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АНОТАЦІЯ
Пояснювальна записка до дипломної роботи викладена на

64

сторінках, вона містить 4 розділів, 25 ілюстрації, 13 таблиць та 20 джерел в
переліку посилань.
Метою роботи є реалізація можливості прогнозування процесів різного
походження за рахунок застосування інформаційних ресурсів інтернет
запитів на прикладі

задач

прогнозування епідеміологічного стану

населення. В роботі реалізована підсистема обробки пошукових запитів та на
основі одержаної інформації побудовано ряд прогнозуючих моделей за
алгоритмом МГУА та лінійної регресії.
Результати

розрахунків

на

даному

етапі

досліджень

показали

доцільність використання інтернет-запитів для прогнозування процесів
різного походження. Був розроблений програмний продукт для збору та
обробки запитів з системи реєстрації запитів Yandex Wordstat.
Дипломна робота виконана на замовлення компанії Alcora group. На
тему дипломної роботи опубліковано дві друкованих роботи у збірках праць:
- ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми
сучасної дошкільної та вищої освіти». Люблін. Польща.
- XVI International Scientific and Practical Conference «International
Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and
Education». Boston. USA.
Ключові слова: багатоетапний комбінаторно-слекційний алгоритм МГУА,
МГУА, прогнозування, статистика запитів, епідемія.

АННОТАЦИЯ
Пояснительная записка к дипломной работе изложена на 65 страницах,
она содержит 4 раздела, 25 иллюстраций, 13 таблиц и 20 источников в
перечне ссылок.
Целью работы является реализация возможности прогнозирования
процессов различного происхождения за счет применения информационных
ресурсов

интернет

запросов

на

примере

задач

прогнозирования

эпидемиологического состояния населения. В работе реализована подсистема
обработки поисковых запросов и на основе полученной информации
построен ряд прогнозирующих моделей по алгоритму МГУА и линейной
регрессии.
Результаты

расчетов

на

данном

этапе

исследований

показали

целесообразность использования интернет-запросов для прогнозирования
процессов различного происхождения. Был разработан программный
продукт для сбора и обработки запросов из системы регистрации запросов
Yandex Wordstat.
Дипломная работа выполнена по заказу компании Aetrics. На тему
дипломной работы опубликованы две печатных работы в сборниках трудов:
- ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми
сучасної дошкільної та вищої освіти». Люблин. Польша.
- XVI International Scientific and Practical Conference «International
Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and
Education». Boston. USA.
Ключевые слова: многоэтапный комбинаторный-селекционный алгоритм
МГУА, МГУА, прогнозирование, статистика запросов, эпидемия.

ABSTRACT

The explanatory note for this diploma consist of 65 pages, which include 4
sections, 25 pictures, 13 tables and 20 references.
The aim is the implementation capabilities for the prediction of processes of
different origin through the use of information resources of the Internet requests on
the example of the problem of forecasting the epidemiological status of the
population. The work is implemented subsystem processing search requests and on
the basis of information received a number of predictive models built on GMDH
algorithm and Linear Regression.
The calculation results at this stage, researches have shown the feasibility of
using online requests for predicting processes of different origin. Also developed
software for collecting and processing requests from the system of registration
requests Yandex Wordstat.
Diploma work was commissioned by the company Aetrics. On the topic of
diploma work two printed works in the collections of papers published:
- II International scientific-practical conference "Actual problems of modern
preschool and higher education." Lublin. Poland.
- XVI International Scientific and Practical Conference «International
Scientific Review of the Problems and Prospects of Modern Science and
Education». Boston. USA.
Keywords: multistage combinatory-selective algorythm gmdh, gmdh, forecast,
query statistics, epidemic.
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ВСТУП

В наш час у медичній сфері широко застосовуються інформаційні
технології. За результатами певних вимірів різних показників стану пацієнта
комп'ютерна програма може з високою імовірністю встановити правильний
діагноз, або зробити прогнозування стану пацієнта чи населення у певний
період часу.
Задача прогнозування стану складніша - для цього потрібно мати
статистичну базу для побудови статистичної моделі, що буде здатна з деякою
імовірністю передбачити подальший розвиток хвороби пацієнта чи зробити
прогнозування епідеміологічного стану населення.
В якості статистичних даних в різних доцільних задачах прогнозування
може бути використано статистику пошукових запитів. Пошукові запити живе відображення подій і явищ, що відбуваються в суспільстві. Основою
виконаного дослідження є підвердження гіпотези про наявність стійкого і
значущого статистичного зв'язку між інтенсивністю пошукових запитів і
рівнем прояву тих чи інших подій, пов'язаних зі згаданими явищами.
В

роботі

розглядається

можливість

застосування

статистики

пошукових запитів для вирішення задач моделювання медико-біологічних
процесів.
Мета роботи: отримати відповідь про принципову можливість
застосування

статистики

пошукових

запитів

для

вирішення

задач

моделювання та прогнозування медико-біологічних процесів.
Автоматизувати збір та обробку статитстики з інтернет ресурсу, а
також спростити роботу з такими даними завдяки створенню системи, яка
дозволить обробляти дані зібрані з сайту та завантажувати їх у файл Excel
для роботи з ними.

ІМ22.2213.1300.1732.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

9

Актуальність роботи: можливість застосування статистики пошукових
запитів у задачах моделювання надає додаткові інформаційні ресурси для
математичного моделювання та прогнозування медико-біологічних
процесів.
Завдання:
-

проаналізувати можливості застосування статистики пошукових

запитів для вирішення задач моделювання.
-

розробити систему для обробки пошукових запитів

-

вирішити задачу прогнозування грипо-вірусного стану населення

Практична цінність роботи полягає у пропонуванні інструменту
обробки

та доведенні можливості майбутнього застосування пошукових

запитів для прогнозування процесів різного походження.

ІМ22.2213.1300.1732.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист
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РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД МАТЕРІАЛУ
1.1

Прогнозування епідеміологічного стану населення

Епідеміологічний

прогноз

передбачення

-

можливих

змін

епідеміологічної ситуації на певній території, основане на систематичному
вивченні і аналізі різноманітних факторів, що впливають на розвиток і спад
епідемічного процесу. Епідеміологічний прогноз необхідний для науково
обґрунтованого планування профілактичних і протиепідемічних заходів на
певний відрізок часу або на період майбутніх господарських і організаційних
операцій (прибуття великої кількості робочих на новобудови; переселенців на нові місця проживання; період масових сільськогосподарських робіт; виїзд
дітей до літніх таборів та на дачі, проведення масових громадських заходів та
ін.).
Серед багатьох чинників, що мають значення для формування
епідеміологічного прогнозу, перш за все слід враховувати наступні.
Захворюваність населення інфекційними хворобами в попередні роки,
особливо в періоди, відповідні майбутньому в даному році. При цьому може
бути встановлена типовість щорічного підйому певних захворювань в
конкретний

період

року

в

даній

місцевості,

періодичність

деяких

інфекційних захворювань. Важливі дані про поширеність захворювань з
хронічним перебігом і про кількість виявлених бактеріологічних і
вірусоносіїв, про характеристику виділених збудників. Зіставлення числа
перехворілих

окремими

інфекційними

хворобами,

числа

виявлених

бактерієносіїв, середньої величини носійства при даній хворобі в процентах
дозволяє приблизно визначити можливу кількість невиявлених носіїв і
оцінити їх епідеміологічне значення.
Сезонність інфекційних захворювань - період найбільш високої
захворюваності населення протягом року, що збігається з часом більш
легкого здійснення механізму передачі інфекції, більш частих загострень
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хронічно протікаючих інфекційних захворювань, сезонних змін санітарних
умов життя і харчування населення, сезонного збільшення контакту
населення з забрудненими водоймами, масового розмноження мух; сезонних
змін фізіологічної реактивності організму людини і коливань рівня його
неспецифічної резистентності. Врахування особливостей сезонних підйомів
захворювань за попередні роки і перерахованих причин їх виникнення може
дати певні матеріали для прогнозу.
Вплив кліматичних факторів. Відомо, що холодна або прохолодна
погода протягом літа супроводжується значним зменшенням захворювань на
кишкові інфекції (дизентерія, черевний тиф, епідемічний гепатит), що
зв'язується з майже повним припиненням розмноження мух, різким
зменшенням контакту населення з водоймами, обмеженням споживання води
і т. п. У спекотне літо спостерігається протилежне. Відлиги в зимовий період
часто супроводжуються
забруднення

водойм,

метеорологічних

спалахами кишкових

колодязів

даних,

і

особливо

інших

захворювань внаслідок

малих

вододжерел.

