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АНОТАЦІЯ
В роботі наводиться аналіз розвитку галузі медичної робототехніки, а саме:
класифікація робототехнічних систем, їх опис, фото та відео зображення, аналіз
розвитку даної галузі у різних країнах світу та огляд перспектив.
Для представлення даної інформації розробляється веб-сайт для розміщення
інформації про медичну робототехніку у вільному доступі.
З охорони праці розглядається аналіз небезпек та шкідливого впливу роботи
з персональним комп’ютером, а саме: електромагнітне випромінювання,
погіршення зору, проблеми, пов'язані з м'язами та суглобами.
Розмір пояснювальної записки становить 52 сторінки. Записка містить 13
ілюстрацій та 18 таблиць. Загалом опрацьовано та використано 25 джерел.
Ключові слова: медична робототехніка, робот-лікар, робот-протез, роботхірург, база даних, HTML, CSS, PhpMyAdmin.

ABSTRACT
This paper presents an analysis of the field of medical robotics, namely:
classification of robotic systems, their description, photo and video images, an analysis
of the industry in different countries and review of prospects.
To present this information, the website was developed for posting information
about medical robotics in the public domain.
On health was considered analysis of the dangers and harmful effects of working
with a personal computer, such as: electromagnetic radiation, blurred vision, problems
with muscles and joints.
Size of the explanatory note is 52 pages. The note contains 13 illustrations and 18
tables. Total processed and used 25 sources.
Key words: medical robotics, robot doctor, robotic surgical system, prosthetic
robotics, database, HTML, CSS, PhpMyAdmin.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ,
СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

ПК – персональний комп’ютер.
ШІ – штучний інтелект.
Denwer – набір дистрибутивів і програмна оболонка, призначені для створення і
налагодження сайтів на локальному ПК під управлінням ОС Windows.
HTML – являє собою мову розмітки гіпертексту, яка призначений для створення
веб-сторінок.
CSS – формальна мова опису зовнішнього вигляду документа, написаного з
використанням мови розмітки.
JavaScript – сценарна мова програмування.
PHP – скриптова мова програмування, застосовується для створення сайтів.
MySQL – одна з найпоширеніших систем управління базами даних.
SQL –мова програмування для управління базами.
PhpMyAdmin – інтерфейс для роботи з СУБД
БД – база даних.
СУБД - система управління базами даних.
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ВСТУП

На сьогоднішній день розвинуті технології буквально керують нашими
життями. Це відображається у багатьох галузях. Але однією з самих важливих
являється медична. Адже вона в першу чергу відповідає за підтримку та
збереження людського життя.
У медицині вже давно використовують багато технічних приборів, які
допомагають ставити діагнози та лікувати людей. Та з еволюцією техніки
появляються роботи та робототехнічні системи оснащені новітніми розробками
штучного інтелекту. Вони розповсюджуються для різних галузей: військової,
побутової, промислової, соціальної, а також медичної.
Актуальність роботи. В наш час медицина стала однією з головних галузей
впровадження роботів і штучного інтелекту. Це пов’язано зі зменшенням
людського фактору при проведенні операцій, ймовірності зараження лікаря
хворобами пацієнта та підвищенням рівня догляду за пацієнтами під час
реабілітації. Головною метою розвитку медичної робототехніки є висока точність і
якість обслуговування, підвищення ефективності лікування, зменшення ризиків
нанесення шкоди здоров'ю людини. Важливість цього питання важко переоцінити.
Мета роботи: розробити веб-сайт, як один з самих доступних місць для
отримання та розповсюдження інформації, на якому буде міститися база знань та
новин про медичну робототехніку.
Практична цінність Веб-сайт допоможе звернути увагу школярів, студентів
та інших зацікавлених користувачів на дану проблематику.
Для досягнення мети даної роботи поставлено наступні завдання :
1. Спроектувати базу даних в якій буде зберігатися інформація про
медичні робототехнічні системи.
2. Наповнити базу відповідною інформацією. З окрема, на сайті повинна
бути:
 загальна інформація про те, що таке медичні роботи;
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 чітка класифікація з описом роботів-лікарів;
 окремі статті з фотографіями, відео та детальною інформацією
про країну-розробника, можливості та потенціал кожного
окремого робота-лікаря;
 усі новини у даній галузі;
3. Розробити сайт в якому буде відображатися база даних та додаткова
інформація по темі.
4. Добавити функцію пошуку по сайту та переходу по тегам;
5. Надати можливість підписки на новини даного сайту.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ РОБОТОТЕХНІКИ В

1

МЕДИЦИНІ
Роботи та робототехніка. Основні положення
Як сьогодні управляються медичні роботи? По-перше, це залежить від їх
призначення. Хірургічні роботи управляються людиною, значить, це скоріше
роботизовані пристрої з дистанційним управлінням. Медичні роботи начебто
медичних сестер і братів приймають рішення згідно закладеної в них програмі, яку
писали люди. Роботи, які «думають» самостійно в основному ще тільки
розробляються.
Зараз

штучний

інтелект

безпосередньо

асоціюється

з

роботами.

