послідовності вибору відповідей, таймер, кнопка
«Стоп» яка, при натисканні зупиняє проходження тесту (рис. 3.12).
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Рисунок 3.12 – тест «Розстановка чисел»
Після проходження тесту відкривається вікно з інформацією, що тест
завершено, полем з вказаною кількістю помилок, полем з часом затраченим на
проходження тесту. Кнопка «Завершити тест», після натискання якої дані про
проходження тесту відправляються на сервер і зберігаються (рис. 3.13).

Рисунок 3.13 – Результат проходження тесту
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3.6.3 Переплутані лінії

Після налаштування тесту і натискання на кнопку «Почати тест»,
відкривається діалогове вікно в лівому верхньому куті якого, розміщене правило
проходження тесту. В вікні розміщене зображення з 25-ма переплутаними лініями
і полями для введення правильних відповідей, таймер, кнопка «Стоп» яка, при
натисканні зупиняє проходження тесту (рис. 3.14).

Рисунок 3.14 – тест «Переплутані лінії»
Після проходження тесту відкривається вікно з інформацією, що тест
завершено, полем з вказаною кількістю помилок, полем з часом затраченим на
проходження тесту та результатом. Кнопка «Завершити тест», після натискання
якої дані відправляються на сервер і зберігаються (рис. 3.15).
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Рисунок 3.15 – Результати тесту

3.7 Статистика результатів проходження тестів

Як і описувалось в пункті 3.5, при натисканні на кнопку «Статистика», в
будь-якому з тестів, виконується запит до SQL Server на віддалений сервер. В
результаті запиту до серверу, ми отримуємо дані по всіх раніше пройдених тестах
в вигляді таблиці. Таблиця містить в собі колонки введених даних користувачем
при налаштуванні, пункт 3.5, та дані про проходження тестів.
Дані можна сортувати за пріоритетом по стовпцях, власне натиснувши на
них. Наявна можливість видалення непотрібних чи неуспішних результатів з бази
даних, вибравши необхідне поле й натиснувши кнопку «Видалити».
При натисканні на кнопку «Імпорт» дані, відображені в таблиці,
імпортуються в Excel (рис. 3.16).
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Рисунок 3.16 – Таблиця результатів

3.8 Вихід з програми та деінсталяція

Для виходу з програми необхідно натиснути на білий хрестик, на червоному
фоні, в правому верхньому куті діалогового вікна.
Для видалення програмного продукту необхідно перейти на «Control Panel»
та вибрати «Programs and Features». Зі списку всіх встановлених програм знайти,
вибрати та, натиснувши кнопку «Uninstal/Change», видалити програму.

Висновки до розділу

У даному розділі були розроблені вказівки та рекомендації щодо
практичного використання програмного продукту: «Комп'ютеризована система
психологічного тестування, тренінгу та реабілітації». При створенні інструкції з
експлуатації ПП використовувались норми та стандарти їх написання.
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РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
Вступ
Експлуатація програмного продукту буде проходити на базі НТУУ «КПІ»,
факультету біомедичної інженерії, кафедри біомедичної кібернетики, навчальній
аудиторії 5-07.
Метою проектного завдання з охорони праці є виявлення потенційно
шкідливих та небезпечних факторів, що виникають під час роботи з
обчислювальною технікою з урахуванням умов довкілля, котрі можуть негативно
впливти на організм користувача в процесі експлуатації даного програмного
продукту.

4.1 Характеристика об'єкту та умови його експлуатації

Приміщення представлене в якості навчальної аудиторії, на п’ятому поверсі
п’ятиповерхової будівлі. У приміщенні відсутні шкідливі речовини та сильні
вібрації, склад повітря в нормі, сухо, чисто, без накопичення пилоутворення.
План аудиторії, її характеристика та оснащеність представлені на рис. 4.1, в
табл.4.1- 4.2.
Таблиця 4.1 – Характеристика аудиторії
Параметри
Розміри приміщення
Кількість працюючих
Площа аудиторії
Об'єм аудиторії
Тип приміщення
Покриття підлоги
Стеля
Стіни
Вікно

Кількісна і візуальна характеристика
7500мм × 6500мм × 3500мм
13 чол.
7,50 × 6,50 - 2,00 × 2,50 = 43,75м2
7,50 × 6,50 × 3,50 - 2,00 × 2,50 × 3,50 = 153,125м3
Сухе, не запилене
Лінолеум
Водоемульсійна побілка білого кольору
Силікатна фарба світло-жовтого кольору
Орієнтоване на схід
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Таблиця 4.2 – Оснащеність аудиторії
Назва елемен.

Кільк.
13

Характеристика
Intel Pentium 2117U (1.8 ГГц) /RAM 4 ГБ /HDD 500 ГБ /nVidia
GeForce ГБ / Wi-Fi /DOS / 13,5 кг / 26 дБА/ 300 Вт
Розміри
180мм x364мм x398мм
Рівень шуму кулера HDD та БЖ 26 дБ, 25 дБ
Sync Master 759 DF17" 1280x1024 LED, розмір: 312 ± 4 мм 234
± 4 мм 250кд/м², 0.236мм, 412мм x 420мм x 416мм, Р=100 Вт
Osram L 36W/765, ЛД 40
LG X 09 EHC, Standard, 9 кБТЕ/ч, 1 Ф/220-240 В/50 Гц, 280мм
х800мм х185мм, 10 кг
При нагріванні (2,64 кВт)
Потужність наг./ох. (870/805 Вт)
При охолодж. (2,64 кВт)
Рівень шуму (36 - 42 дБ)
530мм×570мм×750мм
1200мм×1200мм×850мм
1000мм×800мм×850мм
1600мм×800мм×850мм
4000мм × 1500мм
1500мм × 2000мм
1600мм × 2100мм
300мм × 300мм × 500мм
ОУ-5

Персональний
комп’ютер
Монітор

13

Світильники

5
2

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

13
1
3
6
1
2
1
1
1

№
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Рисунок 4.1 – План аудиторії 5-07
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Пoрівняння даних приміщення з нoрмами ДСанПіН 3.3.2.007-98 і ДНАOП
0.00-1.31-99 приведенo в таблиці 4.3.
Площа приміщення:

(

(
(

)

(

)

((

(
)

)
(

)

(

)

)))

Об’єм приміщення м3:
((

(
))

Таблиця 4.3 – Порівняння реальних і нормативних параметрів
Параметр
Відстань від комп’ютера до стіни
Відстань між комп’ютерами
Висота приміщення
Прохід
Двері
Вікно
Об’єм на одного робітника
Площа на одного робітника

Норма
1м
1,5 м
2,7 м
Не менше 1 м
1000м × 2100 мм
1200м × 2000 мм
Не менше 20
Не менше 6

Реальні параметри
0,25 м
0,65 м
3,5 м
1,7 м
1600мм × 2100 мм
1500м × 2000 мм
10,82 м3
2,2 м2

Рекомендовано збільшити відстань між робочими місцями до 1,5м та до 1м
від стіни до монітору, збільшити об’єм та площу на одного працюючого не менше
ніж на 9,2м3 й 3,8м2 відповідно, шляхом зменшення кількості робочих місць.
Перерахунок реальних параметрів щодо необхідних нормативних [27].
Площа приміщення:
(

(

)

((

(
)

(

)
(

)

(

)+

)))

Об’єм приміщення м3:
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((

(
))

Для оптимальних умов праці зменшено кількість робочих місць до 6.
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Рисунок 4.2 – План аудиторії відповідно нормативним параметрам
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
відсутні

Біологічні
відсутні

Психофізіологічні
відсутні
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4.2.1 Мікроклімат

Робота виконується сидячи на стільці, постійне робоче місце, з затратами
енергії людини меншими 120 ккал/год., відноситься до категорії «Легка-1а».
Джерелами випромінювання тепла є люди, електрообладнання, світильники в
темний час доби, в світлий час – сонячна радіація (табл. 4.5).
Таблиця 4.5 - Джерела і наслідки
Параметри мікроклімату
Відносна вологість

Джерела
Атмосферне повітря;
Повітря, видихуване людьми;
Кондиціонер.

