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АНOТАЦIЯ
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оцінки результатів психологічного тестування короткочасної пам’яті людини
у вигляді системи нечіткої логіки. Програмний продукт реалізовано у
середовищі розробки Android Studio на мові програмування Java.
Результатом робити є програмний продукт для визначення показників
короткочасної

пам’яті

користувача

та

створення

системи

оцінки

1. Теза «Комп’ютерна реалізація модифікації тесту Корсі»

на VII

короткочасної пам’яті у вигляді системи нечіткої логіки.
До друку подані наступні роботи:
Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми
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продукт, нечітка логіка, тест Корсі.

АННOТАЦИЯ
Объем пояснительной записки составляет 75 страниц, содержится 24
иллюстраций, 25 таблиц i 1 приложение. Всего было обработано 31
источник.
Целью рoбoты было создание мобильного приложения на платформе
Android для проведения теста кратковременной памяти и реализация
системы

оценки

результатов

психологического

тестирования

кратковременной памяти человека в виде системы нечеткой логики.
Программный продукт реализован в среде разработки Android Studio
на языке программирования Java. Результатом рабoты является программный
продукт

для

определения

показателей

коротковременной

памяти

пользователя и создание системы оценки кратковременной памяти в виде
системи нечеткой логики.
В печать представлены следующие работы:
1. Тезис «Компьютерная реализация модификации теста Корси» на VII
Международную
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конференцию

«Актуальные

проблемы современной науки» (самостоятельно).
2. Тезис «Использование модификации теста Корси для анализа
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«Актуальные вопросы современной науки» (самостоятельно).
Ключевые

слова:

нечеткая

модель,

программный продукт, нечеткая логика, тест Корси.

психологический

тест,

ABSTRACT
The amount of explanatory notes is 75 pages, contains 24 illustrations, 25
tables, 1 application and 31 source was processed in a total.
The goal of the work was creating a mobile application on Android platform
for the testing short-term memory and implementation system for evaluating the
results of psychological testing short-term memory in the form of fuzzy logic
implemented using software product development environment - Android Studio.
Also Java was using as a programming language for realization project. The result
of the work is software for determinating the parameters short-term memory and
creation system of the short-term memory and evaluation system in the form of a
fuzzy logic system.
To print submitted the following work:
1. The thesis "Computer implementation Corsі test modifications" on the
VII International scientific-practical conference "Actual problems of modern
science" (yourself).
2. The thesis of "Using the modified test analysis for Corsі memory status"
on the international scientific-practical conference "Actual problems of modern
science" (yourself).
Keywords: fuzzy model psychological test software, fuzzy logic, test Corsі.
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ВСТУП
Зі збільшенню кількості нечітких і наближених міркувань та
невизначеності, при описі людиною процесів, систем, об'єктів, стало
причиною широкого використання нечіткого підходу до моделювання
складних систем. Усе більше уваги уділяється

питанням побудови

експертних систем, побудованих на нечіткій логіці, розробки нечітких
контролерів. Область застосування нечітких експертних систем, для
підтримки прийняття рішень, знаходять широке застосування в медицині,
економіці та інших галузях.
Часто

для

оцінки

результату

психологічного

тестування

та

психологічного стану людини прибігають до експертної оцінки. Це
пояснюється тим що, іноді для вимірювання якісних показників об’єктів не
існує загальноприйнятих шкал та еталонів. Відсутність фізичної шкали
вносить невизначеність в процес прийняття рішення. Раціональну шкалу для
виміру таких показників можна отримати використовуючи нечітку логіку.
Метою роботи є реалізація системи оцінки результатів психологічного
тестування короткочасної пам’яті людини у вигляді системи нечіткої логіки.
Для досягнення поставленої мети дослідження було сформовано і
виконано такі задачі:
1. Розглянути

складові системи нечіткої логіки

та

принцип її

реалізації.
2. Розглянути алгоритми нечiткого виведення
3. Реалізувати систему оцінки результатів психологічного тестування
короткочасної пам'яті (за тестом «Матриця пам’яті») у вигляді

системи

нечіткої логіки.

ЛД21.2115.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на
подпрограммы

Лист

51

РОЗДІЛ 1

ОПИС ПРЕДМЕТНОЇ

ОБЛАСТІ

І НАПРЯМКІВ

ДОСЛІДЖЕННЯ
1.1 Огляд літературних джерел з теми дослідження

Необхідно дати визначення деяким базовим термінам та розглянути
основні методики аналізу психологічного тестування короткочасної пам’яті.
Психологія - наука, що вивчає закономірності виникнення, розвитку і
функціонування психіки і психічної діяльності людини і груп людей.[1].
Психологічне тестування (psychological testing) - термін психології, що
позначає

процедуру

встановлення

та

вимірювання

індивідуально-

психологічних відмінностей.
Психологічний тест - стандартизоване завдання, за результатами
виконання якого судять про психофізіологічні та особистісні характеристики,
знаннях, уміннях і навичках випробуваного. [2].

1.2 Види тестів

Існують різні види методів психодіагностики та тестів, серед яких:
вербальний тест, тест особистості, тест досягнень, тест імітації , тест
інтелекту та інші. Тести покликані показати дізнатися стан людини шляхом
дослідження

множинних

факторів,

що

впливають

на

людину

з

навколишнього світу.
У 1950 році американський психолог Саул Розенцвейг запропонував
виділяти три групи методів психодіагностики: суб'єктивні, об'єктивні та
проектні методи.
До суб'єктивних тестів відносять опитувальники, автобіографії.
Дослідник отримує інформацію на основі самооцінки випробуваним своєї
поведінки і особистісних особливостей.
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За принципом побудови виділяють опитувальники і опитувальники анкети.
Опитувальник - це тест виявлення індивідуально-психологічних
відмінностей на основі самоопису їх проявів піддослідними.
Опитувальник включає:
- Інструкцію випробуваному;
- Опитувальник - сукупність послідовно запитань, які закладаються в анкету
або опитувальник при їх конструюванні;
- Ключі для обробки одержуваних даних;
- Відомості щодо інтерпретації результатів.
Опитувальники - анкети - це опитувальники з елементами анкети, які
містять питання відкритого та закритого типу.
Особистісні

опитувальники

в

залежності

від

досліджуваної

підструктури особистості можуть вимірювати будь-яку підструктуру або
особистість як ціле. Виділяють опитувальники: темпераменту, характеру,
здібностей, спрямованості особистості.
В об'єктивних тестах діагноз виноситься на підставі інформації про
особливості виконання діяльності і її результативності. Дані показники в
мінімальному ступені залежать від уявлень випробуваного про себе і від
думки особи, яка проводить тестування і інтерпретацію.
Серед об'єктивних тестів виділяють:
1. Тести особистості:
виконання ряду завдань з чітко структурованою, фіксованою процедурою.
Наприклад, тест замаскованих фігур, в якому необхідно знайти чорно-білі
фігури всередині складних кольорових фігур. На підставі результатів судять
про перцептивном стилі особистості.
2. Тести інтелекту:
- Вербальні (логічні відносини, аналогії, класифікація, узагальнення);
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- Невербальні (з геометричними фігурами, угруповання графічного
матеріалу), наприклад, піктограми, прогресивні матриці Равена;
- Комплексні, наприклад, тест Амтхауера, Векслера.
3. Тести здібностей
Ці тести спрямовані на оцінку можливостей людини в оволодінні знаннями,
вміннями, навичками загального і приватного характеру. Залежно від завдань
дослідження тести здібностей можуть об'єднуватися в батареї, іноді
включаються в тести інтелекту. Наприклад, батарея тестів загальних
здібностей GATB, розроблена американською службою зайнятості в 1957
році і включає 12 субтестів: вербальних, математичних, просторових,
моторики пальців. Її модифікації розроблені для окремих груп професій.
4. Тести креативності
Серед таких тестів тест Гілфорда, Торренс. Тобто, визначають здатність
людини приймати творчі рішення, розуміти і створювати принципово нові
ідеї.
5. Тести досягнень
Такі тести оцінюють рівень оволодіння знань, умінь, навичок в будьякої конкретної діяльності (в навчанні, профотборе). За типом завдань
можуть бути представлені у вигляді тестів дій, усних, письмових тестів, у
вигляді ігор.
Тест інтелекту - тест психологічного тестування, спрямований на
вивчення рівня розвитку інтелекту у людини. Завдання тесту інтелекту:
- адресуються до словесно-логічного мислення;
- спрямовані і на оцінку розвитку наочно-образного і наочно-дієвого
мислення;
- дозволяють характеризувати пам'ять, увагу, просторове орієнтування,
вербальне розвиток і ін.
Проективні тести основані на аналізі особливостей дій випробуваного
з зовні нейтральним матеріалом, який в силу слабкої структурованості і
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невизначеності

стає

об'єктом

проекції.

Вони

використовують

неоднозначний, слабо структурований стомлений матеріал, що допускає
велику кількість варіантів сприйняття і інтерпретації, тому знижується
опір при розкритті особистих проблем.
Використовуються на початкових етапах комплексного психологічного
тестування особистості, так як дозволяє встановити контакт і викликати
інтерес до обстеження. Можна використовувати і з дорослими, і з дітьми.
[3].