Створюються інтелектуальні роботи, здатні діяти самостійно в певних умовах. Це
один з напрямів, за яким розвиваються і медичні роботи. Однак більша частина
досягнень сьогодні пов'язані все-таки в області сполучення людського або просто
біологічного мозку і комп'ютеризованих пристроїв.
Управління протезами або іншими системами безпосередньо за допомогою
мозку, вживлення чіпів і інших електронних пристроїв із медичними цілями,
вивчення процесу мислення і самого мозку, спроби його імітації - ось основні точки
сполучення медицини, медичних роботів і штучного інтелекту.
Спроби пристосувати живий мозок для управління робототехнічними
пристроями - це тільки одна сторона медалі. Йде і зворотний процес - природний
мозок намагаються відтворити штучно. Тут успіхи не такі вражаючі. Одна з
найуспішніших спроб - це розробка корпорації IBM. Фахівцям цієї компанії
вдалося змоделювати роботу дільниці кори головного мозку з 1 млрд. нейронів з 10
трильйонами синоптичних зв'язків. Крім, безпосередньо комп'ютерної техніки,
довелося розробити і алгоритм, який здатний відтворити процеси і зв'язки між
нейронами. У масштабі людського мозку це крапля в морі. Мозок людини містить
30 млрд. нейронів, площа кори головного мозку людини всього близько 2200 кв.см..
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Кора ж головного мозку щура, яку теж намагалися відтворити з використанням
суперкомп'ютерів, розміром із звичайну поштову марку. Для імітації ділянки мозку
з 1 млрд. нейронів інженерам IBM потрібен комп'ютер, в якому 147456 процесорів
і 144 терабайта оперативної пам'яті. [1]
Робототехніка в науково-дослідницькій роботі.
Існує багато труднощів які стоять на шляху медперсоналу під час виконання
їхніх обов’язків. Якщо говорити про науково-дослідницьких роботу, то серед
основних – це небезпека під час контакту з радіоактивними чи токсичними
речовинами. Тому роботів стали все більше використовувати для роботи в
небезпечних умовах у рамках наукових досліджень.
Крім цього роботи швидше справляються з хімічним аналізом речовин чи
тестуванням зразків крові. Річард Мотлі, старший менеджер по роботі на FANUC
Robotics America Corp. (Мічиган) говорить про переваги робототехніки в
традиційних галузях. «У клінічних лабораторіях роботи виявляють наркотичні
речовини і сприяють науковим дослідженням». Мотлі каже, що робототехніка
допомагає фармацевтичним виробникам захистити споживачів від неякісних ліків.
Науково-дослідні лабораторії часто розташовані на обмеженій території,
тому щоб вирішити проблему нестачі простору, виробники роботів прагнуть
зменшити в розмірах свою продукцію. «Сьогодні існує тенденція до зменшення
розмірів пристроїв, адже обладнання займає чималий простір, а лабораторії, як
правило, досить маленькі. У сучасних умовах актуальним є прагнення до
мінімізації, мініатюризації устаткування, або "лабораторія на чіпі" », говорить д-р
Ендрю Гольденберг, доктор філософії, головний виконавчий директор і президент
з розробок Services Inc. (Канада).
«" Лабораторія на чіпі "являє собою невеликий пристрій, який схоже на
мікрочіп з вигравіруваними крихітними" судинами ", в які вливається рідина для
біологічних тестів», роз'яснює Е. Гольденберг. «Лабораторія на чіпі» використовує
набагато менше матеріалу, а також є досить маленькою і портативною. «Через
іавава
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невеликий розмір дорогоцінні біопроби аналізуються більш ефективно, а це значно
полегшує випробування в польових умовах», коментує Е. Гольденберг.
«Мініатюризація обладнання і транспортабельність дозволяють скоротити
кількість відходів, що дуже важливо для лабораторій, що виконують не одну тисячу
експериментів», завершує Е. Гольденберг.
К. Рубінштейн, директор відділу робототехніки Motoman вYaskawa America
Inc. (США, штат Огайо), каже: «лаборантам платять добре, але лабораторії, як
правило, розташовані в підвальних приміщеннях без вікон, що є не дуже
привабливим середовищем для роботи. Через поступове зниження кількості
підготовлених у цій сфері людей, освітні програми на ці посади вичерпали себе».
Без достатньої кількості нових кадрів робототехніка може відмінно виконувати цю
роботу, говорить К. Рубінштейн. «У міру старіння населення зростає і кількість
клінічних випробувань, які вимагають лікарі. Адже попит на тестування йде вгору
і наявність людських ресурсів для цього постійно знижується, тому робототехніка
пропонує задовольнити цей попит » [2].
Робототехніка в виробничій галузі.
На даний момент робототехніка займається виробництвом фармацевтичного
і медичного обладнання та ліків.
Джеймс Шайман з Precise Automation Inc (Каліфорнія), говорить: «Я помітив,
що тепер фармацевтичні компанії більш зацікавлені у робототехніці для здійснення
наукових досліджень. З біологічної точки зору звичайна людина не замінить
впливу робототехніки, але роботи привели до поліпшення і здешевлення
лікарських засобів, вони також розподіляють ліки в аптеках» [2].
У великому закритому приміщенні в підвалі Пресвітеріанської лікарні в
м.Альбукерке, штат Нью-Мексико, тихо робить свою роботу автоматичний робот
на ім'я Розі, який сортує і дозує сотні найменувань ліків, прописаних пацієнтам, що
знаходяться на верхніх поверхах лікарні.
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Рози працює цілодобово і майже ніколи не робить перерв. За два з половиною
роки її роботи не було жодного випадку, коли б пацієнту було надіслані не
призначені для нього ліки. Коефіцієнт точності роботи Розі становить 99,7%, що
значною мірою сприяло скороченню кількості нещасних випадків у лікарні. Пола
Мойерс, директор Пресвітеріанської лікарні по роботі з лікарськими засобами,
стверджує, що Розі врятувала багато життів [3].

Рис. 1.3.1. Рука Розі тягнеться до висячого на стіні пакетику з
таблетками, які вона помістить в конверт та відправить пацієнту в палату.
Розі – робот, який важить більше 4,5 тонни, розроблений для приготування
та розподілу ліків. Він працює на базі процесорів Intel, місце його "трудової
діяльності" - лікарняна аптека. Розі не є звичайним роботом і зовні зовсім не схожа
на свою тезку з мультфільму "Сім'я Джетсонів", популярного в 60-70 рр. минулого
сторіччя. Навпаки, це потужний механічний агрегат, що переміщається по майже
чотириметрової рейці в темній заскленій кімнаті [4].
Робототехніка в практичному лікуванні людей
Є різні типів роботів та робототехнічних систем, які використовуються для
безпосереднього

контакту

з

пацієнтами,

вони

відрізняються

своїми

функціональними можливостями і конструкцією. Дані роботи сприяють точній
роботі при операціях, допомагають провести діагностику пацієнта та поставити
правильний діагноз.

ЛД11.16.1300.1118.ПЗ
Змін.. Лист

.

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

15

1.4.1 Роботи-хірурги та роботизовані хірургічні системи
Вони застосовуються для проведення складних хірургічних операцій. Не є
автономними пристроями, а дистанційно керованим інструментом, який забезпечує
лікаря точністю, підвищеною вправністю і керованістю, додатковою механічної
силою, зменшує стомлюваність хірурга, знижує ризик захворювання хірургічної
бригади гепатитом, ВІЛ та іншими захворюваннями.
Це робототехнічні хірургічні комплекси типу Да Вінчі. І нехай самостійність
в прийнятих рішеннях у них чисто умовна, але на рахунку цих медичних роботів
вже сотні успішних операцій.
На рис. 1.4.1 зображений самий відомий робот-хірург світу. Роботизовані
системи Да Вінчі на сьогоднішній день виконали близько двох мільйонів операцій.
Да Вінчі серійно виробляється компанією Intuitive Surgical. Декілька сотень клінік
по всьому світу встановили цей апарат. Складається він з двох блоків, один
призначений для оператора, а другий - чотирирукої автомат - виконує роль хірурга.
Маса апарату - півтонни. Лікар сідає за пульт, який дає можливість бачити
оперовану ділянку в 3D з багаторазовим збільшенням і використовує спеціальні
джойстики, щоб керувати інструментами. [5]

Рис. 1.4.1. Лікарі за роботою робототехнічної системи Да Вінчі.
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Кілька років тому творці робота-хірурга показали, що з його допомогою
можна проводити операції навіть на серці, що б'ється. А одним з найбільш
важливих досягнень да Вінчі вважається операція, яку провели новонародженої
дівчинки. [4]
1.4.2 Роботи-помічники
Другим основним напрямом сьогодні можна назвати клас роботівпомічників. Ці автоматизовані медбрати та медсестри мають гуманоїдний і не дуже
вигляд, але роблять великі успіхи в наданні допомоги людському медперсоналу і
хворим.[6]
Роботи-помічники
допомагати

