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ABSTRACT

The goal of this work is to develop a program for joint work with x-ray
photo that is designed for searching patologies.
There are possibilities to add, update, delete and download information on
reviewed and analyzed programs data.
The volume of the explanatory note:
Number of illustrations: 27
Number of tables: 16
Number of items on a list of bibliographic references:
The key words:
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ВСТУП

Актуальність

В даний час діагностика виконує важливу роль у ідентифікації
патології. Сьогодні провідні медичні компанії інвестують колосальні гроші
на розвиток, автоматизацію та удосконалення процедури діагностики.
Важливою віхою в становленні і розвитку діагностики стала
можливість долучити до процесу машину. Вона взмозі виконати такі
різновиди робіт, як складання та збереження амбулаторних карток пацієнтів,
попереднє анкетування, тощо.
Перенесення монотонної та механічної роботи на плечі машин основна задача великої частини програмістів, які не тільки працюють в сфері
медицини, а й в усіх сферах життєдіяльності.

Новизна

Новизна роботи полягає у тому, що реалізований програмний продукт
дає можливість отримати діагноз захворювань зубів без наявності
стоматолога-спеціаліста.

Перспективність або практична значимість
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Розробка нових методів комп’ютерної діагностики дозволить частково
вирішити головну проблему даного напрямку, що пов`язана з безглуздими
чергами в стоматологічних поліклініках, зменшення часу роботи, яке
можливо використати більш корисніше.

Мета роботи

Створення програмного продукту для діагностики захворювань зубів.
Об'єктом дослідження є знімки рентгену зубів.
Предметом дослідження є алгоритми фільтрації, алгоритм Кенні
(оператор виділення границь зображення) та методи логічної обробки
результатів фільтрації, СУБД.
У відповідності до мети роботи були поставлені наступні задачі:
1) Створити алгоритм, який визначає патологію
2) Створити зручний інтерфейс
3) Створити БД пацієнтів
4) Занести результати до БД

ЛД11.11.1300.1118.ПЗ
Змін Лист № докум. Підпис Дата

Лист
10

РОЗДІЛ 1 ОСНОВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЗУБІВ

1.1 Загальне поняття
Зубні хвороби — захворювання зубів і прилеглих до них тканин.
Вивчення 3убних хвороб і розроблення методів їх профілактики та лікування
є одним з розділів стоматології. Розрізняють хвороби твердих тканин зуба
(емалі, дентину і цементу) — флюороз, гіпоплазія, карієс, м'яких (пульпи) —
пульпіт та тканин, що оточують зуб (ясен, альвеол),— папіліт, гінгівіт,
піорея альвеолярна (пародонтоз). Хворобливий процес з прилеглих до зуба
тканин іноді поширюється на кістки щелеп—виникають періостит,
остеомієліт. Серед зубних хвороб центральне місце посідають карієс і
пародонтоз. Вони майже в 100% випадків є причиною втрати зубів.
Мікрофлора карієсних зубів являє собою вогнище постійної інтоксикації та
сенсибілізації усього організму. Карієс, періодонтит, пародонтоз часто
спричинюють ураження серцево-судинної системи, шлунково-кишкового
тракту, нирок. Причини виникнення зубних хвороб різні: місцеві —
мікрофлора порожнини рота, зубний наліт; загальні — захворювання
ендокринної, нервової та серцево-судинної систем, порушення обміну
речовин, спадкова схильність, неповноцінне формування тканин зубів і
періодонта в період зародкового розвитку, недостатнє надходження в
організм вітамінів, мікроелементів, амінокислот тощо.
Багаття захворювань спонукає до швидкої класифікації патології та
систематизації пацієнтів у БД.
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1.2 Періодонтит
Це запалення періодонту, що характеризується порушенням цілісності
зв'язок, що утримують зуб в альвеолі, кортикальної пластинки кістки, що
оточує зуб та резорбції кісткової тканини від незначних розмірів до
утворення кіст великих розмірів. (рис. 1.2.1)

Рис. 1.2.1
Інфекційний періодонтит переважно є ускладненням карієсу, як
первинним (коли процес є наслідком нелікованого карієсу, а потім пульпіту
або захворювання пародонту), так і вторинним (коли у процесу
наявна ятрогенна причина). За способом проникнення бактерій періодонтит
ділять на інтрадентальний та екстрадентальний. До останнього можна
віднести періодонтити, які розвиваються внаслідок переходу запального
процесу з навколишніх тканин (остеомієліт,синусит).
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Травматичний періодонтит виникає в результаті як значного,
одноразового впливу (удар при падінні або попаданні в обличчя твердих
важких предметів), так і внаслідок незначною, але хронічної травми
(завищена пломба, відкушування дроту або нитки при відсутності поруч
стоячих зубів). При травмі процес звичайно протікає гостро.
Медикаментозний періодонтит розвивається найчастіше при
неправильному лікуванні пульпіту, коли сильнодіючі препарати
потрапляють в періодонт (наприклад паста, що містить миш'як, формалін,
фенол). Також до медикаментозних відносять періодонтити, що виникають
внаслідок алергічних реакцій, що можуть викликати місцеву імунологічну
реакцію.
Основною причиною розвитку періодонтиту у дітей є інфекція, коли
мікроорганізми, їх токсини, біогенні аміни, що надходять з запаленої
некротизованої пульпи, поширюються в періодонт.

1.3 Пульпіт

Пульпіт —

гостре запалення зубної

м'якоті

(пульпи)

через

проникнення в неї бактерій з каріозної порожнини зуба (рис.1.3.2). В
результаті запального процесу нервові закінчення, яких багато в пульпі,
травмуються її збільшеним об'ємом і продуктами життєдіяльності бактерій
(токсини), чому виникає гострий біль. З поширенням процесу на всю
тканину пульпи і/або появою гною больові відчуття набувають характеру
пульсуючих, особливо (що типово для дифузного пульпіту) посилюючись в
нічний час з іррадіацією в різні відділи щелепно-лицевої ділянки.
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рис. 1.3.2
Боротьба

з

болем

домашніми

засобами

є

малоефективною.