1.3 Комп’ютеризація тестів

Велика

частина

сучасних

психодіагностичних

методик

комп'ютеризована або на шляху до цього. Оскільки застарілі паперові
варінти тестів не є ефективними і мають ряд недоліків, таких як: швидкіть
обробки результату та неможливість швидкого налаштування тесту [4].
КП має багато переваг до яких можна віднести:
- універсальність обладнання,
- можливість генерації завдань,
- налаштування умов експерименту,
- автоматизацію і стандартизацію тестування,
- використання анімації,
- можливість фіксації додаткових параметрів,
- оперативну обробка даних
- розширені можливості надання результатів.
Але КП має недоліки, серед яких основні є: залежність результатів
тестування від устаткування та необхідність вміння роботи з комп'ютером.
Сучасні

дослідження

в

галузі

штучного

інтелекту

і

досвід,

накопичений дослідниками в області нейроінформатікі, відкривають нові
можливості в області психодіагностики. Зокрема, М. Г. Доррер з
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співавторами показали, що за допомогою апарату нейронних мереж можливо
задоволення потреби практикуючих психологів і дослідників в створенні
психодіагностичних методик на базі їх досвіду, минаючи стадію формалізації
і побудови діагностичної моделі. [5][6].

1.4 Методи визначення об’єму короткочасної пам’яті

Короткочасна пам'ять (КП) - вид пам'яті, що характеризується дуже
коротким

збереженням

матеріалу

після

однократного

нетривалого

сприйняття і тільки негайним відтворенням. Обсяг короткочасної пам'яті
вимірюється числом символів, які можуть бути відтворені негайно після їх
одноразового пред'явлення. Обсяг КП щодо байдужий до кількості
інформації і обмежений числом 7 ± 2 (число Міллера). Тісно пов'язана з
перцепції, будучи як би її інерцією, КП служить основою більш складних
функціональних утворень. У той же час в самій КП можуть проводитися
досить складні перетворення вхідної інформації, здійснювані в згорнутому
вигляді. [7].
Найбільш поширеною методикою визначення обсягу КП є методика
Джекобса (варіант «прямий рахунок»). Випробуваному пред'являють на слух
ряди випадкових цифр з інтервалом в 1с між цифрами; кількість цифр в
рядах послідовно на одиницю зростає, найчастіше від 4 до 10; при цьому на
будь-яке число цифр проводиться по кілька проб. Обсяг КП характеризується
максимальною кількістю цифр в ряду, які відтворюються повністю і в тій же
послідовності пред'явленія.
Суттєвою особливістю цієї методики є те, що обсяг КП в ній
вимірюється за кількістю ізольованих одиниць інформації (цифр або, в
різних її варіаціях, двозначних чисел, букв, складів, слів, схематичних
зображень і ін.). Тому, варіюючи вид пропонованої ін формації та умови її
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пред'явлення,

можна

успішно

використовувати

цю

методику

для

вимірювання об'єму різних видів КП: слуховий, зорової, словесно-логічною,
образною і т. П.
Ще один тест, визначає об’єм короткочасної пам’яті. Суть тесту
полягає у тому що учасники тесту повинні запам'ятати, а потім відтворити
максимальну кількість чисел з пропонованої їм таблиці, приклад таблиці
зображений

на

рис.1.

В

середньому

надається

20

секунд

на

запам’ятовування.
За кількістю правильно відтворених чисел проводиться оцінка
короткочасної зорової пам'яті.

Рисунок 1.1 - Приклад таблиці для запам’ятовування
Максимальна

кількість

інформації,

що

може

зберігатися

в

короткочасній, інакше - оперативної пам'яті - 10 одиниць матеріалу. Середній
рівень: 6 - 7 одиниць.
Також для визначення об’єму короткочасної пам’яті використовують
методику «Оперативна пам’ять».
Спочатку називається п’ять чисел. Задача тесту - запам'ятати їх, потім в
розумі скласти перше число з другим, а отриману суму записати, друге число
скласти з третім, суму записати, третє з четвертим, їх суму записати, і
четверте з п'ятим, знову записати суму.
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Рисунок 1.2 - Послідовність чисел та відповіді до тесту
Таким чином, у Вас має бути отримано і записано чотири суми. Час для
обчислень - 15 секунд. Після чого я називаю наступний ряд чисел. На
рисунку 2 зображено приклад послідоності чисел та відповідних сум до них.
[8]

1.5 Огляд методики використаної у мобільному додатку.

Тест Корсі був розроблений на початку 70-х років двадцятого
століття. Тест складався з поля на якому було розміщено дев’ять дерев’яних
блоків.

Експериментатор вказував на певну послідовність блоків, яку

учасник тесту мав в точності відтворити . Зазвичай експеримент починався
з двох блоків і поступово збільшувався до дев’яти. Після цього
підраховували число запам’ятованих послідовностей та число елементів
найдовшої послідовності.
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Рисунок 1.3 - Тест Корсі
Найвідоміша модифікація цього тесту відома під назвою «матриця
пам’яті». Вона складається з поля, розділеного певною кількістю комірок,
які відкриваються на певний короткий проміжок часу. Учаснику необхідно
запам’ятати ці комірки та відтворити їх в довільному порядку. Поступово
кількість

комірок

які

потрібно

запам’ятати

зростає,

тим

самим

ускладнюючи завдання. В кінці тесту підраховується кількість правильно
вказаних комірок.

Рисунок 1.4 - Матриця пам’яті
Корисність цього тесту полягає в швидкості проведення та миттєвого
отримання результату. На основі отриманого результату можна зробити
висновок про стан короткочасної та робочої пам’яті. [9].
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РОЗДІЛ 2 СКЛАДОВІ СИСТЕМИ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ ТА ПРИНЦИП ЇЇ
РЕАЛІЗАЦІЇ
2.1 Система нечіткої логіки
Нечітка логіка стала основою для перетворення невизначених і
неточних знань та міркувань людини в медичних і біомедичних інженерних
додатках.
Основи нечіткої логіки були закладені наприкінці 60-х років у працях
відомого американського математика Лотфі Заде. Соціальне замовлення на
дослідження подібного роду було викликано зростаючим незадоволенням
експертними системами. Хвалений "штучний інтелект", що легко справлявся
із задачами керування складними технічними комплексами, був безпорадним
при найпростіших висловленнях повсякденного життя, типу "Якщо
машиною перед тобою керує недосвідчений водій - тримайся від неї подалі".
Для

створення

дійсно

інтелектуальних

систем,

здатних

адекватно

взаємодіяти з людиною, необхідний був новий математичний апарат, що
переводить невиразні і неоднозначні життєві твердження в мову чітких і
формальних математичних формул.
Елементи теорії нечітких множин, правила імплікації та нечіткі
висловлювання формують систему нечіткого виведення (СНВ), систему
нечіткої логіки або нечітку модель. В ній можна виділити множину нечітких
правил, базу даних, яка містить описи функцій належності, механізм
виведення та агрегування, який формується правилами, представленими у
вигляді імплікації.
2.2 структура системи нечіткої логіки
Типова структура системи

нечіткої логіки

(або системи нечіткого

виведення) містить такі складові:
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фазифікатор, який перетворює фіксований вхідний вектор х у вектор
нечітких множин

, необхідних для нечіткого виведення;

Х

нечітка база знань, яка містить інформацію про залежність y = f(x) у
вигляді лінгвістичних правил «Якщо–То»;
функції

належності,

які

використовують

для

зображення

лінгвістичних термів у вигляді нечітких множин;
механізм нечіткого

виведення, який на основі правил

бази знань

визначає значення вихідної змінної у вигляді нечіткої множини

Y

, що

Мамдані,

він

відповідає нечітким значенням вхідної змінної;
дефазифікатор

(наприклад,

в

СНВ

на

основі

перетворює, вихідну нечітку множину в число).