довгострокових

Облік

метеорологічних

прогнозів, має велике значення для епідеміологічного прогнозу.
Дані

про

стан

імунітету

населення

до

найбільш

поширених

захворювань отримують шляхом обліку перехворіли хворобами, що
залишають тривалий імунітет, щеплених протягом попереднього року;
шляхом широкого серологічного обстеження груп населення, найбільше
схильних до тих чи інших захворювань; при обліку всіх народжених в даній
місцевості в минулому році і прибулих з інших місцевостей. Ці дані є
важливим матеріалом для судження про імунну прошарку населення по
відношенню до тієї чи іншої інфекційної хвороби.
Велике значення для епідеміологічного прогнозу має стан охорони
здоров'я в районі, місті, області: стан лікарняному і поліклінічної мережі,
число ліжок в інфекційних лікарнях і відділеннях, забезпеченість медичним
персоналом, фахівцями високої кваліфікації; рівень підготовки лікарів
загально медичної мережі з інфекційних захворювань; стан санітарно-

ІМ22.2213.1300.1732.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

12

епідеіміологічних

станцій,

укомплектованість

їх

фахівцями,

стан

лабораторій, забезпеченість дезінфікуючими засобами, дезінфекційними
установками,

санпропускник,

санітарним

транспортом

для

евакуації

інфекційних хворих та ін [1].
1.2 Епідеміологія грипу
Грип — гостра вірусна інфекційна хвороба з періодичним епідемічним
чи навіть пандемічним поширенням. Хвороба характеризується появою
гострого респіраторного синдрому з переважанням трахеобронхіту та
вираженою інтоксикацією з гарячкою.
Грип має симптоми, схожі з іншими гострими респіраторними
вірусними інфекціями (ГРВІ), але грип за своїми наслідками є набагато
небезпечним аніж інші ГРВІ. Тому перші ж ознаки ураження респіраторної
системи вимагають особливої уваги через те, що потрібно виявити саме грип.
Найчастішим ускладненням грипу є геморагічний набряк легень, набрякнабухання головного мозку, які можуть лише за декілька днів призвести до
смерті хворого. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок
грипу, часто погіршуючи перебіг фонових серцевих хвороб. Нерідкими
ускладненнями є приєднання бактеріальної інфекції у вигляді бронхіту або
пневмонії[2].
Резервуар і джерело інфекції - людина з явними і стертими формами
хвороби. Епідеміологічну небезпеку хворої людини визначають кількість
вірусів у виділеннях верхніх дихальних шляхів і вираженість катарального
синдрому. Контагозність максимальна в перші 5-6 днів хвороби. Тривале
виділення вірусу спостерігають у небагатьох хворих з важким або
ускладненим перебігом захворювання. Наявність і епідеміологічне значення
прихованого вірусоносійства при грипі не доведені. Вірус серотипу А
виділений також від свиней, коней і птахів. Можливість спорадичного
зараження людини вірусом грипу тварин неодноразово чітко документували
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щодо вірусу грипу свиней в США і під час локальної спалаху, викликаної
«курячим» вірусом грипу A (H5N1) в Гонконгу в 1997 р. В даний час існує
припущення про роль перелітних птахів в епідемічному процесі грипу.
Можливо, що при епізоотії грипу серед птахів, рідше ссавців (свиней, коней
та ін.) Формуються нові антигенні варіанти вірусу, що вражають потім
людини.
Механізм передачі - аерозольний, шлях передачі - повітрянокрапельний. Вірус виділяється з краплями слини, слизу і мокроти при
диханні, розмові, плачі, кашлі і чханні. Збереження вірусу грипу в
повітряному середовищі залежить від ступеня дисперсності аерозолю, що
містить вірусні частинки, а також від впливу на нього світла, вологи і
нагрівання. Не виключена можливість інфікування побутовим шляхом через
інфіковані предмети побуту.
Природна сприйнятливість людей висока, але має індивідуальні
коливання; сприйнятливість до нових серотипів

збудника особливо

виражена. Материнські протигрипозні антитіла виявляють у дітей, що
знаходяться на природному вигодовуванні, до 9 10-го місяця, а у що
знаходяться на штучному - тільки до 2-3 міс. Однак вони не в змозі вберегти
від захворювання. При спалахах грипу в пологових будинках новонароджені
хворіють частіше і хворіють важче, ніж їх матері. Постінфекційний імунітет
при грипі, спричиненому вірусом типу А, триває 1-3 роки, а вірусом типу В 3-4 роки. Ситуація, що формується клітинна імунологічна пам'ять, особливо
після повторного контакту з тим чи іншим підтипом вірусу грипу,
зберігається тривалий час.
Хвороба поширена повсюдно і проявляється у вигляді спалахів і
епідемій, що охоплюють значну частину чутливого населення, що
представляє серйозну соціальну і медичну проблему. На частку грипу
та ГРВІ припадає 90-95% всіх захворювань інфекційної природи. Періодично
(через кожні 2-3 роки) виникають пандемії грипу, пов'язані з формуванням
нових антигенних варіантів вірусу. Головним чином це стосується вірусу
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грипу А. Епідемії грипу В поширюються повільніше і вражають не більше
25% населення. Грип C реєструють як спорадичні випадки. Захворювання
реєструють протягом всього року, вони значно частішають в осінньозимовий період, чому сприяють скупченість населення та вплив кліматичних
факторів. Смертність від самого грипу невелика, проте смертність від грипу,
інших ГРВІ та гострої пневмонії, яка є найбільш частим і небезпечним
постгрипозним ускладненням, у дітей до 1 року становить 30% загальної
смертності і 90% смертності від інфекційних хвороб, а у дітей до 2 років 15% загальної смертності. Слід мати на увазі, що грип обтяжує перебіг
хронічних захворювань, приводячи до так званим додатковим соматичних
захворювань і смертності населення, що досягає найбільших показників по
серцево-судинним захворюванням, порушень кровообігу мозку і поразок
легких. Економічні втрати від грипу складають мільярди рублів тільки за
одну епідемію.
Швидкому поширенню грипу сприяють короткий інкубаційний період,
аерогенний шлях передачі, висока сприйнятливість людей до грипу, а також
соціальні умови життя населення, в першу чергу характер сучасних
транспортних засобів, що забезпечують швидке пересування населення і
тісний контакт не тільки між сусідніми країнами, а й між континентами . За
останні 120 років пандемії грипу зареєстровані в 1889, 1918, 1957 і 1968 рр.
Залежно від місця первинного поширення епідемічні варіанти вірусу грипу
отримують зазвичай назви відповідної географічної території або країни.
Інтенсифікація механізму передачі збудника призводить до зростання
захворюваності, збільшення частоти і тяжкості епідемій, збільшення частоти
антигенних змін вірусів грипу та одночасної циркуляції
антигенних

варіантів.

Відбуваються

інтенсивне

декількох

«проепідемічування»

населення і наростання внаслідок цього колективного імунітету, а при грипі
А за рахунок одночасної циркуляції різних серопідтипів вірусів і їх варіантів
- підвищення «якості» імунітету. Коли колективний імунітет досягає досить
високого рівня, інтенсивність епідемічного процесу знижується [3].
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1.3 Пошукові запити
Пошукові запити - живе відображення подій і явищ, що відбуваються в
суспільстві. Аналітиків, економістів і трейдерів завжди цікавило, чи існує
зв'язок між цими, начебто хаотичними даними і економічними, соціальними,
демографічними показниками, які регулярно публікують державні органи на
відповідних порталах. Численні дослідження показали, що дані пошукових
сервісів

дають

можливість

додаткового

і

незалежного

аналізу

макроекономічних показників і дозволяють з іншої сторони подивитися на
процеси, події і явища.
Розглянемо іншу область - прогноз динаміки мікро- і макро- станів
економіки по динаміці запитів в Інтернет.
Сервіси пошукових машин використовували Х. Чой і Х. Веріан в своїх
дослідженнях в 2009-му році, припустивши, що поточний рівень ділової
активності

повинен

пошукових

машин

корелювати
Інтернету.

з
Своє

динамікою

запитів

припущення

вони

користувачів
підтвердили

дослідженнями динаміки продажів автомобілів Ford, Chevrolet і Toyota на
ринку США, туристичного потоку в Гонконгу і ряду інших показників [4]. За
результатами досліджень, моделі з включенням незалежної змінної, яка
враховує коливання запитів в Google, перевершували вихідні авторегресії за
зазначеними критеріями у всіх числових прикладах Х. Чой і Х. Веріан.
Ця робота була опублікована в 2011 році, і стала дуже значущою для
аналітиків усього світу. Валідність застосування даних пошукових запитів
для моніторингу і прогнозування ділової активності була підтверджена
згодом в десятках опублікованих робіт.
Таким чином ми можемо зробити припущення, що є стійкий і
значущий статистичний зв'язок між інтенсивністю пошукових запитів і
рівнем прояву тих чи інших подій.
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Рисунок 1.1 – Динаміка пошукового запиту “салат” у пошуковому
ресурсі Yandex.
На Рис.1.1 ми бачимо приготування українців до Нового Року(стрибки
перед січнем 2015 і 2016).
Яндекс Вордстат - це інструмент для підбору ключових слів на основі
запитів користувачів, який відображає статистику по частоті використання
зазначеного слова, а також, за словами з схожої тематики. За допомогою
цього сервісу ми можемо бачити динаміку цікавих нам запитів.
Висновки до розділу 1
Визначення можливості застосування статистики пошукових запитів
для вирішення задач моделювання, є метою даної розробки. Застосування
статистики пошукових запитів може значно покращити результати побудов
моделей. Застосування пошукових запитів є дуже актуальним в контексті
біологічних об’єктів. Можемо зробити припущення, що є стійкий і значущий
статистичний зв'язок між інтенсивністю пошукових запитів і рівнем прояву
тих чи інших подій.
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РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
2.1 Аналіз вибору математичних методів розв’язання задачі
В ході дослідження було побудовано три моделі. Перша модель
будується без використання пошукових запитів. Друга модель будується в
техніці класичного регресійного аналізу з використанням пошукових запитів.
Третя модель будується за допомогою методу групового урахування
аргументів (МГУА) з використанням пошукових.
Моделі можуть представляти інтерес для медичних центрів, як
інструмент прогнозної аналітики з метою оперативного прийняття заходів по
профілактиці і запобіганню епідемій грипу.
У даній роботі проводиться дослідження епідеміологічної ситуації у
місті Києві.
2.1.1 Регресійна модель
У статистиці лінійна регресія — це метод моделювання залежності між
скаляром y та векторною (у загальному випадку) змінною X. У випадку, якщо
змінна X також є скаляром, регресію називають простою.
При