Температура
повітря t

Люди;
Сонячна радіація;
Обладнання;
Кондиціонер;
Штучне опалення.
Вен-я, вікна, двері, кондиціонер

Швидкість повітря

Наслідки
Проблеми з диханням;
Пересихання шкіри та губ;
Алергічні реакції, втома;
Вихід із ладу електрообладнання.
Зниження працездатності та
продуктивності праці;
Послаблення організму;
Переохолодження, застуда.
Вихід із ладу електрообладнання.
Протяги.

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

За

Холодний
Теплий
Холодний
Теплий

санітарно-гігієнічним

Температура
повітря, 0С
22-25
23-27
21-25
22-28

нормуванням

Відносна
вологість, %
52-58
43-50
60-40
60-40

(ДСН

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

3.3.6.042-99)

основні

характеристики мікроклімату аудиторії відповідають нормам [28].
Таблиця 4.7 – Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату
Вид захисту
В технологічному
Технічні обладнанні
заходи
В приміщенні
Організаційні заходи
ЗІЗ

Засоби подолання небезпеки
Застосовуються куллери (50%), радіатори в персональних
комп’ютерах (50%),
В холодну пору року: два чавунних радіатори (7+8 секцій)
(80%), вікна з подвійним склом (20%). В теплу пору року: два
кондиціонери (LG X 09 EHC)(75%), жалюзі (25%).
Вологе прибирання (35%), раціональний режим працівідпочинку-перерви(65%)
Непередбачені
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4.2.2 Освітлення

Робота відбувається із зображеннями на екрані монітору. Фон інтерфейсу
програми світлий, розмір об’єктів всередньому складає 20-30 пк, тобто 5-7 мм та
розмір мінімальних об’єктів 3 пк – 0,71 мм, точність зорової роботи середня [29].
Таблиця 4.8 - Джерела і наслідки
Джерела
Сонячне світло;
Монітори стаціонарних комп’ютерів;
Люмінесцентні лампи.

Наслідки
Порушення зору людини;
Зниження рівня працездатності

Таблиця 4.9 – Порівняння реальних і нормативних параметрів освітлення
Характеристика зорової
роботи
Середньої
точності

Найменший
Розряд Підрозряд Контраст об’єкта Характе- Освітленість, лк
розмір об’єкту зорової зорової
розрізнення з
ристика
Норма Фактична
розрізнення,мм роботи роботи
фоном
фону
Понад 0,5 до 1 IV

В

Великий

Світлий

200

235

Таблиця 4.10 – Характеристика штучного освітлення
Тип освітлення
Світильники
Люмінесцентні лампи
Висота від підлоги

Характеристика
5 шт., двосекційний, прямокутний розсіювач
10 шт., Osram L 36W/765 ЛД 40
3,4 м, в нормі не менше 2,5 м (ДСанПіН 3.3.2.007-98)

Таблиця 4.11 – Засоби захисту зору ( ДСанПіН 3.3.2.007-98 )
Вид захисту
В
Технічні технологічному
заходи
обладнанні
В приміщенні
Організаційні заходи
ЗІЗ

Засоби подолання небезпеки
Фон інтерфейсу програми світлий (50%), розмір об’єктів в
середньому складає 20-30 пк, тобто 5-7 мм (30%) та розмір
мінімальних об’єктів 3 пк – 0,71 мм (20%), тому точність зорової
роботи середня.
Природнє освітлення різнобічне, два вікна, виходять на схід
(40%), жалюзі (20%), штучне освітлення (36W/765ЛД 40) (40%).
Вологе прибирання (35%), раціональний режим праці-відпочинкуперерви(45%), чисті вікна і світильники (20%).
Непередбачені
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4.2.3 Шум

Таблиця 4.12 - Джерела і наслідки
Джерела
Зовнішній шум;
Куллер комп’ютера;
Кондиціонер.

Наслідки
Порушення слуху людини;
Зниження рівня працездатності, дратівливість.

Таблиця 4.13 – Порівняння реальних і нормативних параметрів шуму
Обладнання
Вулиця
Куллер комп’ютера
Кондиціонер

Реальні значення
50 дБА
18-30 дБА
36 - 42 дБА

Нормативні значення
50 дБА

Середній рівень шуму у приміщенні не перевищує встановлених норм за
ДСН 3.3.6.037-99 «Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та
інфразвуку» (табл. 4.14) [30].
Таблиця 4.14 – Заходи і засоби захисту від шуму
Вид захисту
Технічні В технологічному
заходи
обладнанні
В приміщенні

Організаційні заходи
ЗІЗ

Засоби подолання небезпеки
Шумопоглинаючі корпуси (50%), відсутні зазори у з’єднаннях
(50%).
Для захисту від зовнішнього шуму встановлена шумоізоляція
(65%), вікна виходять на вулицю з обмеженням швидкості
(25%), розташовується на відстані більш ніж 30 м від проїзної
частини (10%).
Режим праці і відпочинку (35%), дотримуються правила
технічної експлуатації (25%), проведення плановопопереджувальних оглядів та ремонтів (40%).
Непередбачені

4.2.4 Електробезпека

Необхідні споживачі електроенергії: комп’ютери, світильники, монітори,
кондиціонери, за ступенем небезпеки ураженням електричним струмом аудиторія
відноситься до приміщень без підвищеної небезпеки. Приміщення сухе зі
струмонепровідною підлогою, вологість < 75%, без пилу (ДСТУ EN 50160:2014) [31].
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Таблиця 4.15 - Джерела і наслідки
Джерела
Персональні комп’ютери;
Освітлення;
Кондиціонер;
Електромережа.

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

Таблиця 4.16 – Порівняння реальних і нормативних параметрів
Найменування
електроприладу
Комп’ютер
Джерела освітлення
Монітор
Кондиціонер

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

Робочі умови
застосування
мережа змінного струму
напруги 220±20 В
частоти 50 Гц, граничне
відхилення частоти
живильної мережі ±0,5Гц

Споживча
потужність,
Вт\год
300
360
100
810

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 (35%). Світильники встановлені на
висоті 3,4м (15%). Електричні блоки безпеки (20%). Встановлено
запобіжники типу «пробка-автомат» (20%). Блоки живлення
комп’ютерів з запобіжниками на 2А (7%). 5 розеток-контролерів (3%).
Техніка ввімкнена в мережу через заземлені фільтри (50%). В коридо-рі
знаходиться автоматичний вимикач S203-С 6kA (ABB) на 63A з захисними характеристиками ГОСТ Р50345-99 (МЭК 60898-95) (50%).
Всі працюючі ознайомлені з правилами техніки безпеки (65%),
навчання і перевірка знань працівників з питань електробезпеки (35%).
Непередбачені

4.2.6 Пожежна безпека в умовах надзвичайних ситуацій
В аудиторії розміщуються займисті речовини (табл. 4.18). Джерелом
займання може бути коротке замикання та несправність електромережі [32].
Таблиця 4.18 – Характеристика пожежонебезпечної зони
Тип пожежі
Клас пожежі

Характеристика
А – горіння твердих речовин, Е - горіння електро-установок, під
напругою до 1000 В
Підклас пожежі
А1 горіння супроводжується тлінням (А2 обернено до А1)
Вибухопожежонебезпечна Категорія В (пожежонебезпечна)
Пожежонебезпечна зона
Клас - ІІ-ІІа
Горючі матеріали
Волокнисті (папір), тверді (столи, дошка, стільці, двері), пластикові
(вікно, стільці, лінолеум, комп’ютер)
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Таблиця 4.19 - Джерела і наслідки
Джерела
Персональні комп’ютери;
Освітлення;
Кондиціонер;
Електромережа;
Папір, столи, стільці, дошка, двері.