Рисунок 2. 1. - Типова струкутра системи нечіткої логіки

2.3 Нечіткі моделі на основі баз правил
2.3.1 Компоненти нечітких моделей на основі баз правил
Нечіткі моделі на основі баз правил (БП) - RuleBased Fuzzy
Models/Systems - є найбільш загальним видом нечітких моделей, що
використовуються

для

опису,

аналізу

та

моделювання

складних

слабоформулюємих систем і процесів.
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Під нечіткої моделлю на основі БП будемо розуміти узгоджене безліч
окремих нечітких правил виду «ЯКЩО А, ТО В» (де А і В-передумова
(антецедент)

висновок (консеквент) даного правила у вигляді нечітких

висловлювань), призначене для визначення ступеня істинності висновків
нечітких правил, на основі передумов з певним ступенем істинності
відповідних правил.
Для побудови нечіткої моделі на основі БП необхідно задати такі
визначальні її компоненти:
1) спосіб (схему) нечіткого виведення висновків;
2) базу нечітких Равіль;
3) процедуру введення нечіткості (fuzzification);
4) процедуру агрегування (aggregation) ступеня істинності передумов по
кожному з нечітких правил;
5) процедуру активізації (activation) висновків кожного з нечітких правил;
6) процедуру акумулювання (accumulation) активізованих висновків всіх
нечітких правил для кожної вихідної змінної;
7) процедуру приведення до чіткості (defuzzification) для кожної
акумульованої вихідної змінної;
8) процедуру параметричної оптимізації кінцевої бази нечітких правил
[9].
В даний час запропоновано безліч (Понад 100) різновидів нечітких
моделей на основі БП з урахуванням різних комбінацій зазначених вище
компонентів.
Розглянемо кожен з цих компонентів, а також найбільш відомі нечіткі моделі
на основі БП.
2.3.2 Способи нечіткого виведення
В нечітких моделях на основі БП використовуються в основному
два способи нечіткого виведення висновків: прямий і зворотний.
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Прямий спосіб нечіткого виведення, або пряма нечітка ланцюжок
міркувань (fuzzy forward-chaining reasoning), базується на правилі виведення
нечіткий модус поненс фагу modus ponens), узагальнена схема якого включає
в себе наступні етапи.
Етап 1. Завдання нечіткої імплікації R: А В, визначальною нечітке
причинно-слідче

відношення

між

передумовою

(антецедентом)

А

і

висновком (Консеквентні) У, яке представляється у вигляді нечіткої
продукції:
ЯКЩО х = А, ТО у = В
де х - вхідна змінна, х X, де X - область визначення передумови
нечіткого правила; А - нечітка множина, певне на X, ФП А(х)[0, 1]; у вихідна змінна, у  Y, де Y - область визначення укладення; В - нечітка
множина, певне на Y с ФП В(y)[0, 1].
Операція нечіткої імплікації займає центральне місце в нечітких
моделях на основі БП, визначаючи причинно-слідче відношення між
передумовами і висновками правил. Існує велика кількість (кілька десятків)
різних варіантів цієї операції. Всіх їх можна розділити на три основні класи:
1. S-імплікації, які визначаються як

де S - оператор S-норми; NOT - оператор нечіткого доповнення на
інтервалі [0,1]. Основою операцій імплікації цього класу є булева
імплікація. Типовими прикладами S-імплікації можуть служити імплікації
Клині-Даенса і Лукашевича.
2. R-імплікації, утворені на основі порівняння з Т-нормою:

Ці операції імплікації засновані на формалізмі интуиционистской логіки.
Прикладами R-імплікації є імплікації Геделя і Гейнса.
3. Т-імплікації, які визначаються як
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де Т - оператор Т-норми. Хоча ці операції імплікації не задовольняють їх
загальноприйнятим властивостями, вони широко використовуються в цій
якості в різних додатках нечіткої логіки. Типовими прикладами Тімплікації є імплікації Мамдані і Ларсена [3].
2.3.3 створення бази нечітких правил
Для завдання бази нечітких правил необхідно вирішити такі питання:
- сформувати прості нечіткі висловлювання в передумовах і висновках
правил;
-

при

необхідності

сформувати

складові

нечіткі

висловлювання

в

передумовах і висновках правил;
- Вибрати тип нечітких правил;
- Поставити структуру бази нечітких правил;
- Оцінити і забезпечити повноту (достатність кількості нечітких правил), їх
несуперечливість і, по можливості, усунути кореляції між окремими
нечіткими правилами в базі.
Формування нечітких висловлювань в передумовах і висновках правил.
При формуванні простих нечітких висловлювань в передумовах і
висновках нечітких правил (наприклад, «х = А», «у = В» в правилах виду
(4.1)) необхідно задати ФП відповідних нечітких множин. Або експерту може
бути визначена наперед набір готових ФП, що покривають з базових множин
простору вхідних і вихідних змінних, або від нього буде вимагатися побудова
ФП [11].
Самі способи побудови ФП можна класифікувати на прямі і непрямі.
Прямі методи засновані на безпосередньому завданні експертом нечітких
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множин. Вони використовуються для вимірних понять або коли виділяються
їх полярні значення [12]. І випадку опитування і узгодження думок групи
експертів, як правило, застосовується прямий метод побудови ФП,
наближено рівних деякому нечіткому числу, а також метод наближених
інтервальних оцінок [13]. Непрямі методи визначення значень ФП
використовуються у випадках, коли немає вимірних властивостей. Вони
вживаються найчастіше. Розглянемо короткий опис основних непрямих
методів побудови ФП [14].
Методи парних порівнянь. Нехай X = {х} - безліч з n елементів.
Нечітка множина G множини X є сукупність пар виду [15].
S={G(x)/(x)}, xX,
де G(x) - ступінь належності елемента х до безлічі G. Для всіх елементів
безлічі G має виконуватися умова ∑G(xi)=1.
Ступінь

приналежності

елементів

до

безлічі

визначається

за

допомогою парних порівнянь. При цьому, наприклад, використовуються
оцінки, наведені в табл. 4.2. [16].
Оцінку елемента ?i в порівнянні з елементом xj з точки зору властивості
G позначимо через ?ij. Для узгодженості цих значень приймемо ?ij. = 1/ ?ji.
Оцінки ?ij. складають матрицю А. Власний вектор b=[b1 … bn]T матриці А
знаходиться з рівняння Аb = lb, де l - власне значення матриці А. Попередньо
обчислені значення, що становлять власний вектор б, приймаються в якості
міри приналежності елементів х до безлічі G:
G(xi) = bi,

i=1, …, n.

Так як завжди виконується рівність ?b = nb то знайдені значення тим
точніше, чим ближче lmax

? ?. Відхилення lmax

?? ? може служити мірою

узгодженості суджень експертів [17].
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Таблиця 2.1 - Оцінки парних порівнянь елементів
Методи на основі статистичних даних. Як ступеня приналежності
елемента х до безлічі G приймається оцінка частоти використання значення
терма, що задається нечіткою множиною, для характеристики елемента.
Ступінь приналежності деякого значення обчислюється як відношення
числа експериментів, в яких воно зустрічалося в певному інтервалі шкали, до
максимального для цього значення числа експериментів по всім інтервалам
за умови, що в кожен інтервал шкали потрапляє однакове число
експериментів . Отримані дані потім обробляються доя зменшення внесених
експериментом спотворень на основі використання властивостей ФП (один
максимум і гладкі, затухаючі до нуля фронти), а також правил нормування,
кусочно- лінійної апроксимації [18].
РОЗДІЛ 3 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
3.1 Мета та призначення

Мета розробки мобільного додатку є створення програмного продукту
для мобільних пристроїв, за допомогою якого здіснюється тестування
короткочасної пам’яті користувача та аналіз його результату. Додаток є
аналогом більш застарілих паперових варіантів даного тесту.
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Метою прикладної частини роботи є набуття знань при опрацюванні
відповідної літератури, аналіз якої проводиться для написання даного
програмного продукту та закріпити навички програмування та розробки ПО
та створення відповідної документації.
Додаток «Тест короткочасної пам’яті» призначений для тестування
короткочасної пам’яті, проведення аналізу результатів та виведення
кінцевого висновку про стан пам’яті учасника тесту.
3.2 Вимоги до програмного продукту
3.2.1 Вимоги до функціональних характеристик

ПП повинен забезпечувати можливість виконання перерахованих
нижче функцій:
1)
Проходження самого тесту;
2)
Обробка отриманих даних;
3)
Текстовий вивід результатів тесту.

3.2.2 Вимоги до забезпечення надійного функціонування ПП
Надійне (стійке) функціонування ПП має бути забезпечене виконанням
Замовником сукупності організаційно-технічних заходів, перелік яких
наведено нижче:
організацією безперебійного живлення технічних засобів;
використанням ліцензійного програмного забезпечення;
відсутністю сторонніх або шкідливих програм, що можуть
привести до непрацездатності даної програми.
-

ЛД21.2115.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на
подпрограммы

Лист

51

3.2.3 Час відновлення після відмови

Час відновлення після відмови, викликаного збоєм електроживлення
технічних засобів (іншими зовнішніми чинниками), не фатальним збоєм (не
крахом) операційної системи, не повинно перевищувати 10-ти хвилин за
умови дотримання умов експлуатації технічних і програмних засобів.
Час відновлення після відмови, викликаного несправністю технічних
засобів, фатальним збоєм (крахом) операційної системи, не повинно
перевищувати часу, необхідного для усунення несправностей технічних
засобів і переустановлення програмних засобів.
Відмови ПП унаслідок некоректних дій користувача при взаємодії з ПП
через інтерфейс неприпустимі. У ПП необхідна реалізація засобів захисту від
подання некоректного масиву даних.
3.2.4 Умови експлуатації

Кліматичні умови експлуатації, при яких повинні забезпечуватися
задані характеристики, повинні задовольняти вимогам, що пред’являються
до технічних засобів в частині умов їх експлуатації.
Мінімальна кількість персоналу, необхідного для забезпечення роботи
ПП, має становити не менше 2 штатних одиниць – особа що проводить
тестування(психолог чи лікар) і кінцевий користувач ПП. Вимоги до складу і
параметрів технічних засобів.

