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АНОТАЦІЯ
Розмір пояснювальної записки становить 71 сторінок. Записка містить
17 ілюстрацій та 26 таблиц. Загалом опрацьовано та використано 19 джерел.
В сучасному світі, насиченому електронно-обчислювальною технікою
(ЕОТ), виникла можливість швидко та якісно досліджувати різноманітні
процеси та комплексні об’єкти за допомогою ЕОТ. Від спеціаліста вимагається
побудова математичної моделі та її програмна реалізація. Під час проектування
математичної моделі велику увагу варто приділяти причинно-наслідковому
зв’язку між параметрами. Для цього існують вже розроблені загальні теорії, які
можна модернізувати під конкретну задачу, досягнувши при цьому більш
якісних результатів. Таким чином, ми зможемо керувати показниками цільових
атрибутів або їх групи за допомогою змінних впливу.
В даній дипломній роботі проводиться розробка хмарного сервісу для
інтелектуального аналізу біомедичних даних. Реалізація проектувалась для
багаторазового універсального використання, що забезпечується гнучкістю
системи та адаптивного інтерфейсу. В якості алгоритму статистичного аналізу
даних, було обрано та покращено щільнісний алгоритм кластеризації даних.
Розробка була здійснена мовою програмування R версії 3.2.4.
У розділі з охорони праці проводиться аналіз можливих небезпек при
роботі в інформаційно-дослідницькому кабінеті з комп'ютером. Приймаються
заходи щодо зменшення негативних факторів, таких як шум, недостатня
освітленість приміщення та випромінювання.
Результати окремих етапів були опубліковані у вигляді тез на
конференціях: «Актуальні питання сучасної науки» м. Одеса, 03 червня 2016
року; IX Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми
сучасної науки» м. Київ, 29 червня 2016 року.

Ключові слова: база даних, веб-додаток, фреймворк, R, shiny, DBSCAN,
алгоритм щільнісної кластеризації.

АННОТАЦИЯ
Размер пояснительной записки составляет 71 страниц. Записка содержит 17
иллюстраций и 26 таблиц. В общем обработаны и использованы 19 источников.
В современном мире, насыщенном электронно-вычислительной техникой
(ЭВТ), появилась возможность быстро и качественно исследовать различные
процессы и комплексные объекты с помощью ЭВТ. От специалиста требуется
построение математической модели и ее программная реализация. При
проектировании математической модели большое внимание следует уделять
причинно-следственной связи между параметрами. Для этого существуют уже
разработаны общие теории, можно модернизировать под конкретную задачу,
достигнув при этом более качественных результатов. Таким образом, мы сможем
управлять показателями целевых атрибутов или их группы с помощью
переменных влияния.
В данной дипломной работе проводится разработка облачного сервиса для
интеллектуального анализа биомедицинских данных. Реализация проектировалась
для многократного универсального использования, обеспечивается гибкостью
системы и адаптивного интерфейса. В качестве алгоритма статистического анализа
данных, был избран и улучшено плотностной алгоритм кластеризации данных.
Разработка была осуществлена на языке программирования R версии 3.2.4.
В разделе по охране труда проводится анализ возможных опасностей при
работе

в

информационно-исследовательском

кабинете

с

компьютером.

Принимаются меры по уменьшению негативных факторов, таких как шум,
недостаточная освещенность помещения и излучения.
Результаты отдельных этапов были опубликованы в виде тезисов на
конференциях: «Актуальные вопросы современной науки» м. Одеса, 3 июня 2016;
IX Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
современной науки» г. Киев, 29 июня 2016 года.

Ключевые слова: база данных, веб-приложение, фреймворк, R, shiny,
DBSCAN, алгоритм плотностной кластеризации.