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

Таблиця 4.20 - Заходи безпеки
Вид захисту
Засоби подолання небезпеки
Технічні заходи
 Вогнегасник ОУ-5 (40%). Навпроти кабінету, пожежний кран-рукав (40%),
датчик теплової пожежної сигналізації ИП 212-45 (20%).
Організаційні  Інструктаж з пожежної безпеки та періодичний контроль знань про правила
заходи
пожежної безпеки (30%). План евакуації при пожежі (50%). Вільний доступ
до вимикача електроживлення (20%).
ЗІЗ
непередбачені

Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85 здійснені шляхи
евакуації людей при пожежі. Проблемою являється відсутність, на стелі, датчиків
теплової пожежної сигналізації.

Рисунок 4.3 – План евакуації з п’ятого поверху при пожежній небезпеці
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Висновки до розділу

У даному розділі дипломної роботи була розглянута аудиторія зі всім
оснащенням відповідно до вимог методичних вказівок для виконання розділу
«Охорона праці при надзвичайних ситуаціях» [33]. Забезпечені оптимальні умови
мікроклімату, освітлення, шуму, випромінювання, правил пожежної безпеки та
електробезпеки.

Загалом

аудиторія

відповідає

вимогам

для

проведення

тестування, за винятком кількох нюансів, в якості недотримання норм
експлуатації аудиторії та небезпечних факторів, зміни відносно яких будуть
внесені, за для безпечних умов праці.
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РОЗДІЛ 5 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗДІЛ. ФУНКЦІОНАЛЬНОВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ

Вступ

Тема дипломної роботи: ―Комп'ютеризована система психологічного
тестування, тренінгу та реабілітації‖. Розробляється за для забезпечення
психологічної стабільності пацієнта після психологічних травм і не тільки.
Завдяки даному програмному продукту можна здійснити оцінку психологічного
стану пацієнта шляхом проходження кількох тестів. Також, неодноразове
проходження тестів переростає у своєрідний тренінг та подальшу реабілітацію
хворого, основану на статистиці здачі тестів пацієнта.
У даній роботі оцінюються основні характеристики програмного продукту,
які реалізує аналіз проектних ризиків. Об’єктом аналізу являється програмний
продукт, котрий реалізований на мові програмування C#.
При виконанні ФВА враховуються всі аспекти програмного продукту, що
розробляється, створюється найбільш раціональний план проекту, який буде
враховувати оптимальний варіант розв'язку. Обраний саме ФВА, так, як
програмний продукт являється новітнім [34].
Метод функціонально-вартісного аналізу (ФВА) є одним з основних методів
оцінки вартості науково-дослідної роботи, оскільки ФВА враховує як технічну
оцінку продукту, що розробляється, так і економічну частину розробки. За
допомогою даного методу в окремих випадках можна також побудувати сітковий
графік, що фактично являє собою план робіт при виконанні НДР. Крім того,
даний метод дозволяє вибрати оптимальний, як з погляду розробника, так і з
точки зору покупця варіант розв'язання будь-якої задачі, а також дозволяє
оптимізувати витрати й час виконання робіт [35].
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5.1 Постановка задачі техніко-економічного дослідження

В даному розділі проводиться техніко-економічний аналіз програмного
продукту (ПП), що розробляється в рамках дипломного проекту. Дана
комп’ютеризована система здійснює оцінку психологічного стану пацієнта
шляхом

проходження

кількох

тестів.

Неодноразове

проходження

тестів

переростає у тренінг та подальшу реабілітацію хворого, основану на статистиці
здачі тестів пацієнта [36].
В зв'язку з розвитком інформаційних технологій, старі методики тестування,
тренінгу

та

реабілітації

переходять

із

паперових

і

трудомістких,

в

комп'ютеризовані швидкісні системи, тому даний ПП являється корисним і
актуальним.
Систему показників якості продукту доцільно обрати у відповідності з
вищезгаданими факторами.
Технічні вимоги до програмного продукту:
 ПП

повинен

функціонувати

на

комп'ютерах,

що

мають

стандартний набір компонент;
 зручність і простота діалогової взаємодії з користувачем;
 швидкодія при роботі з великими обсягами інформації;
 мінімальні затрати на впровадження ПП (навчання користувача);
 ПП повинен працювати в реальному режимі часу, тобто відображати
поточний стан реального об’єкту.

5.2 Аналіз виявлених варіантів програмного продукту
5.2.1 Формування функцій програмного продукту

Основна функція F0 – розробка програмного продукту, який дає найменшу
похибку при порівнянні реальних значень цільової змінної та результуючого
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значення побудованого багаточлену у відповідній точці. Виходячи з конкретної
мети, можна виділити наступні функції програмного продукту:
F1 – Введення даних.
F2 – Завантаження даних.
F3 – Функціонал.
F4 – Аналіз даних.
F5 – Вивід даних в табличному вигляді.
F6 – Збереження інформації.

5.2.2 Варіанти реалізації функцій

F1.
a) Введення даних з клавіатури.
b) Введення даних із буферу.
F2.
a) Без виводу завантажених даних на екран.
b) Завантаження даних з файлу і вивід їх на екран.
F3.
a) Простий функціонал, без візуалізації.
b) Функціонал з візуалізацією.
F4.
a) Використання статичних змінних.
b) Використання динамічних змінних.
F5.
a) Вивід графічної інформації на екран.
b) Вивід графічної інформації в файл.
F6.
a) Збереження інформації в файл.
b) Вивід інформації на принтер.
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5.2.3 Вибір варіантів реалізації програмного продукту
5.2.3.1 Позитивно-негативна матриця реалізації функцій

Дана матриця (табл. 5.1) відображає переваги й недоліки варіантів реалізації
функцій і використовується при виборі варіантів, що максимально задовольняють
поставленій задачі.
Таблиця 5.1 - Позитивно-негативна матриця
Функції Варіанти

Недоліки
Низька швидкість вводу інформації.
Можливість помилок
Необхідність використання додаткових
обсягів пам'яті

a

Простота реалізації

b

Велика швидкість вводу
інформації

a

Простота реалізації

Незручність. Можливість пропустити
помилкові значення

b

Зручність і наглядість для
користувача

Збільшення логічної складності і обсягу
програмного коду, збільшення часу
виконання програми

a

Висока швидкість роботи.
Простота реалізації

Складність у сприйнятті інформації

b

Простота у сприйнятті
інформації

Збільшення коду програми.
Складність реалізації

a

Простота реалізації

Низька швидкість роботи

b

Висока швидкість роботи.
Менша кількість змінних

Збільшення логічної складності і коду
програми

a

Простота реалізації

Незручність в подальшому
опрацюванні даних

b

Можливість подальшого
редагування та переносу
інформації

Збільшення логічної складності та коду
програми

a

Можливість редагування
інформації. Зручність і висока
швидкість збереження

Можливість перегляду інформації
тільки на комп'ютері

b

Зручність перегляду і переносу
інформації

Необхідність мати принтер.
Неможливість редагування

F1

F2

F3

F4

Переваги

F5

F6
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5.2.3.2 Морфологічна карта

Дана карта (рис. 5.1) відображує всі можливі комбінації варіантів реалізації
функцій, які складають повну множину варіантів програмного проекту.