в

здатні

реабілітації,

забезпечувати

забезпечувати

догляд

постійний

і

увагу
зв'язок

пацієнтові,
з

лікарем,

транспортувати хворого. Основною країною-розробником являється Японія,
оскільки це передова країна по догляду та продовженню людського життя. Але на
даний час інші країни також роблять великі успіхи в розробці роботів-помічників.
Конкретним прикладом являється японський медичний робот RIBA-II (Robot
for Interactive Body Assistance). Основне призначення RIBA-II - допомога складним
пацієнтам у лікарнях: пересадка з ліжка в крісло, переноска, підйом хворих і т.п.
Загалом, робот може виконувати важкі фізичні роботи, причому робот може
підняти з підлоги пацієнта вагою до 80 кг.
На рис. 1.4.2 зображений Робот RIBA –II. Його параметри: 137 см х 82 см х
103 см. Вага такого робота – 230 кг.
RIBA-II покритий покриттям із спеціальної гуми, руки людиноподібного
робота оснащені спеціальними гумовими сенсорами, які допомагають визначити
вагу людини. Робот може рухатися автономно, в тому числі по заданому маршруту,
уникаючи зіткнень з різними перешкодами. З ним можна спілкуватися голосом,
програмувати його дії за допомогою дисплея на його спині.
У 2011 році писали, що робот після випробувань буде доопрацьований, а
комерційна версія з'явиться до 2015 року за ціною близько $ 77 000 [7].
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Рис. 1.4.2. Робот RIBA -II під час тестувань.
1.4.3 Екзоскелети та роботизовані протези
Третій напрямок пов'язано, в першу чергу, з протезуванням, розробкою
замінників кінцівок людини і створенням екзоскелетов. Екзоскелети сприяють
підвищенню фізичної сили і допомагають при відновлювальному процесі опорнорухового апарату. Роботизовані протези- імпланти, які замінюють відсутні
кінцівки, складаються з механіко-електричних елементів, мікроконтролерів з
штучним інтелектом, а також здатні управлятися від нервових закінчень людини.
Штучні «розумні» кінцівки не тільки допомагають конкретним хворим, але
служать і для відпрацювання нових технологій роботобудування.
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На рис.1.4.3 зображено роботизований протез руки, здатний практично
повністю замінити функціонал справжньої руки. Його представляє власник
дослідницької компанії Deka – Дін Камен.

Рис. 1.4.3.Роботизований протез руки.
В основі принципу роботи нової роботизованої руки лежить незвичайна
вібраційна панель, яка кріпиться до ноги. Точніше до ступні. Панель здатна
вловлювати певні команди, що надходять від людини і передавати їх штучному
маніпулятору.[8]
1.4.4 Роботи, як альтернативний засіб пересування
Трохи осторонь від основної маси роботизованих пристроїв медичного
призначення знаходяться засоби пересування для людей, що втратили здатність
рухатися самостійно. Будь то інвалідне крісло з інтелектуальним управлінням або
засіб для евакуації поранених з поля бою. [6]
Хоча і ведеться розробка екзоскелетів та роботизованих протезів та нажаль
вони можуть підійти не усім зацікавленим пацієнтам по різних причинах:

ЛД11.16.1300.1118.ПЗ
Змін.. Лист

.

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

19

відсутність можливості керування протезом чи екзоскелетом через повну втрату
фізичної сили, відсутність можливості свідомо мислити і т.п.
Тому такі засоби пересування також дуже актуальні на даний час.

Рис. 1.4.4. Роботизований інвалідний візок з лазерним зором.
На рис.1.4.4 зображений самий вражаючий приклад такого засобу
пересування. Це роботизований інвалідний візок з лазерним зором.
Цей чудо візок може самостійно дістатися в будь-яке місце в межах міста.
Розробники начинили цього автономного робота лазерними датчиками і
оооооооооо
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відеокамерами. Використовуючи тривимірні карти та зображення міського
середовища, людині достатньо вказати на пульті управління місце, куди треба
дістатися.
У поліклініку, в аптеку, в магазин робот крісло завезе саме, враховуючи при
цьому всі «принади» пересування по місту - зустрічних пішоходів, сигнали
світлофорів, стовпи та урни на тротуарах. Передбачається, що таке крісло буде
досить корисно людям, що зазнають проблеми не тільки з пересуванням, а й із
зором [8].
1.4.5 Роботи-симулятори пацієнтів
Призначені для відпрацювання навичок прийняття рішень і практичних
лікарських інтервенцій в лікуванні патологій. Такі пристрої повністю відтворюють
фізіологію людини, моделює клінічні сценарії, реагують на введення препаратів,
аналізують дії учнів і відповідним чином реагують на клінічний вплив.