Самолікування — неможливе. Деструктивний процес, що продовжується,
руйнуючи перемичку між пульповою камерою і дном каріозної порожнини
створює умови для вільного сполучення між ними і тим самим для
безперешкодного відтоку гною від пульпи в каріозну порожнину, а потім в
порожнину рота. З послабленням внутріпульпарного тиску на нервові
закінчення біль стихає, даючи привід для помилкового уявлення про
припинення захворювання. І легковажне відношення до долі зуба звичай є
причиною виникнення, як ускладнення пульпіту, нового захворювання —
гострогоперіодонтиту. Тому безумовне звернення до стоматолога, навіть при
зникненні болю, попередить можливість його розвитку і підвищить шанси
зберегти зуб.
Лікування пульпіту полягає у видаленні хворобливо зміненої пульпи,
дезинфекції пульпарпої камери, а також механічній і медикаментозній
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обробці

каріозної

порожнини,

каналів

кореня

зуба

і

заповненні

їх пломбувальним матеріалом.

1.4 Карієс

Карієс (лат. Caries dentium) — патологічний процес, що починається
після прорізування зубів, що супроводжується демініралізацією, протеолізом
та утворенням порожнини під дією ендо- і екзогенних факторів. (рис. 1.4.1)

Рис. 1.4.1 Поверхневий, середній та глибокий карієси
Карієс — дуже поширене захворювання. У дитячому віці воно посідає
перше місце серед хронічних захворювань і зустрічається в 5—8 разів
частіше, ніж захворювання, що займає друге місце за поширеністю, —
бронхіальна астма. За даними різних авторів від 80 до 90% дітей з
молочним прикусом,

близько

80%

підлітків

на

момент

закінчення

школи мають каріозні порожнини, а 95—98% дорослих мають запломбовані
зуби.

Статистичні

дані

показують,

що

в

екваторіальних

регіонах

(Африка, Азія) карієс менш поширений, ніж в приполярних областях
(Скандинавія, Північна Америка). У країнах, що розвиваються також
відзначений вищий рівень поширення карієсу.

ЛД11.11.1300.1118.ПЗ
Змін Лист № докум. Підпис Дата

Лист
15

В даний час виникнення карієсу зубів пов'язують із локальною
зміною pH на поверхні зуба під зубним нальотом внаслідок бродіння
(гліколізу)вуглеводів,

здійснюваного мікроорганізмами,

і

утворення

органічних кислот.
Останнім часом виникнення карієсу зубів пов'язують з локальною
зміною pH на

поверхні

зуба

під

зубним

нальотом внаслідок бродіння (гліколізу) вуглеводів,
здійснюваного мікроорганізмами, і утворення органічних кислот.
При розгляді механізмів виникнення карієсу зуба звертає на себе увагу
різноманіття різних чинників, взаємодія яких і обумовлює виникнення
вогнища

демінералізації:

мікроорганізми

порожнини

рота,

характер

харчування (кількість вуглеводів), режим харчування, кількість і якість
слиновиділення

(ремінералізуючий

потенціал

слини,буферні

властивості, неспецифічні і специфічні фактори захисту слини), зрушення у
функціональному стані організму, кількість фтору, що надходить в організм,
вплив навколишнього середовища і т. д. Однак основні фактори виникнення
карієсу

наступні:

карієсосприйнятливість

зубної

поверхні,

карієсогені бактерії, вуглеводи, що ферментуються та час.
Емаль зуба

—

найтвердіша

тканина

людського

організму.

За твердістю вона лише трохи поступається алмазу (250 — 800 од. Віккерса).
Вона на 96 % складається з мінералів, в основному з гідроксиапатиту, які
дуже вразливі до дії кислот, тому руйнування емалі починається вже при pH
4,5. карієсприйнятливість зубної поверхні залежить від безлічі факторів:
1) Властивість анатомічної поверхні зуба: у природних фіссурах і в
проміжках між зубами є сприятливі умови для довготривалої
фіксації зубного нальоту.
2) Насиченість емалі зуба фтором: фторапатити, стійкіші до дії кислот.

ЛД11.11.1300.1118.ПЗ
Змін Лист № докум. Підпис Дата

Лист
16

3) Гігієна порожнини рота: своєчасне видалення зубного нальоту
запобігає подальшому розвитку карієсу.
4) Фактор дієти: м'яка, багата вуглеводами їжа сприяє утворенню
зубного нальоту. Кількість вітамінів і мікроелементів також впливає
на загальний стан організму і особливо слини.
5) Якість і кількість слини: мала кількість в'язкої слини сприяє
прикріпленню бактерій до «пелликулу» та утворення зубного
нальоту. Дуже важливий вплив на кариесорезістентність емалі
мають буферні властивості слини (що нейтралізують кислоти) і
кількість імуноглобулінів та інших факторів захисту в слині.
6) Генетичний фактор.
7) Загальний стан організму.
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РОЗДІЛ 2 СЕРЕДОВИЩА ПРОГРАМУВАННЯ
2.1 С++

Microsoft Visual C++ — інтегроване середовище розробки програмного
забезпечення на мові C++, розроблена фірмою Microsoft. Постачається або
як частина комплекту Microsoft Visual Studio, або окремо у вигляді
безкоштовного функціонально обмеженого комплекту Visual C++ Express
Edition.
Мова С підтримує модульне програмування, суть якого полягає в
можливості роздільної компіляції і компоновки різних частин програми.
(рис. 2.1.1) Наприклад, можна виконати компіляцію тільки тієї частини
програми, яка була змінена в ході останнього сеансу редагування. Це значно
прискорює процес розробки великих і навіть середнього розміру проектів,
особливо якщо доводиться працювати на повільних машинах. Якщо б мова С
не підтримувала модульне програмування, то після внесення невеликих змін
в програмний код довелося б компілювати повністю всю програму, що могло
б зайняти дуже багато часу.
Найбільш істотна відмінність C++ від мови С полягає у використанні
концепції об'єктно-орієнтованого програмування. Класи є фундаментальною
концепцією

об'єктно-орієнтованого

програмування.