F1

Введення даних з клавіатури

Введення даних із буферу

F2

Без виводу завантажених даних
на екран

Завантаження даних з файлу і
вивід їх на екран

F3

Простий функціонал, без
візуалізації

Функціонал з візуалізацією

F4

Використання статичних змінних

Використання динамічних
змінних

F5

Вивід графічної інформації на
екран

Вивід графічної інформації
в файл

F6

Збереження інформації в файл

Вивід інформації на принтер

Рис. 5.1 - Морфологічна карта
Функція F1:
Враховуючи основні вимоги до проекту – зручність для користувача і
точність обчислень, забезпечення коректності і цілісності даних – будемо
враховувати варіант a.
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Функція F2:
Згідно з основними вимогами – зручність діалогової взаємодії з
користувачем, а також можливі комбінації реалізації даної функції – будемо
враховувати варіант a.
Функція F3:
Для виконання основних вимог до проекту – простота у сприйнятті
інформації ПП й висока швидкість роботи, будемо реалізовувати варіант функцій
a і b.
Функція F4:
Згідно з основним призначенням ПП – висока швидкість роботи, менша
кількість змінних – будемо враховувати варіант b.
Функція F5:
Щоб сполучити зручність користувача і швидкодію ПП й можливість
подальшого редагування та переносу інформації , оберемо варіант a і b.
Функція F6:
Заради полегшення програмного коду, використаємо варіант реалізації
функції a.
Таким чином, будемо розглядати наступні 4 варіанти:
1. F1a – F2a – F3a – F4b – F5b – F6a;
2. F1a – F2a – F3a – F4b – F5a – F6a;
3. F1a – F2a – F3b – F4b – F5a – F6a;
4. F1a – F2a – F3b – F4b – F5b – F6a;
Для оцінки якості функцій, що реалізуються, була обрана система
параметрів, про яку йтиметься далі.

5.3 Обґрунтування системи параметрів

Враховуючи вимоги основних функцій, які реалізовуються в програмному
продукті, визначають основні параметри виробу.
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Мають місце наступні параметри:
X1 – швидкість виконання програмного коду;
X2 – показник логічної тяжкості реалізації ПП;
X3 – показник рівня зручності використання ПП;
X4 – обсяг пам'яті, який займає програма на жорсткому диску.

5.3.1 Опис параметрів

X1: Показує швидкість виконання різних частин програмного продукту, а
також розмір коду, що виконується, який зберігається на дисковому просторі.
Одиниця виміру – такт. Краща мала величина X1.
Х2: Характеризує складність роботи програміста при написанні програми.
Х3: Характеризує рівень реалізації інтерфейсу.
Х4: Показує обсяг пам'яті, що займає програма на жорсткому диску.

5.3.2 Кількісна оцінка параметрів

Встановимо граничні значення кожного параметру, а також середнє
отримане та досягнуте значення і занесемо у відповідну таблицю (табл. 5.2).
Таблиця 5.2 - Кількісна оцінка параметрів
Позначення
параметра
X1
X2
X3
X4

Одиниця
виміру
Такт
Бали
Бали
Мб

«Середнє»
значення
160000
5.5
2.5
4

Значення параметрів
«Найгірше»
«Найкраще»
значення
значення
280000
40000
10
1
1
4
5
3

За даними таблиці будуємо графіки (рис. 4.2 – 4.5).
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Рис. 5.2 - Швидкість виконання програмного коду
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Рис. 5.3 - Логічна тяжкість реалізації програми
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Рис. 5.4 - Рівень зручності використання
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Рис. 5.5 – Обсяг пам’яті
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5.3.3 Експертне порівняння показників

Спершу визначимо коефіцієнти важливості кожного параметра. Будемо їх
визначати методом ранжування і попарного порівняння, який полягає в тому, що
кожному одиничному показнику якості ПП кожним експертом ставиться у
відповідність ранг.
Ранги і бали, набрані кожним одиничним показником якості ПП в результаті
математичної обробки перетворюються в коефіцієнти важливості.

5.3.3.1 Результат ранжування показників

Таблиця 5.3 становить результат ранжування показників.
Таблиця 5.3 - Результат ранжування показників
Назва показника
X1
X2
X3
X4
Сума рангів

Ранг показника за оцінкою експерта
1
2
3
4
5
6
7
4
3
4
3
4
4
3
3
4
4
3
3
4
3
2
2
1
2
1
1
3
1
1
1
2
2
1
1
10 10 10 10 10 10 10

Сума рангів Ri Відхилення Δi
25
24
12
9
70

7,5
6,5
-5,5
-8,5

Δi2
56,25
42,25
30,25
72,25
201

Порахуємо коефіцієнт узгодженості:
Для перевірки степені достовірності експертних оцінок, визначимо наступні
параметри:
а) сума рангів кожного з параметрів:
N

Ri   ril

(1)

l 1

де ril- ранг і-го параметра, визначений j-м експертом; N — число експертів.
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Перевірка загальної суми рангів:
Ri 

Nn(n  1)
,
2

(2)

де N – кількість експертів, n – кількість параметрів;

Rij 

Nnn  1
 70,
2

б) обчислення середнбої суми рангів (Т) за формулою:

1
T  Rij
n ,

(3)

де n – кількість параметрів Rij - загальної суми рангів;

1
T  Rij  17,5;
n
в) відхилення суми рангів кожного параметра від середньої суми рангів:

 i  Ri  T .

(4)

де |Ri| - відхилена сума рангів кожного параметра, |Т| - середня сума рангів.
Сума відхилень по всіх параметрах повинна дорівнювати 0;
г) обчислюють квадрат відхилень за кожним параметром (∆i2) та загальну
суму квадратів відхилень:

n
S   2i ,
i 1

(5)

де ∆2i - квадрат відхилень, S – загальна сума квадратів відхилень;

n
S   2i  201;
i 1
д) знаходять коефіцієнт узгодженості (конкордації) за формулою:
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W

12S
N n3  n ,

(6)

2

де W - коефіцієнт узгодженості, S - загальна сума квадратів відхилень, N –
кількість експертів, n – кількість параметрів;
W

12 * 201
72 * 43  4  0,82  Wk  0,67.

Ранжирування можна вважати достовірним, тому що знайдений коефіцієнт
узгодженості перевищує нормативний, котрий дорівнює 0,67.