Рис. 1.4.5. Робот-симулятор вагітної жінки.
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На рис.1.4.5 зображено робота-симулятора вагітної жінки, який реагує на
спроби учнів провести діагностику даної «пацієнтки».
1.4.6 Нанороботи
Нанороботи, або наноботи - роботи, розміром зіставні з молекулою (менше
10 нм), що володіють функціями руху, обробки і передачі інформації, виконання
програм [21].
В даному напрямку поки що немає конкретних роботів, які б уже займалися
лікуванням людей. Але ведеться багато розробок та досліджень з використанням
нанороботів.
Наноробот, введений в організм людини, зможе самостійно пересуватися по
кровоносній системі і очищати його від мікробів або зароджуються ракових клітин,
а саму кровоносну систему - від відкладень холестерину. Наноробот зможе
вивчити, а потім і виправити характеристики тканин і клітин.
Американські вчені з Гарварду, використовуючи методику створення
складних структур з ДНК, розробили унікального робота, здатного знаходити і
знищувати хворі клітини. За допомогою відкритого програмного забезпечення
«Cadnano» вони змогли створити ДНК-нанодроідов.
Кожен з них являє собою циліндр діаметром, приблизно, в 35 нанометрів. На
його внутрішній поверхні є 12 слотів, куди може бути прикріплена молекула
необхідної речовини (наприклад, терапевтичні антитіла).
Дослідникам вдалося успішно протестувати шість комбінацій аптамерних
захоплень і вмісту нанороботів. У ході експериментів вчені вивчали здатність
нанодроідов активувати певні імунні клітини, а також знаходити серед живих
клітин лейкозні структури і зупиняти їх зростання за допомогою моноклональних
антитіл.
За словами авторів багатообіцяючого проекту, поки не планується проводити
випробування ДНК-нанороботів на тварин, так як є певні складності. Головна
проблема проблема полягає в тому, що ДНК-роботи швидко виводяться з організму
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печінкою або руйнуються під дією ферментів нуклеаз. Як одне з можливих рішень
цієї задачі - створення для наномеханізмів спеціального захисного покриття,
наприклад, з етиленгліколю. Сьогодні він широко використовується для
збільшення тривалості часу циркуляції медпрепаратів в організмі.
Крім того, американські вчені хочуть значно розширити діапазон можливого
застосування нанороботів, шляхом наділення їх здатністю розпізнавати молекули,
що знаходяться всередині клітин-мішеней.
Отже, хоча практичне застосування нанороботів в медицині поки що не дає
великої користі та використання їх в лікувальних цілях вже не за горами [24].
Проблеми Робототехніки.
Галузь медичної робототехніки ще дуже молода. Тому є певний ряд проблем
з якими стикаються професіонали даної галузі. Одними з основних являються:
 Відсутність відповідного фахівця. Підготовка кваліфікованого фахівцямедика, який може працювати з лікарем-роботом займає немало часу. Таких
людей наразі не багато. При купівлі медичного робота професіонали даного
напрямку з країни-продавця проводять першу операцію для наглядного
прикладу роботи з лікарем-роботом та підтримують навчальні курси для
персоналу. Адже хоч операції проводяться з використанням робототехнічної
системи та відповідальність за прийняття рішень все ж залишається на
лікарях.
 Вартість робота. По світу зараз більше 3000 роботів-асистентів в хірургії.
Вартість робота «да Вінчі» складає приблизно 1,7 міліонна доларів.
Робосестра RIBA-II коштує близько 77 тисяч доларів. Державні лікарні
зможуть дозволити собі таку розкіш лише з допомогою сторонніх інвесторів.
 Подальше покращення та розвиток штучного інтелекту роботів для
розширення їхніх можливостей.
Як ми бачимо розповсюдження робототехнічних систем є дуже важливою та
важкою справою. Саме тому в багатьох передових країнах світу в спеціалізованих
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ВУЗах і навіть школах робототехніку вивчають як окремий предмет.
Щодо України, то тут сумний стан відносно цього напрямку розвитку. При
відсутності реальної підтримки влади України у розвитку галузі медичної
робототехніки, наша держава з кожним роком відстає від інших цивілізованих
країн.
Висновки до розділу 1.
У першому розділі було розглянуто теоретичні відомості про медичну
робототехніку та виділено основні напрямки її розвитку:
1. Роботи-хірурги та роботизовані хірургічні системи
2. Роботи-помічники
3. Екзоскелети та роботизовані протези
4. Роботи, як альтернативний засіб пересування
5. Роботи-симулятори пацієнтів
6. Нанороботи
В розділі наведені основні проблеми медичної робототехніки:
1. відсутність кваліфікованого фахівця;
2. вартість робота;
3. важкі умови праці лікарів.
Також, було наведено приклади з фотографіями конкретних роботів з
кожного медичного напрямку їх використання та їхні можливості.

ЛД11.16.1300.1118.ПЗ
Змін.. Лист

.

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

24

2

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ САЙТІВ

Приступаючи до розробки чогось нового, треба ознайомитися з уже
існуючими працями. Оглядаючи інтернет-джерела на дану тематику було вибрано
декілька найбільш інформативних російськомовних та англомовних джерел.
Аналіз російськомовних електронних джерел
Результат аналізу інтернет простору:
1. Одним з самих інформативних джерел на дану тематику являється сайт
http://medrobot.ru/ . Основним плюсом цього сайту є чітка класифікація
медичних робототехнічних систем. Тут також представлені актуальні
новини та фотографії. Але проблема в тому, що сайт перестав
підтримуватися з середини 2014 року [1]. Тобто про подальші
досягнення в даній галузі ми з нього уже не дізнаємося.
2. Наступним сайтом являється http://www.prorobot.ru/. Тут є багато
цікавої інформації про усіх роботів і у тому числі про медичні роботи.
Але на жаль, все це представлено у вигляді рефератів та курсових робіт.
Тут немає чіткої класифікації існуючих роботів-лікарів. Серед інших
проблем, на цьому сайті незручна навігація, погано реалізований
пошук. Ну і саме основне – на цьому сайті також не публікувалася нова
інформація з середини 2014 року [2].
Проте, перевага цього сайту у великій фото та відео бібліотеці по роботі
з медичними роботами.
3. Ось ще один сайт про ШІ та робототехніку в загальному –
http://airobot.ru/. Тут є певні згадки про медичну робототехніку, але
рідко та поверхнево. Відсутня класифікація роботів, не в кожній статті
присутні фотографії. Гідно реалізований пошук та реєстрація. Але
знову ж таки, сайт не підтримується з кінця 2013 року [3].
4. Наступне джерело http://www.aiportal.ru/ також містить загальну
інформацію по ШІ та робототехніку в загальному. Про медичну галузь
ооооо
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тут майже не йдеться, а отже тут і немає загальної класифікації та
вступної

інформації

по

даній

тематиці.

Зате,

сайт

успішно

підтримується. Тому можна з впевненістю сказати, що якщо
появляться

якісь

важливі

новини,

що

стосуються

медичної

робототехніки, то ми зможемо їх тут побачити [4].
5. На сайті http://roboting.ru/ також представлені усі новини, що
стосуються роботів та штучного інтелекту. Він гарно оформлений та
постійно оновлюється останньою інформацією. На жаль, тут немає
загальної інформації по кожному з видів медичної робототехніки та її
класифікації.[5]
Ми переглянули 5 основних джерел інформації. Є одна загальна проблема в
усіх вище описаних сайтів, усі вони представлені лише на російській мові. На
українській мові, схожих джерел інформації не існує.
Аналіз англомовних електронних джерел
Результат аналізу інтернет простору:
1. Хорошим інтернет-джерелом про медичну робототехніку являється
сайт http://spectrum.ieee.org/robotics/medical-robots. Тут представлені
передові розробки даної галузі. Сайт інформативний, постійно
доповнюється новими статтями, містить багато фото та відео. Мінусом
даного сайту являється відсутність окремих рубрик, які б позначали
класифікацію по медичній робототехніці.
2. На сайті http://medrobotics.ri.cmu.edu/#&panel1-1 знаходиться багато
цікавої інформації про медичні робототехнічні системи та медичних
роботів. Тут багато наглядних відео-презентацій. Сайт постійно
підтримується, і відображає самі цікаві розробки та новини. Але тут
немає усієї інформації про медичну робототехніку, яка представлена на
інших сайтах. Також, тут немає можливості підписки на новини сайту,
що являється дуже актуальним в наш час.
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3. У наступному ресурсі відображена лише загальна інформація про
медичні робототехнічні системи. Сайт підтримується, але не публікує
детальних новин про дану галузь. Тому він являється менш
інформативним для нас.
Висновки до розділу 2.
В другому розділі було розглянуто основні веб-ресурси з інформацією про
медичні робототехнічні системи, їх класифікацію, та все, що з цим зв’язано. Було
проаналізовано та виявлено проблеми 5 основних російськомовних та