Визначення

класу

включає оголошення всіх полів, можливо, з початковими значеннями, а
також описи функцій, призначених для маніпулювання значеннями полів методів. Об'єкти є змінними типу класу. Кожен об'єкт може містити власні
набори закритих і відкритих даних.
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Мова C++ дозволяє задавати імена і типи параметрів функції прямо
всередині круглих дужок, що слідують за ім’ям функції. Наприклад:
void* vfunc(void *dest, int з, unsigned count)
{...}
Транслятор мови C++ перевірить відповідність фактичних типів
значень, переданих у функцію, формальним типам аргументів функції.
Також буде перевірена відповідність типу значення типу змінної, якій
привласнюється це значення, що повертається.
У C++ можна використовувати однакові імена для декількох функцій.
Звичайно різні функції мають різні імена, але іноді вимагається, щоб одна і
та ж функція виконувала схожі дії над об'єктами різних типів. В цьому
випадку є зміст визначити декілька функцій з однаковим ім'ям, але різним
тілом. Такі функції повинні мати відмінні набори аргументів, щоб
компілятор міг розрізняти їх. Не дивлячись на те, що різні функції мають
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одне ім'я, по типу аргументів компілятор легко зможе визначити, яку версію
функції слід викликати у кожному конкретному випадку.
У

C++

можна

задавати

параметрам

функцій

значення

за

замовчуванням. У такому випадку при виклику функції можуть бути вказані
значення тільки деяких параметрів, тоді як іншим вони будуть призначені
автоматично.

У C++ за допомогою трьокрапки (...) можуть бути описані функції з
невизначеним набором параметрів. Контроль за типами параметрів таких
функцій не ведеться, що підвищує гнучкість їх використовування.
За допомогою оператора & можна задати передачу аргументів функції
по посиланню, а не по значенню. Наприклад:
void increment(int &variable_reference)
{ variable_reference++; }
Оскільки параметр variable_reference визначений як посилання, його
адреса привласнюється адресі змінної i при виклику функції increment ().
Остання виконує приріст значення параметра.
У C++ тип void використовується для позначення того, що функція не
повертає ніяких значень. Покажчик, що має тип void, може бути
привласнений будь-якому іншому покажчику базового типу.

C++ має в своєму розпорядженні свій власний файл заголовків
IOSTREAM.H, що містить набір засобів введення-виведення, специфічних
для цієї мови. Потокове введення-виведення в C++ організовується за
допомогою комплекту стандартних класів, що підключаються за допомогою
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файлу IOSTREAM.H. Ці класи містять перевантажені оператори введення >>
і виведення <<, які підтримують роботу з даними різних типів. Щоб краще
зрозуміти, чому легше працювати з потоками в C++, давайте пригадаємо, як
взагалі в мові С реалізується введення і виведення даних. Перш за все мова С
не має вбудованих засобів введення-виведення. Всі функції, такі як printf()
або scanf(), надаються через зовнішні бібліотеки, хоча і вважаються
стандартними, але не є частиною самої мови. У принципі, це дозволяє
гнучко вирішувати проблеми, що виникають в різних додатках. Труднощі
з'являються у зв'язку з тим, що подібного роду функцій дуже багато, вони
по-різному повертають значення і приймають різні аргументи. Програмісти
покладаються головним чином на функції введення-виведення формату
printf(), scanf() і їм подібні, особливо якщо доводиться працювати з числами,
а не з текстом. Ці функції достатньо універсальні, але часто, через велику
кількість різних специфікаторів форматування, стають надто громіздкими і
важко читаними. Мова C++ так само не має в своєму розпорядженні
вбудованих засобів введення-виведення, але пропонує модульний підхід до
рішення даної проблеми, групуючи можливості введення-виведення в двох
основних потокових класах: istream - містить засоби введення, ostream містить засоби виведення. У всіх цих класах реалізовані оператори << і >>,
оптимізовані для роботи з конкретними даними. Бібліотека IOSTREAM.H
містить також класи, за допомогою яких можна керувати введеннямвиведенням даних з файлів: ifstream - породжений від istream і підключає до
програми файл, призначений для введення даних, а ofstream - породжений
від ostream і підключає до програми файл, призначений для виведення
даних.
Компілятор VisualC++ містить багато нових інструментальних засобів
і поліпшених можливостей для створення Windows-додатків.
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Додатки Windows прості у використанні, але створювати їх досить
складно. Програмістам доводиться вивчати сотні різних API-функцій. Щоб
полегшити

їх

роботу,

фахівці

Microsoft

розробили

бібліотеку

MicrosoftFoundationClasses— MFC . Використовуючи готові класи C++,
можна набагато швидше і простіше вирішувати багато задач. Бібліотека
MFC істотно полегшує програмування в середовищі Windows. Ті, хто
володіє достатнім досвідом програмування на C++, можуть допрацьовувати
класи або створювати нові, похідні від існуючих. Класи бібліотеки MFC
використовуються як для керування об'єктами Windows, так і для рішення
певних загальносистемних задач. Наприклад, в бібліотеці є класи для
керування файлами, рядками, часом, обробкою виключень і інші. По суті, в
MFC представлені практично всі функції WindowsAPI. У бібліотеці є засобу
обробки повідомлень, діагностики помилок і інші засоби, звичні для
додатків Windows. MFC володіє наступними перевагами:
Представлений набір функцій і класів відрізняється логічністю і
повнотою. Бібліотека MFC відкриває доступ до всіх часто використовуваних
функцій WindowsAPI, включаючи функції управління вікнами додатків,
повідомленнями, елементами управління, меню, діалоговими вікнами,
об'єктами GDI (GraphicsDeviceInterface— інтерфейс графічних пристроїв),
такими як шрифти, кисті, пір'я і растрові зображення, функції роботи з
документами тощо.
Функції MFC легко вивчати. Фахівці Microsoft доклали всі зусилля для
того, щоб імена функцій MFC і пов'язаних з ними параметрів були
максимально близькі до їх еквівалентів з WindowsAPI. Завдяки цьому
програмісти легко зможуть розібратися в їх призначенні.
Програмний

код

бібліотеки

достатньо

ефективний.