використанні

лінійної

регресії

взаємозв'язок

між

даними

моделюється за допомогою лінійних функцій, а невідомі параметри моделі
оцінюються за вхідними даними. Подібно до інших методів регресійного
аналізу лінійна регресія повертає розподіл умовної імовірності y в залежності
від X, а не розподіл спільної імовірності y та X, що стосується області
мультиваріативного аналізу.
При розрахунках параметрів моделі лінійної регресії як правило
застосовується метод найменших квадратів, але також можуть бути
використані інші методи. Так само метод найменших квадратів може бути
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використаний і для нелінійних моделей. Тому МНК та лінійна регресія хоч і є
тісно пов'язаними, але не є синонімами.
Загалом лінійна регресійна модель визначається у виді (2.1):
𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 +. . . +𝛽𝐾 𝑥𝐾 + 𝑢.
Де y - залежна пояснювана змінна, (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝐾 )
пояснювальні змінні,

(2.1)
- незалежні

- випадкова похибка, розподіл якої в загальному

випадку залежить від незалежних змінних але математичне сподівання якої
рівне нулю.
Відповідно згідно з цією моделлю математичне очікування залежної
змінної є лінійною функцією незалежних змінних (2.2):
𝐸(𝑦) = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 +. . . +𝛽𝐾 𝑥𝐾 + 𝑢

(2.2)

Вектор параметрів (𝛽0 , 𝛽1 , … , 𝛽𝐾 ) є невідомим і задача лінійної регресії
полягає у оцінці цих параметрів на основі деяких експериментальних значень
yi (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝐾 ). Тобто для деяких n експериментів є відомі значення
{𝑦𝑖 , 𝑥𝑖1 , … , 𝑥𝑖𝑝 }𝑛𝑖=1 , незалежних змінних і відповідне їм значення залежної
змінної.
Згідно з визначенням моделі для кожного експериментального випадку
залежність між змінними визначається формулами (2.3):
𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑥1,𝑖 +. . . +𝛽𝐾 𝑥𝐾,𝑖 + 𝑢𝑖

(2.3)

або у матричних позначеннях (2.4):
𝑦 = 𝑋𝛽 + 𝑢
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На

основі

цих

даних

потрібно

оцінити

значення

параметрів(𝛽0 , 𝛽1 , … , 𝛽𝐾 ), а також розподіл випадкової величини u. Зважаючи
на характеристики досліджуваних змінних можуть додаватися різні додаткові
специфікації моделі і застосовуватися різні методи оцінки параметрів. Серед
найпоширеніших специфікацій лінійних моделей є класична модель лінійної
регресії і узагальнена модель лінійної регресії[6].
2.1.2 Метод групового урахування аргументів (МГУА)
Метод Групового Урахування Аргументів застосовується в самих
різних областях для аналізу даних і відшукання знань, прогнозування та
моделювання систем, оптимізації і розпізнавання образів. Індуктивні
алгоритми МГУА дають унікальну можливість автоматично знаходити
взаємозалежності в даних, вибрати оптимальну структуру моделі чи мережі, і
збільшити точність існуючих алгоритмів.
Цей підхід самоорганізації моделей принципово відрізняється від
дедуктивних методів, що зазвичай використовуються. Він заснований на
індуктивних принципах - знаходження кращого рішення заснованого на
переборі всіляких варіантів.
За

допомогою

моделювання

перебору

намагається

різних

мінімізувати

рішень
роль

підхід

передумов

індуктивного
автора

про

результати моделювання. Комп'ютер сам знаходить структуру моделі і
закони, що діють в об'єкті. Він може бути використаний при створенні
штучного інтелекту як порадник для вирішення спорів і при прийнятті
рішень.
МГУА володіє певним розмаїттям можливостей на всіх етапах процесу
моделювання в порівнянні з іншими методами побудови моделей. Це
стосується перш за все генераторів моделей і застосовуваних критеріїв якості
структур, а також класів моделей (базисних функцій). Метод відрізняється
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активним застосуванням принципів автоматичної генерації варіантів,
послідовної селекції моделей і зовнішніх критеріїв для побудови моделей
оптимальної складності. Він має оригінальну багаторядну процедуру
автоматичної генерації структур моделей, що імітує процес біологічної
селекції з попарним урахуванням послідовних ознак. Така процедура в
сучасній термінології називається поліноміальною нейронною мережею,
причому її структура є явною і будується автоматично, в режимі
самоорганізації.
Для порівняння і вибору кращих моделей застосовуються зовнішні
критерії, засновані на поділі вибірки на дві і більше частин, причому
оцінювання параметрів і перевірка якості моделей виконується на різних
підвибірках. Це дозволяє обійтися без обтяжливих апріорних припущень,
оскільки поділ вибірки дозволяє неявно (автоматично) врахувати різні види
апріорної невизначеності при побудові моделі. МГУА має перевагу при
малих вибірках даних за рахунок вибору складності моделі, оптимально
враховує інформативність даних.
Ефективність методу багаторазово підтверджувалася рішенням безлічі
конкретних завдань з областей екології, економіки, гідрометеорології
тощо[7]. На основі аналогії між завданням побудови моделі по зашумленими
експериментальними даними і завданням проходження сигналу через канал з
шумом побудовані початку теорія завадостійкого моделювання. Основний
результат

цієї

теорії

полягає

в

тому,

що

складність

оптимальної

прогнозуючої моделі залежить від рівня невизначеності в даних: чим він
вищий - тим простіше (грубіше) повинна бути оптимальна модель (тим
менше оцінюваних параметрів)[8].
МГУА добре відомий і вельми активно розвивається у нас в країні і за
кордоном. Розроблено основи теорії структурної ідентифікації моделей з
мінімальною дисперсією помилки прогнозування[9]. Ефективним апаратом
цієї теорії є метод критичних дисперсій, що дозволяє вперше аналітично
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вирішувати актуальні завдання: порівняльний аналіз критеріїв структурної
ідентифікації, планування експериментів, аналіз властивостей методів і т.п.,
причому як при обмеженій вибірці, так і в асимптотиці. При цьому
досліджуються умови вибору оптимальної структури моделі залежно від
дисперсії

(рівня)

експерименту)

і

шуму,

довжини

параметрів

вибірки,

об'єкта,

вхідних

причому

впливів

(плану

встановлено

тісний

взаємозв'язок між ними. Засобами цієї теорії встановлено, що МГУА є
методом

побудови

моделей

з

мінімальною

дисперсією

помилки

прогнозування, і виконано його порівняння з іншими методами [10].
З цього випливає, що МГУА як основний інструмент теорії
індуктивного

моделювання

відноситься

до

найсучасніших

методів

обчислювального інтелекту і м'яких обчислень. Цей метод є оригінальним і
ефективним засобом вирішення широкого спектра завдань штучного
інтелекту, в тому числі ідентифікації та прогнозування, розпізнавання образів
і кластеризації, інтелектуального аналізу даних і пошуку закономірностей.
В останнє десятиліття інтерес до МГУА активно зростає в усьому світі,
що можна пояснити, крім відомої ефективності методу, також зростанням
популярності технології штучних нейромереж. Справа в тому, що структуру
МГУА можна інтерпретувати як нейромережу, оригінальність якої полягає в
самоорганізації як її структури, так і параметрів. При цьому виявляється, що
до явних переваг МГУА належать автоматичне формування структури
мережі, простота і швидкодія настроювання параметрів, а також можливість
«згорнути» налаштовану мережу безпосередньо в явний математичний вираз.
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2.2 Початкові дані для задачі прогнозування епідеміологічного стану
населення
Період досліду: січень 2014 – вересень 2015. Було зроблено
припущення, що як тільки людина захворіє, то буде шукати симптоми
хвороби, які таблетки допоможуть вилікуватися чи полегшити самопочуття і
відповідно вводити потрібні запити до пошукової машини. В даній роботі
використовується статистика пошукових запитів “грипп”, “орви”, “таблетки
от гриппа”, так як динаміка саме цих запитів максимально схожа з динамікою
кількості звернень до лікарні з жалобами на грип(рис. 2.1).
В якості фактичних даних виступають дані по зверненням до
терапевтичного відділення однієї з поліклінік міста Києва з діагнозами:


Гостра iнфекцiя верхнiх дихальних шляхiв, неуточнена



Грип

з

iншими

респiраторними

проявами,

вiрус

не

iдентифiкований


Грип з iншими проявами, вiрус не iдентифiкований



Грип з пневмонiєю, вiрус не iдентифiкований



Грип з iншими проявами, вiрус грипу iдентифiкований



Грип

з

iншими

респiраторними

проявами,

вiрус

грипу

iдентифiкований


Грип з пневмонiєю, вiрус грипу iдентифiкований
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Рисунок 2.1 - Пошукові запити, кількість звернень до терапевтичного
відділення.
2.3 Побудова моделі без використання пошукових запитів
Модель будувалась в техніці МГУА, яка використовувала тільки
фактичну кількість людей які зверталися до лікарні кожного місяця, та
будувала прогноз опираючись лише на ці дані без використання статистики
запитів.
Для розрахунків в техніці МГУА використовувалася оболонка GMDH
Shell. У складі оболонки - комбінаторний і нейроподібні алгоритми МГУА.
Пакет надає безліч можливостей по перебору великої кількості моделей з
різними настройками, керованими користувачем.
Моделі будувалися в режимі Demand Forecast з горизонтом прогнозу 2
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та кількістю екзаменів 2 за допомогою комбінаторного алгоритму МГУА.
Спостереження були перемішані псевдовипадково, перевірка якості моделі перехресна.
Отримана модель:
𝑌1 [𝑡] = 15.38433 + грипп[𝑡 − 1] ∗ таблетки от гриппа[𝑡 − 1]
∗ орви[𝑡 − 1] ∗ 1.18754

(2.5)

Рисунок 2.2 - Модель на основі лише фактичних звернень до лікарень
Були отримані коефіцієнт детермінації R2= 58% і значення помилки
MAPE=56%.
Значення прогнозу на екзамені на серпень 2015 і вересень 2015: 50 і 56
проти фактичних значень 47 і 105.
2.4 Побудова регресійної моделі
Друга модель будувалася як багатовимірна лінійна регресія, де в якості
безлічі об'єктів виступають пошукові запити, а в якості безлічі відповідей кількість людей що звернуться до поліклінічного відділення.
У реальному житті людина спочатку захворює, потім шукає
інформацію про хворобу її симптоми та засоби самолікування. Через деякий
час він звертається до лікаря. Тобто між пошуковим запитом і реєстрацією
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хворого повинен бути часовий лаг. Тому був зроблений препроцессінг:
зрушили кожну змінну так, щоб коефіцієнт кореляції для цієї змінної з
рівнем зареєстрованих хворих вийшов максимальним.
Для розрахунків ми використовували статистичний пакет GMDH Shell,
який має широкі можливості для детального економетричного аналізу
часових рядів. Пакет дозволяє швидко виявляти наявність статистичної
залежності і зробити прогнози, в тому числі продажів, динаміки ресурсів,
фінансових показників.
Отримана модель:
𝑌1 [𝑡] = −6.43 + грипп[𝑡 − 1] ∗ таблетки от гриппа[𝑡 − 1]

(2.6)

Рисунок 2.3 – Регресійна модель
Були отримані коефіцієнт детермінації R2= 70% і значення помилки
MAPE=32%.
Значення прогнозу на екзамені на жовтень 2014 і липень 2015: 208 і 48
проти фактичних значень 80 і 47.
2.5 Модель у техніці МГУА
Моделі будувалися в техніці МГУА. Метод був запропонований в 70
рр. минулого століття акад. А. Г. Івахненко, і в подальшому розвинений їм і
його учнями.
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Для розрахунків в техніці МГУА використовувалася оболонка GMDH
Shell. У складі оболонки - комбінаторний і нейроподібні алгоритми МГУА.
Пакет надає безліч можливостей по перебору великої кількості моделей з
різними настройками, керованими користувачем.
Моделі будувалися в режимі Demand Forecast з горизонтом прогнозу 2
та кількістю екзаменів 2 за допомогою комбінаторного алгоритму МГУА.
Спостереження були перемішані псевдовипадково, перевірка якості моделі перехресна.
Отримана модель:
Y1 [t] = 48.82 + таблетки от гриппа[t − 3] ∗ Поликлиника[t − 1]
∗ 0.003

(2.7)

Рисунок 2.4 – Модель в техніці МГУА
Були отримані коефіцієнт детермінації R2= 90% і значення помилки
MAPE=23%.
Значення прогнозу на екзамені на серпень 2015 і вересень 2015: 46 і 90
проти фактичних значень 47 і 105.
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Висновки до розділу 2
Були побудовані дві моделі залежності кількості зареєстрованих хворих
на грип від запитів у пошуковій машині Яндекс та одна модель без
використання запитів.
Модель МГУА показала значно кращий результат R2= 90% і
MAPE=23% проти R2= 70% і MAPE=32% у регресіної моделі і R2= 58% і
MAPE=56% у моделі, що не включала пошукові запити.
Способи поліпшення моделі:
1. Знайти налаштування GMDH Shell, що забезпечують вибір кращих
прогнозних моделей. Попередні експерименти показали можливість знизити
помилку до 10% -12%
2. Отримати доступ до всього масиву запитів і за допомогою
алгоритмів великих даних обчислити ті пошукові запити, які найбільш
актуальні.
Таким чином можно сказати, що використання статистики пошукових
запитів цілком виправдовує себе в задачах моделювання і прогнозування
різних процесів.
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РОЗДІЛ 3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
3.1 Призначення розробки проекту
В даній дипломній роботи розробляється програмний продукт для
обробки пошукових запитів з ресурсу Yandex. При реалізації даного
програмного

забезпечення

важливим

є

зручність

вихідних

даних.

Універсальний графічний інтерфейс дозволяє опрацьовувати вхідні пошукові
запити, робити вибір регіону України, де враховуються пошукові запити,
вибирати розбиття по місяцям або неділям. Отже, ПП, що розробляється є
досить універсальним і може бути використане практично в будь якій сфері
людської діяльності.
3.2 Мета розробки проекту
Метою розробки є виконання програмного продукту для автоматизації
обробки статитстики з інтернет ресурсу, а також систематизації та
спрощення роботи з такими даними завдяки створенню системи, яка
дозволить обробляти дані зібрані з сайту та завантажувати їх у файл Excel
для роботи з ними. ПП дозволить розраховувати ковзне середнє для
отриманих даних і будувати кореляційну матрицю пошукових запитів для
вибору найкращих запитів і включення їх до моделі. Отримані дані, можуть
бути використані для будування моделі в оболонці GMDH Shell.
3.3 Вимоги до проекту
3.3.1 Загальні вимоги
Всі вимоги до ПП було сформовано перед початком реалізації. А саме, має
бути проведений аналіз предметної області, визначено основні вимоги до ПП
ті його функції, створено ПП для розв’язання поставленої задачі і виконання
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оптимізації його роботи. Вхідні дані формуються відповідно до вимог і
зчитуються з файлу з розширенням .xls або додаються до файлу. В результаті
роботи програмного продукту отримуємо відформатований файл Excel, що
готовий для використання у середовищі GMDH Shell, а також побудовані
допоміжні усереднені дані, кореляційна матриця, та графік залежності
пошукових запитів від часу.
3.3.2 Вимоги до структури та функціонування проекту
3.3.2.1 Вимоги до вхідних даних
Вхідні дані беруться з сайту Yandex, оброблюються і завантажуються
до файлу Excel, або відкривається вже створений файл з даними і до нього
додаються потрібні дані.
3.3.2.2 Вимоги до функціональних характеристик
Програма повинна забезпечувати можливість виконання перерахованих
нижче функції:
‒ створення нового файлу;
‒ відкриття (завантаження) існуючого файлу;
‒ запису даних в файл;
‒ вибору регіону для пошуку;
‒ вибору періоду пошуку;
‒ вибору ключового слова для пошуку;
‒ побудова кореляційної матриці;
‒

розрахунок усереднених даних;

ІМ22.2213.1300.1732.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

30

3.3.3 Вимоги до надійності
3.3.3.1 Вимоги до забезпечення надійного функціонування ПП
Надійне (стійке) функціонування програми має бути забезпечено
виконанням замовником сукупності організаційно-технічних заходів, перелік
яких наведено нижче:
‒

організація безперебійного живлення технічних засобів;

‒

використання ліцензійного програмного забезпечення;

‒

відсутністю сторонніх або шкідливих програм, що можуть

привести до непрацездатності даної програми.
3.3.3.2 Час відновлення після відмови
Час відновлення після відмови, викликаного збоєм електроживлення
технічних засобів (іншими зовнішніми чинниками), що не фатальним збоєм
(не крах), операційної системи, не повинно перевищувати 30ти хвилин при
дотриманні умов експлуатації технічних і програмних засобів.
3.4 Етапи розробки
На стадії системного аналізу та аналізу вимог було сформоване
технічне завдання.
На стадії проектування були виконані перераховані нижче етапи робіт:
‒

розробка IDEF0,IDEF3, DFD діаграм;

‒

розробка USE-CASE діаграми.