3

англомовних джерел.
Для досягнення мети даної дипломної роботи необхідно покращити якість
донесення інформації до користувачів та уникнути помилки вищевказаних сайтів:
1. Некомфортна навігація по сайту
2. Відсутність реальної класифікації медичних робототехнічних систем.
3. Відсутність підтримки сайту
4. Відсутність можливості реєстрації та підписки на новини.
5. Недостатня кількість фото та відео ілюстрацій.
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3

РЕАЛІЗАЦІЯ БАЗИ ДАНИХ

Основні поняття БД і СУБД
БД – сукупність даних, що зберігаються у відповідності зі схемою даних,
маніпулювання якими виконують відповідно до правил засобів моделювання даних
[18].
Для будь якого сайту, який має справу з пошуком на сайті чи реєстрацією
користувачів, необхідно створити базу даних. У конкретному випадку було
вирішено використовувати реляційну систему управління базами даних – MySQL.
Дані в базах MySQL зберігаються завдяки логічно пов’язаних між собою таблиць.
Дана мова програмування найчастіше використовується для створення баз даних
веб-сайтів. Причина цьому дуже проста, MySQL – швидка, надійна і проста у
використанні СУБД. Доступ до неї через веб-сторінку здійснюється за допомогою
коду PHP. Інтерфейс доступу до СУБД називається – PhpMyAdmin.
PhpMyAdmin являє собою набір html, css, javascript і php файлів - це
невеликий сайт, який управляє MySQL. PhpMyAdmin дозволяє користуватися всіма
перевагами браузера, включаючи прокрутку зображення, якщо воно не вміщується
на екран. Багато з базових SQL-функцій роботи з даними в PhpMyAdmin зведені до
інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу та дій, що нагадує перехід по посиланнях в
Інтернет. Але тим не менш варто все ж попрацювати і в текстовому режимі.
Інтерфейси типу PhpMyAdmin створюються для того щоб вносити інформацію в
базу даних і переглядати її вміст могли люди, не знайомі з мовою запитів SQL. При
роботі з web-інтерфейсом для додавання інформації в базу даних людині потрібно
просто ввести ці дані в html-форму і відправити їх на сервер, а наш скрипт зробить
все інше. А для перегляду вмісту таблиць досить просто клацнути по посиланню і
зайти на потрібну сторінку. [19].
Під час створення бази даних для даної дипломної роботи було використано
Denwer. Denwer – набір дистрибутивів і програмна оболонка, призначені для
оооооо
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створення і налагодження сайтів (веб-додатків, іншого динамічного вмісту
інтернет-сторінок) на локальному ПК. На Denwer є вищезгаданий інтерфейс
PhpMyAdmin, який забезпечує створення баз даних та їх подальшу підтримку. Це
забезпечує розробника можливістю тестування свого програмного продукту.
Реалізація бази даних медичної робототехніки
Для початку створюється користувач для бази даних. Користувач має певні
переваги та обов’язки. Користувач може редагувати, видаляти, створювати нові
таблиці і позиції в базі даних. Він авторизується по заданому логіну і паролю.
При покупці хостингу у більшості хостинг-провайдерів автоматично
створюється база даних і аккаунт користувача з логіном та паролем, що має всі
необхідні привілеї. А Denwer це сервер який підтримується на ПК розробника для
тестування продукту, отже там такі ж можливості.
База даних складається з таблиць, які зв’язані між собою логічним змістом.
База даних медичної робототехніки містить усі статті про медичних роботів, що
будуть відображатися на сайті. Статті зв’язуються між собою по роках створення
роботів, які в них описуються, по країнах-розробниках та по напрямку медицини
до якого вони відносяться. Саме так, через пошук по сайту можуть бути знайдені
всі статті які містять схожий між собою текст.
Так як, для розкрутки сайту було вирішено добавити реєстрацію
користувачів, то крім бази даних власне медичної робототехніки, створюється
обов’язкова база даних в якій буде зберігатися реєстраційна інформація. А саме:
логін, пароль, прізвище, ім’я користувача та дата народження. Дана інформація
може бути корисною для проведення статистики користувачів даного сайту.
Згідно з поставленими вище завданнями була реалізована база даних
можливостями інструменту PHPMyAdmin, в межах якої була реалізована структура
даних, яка відображена на рисунку 3.2.1

ЛД11.16.1300.1118.ПЗ
Змін.. Лист

.

№ докум.

Підпис

Дата

Лист

29

Рис. 3.2.1. Структура реалізованої бази даних.
Як видно з даного рисунку, було створено чотири таблиці:
1. Таблиця “User”. Дана таблиця зберігає реєстраційні дані користувача. В
ній було створено наступні поля:
1.1.

Id – унікальний модифікатор, що дозволяє відрізняти користувачів з
однаковими даними (логін може бути видалено з сайту, а потім
знову зареєстровано)

1.2.

Login – це ім’я користувача яке буде відображатися на сайті під час
перегляду його публікацій.
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1.3.

Heshed password – захешований пароль користувача. Хешування
паролів

є

обов’язковим

кроком

до

безпечної

реєстрації

користувачів. Для підтримки хешування паролів використовується
алгоритм MD5.
1.4.

Email – це електронна пошта користувача. Вказується з ціллю
відновлення паролю до аккаунта сайту та для підписки на новини.

1.5.

Name – ім’я та прізвище користувача.

1.6.

Birthday – день народження користувача.

2. Таблиця “Article”. В даній таблиці поля містять статті та інформацію про
них.
2.1.
2.2.

Id – унікальний модифікатор статті
Autor – автор статті. Стаття прив’язується до id автора зовнішнім
ключом. Це дає можливість відображати логін автора та його ім’я і
прізвище за бажанням.

2.3.

Tags – в даному полі містяться ключові слова, що записані через
кому. По даних словах може бути здійснений пошук за допомогою
PHP-двигуна.

2.4.

Title – зберігає титулку статті.

2.5.

Text – в даному полі зберігається сама стаття.

2.6.

Source – це поле містить джерело ресурсу даної статті.

3. Robot – таблиця, що містить інформацію про роботів.
3.1.

Id – унікальний модифікатор робота.
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Model – поле відображає модель робота чи робототехнічної

3.2.

системи.
3.3.

Country – вказується країна-розробник робота.

3.4.

Created – поле відображає рік розробки робота

3.5.

Type – тип робота, тобто до якого напрямку медичної робототехніки
належить.

4. Using – таблиця, яка використовується лише для зв’язування двох інших
таблиць.
4.1.

id_robot – поле, що прив’язується до поля id таблиці Robot.

4.2.

id_article – поле, що прив’язується до поля id таблиці Article.