5.3.3.2 Результати розрахунку попарного пріоритету показників

Матриця (табл. 5.4) створюється з даних, узятих з результатів ранжування:
якщо у j-го експерта i-й показник має ранг більший, ніж k-й показник, то в
матриці в комірці рядка j-k стовпця j ставиться знак «>», а якщо i-й показник має
ранг, менший за k-й показник, то відповідно «<».
Таблиця 5.4. - Матриця попарного пріоритету показників
Параметри
X1,X2
X1,X3
X1,X4
X2,X3
X2,X4
X3,X4

1
>
>
>
>
>
>

2
<
>
>
>
>
>

Експерти
3
4
5
=
=
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
=
=
<

6
=
>
>
>
>
=

7
=
=
>
=
>
>

Підсумкова
оцінка
=
>
>
>
>
>

Числове
Значення
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

5.3.4 Розрахунок пріоритету показників

В даній матриці (табл. 5.5) розраховуються коефіцієнти важливості кожного
показника:
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b
Eˆ aˆ 3  n i ,
 bi

(7)

i 1

n

bi   aij ,

(8)

i 1

де bi — вагомість і-го параметра за результатами оцінок всіх експертів;
визначається як сума значень коефіцієнтів переваги (xij) даних усіма експертами
по і-му параметру.
Відносні оцінки вагомості (Кві) розраховують декілька раз, доки наступне
значення буде незначно відхилятися від попереднього (менше ніж на 5%). На
другому і наступних кроках відносні оцінки розраховуються за наступними
формулами:

b
Eˆ aˆ 3  n i ,
 bi

(9)

i 1

n

bi   aij b j ,

(10)

j 1

де bi — вагомість і-го параметра за результатами оцінок всіх експертів, aij –
відповідний рядок матриці.

Таблиця 5.5. - Розрахунок вагомості параметрів
Параметри
Х1
Х2
Х3
Х4

Параметри
Х1 Х2 Х3
1
1
1,5
1
1
1,5
0,5 0,5
1
0,5 0,5 0,5

Всього

Х4
1,5
1,5
1,5
1

Перший крок
bi
Кві
5
0,313
5
0,313
3,5
0,219
2,5
0,156
16
1

Другий крок
bi1
Ê â³1
19
0,319
19
0,319
12,25
0,206
9,25
0,155
59,5
1

Як видно з таблиці, різниця значень коефіцієнтів вагомості не перевищує
5%, тому обчислювати подальші ітерації непотрібно.
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5.3.5 Визначення рівня якості

Абсолютні значення параметрів Х2 та X1 відповідають технічним вимогам.
Абсолютне значення параметра Х3 (показник рівня зручності використання
ПП) обрано з наступних міркувань: а) для легкого сприйняття і використання ПП
- 70% та б) для більш професійних застосувань - 40%.
Абсолютні значення параметра Х4 (обсяг пам'яті, який займає програма на
жорсткому диску) обрані з міркувань, що дані будуть займати об’єм, в порівнянні
з раніше встановленим, в проміжку 50% - 75%.
Коефіцієнт технічного рівня для кожного варіанта реалізації ПП:
К ТР   К ві  Ві , і  1...n,

(11)

і

де n – кількість параметрів, Квi – коефіцієнт вагомості i–го параметра, Вi –
оцінка i–го параметра в балах.
Результати розрахунків наведено в таблиці 5.6.
Таблиця 5.6. Розрахунок показників рівня якості варіантів реалізації
Основні Варіант
функції реаліз. ф-ії
F1
a
F2
F3

a
a
b

F4
F5

b
a
b

F6

a

Параметри
реаліз. ф-ії
Х3
Х1
Х4
Х2
Х1
Х2
Х3
Х1
Х2
Х3
Х2
Х3
Х1
Х4

Абсолютне
знач. парам.
2.5
160000
4
5.5
160000
5.5
2.5
160000
5.5
2.5
5.5
2.5
160000
4

Бальна
оц. парам.
7,5
8
6
5
8
5
7,5
8
5
7,5
5
7,5
8
6

Коефіцієнт Коефіцієнт
вагом. парам. рівня якості
0,206
1,545
0,319
3,482
0,155
0,319
1,595
0,319
0,319
5,692
0,206
0,319
4,147
0,319
0,206
1,545
0,319
3,14
0,206
0,319
3,482
0,155
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За даними таблиці 5.6 визначаємо показники рівня якості для кожного з 4-ох
варіантів реалізації ПП:
КТЕР1 = 1,545 + 3,482 + 1,595 + 4,147 + 3,140 + 3,482 = 17,391;
КТЕР2 = 1,545 + 3,482 + 1,595 + 4,147 + 1,545 + 3,482 = 15,796;
КТЕР3 = 1,545 + 3,482 + 5,692 + 4,147 + 1,545 + 3,482 = 19,893;
КТЕР4 = 1,545 + 3,482 + 5,692 + 4,147 + 3,140 + 3,482 = 21,488.
Таким чином, найкращим є 4-тий варіант реалізації програмного продукту,
у якого коефіцієнт технічного рівня максимальний.

5.4 Економічний аналіз варіантів програмного продукту
5.4.1 Розрахунок трудомісткості

Визначимо трудомісткість розробки даного програмного продукту [37].
Функції, реалізовані в ПП:
 введення даних;
 завантаження даних;
 функціонал;
 аналіз даних;
 вивід даних в табличному вигляді;
 збереження інформації.
Вихідні дані для визначення трудомісткості:
1. кількість макетів = 4 (БД – 1 набір, ПІ – 2 набори, НДІ – 1 набір) ;
2. кількість різновидів вихідної інформації = 3;
3. ступінь новизни задачі – «В» ;
4. складність алгоритму = 3;
5. складність організації контролю вхідної і вихідної інформації = 11 і 22;
6. вид інформації, що використовується – БД, ПІ, НДІ;
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7. всі функції ПП реалізуються на мові високого рівня C#;
8. можливість використання типових модулів = 1 (не використовуються).
Загальна трудомісткість програмування задач:

T= Tp* K П* KСК* K М* KСТ* KСТ.П,

(12)

де Tp  132 людино-дні ( складність алгоритму 3, ступінь новизни В);
KСК  1,07 (за умови складності вхідної і вихідної інформації 11 і 22);
KМ  1 (мова програмування високого рівня);
KСТ  1 (стандартні модулі не використовуються);
KСТ.П  1.2 (стандартний ПП).

КП 

де

К1 * m  K2 * n  K3 * p
,
mn p

(13)

K1, K2, K3, - коефіцієнти поправки. За умови новизни задачі «В» і

складності алгоритму «3» маємо: K1  1, K2  0,6, K3  0,5; m=2, n=1, p=1 кількість наборів даних ЗІ, ПДІ, БД відповідно.

КП 

2 *1  1* 0,6  1* 0,5
 0,775
2 11

Тоді загальна трудомісткість окремого завдання:
T  132*0.775*1.07*1*1*1.2  131
Складемо трудомісткість відповідних завдань для кожного з двох обраних
варіантів реалізації програми, щоб отримати їх трудомісткість:
Т = 131 * 6 = 786 (людино-годин)
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5.4.2 Розрахунок заробітної плати розробника

Витрати на оплату праці розробників ПП:
Сз=Сг·T·(1+Hд/100),

(14)

де Сг – розмір погодинної оплати праці програміста, грн.;
Т – трудомісткість розробки ПП, людино-година;
Hд – норматив, який враховує додаткову заробітну плату, Hд = 20%.
У розробці беруть участь три програмісти з окладом 17 000 грн. [38].
Визначимо зарплату програміста за годину при 21 робочому дні на місяць:

Сг 

17000 * 3
 101,2грн.
3 * 21* 8

Тоді зарплата розробників за варіантами відповідно рівні:
Сз = 101,2 * 786 * (1+0,2) = 95 452 грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок за варіантами:
Сот = 95452 * 0,3677 = 35 097,64 грн.