Швидкість

виконання додатків, заснованих на MFC, буде приблизно такою ж, як і
швидкість виконання додатків, написаних з використанням стандартних
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функцій WindowsAPI, а додаткові витрати оперативної пам'яті будуть досить
незначними.
MFC містить засоби автоматичного керування повідомленнями.
Бібліотека

MFC

усуває

необхідність

в

організації

циклу

обробки

повідомлень — поширеного джерела помилок в Windows-додатках. У MFC
передбачений автоматичний контроль за появою кожного повідомлення.
Замість використовування стандартного блоку switch/case всі повідомлення
Windows зв'язуються з функціями-членами, що виконують відповідну
обробку.
MFC дозволяє організувати автоматичний контроль за виконанням
функцій. Ця можливість реалізується за рахунок того, що можна записувати
в окремий файл інформацію про різні об'єкти і контролювати значення
змінних-членів об'єкту в зручному для розуміння форматі.
MFC має чіткий механізм обробки виняткових ситуацій. Бібліотека
MFC була розроблена так, щоб тримати під контролем появу таких ситуацій.
Це дозволяє об'єктам МFC відновлювати роботу після появи помилок типу
"outofmemory" (брак пам'яті), неправильного вибору команд меню або
проблем із завантаженням файлів або ресурсів.
MFC забезпечує динамічне визначення типів об'єктів. Це надзвичайно
могутній програмний засіб, що дозволяє відкласти перевірку типу динамічно
створеного об'єкту до моменту виконання програми. Завдяки цьому можна
вільно маніпулювати об'єктами, не піклуючись про попередній опис типу
даних. Оскільки інформація про тип об'єкту повертається під час виконання
програми, програміст звільняється від цілого етапу роботи, пов'язаного з
типізацією об'єктів.
MFC може використовуватися спільно з підпрограмами, написаними
на мові С. Важлтвою особливістю бібліотеки MFC є те, що вона може
"співіснувати" з додатками, заснованими на WindowsAPI. У одній і тій же
програмі програміст може використовувати класи MFC і викликати функції
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WindowsAPI.

Така

прозорість

середовища

досягається

за

рахунок

узгодженості програмних позначень в двох архітектурах. Іншими словами,
файли заголовків, типи і глобальні константи MFC не конфліктують з
іменами з WindowsAPI. Ще одним ключовим моментом, що забезпечує таку
взаємодію, є узгодженість механізмів управління пам'яттю.
MFC може бути використана для створення програм, що працюють в
середовищі MS-DOS. Бібліотека MFC була створена спеціально для
розробки додатків в середовищі Windows. В той же час багато класів
надають об'єкти, часто використовувані для введення/виведення файлів і
маніпулювання рядковими даними. Такі класи загального призначення
можуть застосовуватися в додатках як Windows, так і MS-DOS.
Команди відладки викликаються з меню Debug. Вбудований відладчик
дозволяє покроково виконувати програму, переглядати і змінювати значення
змінних та багато іншого.
Точки зупинки застосовуються в програмі при необхідності перервати
її виконання в певних місцях. Значення використовування точок зупики
полягає у тому, що відладчик не витрачає часу на покрокове виконання
програми аж до вказаної точки, після досягнення якої переходить в
покроковий режим. Точки зупики найпростіше розставляти за допомогою
кнопки Breakpoint панелі інструментів Build. Для цього достатньо
встановити курсор на потрібному рядку програми і натиснути кнопкою миші
на вказаній кнопці. Якщо ж виділений рядок вже містить точку зупики, то
вона буде видалена. При виборі команди Go програма виконуватиметься від
поточного місцезнаходження курсора до найближчої точки зупики.
Коли розпочинається процес відладки, з'являється панель інструментів
Debug. З безлічі представлених на ній кнопок найчастіше задіюються
StepInto і StepOver. У обох випадках програма буде запущена на виконання в
покроковому режимі, а в тексті програми виділяється той рядок, який зараз
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буде виконаний. Відмінності між командами StepInto і StepOver виявляються
тільки тоді, коли в програмі зустрічається виклик функції. Якщо вибрати
команду StepInto, то відладчик увійде до функції і почне виконувати крок за
кроком всі її оператори. При виборі команди StepOver відладчик виконає
функцію як єдине ціле і перейде до рядка, наступного за викликом функції.
Цю команду зручно застосовувати в тих випадках, коли в програмі робиться
звернення до стандартної функції або створеної вами підпрограми, яка вже
була протестована.

2.2 MySQL

Сьогодні СУБД MySQL є одним із найвідоміших, надійних і швидких з
усього сімейства існуючих СУБД. Чому вона? Однією з причин їхнього є
правила розповсюдження — ми за неї зайве платити гроші й поширюється
вона разом із вихідними текстами, іншу причину – те, що MySQL щодо
швидка СУБД. PostgreSql, наприклад, розповсюджується під ліцензією
*GNU GPL, але він не отримала поширення. Один із причин — це помітна
повільність. Отже, головні причини популярності MySQL: ціна продажу та
продуктивність.
MySQL написано під десятки видів операційними системами. І це
FreeBSD, OpenBSD, MacOS, OS/2, SunOS, Win9x/00/NT і Linux. Сьогодні
MySQL особливо поширена платформах Linux і Windows. (рис. 2.2.1)
Причому в останній зустрічається набагато рідше.
Принцип роботи СУБД MySQL аналогічний принципу роботи будьякий

СУБД,

використовує

SQL

(Structured

Query

Language,

мову

структурованих запитів) як командного мови для создания/удаления баз
даних, таблиць, поповнення таблиць даними, реалізації вибірки даних.
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Метою згаданої роботи

є підставою опис

конфигурирования,

адміністрування та програмування СУБД MySQL й створення програми
ілюструючої можливості MySQL.
MySQL, як будь-який інший СУБД є программу-сервер, яка зараз
переживає пам'яті комп'ютера та обслуговує TCP порт. Що стосується
MySQL, номером порту буде число 3306. А клієнтська програма, чи це CGIприложение на Perl або програмний продукт на З, сполучається з СУБД у цій
порту і посилає йому рядки на SQL. Той, у своє чергу їх інтерпретує,
виконуючи необхідне, і відсилає результати запиту назад клієнту. У такий
спосіб відбувається спілкування серверу баз даних із клієнтськими
програмами.
Для запуску MуSQL-сервера необхідні файл mysqld.exe. Сервер
запускається як безоконный фоновий процес. Заодно він залишається у
пам'яті і опрацьовує запити від клієнтських додатків.
Для зупинки серверу слід виконати команду:
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mysqladmin -u root shutdown.
Якщо сервер ні зупинено коректно, то, при наступному запуску в файлі
mysql.err буде додана запис про некоректному завершенні. Коректна зупинка
серверу необхідна задля збереження всіх даних, що у кэшах MySQL.
MуSQL має розвинену систему доступу до баз даних. Користувачу
бази даних може бути наданий доступ до всієї базі даних, окремим таблицям
і окремих столбцам таблиць. Є розмежування до дій, що може виробляти
користувач з записами. Для організації такої складної (здавалося б)
структури доступу використовується кілька таблиць у спеціальній базі
даних. З значень цих таблиць вибудовується політика надання доступу.
Для адміністратора серверу MуSQL необхідні все привілеї, для
звичайних користувачів у цій таблиці звичайно дозволена жодна з привілеї,
т. е. Звичайні користувачі що неспроможні змінювати конфігурацію серверу
MySQL. Винятком вважатимуться привілеї File_priv, якщо користувач
активно працює із файловою системою.
Поле host то, можливо описано як IP-адрес чи ім'я, і навіть то, можливо
порожнім. У імені комп'ютера та в імені користувача дозволяється
застосування регулярних висловів.
Паролі зберігаються у зашифрованому вигляді й немає функції
зворотної

дешифрування.