3.2.5 Вимоги до програмних засобів, які використовують ПП
Системні програмні засоби, що використовуються ПП, повинні бути
представлені ліцензійною версією Android 2.3 або більш новою версією.
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3.2.6 Вимоги до програмної документації

Склад програмної документації повинен включати в себе:
1) документацію етапу системного аналізу та
аналізу вимог
2) документацію етапу проектування:
3) документацію етапу кодування:
4) документацію етапу тестування
5) посібник користувача;
6) висновки по роботі.
7)
3.2.7 Стадії розробки

Розробка повинна бути проведена в шість стадій:
1)
системний аналіз та аналіз вимог;
2)
проектування;
3)
кодування;
4)
тестування і налагодження роботи ПП;
5)
розробка документації;
6)
оформлення розрахункової роботи.
3.2.8 Етапи розробки

На стадії системного аналізу та аналізу вимог повинно бути
сформоване технічне завдання, діаграма Ганта та мережевий графік, які
узгоджені та затверджені Заказником.
На стадії проектування повинні бути виконані перераховані нижче
етапи робіт:
1)
нев'язки;
2)
3)

розробка

Ієрархічної

структури

та

розрахунок

розробка ERD. SADT. DFD діаграм;
розробка блок-схем основної частини ПП та усіх її

допоміжних функцій;
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4)

розробка USE-CASE діаграми за допомогою мови

UML.
На стадії кодування повинні бути виконані перераховані нижче етапи
робіт:
1) реалізація спільного інтерфейсу ПП;
2) реалізація модулів ПП.
На стадії тестування і налагодження роботи ПП проводиться
випробування системи на наявність помилок, достовірність роботи всіх
підсистем і системи в цілому, оцінка простоти та інформативності
інтерфейсу користувача.
На стадії розробки документації повинні бути виконані перераховані
нижче етапи робіт:
1)
оформлення документації, яка перерахована на етапі
системного аналізу та аналізу вимог;
2)
оформлення усіх результатів діяльності (діаграм та схем)
на етапі проектування;
3)
оформлення результатів етапів кодування та тестування;
4)
оформлення посібника користувача.
3.2.9 Зміст робіт по етапах

На етапі системного аналізу та аналізу вимог повинні бути виконані
перераховані нижче роботи:
1)
постановка задачі;
2)
визначення та уточнення вимог до технічних засобів;
3)
визначення вимог до ПП;
4)
визначення стадій, етапів і термінів розробки ПП та документації
на неї;
5)
На

погодження та затвердження технічного завдання.
етапі проектування повинні бути виконані всі

завдання,

перераховані у відповідній частині пункту 7.2.
На етапі кодування ПП повинна бути виконана робота з програмування
(кодування) ПП.
На етапі тестування ПП повинна бути виконана робота з перевірки
достовірності отриманих у ПП результатів і по налагодженню ПП.
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На етапі розробки програмної документації повинна бути виконана
розробка

програмних

документів

відповідно

до

вимог

до

складу

документації.
На етапі оформлення документації з розробки ПП повинні бути
виконані перераховані нижче види робіт:
1)
зроблено висновки про розробку;
2)
здійснено оформлення розрахункової роботи.
3. 3 Вибір моделі життєвого циклу
3.3.1 Види моделей життєвого циклу
Каскадна модель (одноразовий прохід, водоспадна або класична
модель) має на увазі лінійну послідовність проходження стадій створення
інформаційної системи (рис.3.1). Іншими словами, перехід з однієї стадії на
наступну відбувається тільки після того, як буде повністю завершена робота
на поточному [19].
Дана модель застосовується при розробці інформаційних систем, для яких на
самому початку розробки можна досить точно і повно сформулювати всі
вимоги.

Рисунок 3.1 - Каскадна модель ЖЦ
Переваги моделі:
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· На кожній стадії формується закінчений набір проектної документації, який
відповідає критеріям повноти і узгодженості;
· Виконуються в чіткій послідовності стадії дозволяють впевнено планувати
терміни виконання робіт і відповідні ресурси (грошові, матеріальні і
людські).
Недоліки моделі:
· Реальний процес розробки інформаційної системи рідко повністю
вкладається в таку жорстку схему. Особливо це відноситься до розробки
нетипових і новаторських систем [20];
· Життєвий цикл заснований на точної формулюванні вихідних вимог до
інформаційної системи. Реально на початку проекту вимоги замовника
визначені лише частково;
· Основний недолік - результати розробки доступні замовнику тільки в кінці
проекту. У разі неточного викладу вимог або їх зміни протягом тривалого
періоду створення ІС замовник отримує систему, не задовольняє його
потребам.10
Інкрементна стратегія (англ. Increment - збільшення, прирощення) має
на увазі розробку інформаційної системи з лінійною послідовністю стадій,
але в кілька інкрементів (версій), т. Е. З запланованим поліпшенням продукту

Рисунок 3.2 - Інкрементна модель ЖЦ
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На початку роботи над проектом визначаються всі основні вимоги до
системи, після чого виконується її розробка у вигляді послідовності версій.
При цьому кожна версія є закінченим і працездатним продуктом. Перша
версія реалізує частину запланованих можливостей, наступна версія реалізує
додаткові можливості і т. Д., Поки не буде отримана повна система.
Дана модель життєвого циклу характерна при розробці складних і
комплексних систем, для яких є чітке бачення (як з боку замовника, так і з
боку розробника) того, що собою має представляти кінцевий результат
(інформаційна система).
Переваги і недоліки цієї стратегії такі ж, як і у класичної. Але на
відміну від класичної стратегії замовник може раніше побачити результати.
Уже за результатами розробки та впровадження першої версії він може
незначно

змінити

вимоги

до

розробки,

відмовитися

від

неї

або

запропонувати розробку більш досконалого продукту з укладенням нового
договору.11
Спіральна стратегія (еволюційна або итерационная модель, автор Баррі
Боем, 1988 г.) має на увазі розробку у вигляді послідовності версій, але на
початку проекту визначені не всі вимоги. Вимоги уточнюються в результаті
розробки версій (рис. 3.3).
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Рисунок 3.3 - Спіральна модель ЖЦ
Дана модель життєвого циклу характерна при розробці новаторських
(нетипових) систем. На початку роботи над проектом у замовника і
розробника немає чіткого бачення підсумкового продукту (вимоги не можуть
бути чітко визначені) або стовідсоткової впевненості в успішній реалізації
проекту (ризики дуже великі). У зв'язку з цим приймається рішення розробки
системи по частинах з можливістю зміни вимог або відмови від її
подальшого розвитку. Як видно з рис.3, розвиток проекту може бути
завершено не тільки після стадії впровадження, але і після стадії аналізу
ризику.
Переваги моделі:
· Дозволяє швидше показати користувачам системи працездатний продукт,
тим самим, активізуючи процес уточнення і доповнення вимог;
· Допускає зміну вимог при розробці інформаційної системи, що характерно
для більшості розробок, в тому числі і типових;
· Забезпечує більшу гнучкість в управлінні проектом;
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Недоліки моделі:
· Збільшується невизначеність у розробника в перспективах розвитку
проекту. Цей недолік випливає з попереднього гідності моделі;
· Ускладнені операції тимчасового і ресурсного планування всього проекту в
цілому.12
Серед розглянутих моделей життєвого циклу було обрано каскадну
модель, з огляду поставлених вимог та задач. Ця модель є зручною для
реалізації поставлених цілей, оскільки на реалізацію програмного продукту
відведено обмежений час та ресурси, проект відноситься до проектів
середнього маштабу. Також на початку створення було визначено основні
вимоги щодо робото. Отже каскадна модель ЖЦ найкраще підходить для
виконання поставлених цілей.
3.4 Вибір технології проектування та засобів розробки
Вибір мови програмування залежить від специфіки завдання. Оскільки
задачею є створення мобілного додатку на базі Android, то мовою розробки
було обрано Java, тому що усе прграмне забезпечення та застосування
спирається на реалізацію цієї мови. Також Базовим елементом операційної
системи Android є реалізація Dalvik віртуальної машини Java.
Java

— об'єктно-орієнтована мова програмування, випущена

компанією Sun Microsystems. Синтаксис мови багато в чому схожий на C та
C++. У офіційній реалізації Java-програми компілюються у байт-код, який
при виконанні інтерпретується віртуальною машиною для конкретної
платформи.13
Oracle надає компілятор Java та віртуальну машину Java, які
задовольняють специфікації Java Community Process, під ліцензією GNU
General Public License.
Мова значно запозичила синтаксис із C і C++. Зокрема, взято за основу
об'єктну модель С++, проте її модифіковано. Усунуто можливість появи

ЛД21.2115.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на
подпрограммы

Лист

51

деяких конфліктних ситуацій, що могли виникнути через помилки
програміста та полегшено сам процес розробки об'єктно-орієнтованих
програм. Ряд дій, які в С/C++ повинні здійснювати програмісти, доручено
віртуальній машині. Передусім Java розроблялась як платформо-незалежна
мова, тому вона має менше низькорівневих можливостей для роботи з
апаратним забезпеченням. За необхідності таких дій java дозволяє викликати
підпрограми, написані іншими мовами програмування.14

РОЗДІЛ 4 ПРОЕКТУВАННЯ
4.1 Контекстна діаграма IDEF0

Методологія IDEF0

функціонального моделювання

і

графічного

описання процесів, призначена для формалізації і опису бізнес-процесів.
Особливістю IDEF0 є її акцент на ієрархічне представлення об'єктів, що
значно полегшує розуміння предметної області. В IDEF0 розглядаються
логічні зв'язки між роботами, а не послідовність їх виконання в часі.
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Рисунок – 4.1. Контекстна діаграма IDEF0

4.2 Діаграма декомпозиції IDEF0

Діаграма першого рівня декомпозиції A0, а також всі наступні діаграми
декомпозиції, надають інтерфейсні обмеження (контекст) для дочірніх
діаграм. Крім того, модель вже має на меті і точкою зору. Це робить процес
подальшого проектування більш формалізованим. Мета моделювання
містить список питань, на які повинна відповідати модель. Коли ми можемо
по діаграмах, що становить модель, знайти відповіді на ці питання, мета
моделювання вважається досягнутою загальні витрати на виготовлення
моделі можна припиняти.15
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Рисунок - 4.2.1 Діаграма декомпозиції IDEF0
На рис.4.2.3 представлена декомпозиція пункту Проетування, що також
дозволяє детальніше зрозуміти структуру.