‒

розробка Sequence Diagramm.

На стадії кодування були виконані перераховані нижче етапи
робіт:
‒

розробка загального інтерфейсу програми;

‒
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‒

розробка модулів програми в середовищі MS Visual Studio 2015;

‒

реалізація об'єднання модулів в одну програму.

На стадії тестування і налагодження роботи програми було проведене
випробування системи на наявність помилок, достовірність роботи всіх
підсистем і системи в цілому.
На стадії розробки документації були виконані перераховані нижче
етапи робіт:
‒

оформлення документації, яка перерахована на етапі системного

аналізу та аналізу вимог;
‒

оформлення усіх результатів діяльності (діаграм та схем) на етапі

проектування;
‒

оформлення результатів етапів кодування та тестування;

‒

оформлення посібника користувача.

На стадії оформлення дипломної роботи проводиться підведення
підсумків та опис результатів усіх виконаних робіт.
3.5 Розробка програмного продукту
3.5.1 Проектування програмного продукту
3.5.1.1 Контекстна діаграма

IDEF0

—

Function

Modeling

—

методологія

функціонального

моделювання і графічного описання процесів, призначена для формалізації і
опису бізнес-процесів. Особливістю IDEF0 є її акцент на ієрархічне
представлення об'єктів, що значно полегшує розуміння предметної області. В
IDEF0 розглядаються логічні зв'язки між роботами, а не послідовність їх
виконання в часі.
На контекстній діаграмі (рис. 3.1) зображено процес реалізації програми
обробки статистики пошукових запитів.
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Рисунок 3.1 - Контекстна діаграма
В якості вхідних даних виступають: вимоги до функціонування
програмного забезпечення, БД Yandex, керування процесу здійснюється за
ISO, в якості ресурсів виступають Керівник проекту, Розробник, а на виході
одержуємо готове програмне забезпечення.
3.5.1.2 Діаграма декомпозиції першого рівня (методологія IDEF0)
Для відображення підпроцесів, що включає в себе процес реалізації
програми обробки статистики пошукових запитів зручно використовувати
діаграму декомпозиції (рис. 3.2)
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Рисунок 3.2 - Діаграма декомпозиції першого рівня
Головні процеси розробки системи парсингу статистики:
1)

Проведення аналізу

2)

Проектування

3)

Програмування

4)

Тестування

3.5.1.3 Діаграма декомпозиції другого рівня (методологія IDEF0)
Поетапне виконання розробки програмного забезпечення відображено
на діаграмі декомпозиції другого рівня (рис. 3.3). Для виконання розробки
програмного забезпечення спочатку розробляється функціонал виходячи з
поставлених вимог, а потім формується інтерфейс користувача зважаючи на
отримані вимоги після розробки функціоналу.
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Рисунок 3.3 – Діаграма декомпозиції другого рівня
3.5.1.4 Діаграма DFD
Нотація DFD потрібна для опису реально існуючих в організації
потоків даних. Описи можуть створюватися як за процесною, так і за
функціональною ознакою. У першому випадку ми отримуємо моделі бізнеспроцесів в форматі DFD, у другому – схему обміну даними між підрозділами.
Створені моделі потоків даних організації можуть бути використані при
вирішенні таких завдань, як:
-

Визначення існуючих сховищ даних (текстових документів,

файлів, СУБД);
-

Визначення і аналіз даних, необхідних для виконання кожної

функції процесу;
-

Підготовка до створення моделі структури даних організації (так

званої ERD-моделі);
-

Виділення основних і допоміжних бізнес-процесів організації.
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Нотація DFD може ефективно застосовуватися для опису потоків
документів або потоків матеріальних ресурсів.
На DFD діаграмі (рис 3.4) показаний процес “Тестування” з
відповідними документами о звітах о проробленому тестувані.

Рисунок 3.4 – Діаграма DFD
3.5.1.5 Діаграма дерева вузлів
Всі описані вище процеси і під процеси наочно видно з діаграми дерева
вузлів (рис.3.5). Діаграма дерева вузлів дозволяє оцінити послідовність
основних процесів в цілому. Діаграми декомпозиції – деталізація окремих
етапів виконуваної роботи.

Рисунок 3.5 – Діаграма дерева вузлів
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3.5.1.6 Діаграма декомпозиції (методологія IDEF3)
IDEF3 (англ. Integrated DEFinition for Process Description Capture
Method) – методологія моделювання та стандарт документування процесів,
що відбуваються в системі. Метод документування технологічних процесів
являє собою механізм документування та збору інформації про процеси.
IDEF3 показує причинно-наслідкові зв'язки між ситуаціями і подіями в
зрозумілій експерту формі, використовуючи структурний метод вираження
знань про те, як функціонує система, процес або підприємство.
З діаграми декомпозиції (рис.3.6) видно послідовність виконання усіх
процесів і вхідні дані, що необхідні для виконання цих процесів. Виконання
задачі починається з аналізу вимог до системи і аналізу вимог Yandex до
користування базою даних пошукових запитів. Далі виконується вибір мови
реалізації.

Рисунок 3.6 – Діаграма декомпозиції
3.5.1.7 Модель варіантів використання (Use Case)
Use Case або Діаграма прецедентів — діаграма, на якій зображено
відношення між акторами та прецедентами в системі. Діаграма прецедентів є
графом, що складається з множини акторів, прецедентів (варіантів
використання) обмежених границею системи (прямокутник), асоціацій між
акторами та прецедентами, відношень серед прецедентів, та відношень
узагальнення між акторами.
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Діаграми

прецедентів

відображають

елементи

моделі

варіантів

використання.
Діаграма варіантів використання відображає процеси, що відбуваються
при використанні програмного продукту з точки зору акторів (рис.3.7).
Оскільки учасником виконання алгоритму є тільки один актор – користувач,
то всі процеси, що відбуваються, прив’язані тільки до нього.

Діаграма 3.7 – Діаграма Use Case
3.5.1.7 Діаграма станів
Діаграма станів відображає скінчений автомат у вигляді графу,
вершинами якого є стани об’єкта, поведінка якого моделюється, а
переходами – події, які переводять об’єкт, який розглядається, з одного
стану в інший. При цьому вважається, що час перебування об’єкта в певному
стані набагато більший за час, необхідний для переходу з одного стану в
інший, тобто переходи між станами здійснюються миттєво.
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На діаграмі станів (рис.3.8) відображено зв’язки і послідовність
проходження всіх станів, від початку роботи програми і до кінця.

Рисунок 3.8 – Діаграма станів
3.5.1.9 Діаграма кооперації
Діаграма кооперації – діаграма, на якій зображуються взаємодії між
частинами композитної структури або ролями кооперації. На відміну від
діаграми послідовності, на діаграмі кооперації явно вказуються відносини
між об'єктами, а час як окремий вимір не використовується (застосовуються
порядкові номери викликів).
З діаграми кооперації (рис.3.9) видно, що система взаємодіє з
користувачем і з файлом – з вхідними або вихідними даними . Користувач
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запускає програму, робить налаштування відповідно до свого запиту, вибирає
назву файлу і місце його розташування у файловій системі та зберігає у нього
обрані дані.

Рисунок 3.9 – Діаграма кооперації
3.5.1.10 Діаграма послідовності
Діаграма послідовності — діаграма послідовності відображає взаємодії
об'єктів впорядкованих за часом. Зокрема, такі діаграми відображають задіяні
об'єкти та послідовність відправлених повідомлень в часовій шкалі. На
діаграмі послідовностей показано у вигляді вертикальних ліній різні процеси
або об'єкти, що існують водночас. Надіслані повідомлення зображуються у
вигляді горизонтальних ліній, в порядку відправлення.
Діаграма послідовності (рис.3.10) показує процеси, що описані в
діаграмі кооперації з урахуванням їх послідовності в часі.
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Рисунок 3.10 – Діаграма послідовності
3.5.2 Реалізація програмного продукту
Розроблений програмний продукт написано мовою C# з використанням
технології Windows Presentation Foundation (WPF) у середовищі розробки MS
Visual Studio 2015, також був розроблений зручний установник за допомогою
MS Visual Studio Installer.
Розглянемо детально реалізацію деяких методів.
3.5.2.1 Зчитування даних
В створеному програмному продукті дані зчитуються з сайту Yandex,
для цього в програму вбудований веб-браузер, звідти дані копіюються в
буфер обміну, а потім заносяться до файлу Excel. Робота з файлами Excel
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відбувається

за

допомогою

спеціальної

бібліобеки

Microsoft.Excel.Interop, яка дозволяє створювати, відкривати, зберігати,
редагувати

файли

Excel,

створювати

графіки

робити

не

складні

налаштування листів Excel і багато іншого.
3.5.2.2 Побудова кореляційної матриці
Кореляційний аналіз – це статистичне дослідження (стохастичної)
залежності між випадковими величинами (англ. correlation – взаємозв’язок).
У найпростішому випадку досліджують дві вибірки (набори даних), у
загальному – багатовимірні комплекси (групи) геологічних параметрів або
об’єктів.
Мета кореляційного аналізу – забезпечити отримання деякої інформації
про одну змінну за допомогою іншої змінної. В випадках, коли можливе
досягнення мети, говорять, що змінні корелюють. В загальному вигляді
сприйняття гіпотези про наявність кореляції означає, що зміна значення
змінної А відбудеться одночасно з пропорційною зміною значення В.
Мірою залежності між експериментальними наборами даних є числа –
коефіцієнти зв’язку.
Головні завдання кореляційного аналізу:
-

оцінка за вибірковими даними коефіцієнтів кореляції;

-

перевірка значущості вибіркових коефіцієнтів кореляції або

кореляційного відношення;
-

оцінка близькості виявленого зв’язку до лінійного;

-

побудова довірчого інтервалу для коефіцієнтів кореляції.