Щоб

поставити

пароль,

необхідно

використовувати функцію password ().
Якщо привілеї на перегляд процесів серверу не дозволені, тоді
користувач може бачити тільки власні процеси.
На етапі перевірки

значень таблиці user пропускаються

для

подальшого опрацювання ті сполуки, які мають поля Host, User і значення
функції password () від значення пароля, одержану клієнта, збігаються.
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Один користувач може мати кілька різних адрес, із яким може
здійснюватися підключення, на цьому етапі перевіряється значення Host.
Якщо значення полі Host порожньо, тоді проводиться додаткова перевірка в
таблиці host. Таблиця Host ідентична таблиці Db, крім те, що у ній відсутня
полі User. Столбцы таблиці host аналогічні столбцам таблиці db, різниця
полягає у цьому, що ці з таблиці host при збігу полів Host і Db мають вищий
пріоритет, і перекривають раніше встановлені значення.
MySQL сервер дозволяє встановлювати обмеження на доступом до
окремим таблицям і столбцам таблиці (цю інформацію зберігається в
таблицях tables_priv і columns_priv), але збільшити кількість перевірок
приводить до зменшення продуктивності. (Рис. 2.2.1

Рис. 2.2.1
Існує три типи відношень: один-до-одного, при якому кожний рядок
таблиці пов'язаний з нулем або одним рядком іншої таблиці; один-добагатьох, при якому кожний рядок таблиці пов'язаний з нулем, однією або
декількома рядками іншої таблиці, і багато-до-багатьох, при якому кожний
рядок першої таблиці пов'язаний з нулем, однією або декількома рядками
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другої таблиці, а кожен рядок другої таблиці може бути пов'язаний з нулем,
однією або декількома рядками першої таблиці.
Відношення один-до-багатьох досить широко поширені. (Рис. 2.2.2)
При побудові інтерфейсів це відношення також називають «головнийдетальний» (master-detailed) (головний – «один», детальний – «багато»).

Рис. 2.2.2
Для

реалізації

відношення багато-до-багатьох використовується

таблиця-посередник (вузлова таблиця). Вузлова таблиця складається з
первинних ключів таблиць з кожної зі сторін відносини. Відношення одиндо-багатьох встановлюється

між

вузловою

таблицею

і

кожною

з

оригінальних таблиць. Тож відношення багато-до-багатьох реалізується з
використанням вузлової таблиці.
Більшість відношень у базі даних встановлюють між двома різними
таблицями. Проте буває, коли таблиця зв'язується сама з собою або через
відношення один-до-одного, або через відношення один-до-багатьох.
Подібні відношення називаються зворотними відношеннями.
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Зворотні відношеннянайчастіше застосовуються для реалізації ієрархій.
Типовий приклад – ієрархія співробітників в організації. Співробітник може
бути підпорядкований менеджеру, а менеджер, у свою чергу, може як
співробітник мати вищестоящого менеджера.

РОЗДІЛ 3 МЕТОДИ ТА АЛГОРИТМИ

3.1 Оператор Кенні

Оператор Кенні (детектор границь Кенні, алгоритм Кенні) в
дисципліні комп’ютерного зору — оператор знаходження
границь зображення. Був розроблен в1986 році Джоном Кенні та
використовує складний алгоритм для знаходження широкого спектру
границь у зображеннях.
Кенні проаналізував математичну проблему отримання фільтра,
оптимального за крітерями виділення, локалізації та мінімізації декількох
відгуків одного краю. Він показав, що шуканий фільтр є сумма чотирьох
експонент. Він також показав, що цей фільтр може бути наближен першой
похідной Гаусіани. Кенні ввів поняття притиснення немаксимумів, яке
значить, що пікселями границь оголошуються пікселі, в яких досягається
локальний максімум градієнта в напрямку вектора градієнта.
Хоча його робота була проведена на початку комп'ютерного зору,
детектор кордонів Кенні досі є одним з кращих детекторів. Крім особливих
випадків важко знайти детектор, який би працював істотно краще, ніж
детектор Кенні.
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Метою Кенні було розробити оптимальний алгоритм виявлення
кордонів, що задовольняє трьом критеріям:
1)

якісне виявлення (Кенні трактував цю властивість як

підвищення відношення сигнал / шум);
2)

якісна локалізація (правильне визначення положення

кордону);
3)

єдиний відгук на один кордон.

З цих критеріїв потім будувалася цільова функція вартість помилок,
мінімізацією якої знаходиться «оптимальний» лінійний оператор для згортки
із зображеннями.
Алгоритм детектора кордонів не обмежується обчисленням градієнта
згладженого зображення. У контурі кордону залишаються тільки точки
максимуму градієнта зображення, а не максимальні точки, що лежать поруч
з кордоном, видаляються. Тут також використовується інформація про
напрямку кордону для того, щоб видаляти точки саме поряд з кордоном і не
розривати сам кордон поблизу локальних максимумів градієнта. Потім за
допомогою двох порогів видаляються слабкі кордони. Фрагмент кордону
при цьому обробляється як ціле. Якщо значення градієнта де-небудь на
простежується, фрагмент перевищить верхній поріг. Цей фрагмент
залишається також «допустимої» кордоном і в тих місцях, де значення
градієнта падає нижче цього порога, до тих пір поки вона не стане нижче
нижнього порога. Якщо ж на всьому фрагменті немає жодної точки з
великим значенням верхнього порогу, то він видаляється. Такий гистерезис
дозволяє знизити число розривів у вихідних кордонах. Включення в
алгоритм Кенні шумозаглушення з одного боку підвищує стійкість
результатів, а з іншого - збільшує обчислювальні витрати та призводить до
спотворення і навіть втрати подробиць кордонів. Так, наприклад, таким
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алгоритмом зкругляються кути об'єктів і руйнуються кордону в точках
з'єднань. Існує 4 етапи: Згладжування. Розуміння зображення для видалення
шуму. Оператор Кенні використовує фільтр який може бути дуже
наближений до першої похідної гауссіана. = 1.4 (рис. 3.1.1)