Рисунок - 3.2.3 Діаграма декомпозиції IDEF0 (проектування)
4.3 Методологія IDEF3
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Для опису логіки взаємодії інформаційних потоків більше підходить
IDEF3, звана також workflow diagramming, - методологія моделювання, що
використовує

графічний

опис

інформаційних

потоків,

взаємин

між

процесами обробки інформації та об'єктів, що є частиною цих процесів.

Рисунок - 3.3.1 Діаграма IDEF3 (тестування)
4.4 Методологія DFD
Діаграма потоків даних (англ. Data Flow Diagram) — модель
проектування, графічне представлення «потоків» даних в інформаційній
системі. Діаграма потоків даних також може використовуватись для
візуалізації процесів обробки даних (структурне проектування).
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Рисунок – 4.4.1. DFD Діаграма
4.5 Діаграма станів
Діаграма станів є графом, що складається з множини акторів,
прецедентів

(варіантів

використання)

обмежених

границею

системи

(прямокутник), асоціацій між акторами та прецедентами, відношень серед
прецедентів, та відношень узагальнення між акторами.[1] Діаграми
прецедентів відображають елементи моделі варіантів використання.
Суть даної діаграми полягає в наступному: проектована система
представляється у вигляді безлічі сутностей чи акторів, що взаємодіють із
системою за допомогою так званих варіантів використання. Варіант
використання (англ. use case) використовують для описання послуг, які
система надає актору. Іншими словами, кожен варіант використання визначає
деякий набір дій, який виконує система при діалозі з актором. При цьому
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нічого не говориться про те, яким чином буде реалізована взаємодія акторів
із системою.

Рисунок 4.5.1. Діаграма станів

4.6 Діаграми послідовності
Діаграма послідовності (англ. Sequence diagram) - діаграма, на якій для
деякого набору об'єктів на єдиній тимчасової осі показані життєвий цикл
(створення-діяльність-знищення) і взаємодія (відправка запитів і отримання
відповідей).
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Рисунок - 4.6.1. Діаграма послідовності
На діаграмі послідовності відображено основні послідовності дій
також показано відправка запитів і отримання відповідей.
Отже на етапі розробки програмного продукту було виконано усі
поставлені цілі та задачі. Було обрана середовище розробки, мову
програмування та модель життєвого циклу. Було спроектовано майбутній
проект та розроблено основні етапи реалізації.
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РОЗДІЛ 5 ТЕСТУВАННЯ ПРОГРАМИ
5.1 Тестування на різних пристроях
Тестування

програмного

забезпечення -

процес

технічного

дослідження, призначений для виявлення інформації про якість продукту
відносно контексту, в якому він має використовуватись. Техніка тестування
також включає як процес пошуку помилок або інших дефектів, так і
випробування програмних складових з метою оцінки. Може оцінюватись:
 відповідність

вимогам,

якими

керувалися

проектувальники

та

розробники
 правильна відповідь для усіх можливих вхідних даних
 виконання функцій за прийнятний час
 практичність
 сумісність з програмним забезпеченням та операційними системами
 відповідність задачам замовника.
Оскільки число можливих тестів навіть для нескладних програмних
компонент практично нескінченне, тому стратегія тестування полягає в тому,
щоб провести всі можливі тести з урахуванням наявного часу та ресурсів. Як
результат програмне забезпечення (ПЗ) тестується стандартним виконанням
програми з метою виявлення баґів (помилок або інших дефектів).
Тестування ПЗ може надавати об'єктивну, незалежну інформацію
про якість ПЗ, ризики відмови, як для користувачів так і для замовників.[1]
Тестування може проводитись, як тільки створено виконуваний код
(навіть частково завершено). Процес розробки зазвичай передбачає коли та
як буде відбуватися тестування. Наприклад, при поетапному процесі,
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більшість тестів відбувається після визначення системних вимог і тоді вони
реалізуються в тестових програмах. На противагу цьому, відповідно до
вимог гнучкої розробки ПЗ, програмування і тестування часто відбувається
одночасно.

Оскільки додаток розроблений під мобільну ОС Android, яка
використовується на різних пристроях з різною діагоналю екрана та
роздільною здатністю, є необхідним протестувати відображення основних
елементів на різних пристроях. Для цьго використаємо емулятор, який
влаштований в середовище розробки Android Studio.
Перевіримо відображення додатку на пристрої Nexus 4 з діагоналю 4
дюйми та роздільною здатністю 768х1280.

Рисунок - 5.1.1. Вигляд на Nexus 4
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Перевіримо відображення на пристрої Nexus s з діагоналю 4 дюйми та
роздільною здатністю 480х800. На рисунку 5.1.2 показоно відображення
головної сторінки додатку. На рисунку 5.1.2 і 5.1.3 показоно відображення
головної сторінки додатку та екрану проведення тесту.

Рисунок - 5.1.2. Вигляд на Nexus s
Як бачемо зображення та текст коректно відображається на даному
пристрої.
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Рисунок - 5.1.3. Вигляд на Nexus s

Перевіримо відображення на пристрої Sumsung Galaxy S III s з
діагоналю 4.8 дюйми та роздільною здатністю 1280 x 720. Перевіримо
відображення як головного екрану так і крану проведення тесту. На рисунку
5.1.4 і 5.1.5 показоно відображення головної сторінки додатку та екрану
проведення тесту.
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Рисунок - 5.1.4. Вигляд на Sumsung Galaxy S III

Рисунок - 5.1.5. Вигляд на Sumsung Galaxy S III

Додаток передбачає роботу тільки у портретному режимі, тому при
виборі режиму авто-переворот, відображення має залишатися у портретному
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режимі. Також було проведено тестування всіх режимів складності, від
простого до складного та перевірку правильності збереження результату.
Висновки до розділу
Отже тестування програми прошло успішно, усі елементи інтерфейсу
працють відповідно до назначення. Був проведений процес пошуку
помилок та дефектів. Додаток відповідає усім вимогам які були
визначенні перед розробкою.
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РОЗДІЛ 6 ІНСТРУКЦІЯ РОБОТИ КОРИСТУВАЧА З СИСТЕМОЮ
6.1 Встановлення додатку на мобільний пристрій
Щоб встановити мобільний додаток «тест короткочасної памяті»,
необхідно завантажити memo.apk на мобыльний пристрій, натиснути на
іконку додатку та керуючись підсказками ОС встановити додаток.
6.2 Інструкція користувача
Керівництво користувача (англ. User guide або user manual),
керівництво по експлуатації, керівництво оператора - документ, призначення
якого - надати людям допомогу в використанні деякої системи. Документ
входить до складу технічної документації на систему і, як правило, готується
технічним письменником.
Більшість посібників користувача крім текстових описів містить
зображення. У разі програмного забезпечення, в керівництво зазвичай
включаються знімки екрану, при описі апаратури - прості і зрозумілі
малюнки або фотографії. Використовується стиль і мову, доступний
передбачуваної аудиторії, використання жаргону скорочується до мінімуму
або докладно пояснюється.
Після відкритя програми користувач потрапляє на головний екран, де є
три варінти вибору. В залежності від того, який режим вибрав користувач,
відкривається відповідне вікно. На рисунку 6.2.1 зображена головна сторінка
додатку.
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Рисунок 6.2.1 Головна сторінка додатку
При натиску на опцію «Пройти Тест», відкривається головне поле
тесту, на якому зображена пуста матриця, на якому будуть з’являтися
кольорові блоки, які потрібно запам’ятати, а після того як вони зникнуть
відтворити.

Рисунок 6.2.2 - Робоча область тесту
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У правому верхньому куті ведеться рахунок правильних відповідей.
Після кожної правильно вгаданої послідовності, рахунок збільшується
відповідно до кількості правильних блокі. Поряд з вікном «Рахунок»,
розташовано вікно «Максимум», в якому зберігається максимальний
результат користувача за увесь час.
Тест триває доти, доки користувач не помилиться, після чого,
з’являється відповідне вікно з повідомленням про завершення тесту.