Визначення сили та напрямку взаємозв’язку між змінними є однією з
важливих проблем аналізу даних. В загальному випадку для цього
застосовують поняття кореляції.
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Коефіцієнт кореляції, а в загальному випадку кореляційна функція,
дозволяють встановити степінь взаємозв’язку між змінними
Нехай маємо групу з 𝑘 випадкових змінних 𝑥1 , … , 𝑥𝑘 (досліджуваних
параметрів), що представлені вибірками обсягу 𝑛 кожна. Для усіх можливих
різних пар індексів

𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑘 можна обчислити парні коефіцієнти

кореляції 𝑟𝑖𝑗 = 𝑟(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗 ). Для 𝑖 = 𝑗 тобто для двох ідентичних наборів, можна
прийняти 𝑟𝑖𝑗 = 1 , що відповідає лінійній функціональній залежності 𝑟𝑖𝑗 = 1
(тотожності) для всіх пар значень у вибірках. Коефіцієнти кореляції
запишемо у вигляді підсумкової симетричної матриці
1
𝑟
𝑅 = [ 21
⋯
𝑟𝑘1

𝑟12
1
⋯
𝑟𝑘2

⋯
⋯
⋯
⋯

(3.1)

Після перевірки кожного з коефіцієнтів на значущість (достатньо це
зробити для елементів матриці над головною діагоналлю) і заміни
коефіцієнтів, що менше 𝑟𝐾𝑝 нулем, “очищена” кореляційна матриця
відображає “справжні” статистично значимі зв’язки між змінними. Аналіз
структури кореляційної матриці є дуже важливим методом для виявлення,
наприклад, парагенетичних асоціацій у геохімічних дослідженнях , а також
основою інших методів аналізу (наприклад, факторного). З огляду на це
часто виникає завдання порівняти різні коефіцієнти кореляції. Оскільки
істинні коефіцієнти кореляції 𝑝𝑖 та 𝑝𝑗 невідомі, то рішення ухвалюють,
користуючись їхніми вибірковими оцінками 𝑟𝑖 та 𝑟𝑗 на підставі статистичного
доведення.
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3.5.2.3 Розрахунок ковзного середнього
Ковзне середнє або рухоме середнє (процес ковзного (рухомого)
середнього; англ. moving average) — один із інструментів аналізу випадкових
процесів та часових рядів, що полягає в обчисленні середнього підмножини
значень.
Ковзне середнє не є скаляром а є випадковим процесом. Розмір
підмножини, від якої обчислюється середнє значення може бути як сталим,
так і змінним. Ковзне середнє може мати ваги, наприклад, для посилення
впливу новіших даних у порівнянні зі старішими.
Ковзне середнє може обчислюватись від довільних даних, однак,
найчастіше його використовують в аналізі часових рядів для зглажування
раптових коливань та підкреслення довготермінових трендів або циклів. З
математичної точки зору, ковзне середнє є різновидом згортки та схоже на
фільтр низьких частот в обробці сигналів.
Просте ковзне середнє, або арифметичне ковзне середнє (англ. Simple
moving average, англ. SMA) чисельно дорівнює середньому арифметичному
значень вихідної функції за встановлений період [11] і обчислюється за
формулою [12]:
𝑛−1

1
𝑝𝑡 + 𝑝𝑡−1 +. . . +𝑝𝑡−𝑖 +. . . 𝑝𝑡−𝑛+2 + 𝑝𝑡−𝑛+1
𝑆𝑀𝐴𝑡 = ∑ 𝑝𝑡−𝑖 =
𝑛
𝑛

(3.2)

𝑖=0

де 𝑆𝑀𝐴𝑡 - значення простого змінного середнього в точці t, n - кількість
значень вихідної функції для розрахунку змінного середнього (згладжує
інтервал), чим ширше згладжує інтервал, тим більше плавним виходить
графік функції 𝑝𝑡−1 - значення вихідної функції в точці 𝑡 − 1.

ІМ22.2213.1300.1732.ПЗ
Изм. Лист № докум. Підпис Дата

Лист

44

Отримане значення простий ковзної середньої відноситься до середини
обраного інтервалу, проте, традиційно його відносять до останньої точки
інтервалу.
З попереднього свого значення просте ковзне середнє може бути
отримано за такою рекуррентной формулою.

𝑆𝑀𝐴𝑡 = 𝑆𝑀𝐴𝑡−1 −

𝑝𝑡−𝑛 𝑝𝑡
+
𝑛
𝑛

(3.3)

де 𝑆𝑀𝐴𝑡 - значення простого змінного середнього в точці t, 𝑆𝑀𝐴𝑡−1 попереднє значення простого змінного середнього, 𝑝𝑡−𝑛 - значення вихідної
функції в точці t-n (в разі тимчасового ряду, саме «раннє» значення вихідної
функції,

що

використовується

для

обчислення

попередньої

ковзної

середньої), 𝑝𝑡 - значення досліджуваної функції в точці t (в разі тимчасового
ряду, поточне - останнє значення). Цією формулою зручно користуватися,
щоб уникнути регулярного підсумовування всіх значень.
3.6 Керівництво користувача
3.6.1 Формування вхідних даних
Розроблений інтерфейс користувача є досить простий і інтуїтивно
зрозумілий, тому, чи не найбільша складність при роботі з даним
програмним продуктом - формування вхідних даних.
Вхідні дані – це таблиця з сайту Yandex, яку виділяє користувач для
збереження в файл.
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3.6.2 Інсталяція програми
Для того щоб почати працювати з програмою потрібно її інсталювати в
будь-яке місце на робочому комп’ютері. Установщик інтуїтивно зрозумілий і
немає ніяких складнощів у його роботі. Щоб зробити інсталяцію програми
треба пройти усі її етапи (рис 3.12), головним з яких є вибір місця установки і
для кого інсталювати програму для всіх користувачів комп’ютера чи тільки
для поточного користувача. Після запуску інсталятора відкривається головне
вікно установки.

Рисунок 3.12 – Етап вибору місця інсталяції програми
3.6.3 Виконання роботи програми
Для запуску програми необхідно запустити ярлик на робочому столі,
або виконуючий файл у папці куди було встановлене програмне
забезпечення. Після цього відкриється головне вікно програми (рис. 3.13).
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Рисунок 3.13 – Головне вікно програми
Головне вікно можна умовно поділити на дві частини: верхню і нижню.
Основне місце займає нижча частина в яку вбудований браузер для роботи з
сайтом Yandex.
Верхня, менша частина, призначена для вибору функцій користувачем.
На ній розміщені кнопки для відкриття вікна налаштувань запитів,
збереження у файл, побудова кореляційної матриці, розрахунок ковзного
середнього даних.
3.6.3.1 Налаштування запитів
Для

відкриття

вікна

налаштувань

треба

натиснути

кнопку

“Налаштуання”. В новому вікні (рис 3.14) вибрати періодичність запитів або
по місяцям, або по неділям, регіон де враховуються пошукові запити, є
можливість вибрати між усіма областями України, а також окремо Київ і
Севастополь. Та ключове слово або фразу для пошуку.
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Рисунок 3.14 – Вікно налаштувань запиту
3.6.3.2 Вибір даних
Після вибору налаштувань запиту, оновиться сторінка з даними по
шуканому запиту (рис. 3.15).

Рисунок 3.15 – Вікно результату пошуку по місяцям у регіоні пошуку Київ по
ключовому слову “грипп”
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Наступним кроком потрібно виділити таблицю даних і скопіювати її в
буфер обміну і натиснути кнопку “Зберегти”. Після натиснення кнопки
відкриється діалогове вікно (рис. 3.16), де потрібно обрати шлях до файлу
Excel куди будуть збережені виділені дані. Після вибору файлу з’явиться
результат збереження файлу.

Рисунок 3.16 – Діалогове вікно з вибором шляху до файлу
3.6.3.3 Розрахунок ковзного середнього
Для розрахунку середнього ковзного потрібно натиснути кнопку
“Розрахунок середнього ковзного”. Після натиснення кнопки - з’явиться
діалогове вікно (рис. 3.17) де потрібно ввести кількість вікон для розрахунку.