Висновки до розділу 3
В даному розділі було описано мови програмування, які використовуються
для створення бази даних даної дипломної роботи. Також було розглянуто переваги
даних мов програмування.
Крім мов програмування, був описаний програмна оболонка Denwer за
допомогою якого можна тестувати програмний продукт на кожному етапі його
розробки.
В розділі вказано обов’язкові таблиці при виконанні даної роботи:
1. Таблиця “User”
2. Таблиця “Article”
3. Таблиця “Robot”
4. Таблиця “Using”
Також в даному розділі розглянуто принцип побудови бази даних та зав’язків
між інформацією.
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4

РЕАЛІЗАЦІЯ САЙТУ

Головна сторінка сайту
Головна сторінка сайту – це лице сайту. Тому тут мітиться опис сайту,
посилання на новини сайту, статистику та рубрики основних напрямків медичної
робототехніки. Також з основної навігації головна сторінка сайту містить пошук по
сайту, та кнопки входу і реєстрації.

Рисунок 4.1.1 Вигляд головної сторінки сайту.
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Даний макет використовується на усіх наступних сторінках сайту, додатково
добавляється лише сайд бар з лівої сторони екрану, який дає навігацію по основних
статтях даної рубрики.
Щоб реалізувати верстку даної сторінки було використано декілька блоків
коду. Для реалізації верхнього меню хедера сайту та зображення:
 Код HTML:
<div class="top-header">
<ul>
<li class="active"> <a href="index.html">Головна</a> </li>
<li> <a >Новини</a> </li>
<li> <a >Статистика</a> </li>
<li> <a >Вхід</a> </li>
<li> <a >Реєстрація</a> </li>
</ul>
</div>
<img src="main-background2.png" width=100%>

 Код CSS:
.top-header {
height:65px;
background: #424242;}
.top-header li:nth-child(4),
.top-header li:nth-child(5){
position:absolute;
top: 0px;
margin-right:5px;
font-weight:normal;}
.top-header li:nth-child(4,5){
right:115px;
border-top-left-radius: 15px;
border-bottom-left-radius: 15px;}
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Для зручності користувачів, назва сторінки на які знаходиться користувач
підсвічується в меню більш яскравішим кольором ніж інші. Для реалізації цієї
функції було використано наступний код:
 Код HTML:
<li class="active"> <a href="index.html">Головна</a> </li>

Щоб відобразити добавити на любу іншу сторінку таку ж функцію, необхідно
лише вписати class="active" до того тегу який відповідає за назву даної сторінки.
 Код СSS:
.all-header li{
display:inline-block;
width:auto;
height:15px;
margin:20px 30px 20px -20px;
padding: 5px 10px;
line-height:15px;
font-size:18px;
font-weight:bold;
background: #ff9845;
border: 2px solid #fab57d;
border-radius: 2px;}
ul>.active {
background: #ff7200;
box-shadow: 1px 1px 2px white;
}

Вигляд сторінок основних рубрик
Одна з основних рубрик сайту – «Роболікарі». Вона містить основну
інформацію про роболікарів та посилання, у вигляді сайд-бару, на самих відомих
роболікарів світу. Вся інша інформація зберігається у формі новин даної рубрики з
посиланням нижче.
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Рисунок 4.2.1 Рубрика - «Роболікарі».
Для реалізації сайд-бару був використаний наступний HTML блок:
<div class="container-left">
<ul>
<li> <a >Da Vinci (робот-хірург) </a></li>
<li> <a >Hybrid Assistive Limb </a> </li>
<li> <a >NeuroArm </a> </li>
</ul>
</div>

Тобто ми добавляємо окремий блок з списком посилань і розміщуємо його з
допомогою розмітки CSS, як уже було показано раніше. Цей ж код
використовується і в подальших сторінках сайту.
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Додаткові функції сайту
4.3.1 Реалізація пошуку
Для комфорту навігації по сайту дуже важливим являється реалізація
пошуку. Пошук по сайту відбувається за допомогою
На рисунках 4.3.1.1 та 4.3.1.2 показаний приклад введення назви робота в
поле для пошуку та результат пошуку даного робота на сайті.

Рис. 4.3.1.1 Приклад вводу слів для пошуку

Рис. 4.3.1.2 Результат пошуку на сайті
На рисунку 4.3.1.2 також видно, що окрім назви статті в якій знаходиться
згадка про шуканого робота, по ліву сторону добавлено дату публікації даної статті,
справа вказаний автор статті, а справа внизу можна перейти як на детальніший опис
статті, так і на джерело, яке виступає гарантом даної інформації.
4.3.2 Реалізація реєстрації, входу та відновлення паролю
Реєстраційна форма містить в собі основну інформацію про користувача:
логін, пароль, підтвердження паролю, прізвище, ім’я користувача та дата
народження.
Для підтвердження того чи реєструється на сайт реальна людина введена
обов’язкова система перевірки – капча. Було використано широко розповсюджену
технологію recaptcha, яка дозволяє оновити запис без оновлення сторінки, що
призвело б до втрати даних, які введені в форму.
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Рис. 4.3.2.1 Вікно реєстрації.
Якщо користувач забув свій пароль він може скористуватися формою
відновлення паролю.

Рис. 4.3.2.2 Форма відновлення паролю.
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Для зручності вводу даних при виборі дати народження використовується
календар.
Висновок до розділу 4
1. Згідно поставлених початкових умов була виконана головна сторінка
сайту та сторінки основних рубрик.
2. Був сформований механізм пошуку по сайту, а також сортування
інформації по тегам.
3. Була створена реєстраціійна форма яка хешує паролі а також перевіряє чи
не являється користувач ботом.
4. Розроблені механізми реєстрації, авторизації та відновлення паролю.
5. Була добавлена можливість публікації статей користувачами, з їх
попередньою перевіркою адміністратором.
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5

ОХОРОНА ПРАЦІ

Вступ
Метою дипломної роботи є програмна реалізація веб-сайту. Даний сайт
виступає базою знань про медичну робототехніку. Він буде використовуватися у
рамках навчально-ознайомчого процесу на кафедрі БМК ФБМІ. В цьому розділі
розглядаються норми з охорони праці й техніки безпеки для комп’ютерної
лабораторії, для виявлення потенційно шкідливих і небезпечних виробничих
факторів та заходи щодо їх усунення за вказівками меточки [21].
Загальна характеристика приміщення.
Веб-сайт буде використовуватися під час навчання у комп’ютерній
лабораторії №4-06янг-Пол. Вона знаходиться за адресою - вул. Академіка Янгеля,
16/2. На рис. 5.1.1 зображено план даної лабораторії.
Таблиця 5.1.1 - Характеристики приміщення
Параметри

Кількісна і візуальна характеристика

Розміри приміщення

7 м×6,5 м×2,8 м
21ч.: 1 викладач, група студентів до 20

Кількість працюючих

ч.