Рис. 3.1.1
Пошук градієнтів. Межі відзначаються там, де градієнт зображення
набуває максимальне значення. Вони можуть мати різне спрямування, тому
алгоритм Кенні використовує чотири фільтра для виявлення горизонтальних,
вертикальних і діагональних ребер в розмитому зображенні. (рис. 2.3.2)

Рис. 3.1.2
Кут напрямку вектора градієнта округляється і може приймати такі
значення: 0, 45, 90, 135. (Рис. 2.3.3)

Рис. 3.1.3
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Придушення немаксімумов. Тільки локальні максимуми відзначаються
як кордони.
Подвійна порогова фільтрація. Потенційні межі визначаються
порогами.
Трасування області неоднозначності. Підсумкові межі визначаються
шляхом придушення всіх країв, незв'язаних з певними (сильними) межами.
Перед застосуванням детектора зазвичай перетворюють зображення у
відтінки сірого, щоб зменшити обчислювальні витрати. Цей етап
характерний для багатьох методів обробки зображень.
Видалення слабких границь (Рис. 3.1.4)
Два пороги потрібні для того, щоб:
1) Щоб

зменшити

вплив

шуму

для

ініціалызації

кривої,

використовуємо верхню границю.
2) Щоб на «загубити хвіст», використовуємо нижню границю.

Рис. 3.1.4
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3.2 Контурний аналіз

Контурний аналіз - це один з важливих і дуже корисних методів опису,
зберігання, розпізнавання, порівняння і пошуку графічних образів / об'єктів.
Контур - це зовнішні обриси (обвід) предмета / об'єкта.
При проведенні контурного аналізу:
1) Припускається, що контур містить достатню інформацію про форму
об'єкта;
2) Внутрішні точки об'єкта до уваги не приймаються.
Вищенаведені положення, зрозуміло, накладають суттєві обмеження
на область застосування контурного аналізу, які, в основному, пов'язані з
проблемами виділення контуру на зображеннях:
1) Через схожу яскравість з фоном об'єкт може не мати чіткої межі, або
може бути зашумлений перешкодами, що призводить до неможливості
виділення контуру;
2) Перекриття об'єктів або їх угруповання призводить до того, що
контур виділяється неправильно і не відповідає межі об'єкта.
Однак, перехід до розгляду тільки контурів об'єктів дозволяє піти від
простору зображення - до простору контурів, що істотно знижує складність
алгоритмів і обчислень.
Таким чином, контурний аналіз має досить слабку стійкість до
перешкод, і будь-який перетин або лише часткова видимість об'єкта
призводить або до неможливості детектування, або до помилкових
спрацьовувань, але простота і швидкодія контурного аналізу, дозволяють
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цілком успішно застосовувати даний підхід (при чітко вираженому об'єкті на
контрастному фоні і відсутності перешкод).
Ми отримуємо бінарне зображення, яке явно задає нам межі об'єкта.
Ось ця сукупність пікселів, що становлять кордон об'єкта і є контур об'єкта.
Щоб оперувати отриманими контуром, його необхідно якось уявити
(закодувати). Наприклад, вказувати вершини відрізків, що становлять
контур. Інший відомий спосіб кодування контуру - це ланцюгової код
Фрімена. (рис. 2.3.5)
Ланцюгові коди застосовуються для подання кордону у вигляді
послідовності відрізків прямих ліній певної довжини та напрямки. В основі
цього подання лежить 4- або 8- зв'язкова решітка. Довжина кожного відрізка
визначається дозволом решітки, а напрямки задаються обраним кодом. (Для
представлення всіх напрямів в 4-зв'язковий решітці досить 2-х біт, а для 8зв'язковий решітки ланцюгового коду потрібно 3 біти).
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Рис. 3.1.5
Бібліотека OpenCV реалізує зручні методи для детектування і
маніпуляції з контурами зображення.
Для пошуку контурів використовується функція cvFindContours ():
CVAPI (int) cvFindContours (CvArr * image, CvMemStorage * storage,
CvSeq ** first_contour,
int header_size CV_DEFAULT (sizeof (CvContour)),
int mode CV_DEFAULT (CV_RETR_LIST),
int method CV_DEFAULT (CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE),
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CvPoint offset CV_DEFAULT (cvPoint (0,0)));
- Знаходження контурів на довічним зображенні
image - вихідне 8-бітове одноканальное зображення (ненульові пікселі
обробляються як 1, а нульові - 0)
Для отримання такого зображення з градацій сірого можна, наприклад,
використовувати функції cvThreshold () або cvCanny ()
storage - сховище пам'яті для зберігання даних знайдених контурів
first_contour - покажчик, який буде вказувати на перший елемент
послідовності, що містить дані знайдених контурів
header_size - розмір заголовка елемента послідовності
mode - режим пошуку:
#define CV_RETR_EXTERNAL 0 // знайти тільки крайні зовнішні
контури
#define CV_RETR_LIST 1 // знайти всі контури і розмістити їх списком
#define CV_RETR_CCOMP 2 // знайти всі контури і розмістити їх у
вигляді 2-рівневої ієрархії
#define CV_RETR_TREE 3 // знайти всі контури і розмістити їх в
ієрархії вкладених контурів
method - метод апроксимації:
#define CV_CHAIN_CODE 0 // ланцюгової код Фрідмана
#define CV_CHAIN_APPROX_NONE 1 // всі крапки ланцюгового коду
переводяться в точки
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#define CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE 2 // стискає горизонтальні,
вертикальні і діагональні сегменти і залишає тільки їх кінцеві точки
#define CV_CHAIN_APPROX_TC89_L1 3 // застосовується алгоритм
#define CV_CHAIN_APPROX_TC89_KCOS 4 // апроксимації Teh-Chin
#define CV_LINK_RUNS 5 // алгоритм тільки для CV_RETR_LIST
offset - зміщення, на яке зрушувати точки контуру (корисно, якщо
контури витягуються з ROI і потім повинні аналізуватися в контексті цілого
зображення)
Функція cvFindContours () може знаходити зовнішні і вкладені контури
і визначати їх ієрархію вкладення.
а відобразити знайдені контури можна за допомогою функції
cvDrawContours ():
CVAPI (void) cvDrawContours (CvArr * img, CvSeq * contour,
CvScalar external_color, CvScalar hole_color,
int max_level, int thickness CV_DEFAULT (1),
int line_type CV_DEFAULT (8),
CvPoint offset CV_DEFAULT (cvPoint (0,0)));
- Намалювати задані контури
img - зображення на якому будуть намальовані контури
contour - покажчик на перший контур
external_color - колір зовнішніх контурів
hole_color - колір внутрішніх контурів (отвір)
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max_level - максимальний рівень для відображення контурів (0 - тільки
даний контур, 1 - даний і всі наступні на даному рівні, 2 - всі наступні
контури і всі контури на наступному рівні і т.д.) Якщо величина негативна,
то будуть намальовані контури на попередньому рівні перед contour.
thickness - товщина лінії для відображення контурів (якщо величина
негативна, то область, обмежена контуром заливається вибраним кольором)
line_type - тип лінії.
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РОЗДІЛ 4 ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
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РОЗДІЛ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ

Вступ
Дипломна робота була виконана на базі НТУУ «КПІ» ФБМІ кафедри
БМК. Метою дипломної роботи є розробка програми для діагностики
захворювань зубів. Ця програма буде використовуватися в рентгенівському
відділі стоматології.
В цьому розділі розглядаються норми та заходи з охорони праці й
техніки безпеки для кабінету рентгенографії, які будуть направлені на
усунення потенційно шкідливих і небезпечних виробничих факторів, що при
певних умовах можуть негативно вплинути на організм працюючих у
кабінеті рентгенографії в процесі використання результатів даної дипломної
роботи.
4.1. Загальна характеристика кабінету рентгенографії при
написанні програмного продукту.

Кабінет рентгенографії знаходиться на 5 поверсі п’ятиповерхової
будівлі (каб. 02). План кабінету рентгенографії зображено на рис. 4.1.
Параметри та основні елементи кабінету рентгенографії відображені в
таблиці 4.1.
Таблиця 4.1 – Параметри та основні елементи кабінету рентгенографії
Параметр
Розміри приміщення, м
Площа, м2
Об'єм приміщення, м3
Кількість працюючих
Вікно (1шт.)

Значення
4 × 3 × 2,8
4м × 3м = 12
4м × 3м × 2,8м = 33,6
2 ч.: 1 спеціаліст, 1 пацієнт
1.5 × 1.7 м
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Двері (1шт.)
Батарея (1 шт.)
Освітлювальна
шт.)

лампа

2 × 1.1 м
Чавунний радіатор МС-140, Тепловий потік –
160 Вт
(1 ПВЛМ-Р, ЛДЦ 40, Освітленість 820 лк,
Потужність 40 Вт

Предмети, які знаходяться в комп’ютерній лабораторії зазначені в
таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 – Перелік предметів на плані комп’ютерної лабораторії
№ Кількість Назва елементу
Характеристика
3 1
Ортопантомограф 3D вращение 200º (180º TMJ)
Время вращения 20 с
Время экспозиции 8 с (генератор в
пульсирующем режиме)
Датчик
- Цифровой датчик Аморфная
силиконовая плоская панель
- Поверхность 130 x 130 мм, 512 x 512
пикселей
- Объем 80 x 90 мм
- Размер вокселей 156 x 156 x 156 µm
8

1

ПК

1
9
7
6
10

1
1
1
1
1

Стіл
Стілець
Вікно
Двері
Батарея

8

1

Освітлювальна

FM-11-1 W7HB, 220-240 В/50 Гц, 450 Вт,
клавіатура - 110 M Standard Keyboard,
0.43x-0.15x0.03 мм, 220-240 В/50 Гц, 1.25
Вт, комп’ютерна мишка - Mitsumi Scroll ,
220-240 В/50 Гц, 1.25 Вт
1.5х0.7х0.75 м
0.5х0.55х0.5 м
1.5х1.7 м
2х1.1 м
Чавунний радіатор МС-140, Тепловий
потік - 160 Вт
ПВЛМ-Р, по дві ЛДЦ 40, Освітленість
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2
4
5

1
1
1

лампа
Кушетка
Шафа
Комод

820 лк, Потужність 40 Вт
2х1 м
1х2х0.5 м
0.7х0.3х0.5 м

Рисунок 4.1 – План приміщення (кабінету рентгенології)
Таблиця 4.3 – Заходи покращення умов в кабінеті рентгенології
Вид заходу
Технічний
Організаційний
ЗІЗ

Засоби подолання небезпеки
Непередбачені
Систематичний огляд ортопантомографу та ПК
Медична маска

4.2. Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів
Небезпечні та шкідливі виробничі фактори відповідно до ГОСТ
12.0.003-74 [22] за природою дії поділяються на 4 групи (табл. 4.4).
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Таблиця 4.4 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори
Фізичні

Хімічні

Біологічні

Психофізіологічні

Іонізуюче
випромінювання,
мікроклімат,
освітлення, шум,
електронебезпека,
пожежонебезпека.

Відсутні

Відсутні

Зниження м’язової
активності, розумове
перенавантаження,
монотонність праці

4.2.1 Мікроклімат
Діагностика, що проводиться в кабінеті рентгенології, виконується
стоячи, без фізичного навантаження, а затрати енергії складають менше 120
ккал/год., тому вона відноситься до категорії «Легка – 1а».
Таблиця 4.5 – Основні джерела впливу на мікрокліматичні умови
Параметри
мікроклімату
Температура

Вологість та
іонізація

Джерела

Наслідки

Сонячна радіація
Штучне опалення
Електрообладнання
Людина
Погана
вентиляція
приміщення
Людина
Випромінювання
ортопантомографу

При підвищеній температурі
працездатність
людини
знижується, може погіршитись
самопочуття
При підвищенні вологості піт не
випаровується, а залишається на
тілі людини.