Рисунок 3.17 – Діалогове вікно з вводом кількості вікон.
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Після вибору кількості вікон в файлі обраному на попереднбому кроці
з’явиться лист Excel з усередненими даними. Після завершення обробки
з’явиться результат обробки даних.
3.6.3.4 Побудова кореляційної матриці
Для побудови коруляційної матриці потрібно натиснути кнопку
“Кореляційна матриця”. Після обробки з’явиться результат операції та у
обраному раніше файлі Excel з’явиться лист з матрицею усіх пошукових
запитів, що зберігаються у цьому файлі і дані про кореляцію між ними.
3.6.3.5 Результуючий файл
Після завантаження потрібних даних і виконання вище перерахованих
інструкцій отримуємо файл з листом оригінальними даними (рис 3.18),
кореляційною матрицею (рис. 3.19), та усередненими даними (рис 3.20).

Рисунок 3.18 – Лист з оригінальними даними
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Рисунок 3.19 – Кореляційна матриця

Рисунок 3.20 – Усереднені дані
Висновки до розділу 3
Було розроблено програмний продукт для обробки пошукових запитів з
ресурсу Yandex. Зокрема, сформовано постановку задачі, призначення і мету
розробки, визначено вимоги до проекту, реалізовано програмний продукт і
сформовано керівництво користувача.
Отже, створений програмний продукт дозволяє опрацьовувати вхідні
пошукові запити, робити вибір регіону України, де враховуються пошукові
запити, вибирати розбиття по місяцям або неділям. Метою розробки є
виконання програмного продукту для автоматизації обробки статитстики з
інтернет ресурсу, а також систематизації та спрощення роботи з такими
даними.
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Актуальність роботи обумовлена відсутністю ефективних продуктів
для спрощення роботи з даними запитів та поданні їх у зручному виді для
подальшої роботи.
Вимоги до даного програмного продукту включають в себе загальні
вимоги, що фактично є вимогами до системи, вимоги до вхідних даних і
вимоги до функціональних характеристик програми.
Проектування

програмного

продукту

описане

з

використанням

методологій IDEF і UML і побудовою відповідних діаграм. Наочно
відображено процеси, що відбуваються в програмі і стани, в яких перебуває
програмний продукт відносно інших процесів, відносно часу, а також
відносно акторів, що беруть участь в роботі алгоритму.
В результаті розробки було створено зручний універсальний програмний
продукт із простим і зрозумілим інтерфейсом, призначений для обробки
пошукових запитів з ресурсу Yandex, зокрема для задачі прогнозування
грипо-вірусного стану населення.
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РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ
Розділ «Охорона праці» в даній дипломній роботі розглядається на базі
міського поліклінічного відділення.
Даний програмний продукт розробляється, для прогнозування процесів
різного походження, зокрема епідеміологічного стану населення.
Задачею даного розділу є виявлення небезпечних та шкідливих
виробничих факторів і визначення заходів і засобів від дії цих факторів.
Проводиться аналіз середовища та умов праці у виробничому приміщенні,
недотримання норм, встановлених законодавством, що може бути причиною
небезпеки для життя працівників, згідно з «Методичними вказівками до
виконання розділу «Охорона праці» в дипломних роботах для студентів
Факультету біомедичної інженерії».
4.1 Загальна характеристика робочого кабінету при написанні
програмного продукту
План та розміри приміщення вказані на рис.4.1 та в табл.4.1. У
приміщенні знаходиться одне робоче місце, оснащене ПК Lenovo IdeaPad
100-14

(табл.4.2).

Відповідність

параметрів

приміщення

нормованим

показникам наведена в табл 4.3.
Таблиця 4.1 – Характеристики приміщення
Параметри
Розміри приміщення
Кількість працюючих
Площа
Об'єм кабінета

Кількісна і візуальна характеристика
3800 (мм) × 3000 (мм) × 3200 (мм)
1 чол.
3,8 (м) × 3 (м) = 11,4 (м2)
3,8 (м) × 3 (м) × 3,2 (м) = 36,5(м3)
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Таблиця 4.2 – Характеристика обладнання
Найменування
ПК HP Spectre XT Ultrabook
PC
Багатофункціональний
пристрій Canon i-SENSYS
MF3010
Телефон Gigaset A120
Сервер ARTLINE Business
R71 v04
Стіл
Диван
Крісла, 2шт
Світильник
Двері
Вікно, 1шт.
Кондиціонер
Радіатор
Датчик пожежної
сигналізації
Вогнегасник ОУ-5, 1шт
Відро для сміття
Рукомийник

Характеристика
Процессор: Intel Core i5-3317U: 1,7 ГГц
RAM: 4GB
Об’єм HDD: 128 GB
Потужність блоку живлення: 65 Вт
Лазерний друк (ч/б)
960 Вт (2,5 Вт в режимі очікування)
Розміри: 372 x 276 x 254 мм
Маса: 8,2 кг
Споживча потужність: 3 Вт
Розміри: 0,2x0,1 м
Процессор: Intel Xeon E3-1230 v5
RAM: 64GB
Об’єм HDD: 2 х 2 ТБ
Потужність блоку живлення: 600 Вт
1,30х0,60х0,8 м
1,8x0,6x0,7 м
1,08х0,27х0,1 м
Потужність: 40Вт
1х2,1м
1,2×2м
0,75x0,3x0,3м
Потужність: 0,639 кВт
0,78×0,58×0,14

№ на
рисунку
1

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

-

13

Маса: 14кг
-

14
15
16

Стіни в приміщенні вкриті водоемульсійною побілкою світлого
кольору. Приміщення сухе, не запилене. У приміщенні відсутні шкідливі
речовини та сильні вібрації. Підлога не пропускає електричний струм –
вкрита лінолеумом. В приміщенні є кондиціонер, вікно та двері.
Освітлення природнє (вікно, що виходить на південь) та штучне (два
світильники з люмінесцентними лампами).
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Рисунок 4.1 – План приміщення
Таблиця 4.3 – Реальні та нормовані параметри приміщення
Параметр
S на 1 людину
V на 1 людину
Відстань від стіни до
задньої частини ПК
Прохід
Двері
Вікно

Нормоване значення
≥ 6 м2
≥ 20 м3
≥1м

Реальне значення
11,4 м2
36,5 м3
1,2 м

Не менше 1 (м)
1000 (мм) × 2100 (мм)
1200 (мм) × 2000 (мм)

1,05 м
1000 (мм) × 2100 (мм)
1200 (мм) × 2000 (мм)

Оскільки в приміщенні постійно працює одна людина, то на неї
припадає площа S=11,4 м2 і об’єм V=36,5 м3.
Реальні значення відповідають вимогам нормативних документів з ОП.
Отже дане приміщення може використовуватися як виробниче, та повністю
задовольняти потреби працюючих.
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4.1.1 Опис технологічного процесу
Дана дипломна робота присвячена розробці програмного продукту,
головною метою якого є можливість прогнозування епідеміологічного стану
населення. Тобто програма призначена для отримання кількісних показників
хворих, що звернуться у відділення у наступному місяці. Даний програмний
продукт також може бути використаний в навчальному процесі.
4.2 Оцінка небезпечних i шкідливих виробничих факторів. Фізичні
джерела небезпечних i шкідливих виробничих факторів
Розглядаються заходи для покращення та забезпечення нормалізації
умов праці при роботі з розробленим програмним продуктом. Небезпечні та
шкідливі виробничі фактори відповідно до ГОСТ 12.0.003-74 за природою дії
поділяються на 4 групи (табл. 4.4).
Таблиця 4.4 – Небезпечні та шкідливі захисні фактори
Фізичні
Мікроклімат, освітлення, шум,
випромінення, електронебезпека,
пожежонебезпека

Хімічні
відсутні

Біологічні
відсутні

Психофізіологі
чні
відсутні

4.2.1 Мікроклімат виробничого приміщення
Робота

по

розробці

програмного

продукту

ведеться

на

ПК.