Площа

7 м *6,5 м – 0,5 м * 0,5 м =45,25 м2

Об'єм приміщення

45,25 м 2 × 2,8 м =126,7 м3

У приміщенні постійно дотримуються санітарних норм. Тому аудиторія суха
та чиста. Стіни покриті гіпсокартоном, а під ним знаходиться звукопоглинаючий
матеріал. Підлога покрита лінолеумом.
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Рисунок 5.1.1 - План лабораторії №4-06
У наступних таблицях є усі параметри та умови комп’ютерної лабораторії
№4-06янг-Пол. Параметри приміщення, та кількість працюючих людей наведено
в таблиці 5.1.1. Перелік предметів, що знаходяться в приміщені розташовані в
таблиці 5.1.2. Заходи щодо покращення умов в лабораторії приведені в таблиці
5.1.3
Таблиця 5.1.2 - Перелік обов’язкових найменувань на плані кімнати
№

Кількіст

Назва елементу

Характеристика

ь
1

1

Точка доступу

Ubiquiti UniFi UAP-PRO
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Продовження таблиці 5.1.2
2

1

Ноутбук

ASUS X54L, 378 мм x 253 мм, Pentium

викладача

B950

Sandy

2100 МГц,

Bridge,

2600 мАч, 15.6 дюйм (1366x768)
3

8

Ноутбук

Lenovo B570,

студента

Pentium
2200 МГц,

378 мм

B960

x

252 мм,

Sandy

Bridge,

Li-Ion,

15.6

дюйм

(1366x768)
4

1

Стілець

0.5м х 0.55м х 0.5 м

5

10

Лавка

1.2м х 0.3м х 0.45 м

6

1

Двері

Подвійні 2,1м x 1,6м

7

1

Дошка

1,5м x 1,2м x 0,03м

8

4

Освітлюваль

Світильник ЛПО 2х36 T8 G13 Тип

на лампа

ПРА Дві лампи ЛЛ 36Вт Philips

Батарея

Чавунний радіатор МС-140, тепловий

9

2

потік - 160 Вт 7 секцій.
10

2

Вікно

1,3м x 1,5м

11

11

Стіл

1,3м x 0,6м

12

1

Кондиціонер

790×265×170мм,
220В/3А/ 50Гц, настінний/спліт

Таблиця 5.1.3. Заходи покращення умов в лабораторії.
Вид заходу

Засоби подолання небезпеки

Технічний

Непередбачені

Організаційний

ділити групу студентів на підгрупи з метою зменшення
працюючих у лабораторії. робити перерву (5-10 хвилин)
між півпарами з метою провітрення приміщення.

ЗІЗ

Непередбачені
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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. Вони виділені у таблиці 5.3.1.
Таблиця 5.2.1 – Небезпечні та шкідливі фактори
Фізичні

Хімічні

 Мікроклімат

 Пил

Біологічні
 Відсутні

Психофізіологічні
 Розумове

 Освітлення

перенапруження
 монотонність

 Шум

праці

 Випромінювання
 Електронебезпека
 Пожежонебезпека
5.2.1 Мікроклімат

Норми мікроклімату приміщення визначаються з урахуванням характеру та
категорії роботи, що виконується у даному приміщенні.
Таблиця 5.2.1.1 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні
Параметри

Джерела

Наслідки

мікроклімату
Вологість та -Погана
іонізація

вентиляція При підвищенні вологості піт не

приміщення;

випаровується,

а

стікає

видихуване краплинами з поверхні шкіри, .

-Повітря,
людьми
Температура -Обладнання

За

підвищеної

температури

-Люди;

працездатність людини починає

-Сонячна радіація;

падати,

все

штучного виділяється,

-Система
опалення;

тепло,
віддається

що
у

навколишнє середовище при
випаровуванні поту.
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У таблиці 5.2.1.2 наведений характер та категорія роботи, що виконується в
комп’ютерній лабораторії №4-06янг-Пол.
Таблиця 5.2.1.2 – Категорія важкості праці
Характер

Категорія

Загальні енерговитрати

роботи

роботи

організму,

Характеристика робіт

Вт (ккал/год)
Легкі

І(а)

роботи

105-140

Роботи, що виконуються

(90-120)

сидячи й не потребують
фізичного напруження

Значення параметрів температури у рoбoчoму приміщенні не повинні
перевищувати нормативні значення, щo рoзглядається згіднo ДСН 3.3.6.042-99
[23]. В даному приміщенні потрібно вжити заходів для нормалізації параметрів
мікроклімату щоб показники не виходили за межі норми.
У таблиці 5.2.1.3 наведений заходи, що виконуються в комп’ютерній
лабораторії №4-06янг-Пол.
Таблиця 5.2.1.3 – Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату
Вид заходу

Засоби подолання небезпеки

У

Застосовування вентиляторів для

технологічн
У холодну
ому
заходи
пору
року
У
У теплу
обладнанні
приміщенні пору року

Технічні

Організаційні заходи
ЗІЗ

ноутбуків Noiseblocker Multiframe S-Series
Опалення (1 чавунний радіатор МСM12-S3
140)
Кондиціонер DAEWOO DSB-F079LH в
охолоджувальному
режимі, провітрювання
Щоденне
провітрення
та
вологе
прибирання

приміщення, оптимізувати

Непередбачені
кількість користувачів в приміщенні
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5.2.2 Освітлення
Основна частина роботи відбувається із зображеннями на екрані ноутбуку.
Характеристика зорової роботи представлена в таблиці 5.2.2.1. І таблиці 5.2.2.2
приведені заходи уникнення наслідків ненормованого освітлення.
Слід зауважити, що вікна аудиторії виходять на захід. Тому заняття варто
проводити не зранку, а в обідній час, коли положення сонця може забезпечити
природне освітлення в аудиторії.
Реальні значення освітлення в лабораторії повинні відповідати вимогам
нормативних документів (ДБН В.2.5-28-2006 [24] та ДСанПіН 3.3.2.007-98 [25]).
Таблиця 5.2.2.1 – Джерела небезпеки пов’язані із освітленням
Джерело небезпеки

Наслідок

Підвищена яскравість світла

Перенапруження і погіршення зорового

Недостатнє місцеве освітлення

сприйняття працівника, зниження рівня

Неправильне налаштування

працездатності. Ризик погіршення зору.

яскравості монітору
Таблиця 5.2.2.2 - Заходи уникнення наслідків ненормованого освітлення
Вид заходу

Засоби подолання небезпеки

У технологічному

Використання матових моніторів для ПК. Экран

Технічні обладнанні

15.6" (1366x768) HD LED з підсвіткою.