5.4.3 Розрахунок собівартості ПП

Для обслуговування ПК залучений спеціаліст із ЗП 3 000 грн./міс.
Коефіцієнт його зайнятості при обслуговуванні – 0,35.
Вартість одного комп’ютера – 6 200 грн. [39].
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Для однієї машини отримаємо:
Сг = 12 * 3 000 * 0,35 = 12 600 грн.
З урахуванням додаткової заробітної плати:
Соб = 12 600 * (1 + 0,2) = 15 120 грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок (36.77 % від фонду оплати праці,
2 клас професійного ризику виробництва):
Свід = Сзп * 0.3677 = 15 120 * 0,3677 = 5 560 грн.
Амортизаційні відрахування обчислимо за формулою:
Са = 0,01*На*Ктм*Цд,

(15)

де Цдог – договірна ціна приладу, грн;
Ктм – коефіцієнт, який враховує витрати на транспортування та монтаж
приладу у користувача;
На – річна норма амортизації, %.
За амортизації 25% та вартості ЕОМ 6 200 грн. маємо:
Са = 1,1 * 0,25 * 6 200 = 1 705 грн.
Витрати на ремонт та профілактику розрахуємо за формулою:
Срем = (Кр / 100%) Цд * Ктм,
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де Крем – відсоток витрат на поточні ремонти. У розрахунках значення цього
нормативу орієнтовно візьмемо 10%.
Срем = 1,1 * 6 200 * 0,1 = 682 грн.
Ефективний годинний фонд часу ноутбуку за рік розрахуємо за формулою:
Тр = (Дк – Дв – Дс – Др.)*tз * nз * Кв,

(17)

де Дк – календарна кількість днів у році;
Дв, Дс – відповідно кількість вихідних та святкових днів;
Дрем – кількість днів планових ремонтів устаткування;
tзм – час зміни;
nзм – кількість змін експлуатації пристрою;
Кв  коефіцієнт використання приладу протягом зміни (можна взяти 0,8);
Цен – тариф за 1 КВт-год. електроенергії, грн., (0.46 грн.) [40].
Tеф  (365  11  52 * 2 - 3)* 8 * 0.8  1 5811 год.
Витрати на оплату електроенергії знаходимо за формулою:
Cел  Цен * Р *Tеф,

(18)

де Р – потужність, Р = 0,065 кВт.
Сел  0,46 * 0,065 * 1 580,8 * 3  141,8 грн.
Накладні витрати в розмірі 67 % від витрат на оплату праці:
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Снакл = 12 600 * 0,67 = 8 442 грн.
Тоді, річні експлуатаційні витрати складуться:
Секс = 15 120 + 5 560 + 1 705 + 682 + 141,8 + 8 442 = 31 650,42 грн.
Собівартість однієї машино-години ЕОМ дорівнюватиме:
Смг = Секс / Теф = 31 650,42 /1 581 = 20 грн/год.
Оскільки в цьому випадку всі роботи, пов’язані з розробкою програмного
продукту, ведуться на ЕОМ, витрати на оплату машинного часу для кожного
обраного варіанта реалізації пакета, становитимуть:
Смч = Т * Смг = 786 * 20 = 15 720 грн.
Накладні витрати становлять 67 % від заробітної плати:
Снакл = Сз * 0.67 = 95 452 * 0,67 = 63 953 грн.
Функціонально необхідні затрати на створення. Визначимо вартість
розробки програмного продукту для кожного варіанта:
Спп=Сз+Свід+Смч+Снакл = 95 452 + 5 560 + 15 720 + 63 953 = 180 685 грн.

5.4.4 Розрахунок показників економічної ефективності
Ктерj= Ктрj /Спп,
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де Ктрj – коефіцієнт технічного рівня j-го варіанта [41]. Розрахуємо для
кожного варіанта реалізацію функцій ПП коефіцієнт техніко-економічного рівня:
КТЕР1 = Ктр1 / СПП = 17,391/180 685 = 9.63E-05;
КТЕР2 = Ктр2 / СПП = 15,796/180 685 = 8.74E-05;
КТЕР3 = Ктр3 / СПП = 19,893/180 685 = 11.01E-05;
КТЕР4 = Ктр4 / СПП = 21,488/180 685 = 11.89E-05.
Таким чином, найбільш ефективним є останній варіант реалізації функцій
ПП, який має максимальну величину коефіцієнта техніко економічного рівня.
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Висновки до розділу

У результаті написання даного розділу були отримані навички застосування
функціонально-вартісного аналізу до програмного продукту.
На етапі вибору варіантів реалізації ПП, були обрані чотири найбільш
перспективних, як з погляду розробників, так і з погляду користувачів варіанти,
що задовольняють вимоги, висунуті до ПП. Як і передбачалося, найбільш
ефективним виявився четвертий варіант. Є досить швидким та нескладним у
реалізації, відрізняється високою швидкістю роботи, зручний для перегляду і
переносу інформації в вигляді таблиць.
Основною перевагою даного варіанта реалізації є те, що він забезпечує
збереження цілісності інформації, зменшує можливість виходу із ладу і зручний
для користувача.
При

оцінці

важливих

параметрів

майбутньої

програми

найбільшу

значимість мала швидкодія коду програми, доцільність використання тих чи
інших алгоритмів та зручність перегляду інформації для користувача.
Визначено зарплату програміста за годину – 101,2 грн.
Обчислено ефективний годинний фонд часу ноутбуку за рік - 1 5811 год.
Витрати на оплату електроенергії за ноутбуки – 141,8 грн.
Для

обчислення

функціонально

необхідних

затрат

на

створення

програмного продукту були обраховані наступні фактори, що впливають на
собівартість програмного продукту:
 сумарна зарплата програмістів - 95 452 грн.;
 відрахування на єдиний соціальний внесок – 5560 грн.;
 витрати на оплату машинного часу - 15 720 грн.;
 накладні витрати, становлять 67 %, від заробітної плати - 63 953 грн.
В результаті необхідних обчислень було визначено вартість розробки
програмного продукту, яка становить - 180 685 грн.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
Дана дипломна робота присвячена розробці програмного продукту
«Комп'ютеризована система психологічного тестування, тренінгу та реабілітації»
для оцінки різних аспектів мозкової активності людини та нормалізації
психоемоційного стану пацієнтів з різними психологічними розладами.
Метою дипломної роботи було створення комп’ютеризованої системи, в
якій завдяки використанню сучасних інформаційних технологій здійснюється
тестування, тренінг та реабілітація пацієнтів, що потребують психологічної
підтримки, адаптації та реабілітації, представлення комп’ютеризованої системи,
як сучасного аналогу на заміну існуючих, уже застарілих, методологій паперового
тестування.
Мета досягнута в повному обсязі, розроблена зручна комп’ютеризована
система, що дозволяє швидко, об’єктивно (з виключенням суб’єктивного
фактору) проводити дослідження показників психоемоційного стану та сприяти
психологічній реабілітації пацієнтів. Результати досліджень у реальному часі
фіксуються в базі даних на віддаленому сервері через WEB-сервіси, що надає
можливість їх статистичної обробки, порівняння змін в часі, прогнозування та
корекцій.
Для досягнення поставленої мети були виконані всі сформульовані задачі:
а) вибрані методики для проведення психологічного тестування: «Тест
Струпа», «Розстановка чисел», «Переплутані лінії»;
б) розглянута та проаналізована література, необхідна для створення
програмного продукту, здійснений аналіз сучасного стану моделювання
комп’ютеризованих систем тестування, обрано оптимальну модель для
програмної реалізації визначених психологічних тестів;
в) розроблена логіка та алгоритм програмного продукту засобами C# –
мови програмування у