Рисунок 6.2.3 – Діалогове вікно з результатом
Після цього користувач може вибрати один з варіантів: пройти тест ще
раз, чи завершити поточний тест.
У упції «Результати», збірігаються усі сесії і результати користувача.
При виборі цієї опції відкриважться вікно, як зображено на рис.
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Рисунок 6.2.4 – Збережені результати попередніх тестів
У результатах зберігаються, числовий результат тесту, дата та рівень
складності.
У варінті вибору «Налаштування » можна вибрати деякі налаштування
додатку.

Рисунок 6.2.5 – Екран налаштування додатку
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Можна змінити рівень складності та при бажані відключити гучність та
супроводжуючі звуки.
Висновки до розділу
У розділі було розглянуто основні елементи інтерфейсу та описано
роботу прграми поетапно. Вказані основні можливості програми та
розяснено роботу кожного з блоку інтерфейсу.
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РОЗДІЛ 7 ОХОРОНА ПРАЦІ
Вступ
В ході написання дипломної роботи за темою «Мобільний додаток для
аналізу результатів психологічного
тестування короткочасної пам'яті на платформі Android» розроблено
програмний продукт (ПП). У цьому розділі розглянуто експлуатацію ПП.
7.1 Загальна характеристика приміщення для тестування пацієнта
Схема кабінету

для проведення тесту представлена на рисунку 1.

Параметри та основні елементи кабінету відображенні в таблиці 2.1.
Таблиця 7.1 – Характеристика приміщення
Назва
Характеристики приміщення:
Розміри
Кількість працюючих
Площа
Об'єм приміщення

Характеристики

№

Сухе, не запилене
5000мм×5000мм×3000мм
2 людини
5м×5м = 25 м2
25 м 2 × 3 м = 75 м3

Таблиця 7.2 – Характеристика обладнання
Комп’ютер Lenovo C50-30

Екран 23" (1920x1080) LED / Intel Celeron 3205U 1
(1.5 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 500 ГБ / Intel HD

Кондиціонер
SAMSUNG AQ12UGF

Graphics / DVD+/-RW / LAN / Wi-Fi / Bluetooth
Тип: спліт-система. Тип установки внутрішнього 2
блоку:

настінний.

Рекомендована

площа

приміщення: 25 м2. Тип компресора: звичайний.
Охолодження: 2,8 кВт. Теплопродуктивність: 2,9
кВт. Споживана потужність обігрів / охолодження:
0,803 / 0,855 кВт. Габарити внутрішнього блоку:
Принтер HP LaserJet P1102

28,5х82х19 см.
Технологія друку - лазерний друк (ч / б), 3
максимальне зображення принтера / МФУ - До 600
х 600 точок на дюйм (ефективний 1200 крапок на
дюйм з технологією HP FastRes 1200), потужність 360 Вт, розміри - 349 х 238 х 196 мм
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Мобільний телефон Samsung Екран
Galaxy S III I9300

4.8

"(1280x720

HD

Super

AMOLED, 4

сенсорний) / моноблок / процесор 1.4 ГГц / камера
8 Мп / Bluetooth 4.0 / Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / RAM
1 ГБ / 16 ГБ вбудованої пам'яті + підтримка
microSD / роз'єм 3.5 мм / 3G / GPS / GLONASS /
OC Android 4.1.2 (Jelly Bean) / 136.6 x 70.6 x 8.6 мм,
133 г / синій

Характеристика оснащення представлена в таблиці 2.3
Таблиця 7.3 – Характеристика оснащення
Робочий стіл

1200мм×600мм×750мм

1

Стілець

500мм×540мм×470мм

2

Шафа

1200мм×400мм×2000мм

3

Настільна лампа

Люмінесцентна, потужність 11 Вт

4

8 освітлювальних ламп

4

люмінесцентні

світильника,

тип

ПРА: 5

електромагнітний, потужність 72 Вт
радіатор

KORADO 22-K, 500ммx1200мм, тепловіддача 2444 6
Вт

Оскільки тест проводиться на мобільному телефоні він має відповідати
певним технічним характеристикам наведених у таблиці 2.4
Таблиця 7.4 – характеристика пристрою для тестування
Операційна система
Мінімальна діагональ (дюйми)
Мінімальна роздільна здатність
Тип екрану

Android (від 4.0 і вище)
4
380х800
сенсорний
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Рисунок 7. 1- План приміщення
1 - комп’ютер, 2 –принтер, 3 – мобільний телефон, 4 – радіатор, 5 –
кондиціонер, 6 – робоче крісло, 7 – шафа, 8 – вікно, 9 – двері, 10 – стіл, 11 –
диван, 12 – стілець, 13- кімнатна рослина.
Порівняння реальних даних з нормативними вказано в таблиці 2.4
Таблиця 7.4 - Порівняння реальних даних з нормативними
Характеристика
Площа на одного працюючого, м2
Об’єм на одного працюючого, м3

Нормативне значення
не менше 6 м2
20 м3

Розміри дверей, м

1000мм×2100мм

Розміри вікон, м
Висота приміщення, м

1200мм×2000мм
2,7 м

Реальне значення
12,5 м2
37,5 м3
1300мм×2300м
м
1400мм х 2000мм
3м

Реальні значення площі та об’єму на одне робоче місце відповідають
нормі. Заходів нормалізації не потрібно.

ЛД21.2115.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на
подпрограммы

Лист

51

7.2 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
Небезпечні та шкідливі виробничі чинники відповідно до ГОСТ
12.0.003-74 [№] за природою дії поділяються на 4 групи, що вказані в таблиці
3.1.
Таблиця 7.3.1 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори
Фізичні
Мікроклімат,

освітлення,

Хімічні

Біологічні

шум, відсутні

відсутні

Психофізіологічні
Розумове

електронебезпека,пожежонебезпек

перенапруження,

монотонність праці

7.3.1. Мікроклімат
Рoбoта, що виконується в даному приміщенні, відноситься дo категoрії
легка Іа. В таблиці 4 наведені основні джерела порушення нормального
мікроклімату та їх наслідки.
Таблиця 7.3.2 – Джерела та наслідки
Джерела
Lenovo C50-30
Швидкість повітря
Сoнячна радіація в світлий час дoби
Зовнішня підвищена вологість
Пряцівники

Наслідки
Джерело надлишкового тепла
Протяги
Зoвнішнє джерелo надлишкoвoгo тепла
Підвищення вологості в приміщенні
Джерело надлишкового тепла та вологості

Стан приміщення та заходи нормалізації вказані в таблицях 3.3 та 3.4
відповідно.
Таблиця 7.3.3 – Нормальні та реальні параметри мікроклімату
Температура повітря,

Період

0

С

року

Відносна вологість, %

Швидкість руху, м/с

Нoрм. зн.

Реал.зн.

Нoрм.зн.

Реал.зн.

Нoрм.зн.

Реал.зн.

період

22 - 24

22-25

60 - 40

55

0,1

0,1

року
Теплий

23 - 25

22-25

60 - 40

45

0,1

0,1

Холодний
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період
року

Значення

параметрів

температури

у рoбoчoму

приміщенні

не

перевищують нормативних значень, щo рoзглядаються згіднo ДСН 3.3.6.04299[№]. В даному приміщенні показники мікроклімату не виходять за межі
норми, виконано заходи і засоби для нормалізації параметрів мікроклімату.
Таблиця 7.3.4 – Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату
Вид заходу
Техн.зах

У техн. обладнанні
У прим.

оди

Засоби подолання небезпеки
Куллер охолодження (DC05V) в комп’ютері

У х. п. р.

Опалення (радіатор)

У т. п. р.

Природна вентиляція
Організовувати щоденне вологе прибирання

Організаційні заходи

приміщення, інструктаж з ТБ.

7.3.2 Освітлення
У даному приміщені проводяться роботи з проведення тесту для
аналізу пам’яті. Працюємо з об’єктами, які знаходяться на екрані монітору та
екрані мобільного телефону. В таблиці 3.5 показані джерела
небезпеки та наслідки.
Таблиця 7.3.5 – Джерела та наслідки
Джерела
Сонячне світло;
Монітори стаціонарних

Наслідки
Порушення зору людини;
Зниження рівня працездатності

комп’ютерів;
Люмінесцентні лампи;
Телефон;

Точність зорової роботи телефону представлена в таблиці 3.5.1
Характеристика
Фон
Розмір
Точність зорової робти

Телефон
Світлий
1 пк (0,26 мм)
Висока

Комп’ютер
Світло-сірий
8 – 12 пк (4 – 6 мм)
Середня
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Норми освітленності указані у табл. 7.3.6.
Таблиця 7.3.6
Розряд

Підрозряд

Контраст

зорової

зорової

об’єкту

роботи

роботи

II

г

Великий

Фон

Штучне

Коеф.