заходи

Природнє освітлення – бокове, 2 вікна (1,3 м ×
У приміщенні

1,5 м), Штучне освітлення – комбіноване (4
Світильники ЛПО 2х36 T8 G18, висота 2,8 м)

Організаційні заходи
Засоби

Вологе прибирання, підтримання чистоти вікон

індивідуального

захисту

Непередбачені
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5.2.3 Шум
Інформація про рівень шуму наведена в таблиці 5.2.3.1.
Таблиця 5.2.3.1 – Реальні та нормативні значення для звуку та шуму
Джерело небезпеки

Наслідки

Кулери ноутбуків

– Несприятливий вплив на
самопочуття працючих

Вентилятор кондиціонеру

– втомлюваність, загальна
слабкість, роздратованість
працюючих

Зовнішній шум (вулиця та внутрішній

– віброакустичний дискомфорт

шум)

– порушення функціонування
органів слуху.
Для запобігання впливу шуму вжито наступні заходи які наведені в таблиці
5.2.3.2.
Таблиця 5.2.3.2 – Заходи і засоби захисту від шуму
Вид заходу

Засоби подолання
небезпеки
Поставити

У
технологічному
обладнанні

вентилятори

менш
в

шумні
ноутбуки

(DFS531205HC0T,
AD07105HX09KB00

(DC05V

0,45A))

Технічні

Під

заходи

гіпсокартоном

на

стіні

розташований м’який волокнистий
У приміщенні

матеріал,

що

виконує

роль

звукопоглинаючого матеріалу.
Встановлено

металопластикові

вікна.
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Продовження таблиці 5.2.3.2
Оптимізувати
працюючих
Організаційні заходи

кількість

в

приміщенні,

проведення

планово-

попереджувальних оглядів та
ремонтів
ЗІЗ

Непередбачені

Рівень звуку у приміщенні може перевищувати встановлені норми за
ДСН 3.3.6.037-99 [26].
5.2.4 Електронебезпека
Споживачами електроенергії є ноутбуки, джерела освітлення, точка
доступу, вони наведені в таблиці 5.2.4.1. Таблиця 5.2.4.2 – Заходи безпеки.
Таблиця 5.2.4.1 – Параметри споживачів напруги
Найменування електроприладу

Робочі умови

Споживча

застосування

потужність, Вт

Джерела освітлення

Мережа

змінного

400

Ноутбуки Lenovo та ASUS

струму напруги 220±20

150

Точка доступу

В

160

Кондиціонер

граничне

відхилення

частоти

живильної

частоти

50

Гц,

160

мережі ±0,5 Гц
Таблиця 5.2.4.2 – Заходи і засоби захисту від ураження електричного струму
Вид захисту

Заходи

Технічні У технологічному Прихована та ізольована проводка. Світильники
заходи

обладнанні

встановлені на висоті 3м. У разі аварійної ситуації
усі

системи,

блоки

живлення

захищені

запобіжниками.
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Продовження таблиці 5.2.4.2
Приміщення

-Ізоляція струмвідних частин
-Прокладання електричних кабелів ( в поглибленнях
підлоги).

Організаційні заходи

-Інструктаж з ТБ.

ЗІЗ

-Непередбачені

Приміщення сухе, не запилене, вологість не перевищує 75%.
5.2.5 Пожежна безпека
Основні джерела пожежної небезпеки та їх характеристика з можливими
наслідками наведена в таблиці 5.2.5.1. В таблиці 5.2.5.2 приведені заходи
уникнення пожежної небезпеки.
Таблиця 5.2.5.1 - Основні джерела та наслідки пожежної небезпеки
Джерело небезпеки
Ноутбук

Небезпечний фактор

Наслідок

Коротке замикання

Виникнення
пожежі;

Кондиціонер
Матеріали

і

речовини,

займання

схильні

до

Загоряння матеріалів

Таблиця 5.2.5.2 – Характеристика пожежонебезпечної зони
Тип пожежі

Характеристика

Категорія пожежної

В (пожежонебезпечне)

небезпеки
приміщення
Пожежонебезпечна

Клас - ІІ-ІІа

зона
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Продовження таблиці 5.2.5.2
Горючі матеріали

Волокнисті (папір), тверді (столи, стільці, двері,
шафи), пластикові (вікно, стільці, лінолеум,
комп’ютер)

Рекомендується раз в рік проводити загальні лекції по пожежній
безпеці та інструктаж з техніки безпеки для конкретної аудиторії.
Заходи необхідні для пожежної безпеки при роботі вказані в
таблиці5.2.5.3.
Таблиця 5.2.5.3 – Заходи пожежної безпеки
Вид заходу

Засоби подолання небезпеки

Технічні заходи

Вогнегасник ОУ-3, вільний доступ до
мережних рубильників та вимикачів, у коридорі
– пожежний кран та рукав, датчик теплової
пожежної сигналізації КИ-1

Організаційні
заходи

Інструктаж з ТБ та періодичний контроль
знань про правила пожежної безпеки, план
евакуації при пожежі

ЗІЗ

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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5.2.6 Психофізіологічні фактори
Основні небезпечні та шкідливі психофізіологічні фактори наведені в
табл.5.2.6.1
Таблиця 5.2.6.1 – Джерела небезпеки
Джерело небезпеки

Наслідок

Розумове

Головний біль, порушення уваги.

перенапруження
Монотонність праці

Швидкий розвиток втоми в зв’язку з локалізацією
м’язових і нервових навантажень, гіподинамія.

Заходи

щодо

зменшення

загрози

небезпечних

та

шкідливих

психофізіологічних факторів наведені в табл. 5.2.6.2.
Таблиця 5.2.6.2 –Засоби і захисту від шкідливих психофізіологічних
факторів
Вид заходу

Засоби подолання небезпеки

Технічні заходи

Відсутні

Організаційні заходи

Проведення 10 хвилинних перерв кожні 40 хвилин
робочого часу, та 20 хвилинних перерв кожні 90 хвилин
робочого часу.

Засоби

Відсутні

індивідуального
захисту

Висновок до розділу 5
У цій частині дипломної роботи були розглянуті норми та заходи з
охорони праці й техніки безпеки в комп'ютерній лабораторії. Створені умови
оооо
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забезпечують комфортну роботу. На підставі вивченої літератури з даної
проблеми, були зазначені оптимальні умови мікроклімату, оптимального
освітлення, рівня шуму. Дотримання умов, що визначають оптимальну
організацію аудиторії, дозволить зберегти гарну працездатність протягом
усього учбового дня, підвищить, як у кількісному, так і в якісному відносинах
продуктивність праці студента.
.
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ВИСНОВКИ
При виконанні дипломної роботи були виконані усі поставлені задачі в
повному обсязі, а саме:
1. Спроектовано базу даних з чотирьома необхідними таблицями.
Таблиці зв’язані між собою зовнішніми ключами, що дає
можливість змінювати інформацію без втрат даних.
2. Сформовану базу даних було наповнено інформацією про медичну
робототехніку, а саме класифікацією роботів, статтями про
основних роботів-лікарів, фотоілюстраціями роботів та їх потенціал.
3. Розроблено сайт в якому відображається сформована база даних.
Добавлено наступні функції сайту:
 реєстрація (в тому числі перевірка чи реєстрацію проводить
людина та хешування паролю);
 вхід;
 відновлення паролю;
 пошук по сайту;
 можливість публікувати статті користувачів;
4. Розглянуто питання з охорони праці комп’ютерної лабораторії, в
якій використовуватиметься даний програмний продукт. Висвітлено
небезпечні та шкідливі фактори при роботі в даному приміщенні, а
саме:

мікроклімат,

освітлення,

шум,

випромінювання,

електронебезпека, пожежонебезпека. Запропоновано заходи щодо
усунення розглянутих небезпек.
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