середовищі Visual Studio 2015; створений

інтерфейс системи; програмний продукт пройшов тестування, та
оформлена необхідна документація.
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Можливими напрямами подальшого вдосконалення програмного продукту
можна вважати збільшення кількості тестів, для більш широкого аналізу
психологічного стану людини. Також, з накопиченням результатів тестування в
базі даних з’явиться можливість застосовувати різноманітні методи статистичної
обробки та проводити прогнозування.
Доцільно також в плані спрощення доступу до програмного продукту та
поширення його застосування розробити його реалізацію на мобільних
платформах.
Розроблений програмний продукт рекомендовано використовувати для
обстеження психоемоційного стану населення різних категорій та регіонів,
тестування та реабілітації учасників зони АТО, в практиці психологів та лікарівпсихіатрів, в навчальному процесі, в соціальних та психологічних дослідженнях.
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Додаток А
Лістинг основних модулів програмного продукту

Модуль методу «Тест Струпа»
namespace PsychoTest.Tests.Strup
{
public partial class StrupMain : Window
{
private int wordsCount;
private int currentWord;
private int currentPart = 1;
private DateTime startTime;
private DateTime finishTime;
private int errorCount;
private StrupResult result;
private string name;
private List<string> words;
private Dictionary<string, Color> colors;
private System.Windows.Forms.Timer timer = new
System.Windows.Forms.Timer();
private string currentAnswer;
public StrupMain()
{
InitializeComponent();
InitWords();
InitColors();
StartPart(currentPart);
}
private void InitColors()
{
colors = new Dictionary<string, Color>
{
{"Червоний"
, Color.FromRgb(0xff,0x00,0x00)
{"Рожевий"
, Color.FromRgb(0xff,0xc0,0xcb)
{"Помаранчевий", Color.FromRgb(0xff,0xa5,0x00)
{"Жовтий"
, Color.FromRgb(0xff,0xff,0x00)
{"Фіолетовий" , Color.FromRgb(0xee,0x82,0xee)
{"Зелений"
, Color.FromRgb(0x00,0x80,0x00)
{"Синій"
, Color.FromRgb(0x00,0x00,0xff)
{"Коричневий" , Color.FromRgb(0xa5,0x2a,0x2a)
{"Чорний"
, Color.FromRgb(0x00,0x00,0x00)
{"Сірий"
, Color.FromRgb(0x80,0x80,0x80)
};
}

},
},
},
},
},
},
},
},
},
}

public StrupMain(int wordsCount, string name) : this()
{
this.wordsCount = wordsCount;
this.name = name;
this.result = new StrupResult() { Name = name };
this.timer.Interval = 1000;
this.timer.Tick += Timer_Tick;
}
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private void Timer_Tick(object sender, EventArgs e)
{
timerLabel.Content = (DateTime.Now - startTime).ToString("mm':'ss");
}
private void InitWords()
{
words = new List<string>()
{
"туман",
"капля",
"шепіт",
"сонце",
"коліно",
"колорит",
"земля",
"пустота",
"правда",
"чорнило",
"лінійка",
"ряд",
"дим",
"умова",
"рицар",
"венера",
"життя",
"страх",
"теніс",
"море",
"спосіб",
"одяг",
"вихід",
"вхід",
"слово",
"голова",
"вовк",
"сенс",
"джерело",
"аптека"
};
}
private void StartPart(int partNumber)
{
switch (partNumber)
{
case 1:
partNumberLabel.Content = "Частина 1";
descriptionLabel.Content = "Оберіть слово що відображається в
полі";
break;
case 2:
partNumberLabel.Content = "Частина 2";
descriptionLabel.Content = "Оберіть колір зірочок в полі";
break;
case 3:
partNumberLabel.Content = "Частина 3";
descriptionLabel.Content = "Оберіть колір слова що
відображається в полі";
break;
default:
break;
}
}
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private async void StartButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
if (StartButton.Content.ToString() == "Старт")
{
StartButton.Content = "Стоп";
startTime = DateTime.Now;
errorCount = 0;
currentWord = 0;
timer.Start();
NextQuestion();
Buttons.IsEnabled = true;
resultGrid.Visibility = Visibility.Hidden;
}
else if (StartButton.Content.ToString() == "Стоп")
{
if (currentPart == 3)
{
StartButton.Content = "Завершити тест";
}
else
{
StartButton.Content = "Наступна частина";
}
finishTime = DateTime.Now;
Buttons.IsEnabled = false;
wordsResultCountLabel.Content = wordsCount;
errorsResultCountLabel.Content = errorCount;
timeResultLabel.Content = (finishTime startTime).TotalSeconds.ToString("F3");
resultGrid.Visibility = Visibility.Visible;
timer.Stop();
timerLabel.Content = "";
result.Parts.Add(new PartResult()
{
ErrorsCount = errorCount,
QuestionsCount = wordsCount,
Part = currentPart,
Time = (finishTime - startTime).TotalSeconds
});
}
else if (StartButton.Content.ToString() == "Наступна частина")
{
currentPart++;
StartPart(currentPart);
StartButton.Content = "Старт";
answer1Button.Content = "";
answer2Button.Content = "";
answer3Button.Content = "";
answer4Button.Content = "";
wordBox.Text = "";
resultGrid.Visibility = Visibility.Hidden;
timerLabel.Content = "00:00";
}
else if (StartButton.Content.ToString() == "Завершити тест")
{
using (var context = new Model.DB())
{
context.StrupTestResults.Add(result);
await context.SaveChangesAsync();
StartButton.IsEnabled = false;
}
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Close();
}
}
private void NextQuestion()
{
var answers = GetAnswers();
currentAnswer = answers[0];
switch (currentPart)
{
case 1:
wordBox.Text = currentAnswer;
break;
case 2:
wordBox.Text = "*************";
wordBox.Foreground = new
SolidColorBrush(colors[currentAnswer]);
break;
case 3:
wordBox.Text = GetAnswers()[0];
wordBox.Foreground = new
SolidColorBrush(colors[currentAnswer]);
break;
default:
break;
}
var buttonNumber = new Random().Next(1, 4);
switch (buttonNumber)
{
case 1:
answer1Button.Content
answer2Button.Content
answer3Button.Content
answer4Button.Content
break;
case 2:
answer1Button.Content
answer2Button.Content
answer3Button.Content
answer4Button.Content
break;
case 3:
answer1Button.Content
answer2Button.Content
answer3Button.Content
answer4Button.Content
break;
case 4:
answer1Button.Content
answer2Button.Content
answer3Button.Content
answer4Button.Content
break;
default:
break;
}

=
=
=
=

answers[0];
answers[1];
answers[2];
answers[3];

=
=
=
=

answers[1];
answers[0];
answers[2];
answers[3];

=
=
=
=

answers[1];
answers[2];
answers[0];
answers[3];

=
=
=
=

answers[1];
answers[2];
answers[3];
answers[0];

}
private List<string> GetAnswers()
{
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switch (currentPart)
{
case 1:
return words.OrderBy(w => Guid.NewGuid()).Take(4).ToList();
case 2:
case 3:
return colors.Keys.OrderBy(w =>
Guid.NewGuid()).Take(4).ToList();
}
return null;
}
private void CheckAnswer(string answer)
{
if (answer != currentAnswer)
{
errorCount++;
}
currentWord++;
if (currentWord >= wordsCount)
{
StartButton_Click(null, null);
}
else
{
NextQuestion();
}
}
private void answer1Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
CheckAnswer(answer1Button.Content.ToString());
}
private void answer2Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
CheckAnswer(answer2Button.Content.ToString());
}
private void answer3Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
CheckAnswer(answer3Button.Content.ToString());
}
private void answer4Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
CheckAnswer(answer4Button.Content.ToString());
}
}
}