Розглядаються фактори, що діють на працюючого при роботі з ПК.
Роботи, що проводяться в даному приміщенні, виконуються сидячи, не
потребують фізичного навантаження, затрати енергії складають менше
120ккал/год, тому їх можна віднести до категорії 1а. Джерелами
випромінювання тепла є працівники, електрообладнання, світильники в
темний час доби, у світлий час – сонячне випромінювання. У табл.4.5
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показані оптимальні та реальні величини мікрокліматичних умов у робочій
зоні.
Таблиця 4.5 – Мікрокліматичні умови у робочій зоні
Період року

Категорія
робіт

Оптимальні Холодний
умови
Теплий
Нормативні Холодний
умови
Теплий
Реальні
умови

Температура
повітря, 0С
22-24
23-25
21-25

Відносна
вологість, %
60-40
60-40
75

22-28

55 - при 28°
C
60-40
60-40

Легка 1а

Холодний
Теплий

21-25
23-26

Швидкість
руху, м/с
0,1
0,1
не більше
0,1
0,2 - 0,1
0,1
0,1

За санітарно-гігієнічним нормуванням (ДСН 3.3.6.042-99) основні
характеристики мікроклімату кабінету відповідають встановленим нормам,
мають бути виконані наступні заходи і засоби для нормалізації параметрів
мікроклімату (табл. 4.6).
Таблиця 4.6 - Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату
Вид захисту
У технологічному
Технічні обладнанні
заходи
У приміщенні

Заходи
Застосовуються кулери у ноутбуці та сервері.
У холодну пору року: Опалення (1 радіатор М-140, 5
секцій). У теплу пору року: Кондиціонер типу сплітсистеми, марки SATURN ST-09HR (Bio) (режим
осушення/охолодження/обігрів; P = 0,582/0,639 кВт.
Вологе прибирання
Неворсисті рукавички і білі халати

Організаційні заходи
ЗІЗ

4.2.2 Шум
Шум у приміщенні є постійним. Джерела шуму: зовнішній шум,
комп’ютер, принтер, сервер, кондиціонер. Середній рівень шуму від
обладнання складає 32 Дб, що не перевищує встановлених норм за ДСН
3.3.6.037-99

«Санітарні

норми

виробничого

шуму,

ультразвуку

та

інфразвуку»
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Таблиця 4.7 – Показники шуму
Показники

Реальні значення

Нормативні значення

Середній рівень шуму від обладнання

32 дБ

50 дБ

Таблиця 4.8 - Заходи і засоби захисту від шуму
Вид захисту
Технічні У технологічному
заходи
обладнанні
У приміщенні
Організаційні заходи

ЗІЗ

Заходи
Низькошумні кулери знаходяться у
системному блоці комп’ютера і сервера,
відсутні зазори у з’єднаннях
Для захисту від зовнішнього шуму
встановлюється звукоізолююча конструкція
вікон.
Режим праці і відпочинку, дотримуються
правила технічної експлуатації, проведення
планово-попереджувальних оглядів та
ремонтів
Не передбачені

4.2.3 Освітлення
У приміщенні природне і штучне освітлення. Природне освітлення
здійснюється за допомогою одного вікна, площа якого складає S' = 1,2*2 =
2,4 (м2). Площі вікна достатньо для освітлення приміщення. Для уникнення
осліплюючих відблисків природнє світло не потрапляє прямо на монітор
ноутбука, природнє освітлення - бокове. Вікно виходить на південь.
Мінімальні об’єкти – символи (букви і цифри) на екрані ноутбука і на екрані
тонометра. Зорові роботи пов’язані з комп’ютером - середньої точності (0,5-1
мм) – IV розряд (підрозряд В). Фон програми середовища розробки – білий,
шрифт чорний розмір мінімальних об’єктів 3 (пк) – 1 (мм). Зорові роботи
відносно тонометра – малої точності (1-5 мм) – V розряд (підрозряд Г). Фон
екрана тонометра світло сірий, чорний шрифт, мінімальні об’єкти – 4 (мм).
Освітлення при роботі з комп’ютером має бути штучним (табл.4.9).
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Таблиця 4.9 – Характеристика зорових робіт
Найменший
Характерис
Контраст
розмір
Розряд Підрозряд
тика
об’єкта Характерист
об’єкту зорової зорової
зорової
розрізнення ика фону
розрізнення, роботи роботи
роботи
з фоном
(мм)
Малий
Світлий
Середньої Понад 0,5
IV
в
Середній
Світлий
точності
до 1
Великий
Середній
Середній Світлий
Малої
Понад 1
V
г
Великий Світлий
точності
до 5
Великий Середній

Основні

характеристики

освітлення

Природ
нє
Шрифт освітле
ння
бокове
1 (мм)
2-3 (мм)
1,5
4-5 (мм)
4-5 (мм)

приміщення

1

відповідають

встановленим нормам ДБН В.2.5-28-2006 та ДСанПіН 3.3.2.007-98. Мають
бути виконані наступні заходи і засоби для нормалізації параметрів
освітлення (табл. 4.10).
Таблиця 4.10 – Заходи для нормалізації параметрів освітлення
Технічні
заходи

Вид захисту
У технологічному
обладнанні
У приміщенні

Організаційні заходи
ЗІЗ

Заходи
Комфортна яскравість екрану і частота оновлення
екрану.

Природнє освітлення – бокове (однобічне), 1
вікно на південь (1,2 (м) × 1,65 (м)),
Склопакет двокамерний. Штучне освітлення
– комбіноване (2 лампи ЛПО-01, P = 40 (Вт),
висота 3,2 (м))
Підтримання чистоти вікон та справності
світильників
Окуляри для роботи з комп’ютером (за бажанням).

4.2.4 Пожежна безпека
У приміщенні є займисті речовини: волокнисті (папір), тверді (дерево),
пластикові (табл. 4.11). Джерелом займання може бути коротке замикання та
несправність електромережі.
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Таблиця 4.11 – Характеристика пожежонебезпечної зони
Тип пожежі
Клас пожежі
Підклас пожежі
Вибухопожежонебезпечна
Пожежонебезпечна зона
Горючі матеріали

Характеристика
А – горіння твердих речовин, Е - горіння електроустановок, під напругою до 1000 В
А1 горіння супроводжується тлінням (А2 обернено до
А1)
Категорія В (пожежонебезпечна)
Клас - ІІ-ІІа
Волокнисті (папір), тверді (столи, стільці, двері),
пластикові (вікно, стільці, лінолеум, комп’ютер,
сервер)

Таблиця 4.12– Дії в надзвичайних ситуаціях
При аварії

При пожежі

-

зберігати спокій;
дзвонити 101 та повідомити адресу об’єкта, місце
утворення пожежі та своє прізвище.

-

-

евакуювати людей: орієнтуватись по знакам
напрямку руху, допомогти постраждалим.

-

-

по можливості прийняти міри по гасінню пожежі:
знеструмити приміщення по необхідності,
застосувати засоби протипожежної небезпеки.

-

зберігати спокій;
дзвонити 101 та повідомити адресу
об’єкта, що трапилось, чи є постраждалі
та своє прізвище.
локалізувати аварію: використати засоби
захисту, запобігти розвитку аварії,
помітити місце аварії.
евакуювати людей: оказати першу
допомогу постраждалим, орієнтуватись по
знакам напрямку руху, допомогти
постраждалим;

Для запобігання пожежі у приміщенні слід вжити наступні заходи
протипожежної безпеки зазначені в табл. 4.13.
Таблиця 4.13 – Заходи протипожежної безпеки
Вид захисту
Технічні
заходи
Організаційні
заходи
ЗІЗ

Заходи подолання небезпеки
Вогнегасник ОУ-5. Вільний доступ до мережних рубильників та
вимикачів. Датчик теплової пожежної сигналізації КИ-1. У коридорі
– пожежний кран та рукав.
Інструктаж з пожежної безпеки та періодичний контроль знань про
правила пожежної безпеки. План евакуації при пожежі. Вільний
доступ до вимикача електроживлення.
Cуворе дотримання правил і норм, визначених чинними
нормативними документами.

Вимоги СНіП 2.01.02-85 та СНіП 2.09.02-85 щодо вогнетривкості
будівлі, часу евакуації у випадку пожежі та ширини евакуаційних проходів
дотримуються в повній мірі. Також виконано вимоги з пожежної безпеки
відповідно до НАПБ А.0.001-935 “Правила пожежної безпеки в Україні”.
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Висновки до розділу 4
У приміщенні, де виконується дипломна робота, знаходиться робоче
місце, що оснащені ПК (ноутбуком), та в даному приміщені знаходяться
електроприлади, дерев’яні меблі та горючі речовини типу папір. У розділі
розглядаються мікроклімат, шум освітлення і найбільш небезпечний фактор
– пожежна безпека. Приміщення оснащено 1 вогнегасником типу ОУ-5.
Приміщення

також

оснащено

установкою

пожежної

сигналізації

автоматичним пожежним сповіщувачем СПД 3.2. Всі міри запобігання
пожежі прийняті та дотримуються і приміщення, в цілому, відповідає
встановленим нормам з охорони праці.
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ВИСНОВКИ

В результаті виконання роботи розроблено програмний продукт з
використанням технології Windows Presentation Foundation (WPF) у
середовищі розробки MS Visual Studio 2015 мовою C#. Програмний продукт
створений для обробки пошукових запитів з інтернет ресурсу, а також
систематизації та спрощення роботи з такими даними завдяки створенню
системи, яка дозволить обробляти дані зібрані з сайту та завантажувати їх у
файл Excel для подальшої роботи з ними,

є універсальним і може

використовуватися для виконання задач в різних галузях.
Запропонований підхід до розв’язання поставленої задачі дозволяє
отримати модель з високим показником детермінації і доволі низьким
значенням помилки.
Таким чином, в ході роботи було виконано наступні задачі:
-

проаналізовано можливість застосування статистики пошукових

запитів для вирішення задач моделювання
-

розроблено систему для обробки пошукових запитів, яка є

універсальною і може використовуватися для виконання задач в різних
галузях.
-

вирішено задачу прогнозування грипо-вірусного стану населення

з побудовою моделі з високими показниками детермінації – 90% і низьким
значенням помилки 23% , модель побудовано в техніці МГУА
Пояснювальна записка до дипломної роботи оформлена відповідно до
Положення про державну атестацію студентів НТУУ «КПІ» [16].
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