освітлення, природного

Світлий

лк

освітлення,

300

%
1.5

Таблиця 7.3.8 містить виконані заходи і засоби для нормалізації
параметрів освітлення.
Таблиця 7.3.8
Технічні
В технологічному відсутні
обладнанні
В приміщенні

Склопакет в металопластикових вікнах двокамерний (40%).
Штучне

освітлення

забезпечується

за

допомогою

двох

світильників з люмінесцентними лампами серії ЛПО-01, типу
люмінесцентних ламп білого світла ЛБ 40, форма розсіювача –
прямокутна, кількість ламп – 4, потужністю 40 Вт, які розміщені
Організаційні

на висоті 3 м від підлоги
Чистка вікон (70%) та світильників (30%)

ЗІЗ

відсутні

В даному приміщені освітлення є суміщеним. Природне освітлення –
бокове (однобічне), що здійснюється через світлові отвори (вікна) в
зовнішній стіні. Воно забезпечується одним вікном, що виходить на схід,
розміром 1,4 м × 2 м.
7.3.3 Шум
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Джерела шуму: комп’ютер, зовнішній шум. Шум у кабінеті є
постійним. Джерела шуму та наслідки впливу наведені в таблиці 3.9.
Таблиця 7.3.9 – Джерела та наслідки
Джерело
Коммп’ютер
Кондиціонер
Принтер
Зовнішній шум

-

Наслідки
Пригнічення ЦНС, емоційна напруженість працівника, що
може призвести до помилки в роботі, зниження рівня
працездатності, втомлюваність

Інформація та заходи вказані в таблицях 7.3.10 та 7.3.11.
Таблиця 7.3.10 – Реальні та нормативні значення для звуку та шуму
Обладнання
Комп’ютер Lenovo C50-30

Реальні значення
40 дБА

Зовнішній шум

40 дБА

Принтер

50 дБА (не регулярний)

Кондиціонер

30 дБА (не регулярний)

Нормативні значення

60 дБА

Рівень звуку у приміщенні не перевищує встановлені норми за ДСН
3.3.6.037-99 [№]. за рахунок заходів перерахованих в таблиці 3.11
Таблиця 3.11 – Заходи безпеки
Вид заходу
Технічні
заходи

У техн. обл.
У приміщенні

Засоби подолання небезпеки
Куллер в комп’ютері, Звукопоглинаючі корпуси.
Встановити металопластикові вікна, облицювання внутрішніх

Організаційні заходи

поверхонь приміщення звукоізоляційним матеріалом.
Проведення планово-попереджувальних оглядів та ремонтів

ЗІЗ

Непередбачені

7.3.4 Випромінювання та статична електрика
У даному розділі наведено джерела небезпечних випромінювань та
наслідки для працівника при тривалому впливі (табл. 7.3.12).
Таблиця 7.3.12– Джерела випромінювань та статичної електрики
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Джерело небезпеки
Електромагнітне

Наслідок

випромінювання

від Болі у голові, сповільнення пульсу

комп’ютера
Статична

електрика

внаслідок Порушення

поляризації металевих частин техніки

ЦНС,

нагрівання

шкірного

покрову, мимовільне скорочення м’язів

Шляхи уникнення можливих небезпек наведено в таблиці 14.
Таблиця 3.13 – Заходи для уникнення небезпек
Заходи
в обл.
Технічні
в прим.
Організаційні
ЗІЗ

Реалізація
Встановлення захисних плівок на монітор.
Захист металізованими шторами
Проведення перерв з деяким інтервалом часу. Інтструктажі.
Не передбачено

7.3.5 Електронебезпека
За ступенем небезпеки ураженням електричним струмом дане
приміщення відноситься до приміщень з підвищеної небезпеки. Джерела
небезпеки наведені в таблиці 3.14.
Таблиця 3.14 – Джерела та наслідки
Джерело небезпеки
Відсутність заземлення
Пошкоджені розетки, ізоляції

Наслідок
Ураження струмом, опіки, механічні ушкодження;
інші електротравми, що можуть мати летальні
наслідки.

Споживачами електроенергії є комп’ютер, кондиціонер, джерела
освітлення (таблиця 3.15).
Таблиця 3.15 – Параметри споживачів напруги
Споживча

Найменування
електроприладу
Lenovo C50-30

Робочі умови застосування

потужність,

Вт/год
Мережа змінного струму напруги 220±20 400
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SAMSUNG AQ12UGF

В частоти 50 Гц, граничне відхилення
частоти живильної мережі ±0,5 Гц

Джерела освітлення

800
160

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

до

категорії

приміщення

використовуються

міри

електробезпеки, що вказані в таблиці 3.16 .
Таблиця 3.16 – Заходи і засоби захисту від ураження електричного струму
Заходи
в обл.
Технічні
в прим.

Реалізація
Своєчасна заміна будь-яких деталей техніки, що вийшли з ладу чи
пошкоджені
Пристрої захисного відключення мережі з часом спрацьовування
не більше 0,05с марки ВА 04-36.
Перевірка електричних апаратів за допомогою мегомметра не
менше одного разу на рік. Малі напруги, захисне розділення

Організаційні

мереж, профілактика пошкодження ізоляції, розміщення
неізольованих струмоведучих елементів на недоступній висоті 2,5
м від підлоги, захисне заземлення, захисне відключення.
Інструктажі з правил електробезпеки
відстутні

ЗІЗ

7.3.6 Пожежна безпека
Джерело пожежної небезпеки: дерев’яний стіл, крісло, комп’ютер, джерела
світла (таблиця 3.17). В приміщенні наявні тверді і волокнисті речовини:
дерево, пластмаси, речовини та матеріали, які здатні горіти.
Таблиця 3.17 – Джерела та наслідки
Джерело небезпеки
Несправності

Небезпечний фактор
Коротке замикання або

електропроводки, розеток
Щільність проводки
Загоряння будівлі

пробій ізоляції
Oплавлення ізоляції

внаслідок зовнішніх
впливів
Недотримання заходів

Наслідок
Виникнення пожежі, яка
спричинить травматизм

Виникнення пожежі чи працівників; завдасть негативного
впливу ЦНС, серцево-судинній,
вибуху
Загоряння матеріалів,

дихальній системам, можливі
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пожежної безпеки

устаткування

летальні випадки. Також
знищення цінного устаткування,

Матеріали і речовини,

Загоряння матеріалів

схильні до займання

матеріалів

У приміщенні є займисті речовини: волокнисті (папір), тверді (дерево),
пластикові, тому дане приміщення відноситься до категорії В,
пожежонебезпечної зони класу П-ІІа. Джерелом займання може бути коротке
замикання та несправність електромережі.
В таблиці 3.18 наведено характеристику пожежної небезпеки приміщення.
Таблиця 3.18– Характеристика пожежної небезпеки
Категорія пожежної небезпеки приміщення

В (пожежонебезпечне)

Клас пожежонебезпечної зони

Клас ІІ-ІІа

Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85 [№], шляхи
евакуації людей при пожежі для даного приміщення відповідають
встановленим нормам.
Заходи необхідні для пожежної безпеки при роботі вказані в таблиці
3.19.
Таблиця 3.19 - Заходи безпеки
Заходи
в обл.
Технічні

в прим.

Реалізація
Обладнання найбільш стійке до пошкоджень.
Автоматичні засоби гасіння пожеж «Галеон» та сигналізації, що
забезпечують сповіщання про початок пожежі. Використання
вуглекислотних вогнегасників ВВ2.
Плановий огляд усього обладнання, вчасне виявлення і усування

Організаційні

ЗІЗ

несправності. Плановий інструктаж з техніки безпеки та евакуації.
Безпечнерозташування елементів електронних схем один від
одного (дроти,кабелі)
Протигази, респіратори та маски, захисний одяг.

ЛД21.2115.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на
подпрограммы

Лист

51

Висновки до розділу
У цій частині дипломної роботи були розглянуті норми та заходи з
охорони праці й техніки безпеки в навчальному кабінеті. Створені умови
забезпечують комфортну роботу. На підставі вивченої літератури з даної
проблеми, були зазначені оптимальні умови мікроклімату, оптимального
освітлення, рівня шуму.
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Загальний висновок
Дана дипломна робота присвячена розробці мобільного додатку на
платформі Android для тестування короткочасної пам’яті людини.
Метою

роботи

було

реалізація

системи

оцінки

результатів

психологічного тестування короткочасної пам’яті людини у вигляді системи
нечіткої логіки.
Мета досягнута у повному обсязі, було створений додаток для
мобільних

пристроїв

на

ОС

Android,

для

проведення

тестування

короткочасної пам’яті та було реалізовано систему оцінки результатів у
вигляді системи нечіткої логіки.
Для досягнення поставленої мети були виконані всі такі задачі:
1. Розглянуто складові системи нечіткої логіки та принцип її
реалізації
2. Розглянуто алгоритми нечiткого виведення
3. Розроблено

програмне

забезпечення

оцінки

результатів

психологічного тестування короткочасної пам'яті (за тестом
«Матриця пам’яті») у вигляді системи нечіткої логіки
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Додаток А – модуль програми
public class GameActivity extends Activity implements
PatternView.OnMoveListener {
private static SimpleDateFormat DATE_FORMATTER = new
SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss");
private static final int MIN_ROW = 4;
private static final int MIN_COLUMN = 4;
private static final int MAX_ROW = 5;
private static final int MAX_COLUMN = 5;
private static final long NEXT_GAME_DELAY_TIME = 500;
private ViewFlipper viewFlipper;
private PatternView patternView;
private PatternGrid patternGrid;
private ScoreBoxView currentScoreBoxView;
private ScoreBoxView bestScoreBoxView;
private TextView moveCountTextView;
private int row = MIN_ROW;
private int column = MIN_COLUMN;
private int num = 1;
private int currentGameScore = 0;

ЛД21.2115.1300.1732.ПЗ
Змін. Лист

..