Модуль методу «Розстановка чисел»
namespace PsychoTest.Tests.NumberSort
{
public partial class NumberSortMain : Window
{
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string name;
List<int> numbers;
List<int> answersList;
List<Button> buttons;
List<Button> answeredButtons;
DateTime startTime;
string answer;
int errors;
private System.Windows.Forms.Timer timer = new
System.Windows.Forms.Timer();
public NumberSortMain(string name)
{
InitializeComponent();
this.name = name;
buttons = new List<Button>
{
answer1Button,
answer2Button,
answer3Button,
answer4Button,
answer5Button,
answer6Button,
answer7Button,
answer8Button,
answer9Button,
answer10Button,
answer11Button,
answer12Button,
answer13Button,
answer14Button,
answer15Button,
answer16Button,
answer17Button,
answer18Button,
answer19Button,
answer20Button,
answer21Button,
answer22Button,
answer23Button,
answer24Button,
answer25Button
};
answeredButtons = new List<Button>();
answersList = new List<int>();
this.timer.Interval = 1000;
this.timer.Tick += Timer_Tick;
}
private void Timer_Tick(object sender, EventArgs e)
{
timerLabel.Content = (DateTime.Now - startTime).ToString("mm':'ss");
}
private void startButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
if (startButton.Content.ToString() == "Старт")
{
numbers = GetNumbers();
for (int i = 0; i < numbers.Count; i++)
{
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buttons[i].Content = numbers[i];
}
ResultPanel.Visibility = Visibility.Hidden;
timer.Start();
startTime = DateTime.Now;
startButton.Content = "Стоп";
}
else if (startButton.Content.ToString() == "Стоп")
{
for (int i = 0; i < numbers.Count; i++)
{
buttons[i].Content = "";
}
CheckResult();
timer.Stop();
timerLabel.Content = "";
ResultPanel.Visibility = Visibility.Visible;
var timeElapsed = (DateTime.Now - startTime).TotalSeconds;
timeResultLabel.Content = timeElapsed.ToString("F3");
errorResultLabel.Content = errors;
using (var db = new Model.DB())
{
var result = new NumberSortResult()
{
Name = name,
ErrorCount = errors,
Time = timeElapsed
};
db.NumberSortTestResults.Add(result);
db.SaveChanges();
}
numbers = null;
answersList = new List<int>();
answeredButtons = new List<Button>();
answer = "";
errors = 0;
startButton.Content = "Завершити тест";
}
else if (startButton.Content.ToString() == "Завершити тест")
{
Close();
}
}
private void CheckResult()
{
var sorterNumbers = numbers.OrderBy(n => n).ToList();
int i = 0, j = 0, rightAnswersCount = 0;
while (i < answersList.Count)
{
while (j < sorterNumbers.Count && answersList[i] !=
sorterNumbers[j])
{
j++;
}
var subset = new List<int>();
while (j < sorterNumbers.Count &&
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i < answersList.Count &&
answersList[i] == sorterNumbers[j])
{
subset.Add(answersList[i]);
i++;
j++;
}
if (subset.Count > 1)
{
rightAnswersCount += subset.Count;
}
j = 0;
}
errors = numbers.Count - rightAnswersCount;
}
private List<int> GetNumbers()
{
return Enumerable.Range(1, 99).OrderBy(m =>
Guid.NewGuid()).Take(25).ToList();
}
private void answer1Button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
var button = sender as Button;
if (!answeredButtons.Contains(button))
{
answeredButtons.Add(button);
answer += button.Content.ToString() + " ";
answersList.Add(Convert.ToInt32(button.Content.ToString()));
listLabel.Content = answer;
}
if (answersList.Count == numbers.Count ||
Convert.ToInt32(button.Content.ToString()) == numbers.Max())
{
// TODO:
startButton_Click(null, null);
}
}
}
}

Модуль методу «Переплутаних ліній»
namespace PsychoTest.Tests.ConfusedLines
{
public partial class ConfusedLinesMain : Window
{
private string name;
Dictionary<TextBox, int> answers;
DateTime startTime = DateTime.Now;
System.Windows.Forms.Timer timer = new System.Windows.Forms.Timer();
public ConfusedLinesMain(string name)
{
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InitializeComponent();
this.name = name;
answers = new Dictionary<TextBox, int>
{
{answer1Box, 5},
{answer2Box, 12},
{answer3Box, 4},
{answer4Box, 9},
{answer5Box, 14},
{answer6Box, 16},
{answer7Box, 1},
{answer8Box, 8},
{answer9Box, 18},
{answer10Box, 7},
{answer11Box, 19},
{answer12Box, 22},
{answer13Box, 15},
{answer14Box, 23},
{answer15Box, 6},
{answer16Box, 21},
{answer17Box, 2},
{answer18Box, 20},
{answer19Box, 3},
{answer20Box, 10},
{answer21Box, 11},
{answer22Box, 25},
{answer23Box, 24},
{answer24Box, 17},
{answer25Box, 13},
};
timer.Interval = 1000;
timer.Tick += Timer_Tick;
}
private void Timer_Tick(object sender, EventArgs e)
{
timerBox.Content = (DateTime.Now - startTime).ToString("mm':'ss");
}
private void button_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
{
if (startButton.Content.ToString() == "Старт")
{
startButton.Content = "Стоп";
foreach (var item in answers)
{
item.Key.IsEnabled = true;
}
timer.Start();
startTime = DateTime.Now;
resultPanel.Visibility = Visibility.Hidden;
}
else if (startButton.Content.ToString() == "Стоп")
{
startButton.Content = "Завершити тест";
timerBox.Content = "";
timer.Stop();
var answersCount = CheckAnswers(answers);
var finishTime = (DateTime.Now - startTime).TotalSeconds;
resultPanel.Visibility = Visibility.Visible;
errorCountResultLabel.Content = 25 - answersCount;
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timeResultLabel.Content = finishTime.ToString("F3");
if (answersCount >= 19)
{
resultResultLabel.Content = "Чудово";
}
else if (answersCount >= 10)
{
resultResultLabel.Content = "Добре";
}
else if (answersCount >= 4)
{
resultResultLabel.Content = "Задовільно";
}
else
{
resultResultLabel.Content = "Незадовільно";
}
using (var db = new Model.DB())
{
var result = new ConfusedLinesTestResult()
{
Date = DateTime.Now,
ErrorsCount = 25 - answersCount,
Name = name,
Time = finishTime,
Result = resultResultLabel.Content.ToString()
};
db.ConfusedLinesTestResults.Add(result);
db.SaveChanges();
}
foreach (var item in answers)
{
item.Key.Text = "";
item.Key.IsEnabled = false;
}
}
else if (startButton.Content.ToString() == "Завершити тест")
{
Close();
}
}
private int
{
int i =
foreach
{
int

CheckAnswers(Dictionary<TextBox, int> answers)
0;
(var item in answers)
a;

if (Int32.TryParse(item.Key.Text, out a) &&
Convert.ToInt32(item.Key.Text) == item.Value)
{
i++;
}
}
return i;
}
}
}
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