Значення параметрів температури у робочому приміщенні не
перевищують оптимальних значень, згідно ДСН 3.3.6.042-99 [23].
У кабінетірентгенології показники мікроклімату не виходять за межі
норми, виконано заходи і засоби для нормалізації параметрів мікроклімату.
Таблиця 4.6 – Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату
Заходи
У технічному

Шляхи реалізації
Застосовуються
вентилятори
(DFS531205HC0T,
AD07105HX09KB00
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обладнанні

(DC05V 0,45A)) у комп’ютерах. Термопаста
Технічні
для комп’ютера Titan TTG-G30030.
У холодну Опалення (2 чавунних радіатори МС-140)
В
пору
приміщенні У
теплу Кондиціонування
повітря
(DEKKER
пору
DSH135R/L Bio, 1,2 кВт)
Вологе прибирання приміщення. Оптимізувати
Організаційні
кількість працюючих у приміщенні.
ЗІЗ
Непередбачені
4.2.2 Освітлення
Джерела освітлення – природнє бокове та штучне освітлення. Дані про
зорову роботу наведено у таблиці 4.7.
Таблиця 4.7 – Характеристика зорової роботи
Характеристика зорової роботи
Найменший розмір об’єкту
розрізнення
Розряд зорової роботи
Підрозряд зорової роботи
Контраст об’єкта розрізнення з фоном
Характеристика фону

Яскравість
Природнє
Бокове
освітлення

Середньої точності
Понад 0.5 до 1
IV
в
Малий
Середній
Великий
Фон програми-середовища розробки
– чорно-білий, шрифт програми – 4 –
6 (пк), яскравість 60%, 2 – 3 (мм),
розмір мінімальних об’єктів 3 (пк) –
1 (мм)
70%
1.5

Таблиця 4.8 – Заходи для нормалізації параметрів освітлення
Заходи
У

Шляхи реалізації
Застосовується світлий фон з яскравістю
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Технічні

технологічному
обладнанні
В приміщенні

Організаційні
ЗІЗ

близько 60%. Обладнати вікна пристроями
для регулювання освітлення.
Природне освітлення – бокове (однобічне), 2
вікна 1.5х1.7 м. Штучне освітлення –
комбіноване (3 лампи ПВЛМ-Р, Р = 40 Вт,
висота 2.8м)
Вологе прибирання, підтримання чистоти
вікон та світильників
Непередбачені

Реальні значення освітлення в лабораторії відповідають вимогам
нормативних документів (ДБН В.2.5-28-2006 [24] та ДСанПіН 3.3.2.007-98
[25]).
4.2.3 Шум
Таблиця 4.9 – Джерела шуму та наслідки їх впливу
Джерела шуму
Ортопантомограф
Системні блоки ПК
Зовнішній шум

Наслідки впливу на людину
Дратівливість, підвищена втомлюваність, загальна
слабкість, порушення слуху

Таблиця 4.10 – Заходи і засоби захисту від шуму
Заходи
У
Технічні технологічному
обладнанні
В приміщенні
Організаційні
ЗІЗ

Шляхи реалізації
Системні блоки комп’ютера
закрити
спеціальними
шумопоглинаючими
кожухами.
Встановити металопластикові вікна.
Проведення
планово-попереджувальних
оглядів та ремонтів устаткування.
Непередбачені

Рівень звуку у приміщенні не перевищує встановлених норм за ДСН
3.3.6.037-99 [26].
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4.2.4 Електронебезпека
Джерело

небезпеки

враження

електричним

струмом:

Ортопантомограф, ПК, проектор, джерела освітлення, кондиціонер (табл.
4.11).
Таблиця 4.11 – параметри споживачів напруги
Найменування
електроприладу
Ортопантомограф
Персональний комп’ютер
Джерела освітлення
Монітор

Споживча потужність,
Вт/год
810
220-224
360
100

Згідно класифікації приміщень за ступенем небезпеки враження
електричним струмом приміщення, відповідно до ПУЕ-87, можна віднести
до

категорії

без

підвищеної

небезпеки.

Приміщення

сухе

зі

струмонепровідною підлогою, вологість не перевищує 75%.
Таблиця 4.12 – Заходи та засоби запобігання ураження електричним
струмом
Заходи
Технічні У
технологічному
обладнанні
В приміщенні
Організаційні заходи
ЗІЗ

Засоби подолання небезпеки
Використовувати приховану проводку. Усі
системи та блоки живлення оснащені
запобіжниками. Світильники встановлено на
висоті 2.8 м.
Підлогу покрити антистатичним лінолеумом.
Ізоляція струмопровідних частин
Всі працюючі ознайомлені з правилами
техніки безпеки.
Непередбачені
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4.2.5 Небезпека пожежі
Таблиця 4.13 – Основні джерела та наслідки пожежної небезпеки
Джерело небезпеки
Небезпечний фактор
Наслідок
Системній блок ПК
Коротке замикання
Виникнення пожежі
Монітор
Кондиціонер
Матеріали та речовини Загоряння матеріалів
схильні до займання
Таблиця 4.14 – Характеристика пожежонебезпечної зони
Тип пожежі
Клас пожежі
Вибухопожежонебезпечна
Пожежонебезпечна зона
Горючі матеріали

Характеристика
А – горіння твердих речовин, Е –
горіння
електроустановок,
під
напругою до 1000В
Категорія В (пожежонебезпечна)
Клас II-IIa
Волокнисті (папір), тверді (столи,
стільці, двері), пластикові (вікно,
стільці, лінолеум, комп’ютер)

Для запобігання пожежі у приміщенні вжито наступні заходи
протипожежної безпеки зазначені в таблиці 4.15.
Таблиця 4.15 – Заходи протипожежної безпеки
Заходи
Технічні

Організаційні

ЗІЗ

Засоби подолання небезпеки
Вогнегасник ОУ-3, вільний доступ до
мережних рубильників та вимикачів,
у коридорі – пожежний кран та
рукав, датчик теплової пожежної
сигналізації КИ-1
Інструктаж з ТБ та періодичний
контроль
знань
про
правила
пожежної безпеки, план евакуації при
пожежі
Непередбачені

Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85 [27], шляхи
евакуації людей при пожежі для даного приміщення відповідають
встановленим нормам
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ВИСНОВКИ

В результаті роботи було створено програму та базу даних для
діагностики рентгенівських знімків та збереження її результатів. Проведений
аналіз даних, що потенційно необхідні для найефективнішого
функціонування БД, у результаті було сформовано набір таблиць та
встановлено відповідні зв’язки між ними.
В дипломній роботі було виконано поставлені задачі, а саме:
1.

Зібрані необхідні дані для успішного та ефективного створення

бази даних пацієнтів.
2.

Створен алгоритм пошуку та виявлення патологій в зубах.

3.

Створен графічний інтерфейс програми

4.

Встановлено ефективне адміністрування бази даних за

допомогою web-інтерфейсу phpMyAdmin, що віддалену роботу із створеною
БД.
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