№ докум. Підпис Дата

Рисунок 48 - Разбиение задачи
оптимального выравнивания на
подпрограммы

Лист

51

private Generatable nthGenerator;

private Random random;
private SoundManager soundManager;
private Vibrator vibrator;
private HighScoreDataSource highScoreDataSource;
private long showPatternTime = 2000;
private AnimationSet slideInAnimation;
private long timerCount = 0;
private CountDownTimer nextGameTimer;
private CountDownTimer removePatternTimer;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.game);
vibrator = (Vibrator)
getSystemService(VIBRATOR_SERVICE);
soundManager = new SoundManager(this);
highScoreDataSource = new HighScoreManager(this);
viewFlipper = (ViewFlipper)
findViewById(R.id.game_$_viewflipper);
TextView newGameTextView = (TextView)
findViewById(R.id.game_$_textview_newgame);
newGameTextView.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
viewFlipper.setDisplayedChild(1);
restart();
}
});
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TextView settingsTextView = (TextView)
findViewById(R.id.game_$_textview_settings);
settingsTextView.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
launchActivity(SettingsActivity.class);
}
});
TextView highScoreTextView = (TextView)
findViewById(R.id.game_$_textview_highscore);
highScoreTextView.setOnClickListener(new
View.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(View v) {
launchActivity(HighScoreActivity.class);
}
});
currentScoreBoxView = (ScoreBoxView)
findViewById(R.id.game_$_scoreboxview_current);
bestScoreBoxView = (ScoreBoxView)
findViewById(R.id.game_$_scoreboxview_best);
moveCountTextView = (TextView)
findViewById(R.id.game_$_textview_move_count);
patternView = (PatternView)
findViewById(R.id.game_$_pattern_view);
patternView.setOnMoveListener(this);
random = new Random();
nthGenerator = new NthRandomGenerator();
slideInAnimation =
buildAnimation(patternView.getRootView());
}
@Override
protected void onResume() {
super.onResume();
if (GameSettings.isSoundEnabled()) {
soundManager.turnOn();
} else {
soundManager.turnOff();
}
bestScoreBoxView.setScore(GameSettings.getBestScore());
bestScoreBoxView.invalidate();
showPatternTime =
GameSettings.getDifficulty().delayTime;
}
private AnimationSet buildAnimation(View view) {
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Animation translateAnimation = new
TranslateAnimation(Animation.ABSOLUTE, view.getWidth(),
Animation.ABSOLUTE, 0, Animation.ABSOLUTE, view.getHeight(),
Animation.ABSOLUTE, 0);
translateAnimation.setDuration(500);
Animation scaleAnimation = new ScaleAnimation(0.0f,
1.0f, 0.0f, 1.0f);
scaleAnimation.setDuration(500);
scaleAnimation.setFillBefore(false);
AnimationSet animSet = new AnimationSet(false);
animSet.addAnimation(translateAnimation);
animSet.addAnimation(scaleAnimation);
return animSet;
}
private void launchActivity(Class<?> clazz) {
startActivity(new Intent(this, clazz));
}
private void restart() {
row = MIN_ROW;
column = MIN_COLUMN;
num = 1;
currentGameScore = 0;
timerCount = 0;
currentScoreBoxView.setScore(currentGameScore);
startNewGame(row, column, num);
}
private void startNewGame(int row, int column, int num) {
patternView.setActiveCell(-1, -1, MoveState.NEUTRAL);
patternGrid = new PatternGrid(row, column);
NthRandomGenerator r = (NthRandomGenerator)
nthGenerator;
r.setNumberOfBlocks(num);
patternGrid.generate(nthGenerator);
patternView.setPatternGrid(patternGrid);
patternView.setTouchable(false);
patternView.setShowPattern(true);
patternView.invalidate();
removePatternTimer = new RemovePatternTimer();
removePatternTimer.start();
moveCountTextView.setText(patternGrid.countRemoval() + "
of " + patternGrid.getMarkedCount());
}
private int nextRow() {
row++;
if (row > MAX_ROW) {
row = MAX_ROW;
}
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return row;
}
private int nextColumn() {
column++;
if (column > MAX_COLUMN) {
column = MAX_COLUMN;
}
return column;
}
private int nextNum() {
num++;
return num;
}
private void cancelTimer(CountDownTimer timer) {
if (timer != null) {
timer.cancel();
}
}
@Override
public void onBackPressed() {
if (viewFlipper.getDisplayedChild() == 1) {
cancelTimer(nextGameTimer);
cancelTimer(removePatternTimer);
viewFlipper.setDisplayedChild(0);
} else {
super.onBackPressed();
}
}
public void showGameOverDialog(int score) {
if (currentGameScore > bestScoreBoxView.getScore()) {
bestScoreBoxView.setScore(currentGameScore);
GameSettings.persistBestScore(bestScoreBoxView.getScore());
}
if (currentGameScore > 0) {
highScoreDataSource.insertNewScore(currentGameScore,
GameSettings.getDifficulty());
Date now = new Date();
GameSettings.persistNewestScoreDate(DATE_FORMATTER.format(now));
}
if (currentGameScore > 0 & currentGameScore <15 ) {
final GameDialog d = new GameDialog(this, "Тест
завершено! Ваш результат " + score +" нище норми. Пропонуємо
пройти тест ще раз" + ". Пройти ще раз?", "Завершити", "Пройти
ще раз");
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d.setOnGameDialogClickListener(new
GameDialog.OnGameDialogClickListener() {
@Override
public void onLeftClick() {
d.dismiss();
}
@Override
public void onRightClick() {
d.dismiss();
restart();
}
});
d.show();
} else if (currentGameScore >= 15 & currentGameScore <
36 ) {
final GameDialog d = new GameDialog(this, "Тест
завершено! Ваш результат " + score + "відповідає нормі" + ".
Пройти ще раз?", "Завершити", "Пройти ще раз");
d.setOnGameDialogClickListener(new
GameDialog.OnGameDialogClickListener() {
@Override
public void onLeftClick() {
d.dismiss();
}
@Override
public void onRightClick() {
d.dismiss();
restart();
}
});
d.show();
} else if (currentGameScore >= 36 ) {
final GameDialog d = new GameDialog(this, "Тест
завершено! Ваш результат " + score + " Вище за середній
результа" + ". Пройти ще раз?", "Завершити", "Пройти ще раз");
d.setOnGameDialogClickListener(new
GameDialog.OnGameDialogClickListener() {
@Override
public void onLeftClick() {
d.dismiss();
}
@Override
public void onRightClick() {
d.dismiss();
restart();
}
});
d.show();
}
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}
@Override
public void onMove(Cell cell) {
patternGrid.removeMark(cell.r, cell.c);
if (patternGrid.countRemoval() ==
patternGrid.getMarkedCount()) {
patternView.setActiveCell(cell.r, cell.c,
MoveState.WON);
patternView.setTouchable(false);
int score = patternGrid.getScore();
currentScoreBoxView.addScore(score);
currentGameScore += score;
goToNextGame();
soundManager.playWinSound();
} else if (patternGrid.isMarked(cell.r, cell.c) ==
false) {
patternView.setActiveCell(cell.r, cell.c,
MoveState.LOST);
patternView.setTouchable(false);
patternView.setShowPattern(true);
patternView.invalidate();
num--;
//
showGameOverDialog(currentGameScore);
soundManager.playLoseSound();
vibrator.vibrate(500);
goToNextGame();
} else {
soundManager.playMoveSound();
}
int remaining = patternGrid.getMarkedCount() patternGrid.countRemoval();
if (remaining > 0) {
moveCountTextView.setText(patternGrid.countRemoval()
+ " of " + patternGrid.getMarkedCount());
} else {
moveCountTextView.setText("Yay! no more");
}
patternView.invalidate();
}
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private void goToNextGame() {
nextGameTimer = new NextGameTimer();
nextGameTimer.start();
}
private class RemovePatternTimer extends CountDownTimer {
public RemovePatternTimer() {
super(showPatternTime, 1000);
}
@Override
public void onFinish() {
patternView.setShowPattern(false);
patternView.setTouchable(true);
patternView.invalidate();
}
@Override
public void onTick(long untilFinish) {
}
}
private class NextGameTimer extends CountDownTimer {
public NextGameTimer() {
super(NEXT_GAME_DELAY_TIME, 1000);
}
@Override
public void onFinish() {
patternView.startAnimation(slideInAnimation);
startNewGame(nextRow(), nextColumn(), nextNum());
}
@Override
public void onTick(long untilFinish) {
}
}
}
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