ABSTRACT
Size of the explanatory note is 71 pages. The note contains 17 illustrations
and 26 tables. Total processed and used 19 sources.
In the modern world saturated with electronic computers (EOT), there to
quickly and efficiently explore the various processes and complex objects with EOT.
From specialist required the construction of a mathematical model and its software
implementation. When designing a mathematical model of attention should be paid
to causal relationships between parameters. For this there has developed the general
theory that can be upgraded for a specific task, thus reaching better results. Thus, we
can manage performance targeted attributes or groups using variables influence.
In this thesis work is developing cloud services for intelligent analysis of
biomedical data. The implementation was designed for multiple use universal that
provided flexibility and adaptive interface. As an algorithm for statistical data
analysis, was elected closeness and improved data clustering algorithm.
Development was carried programming language R version 3.2.4.
In the section on health analyzes potential hazards when working in
information and research office computer. Measures are taken to reduce the negative
factors, such as noise, lack of space and light emission.
The results of individual stages were published as abstracts at conferences:
"Actual problems of modern science" c. Odessa, June 3, 2016; IX International
scientific-practical conference "Actual problems of modern science" m. Kyiv, June
29, 2016.
Keywords: database, web application framework, R, shiny, DBSCAN,
density-based clustering algorithm.
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ВСТУП
Одним із надзвичайно важливих напрямків людскої діяльності на сьогодні є аналіз даних, особливо використання найсучасніших знань в області штучного
інтелекту. Звідси і почала свій розвиток дисципліна інтелектуального аналізу
даних.
Серед ряду задач, які розглядаються дисципліною Data Mining, є
кластеризація даних.
Існує багато алгоритмів, які виконують задачу кластеризації вхідних даних,
але в такому випадку виникає питання вибору між цими алгоритмами. Проблема
складається в тому, що дані можуть володіти різними властивостями, а це в свою
чергу призводить диференціації і придатності різних алгоритмів кластеризації.
В такому випадку постає необхідність в розробці платформи на якій можна
легко, зручно та швидко тестувати результати виконання алгоритму та
порівнювати їх по ключовим показникам
Метою дипломної роботи є створення платформи для впровадження модулів
різних алгоритмів (конкретно в моєму випадку «Density-based spatial clustering») та
можливістю підключатись до цієї платформи із мережі інтернет.
В дипломній родботі поставлені такі задачі:
1.

Проектування бази даних функціональних параметрів стану людини.

2.

Розробити веб-інтерфейс до бази даних з можливістю впровадження

інтелектуального аналізу даних.
3.

Стоворити покращену версію алгоритму щільнісної кластеризації

даних.
Об’єктом

дослідження

в

цій

роботі

виступають

дані

параметрів

функціонального стану людини, які можуть бути зібраними різними способами:
особисто людиною в електронній формі, оператором, автоматично прибором.

Проте в будь-якому разі за згоди самої людини про зберігання та обробку
персональних даних.
Предметом дослідження виступають сучасні методи та технології зберігання,
керування та обробки інформації. Використання найсучасніших технологій
проектування баз даних, розробки веб-інтерфейсу та

реалізації алгоритмів

статистичного аналізу даних.
Новизна даної роботи полягає у перевазі використання хмарних сервісів для
проведення розрахунків та статистичного аналізу даних. Доступність даного
сервісу дозволяє швидко, зручно та надійно використовувати дану розробку. Також
таким способом буде подолано проблему обміну результатами між вченими
(синхронізація результатів), особливо, якщо мова йде про вчених, які працюють в
різних місцях і не мають прямого контакту один з одним.
До сьогодні, за звичай, функції аналізу даних виконували десктопні пакети
програм типу IBM SPSS, Matlab, та інші. Також, значною перевагою хмарної
реалізації технології аналізу даних, є швидкість використання нових модулів, бо
для десктопних версій програм необхідно було б виконувати оновлення версій, а
це не завжди зручно.

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1.1

Сучасні технології проектування баз даних

Модель даних - це модель, за допомогою якої ми сприймаємо і обробляємо
свої дані. Для людей, що працюють з базами даних, модель даних описує спосіб
взаємодії з даними, що знаходяться в базі. Цим вона відрізняється від моделі
сховища, яка описує, як база даних зберігає дані і маніпулює ними. У теорії ми
повинні були б ігнорувати модель сховища, але на практиці нам необхідно мати
хоча б приблизне представлення про неї, в основному для того, щоб забезпечити
прийнятну продуктивність.
У розмовній мові моделлю даних часто називають модель конкретних даних
в додатку. Розробник може вказати на діаграму "сутність-зв'язок '' своєї бази даних
і назвати її моделлю даних, що містить клієнтів, замовлення, товари і т.д. Проте
більш коректно було би відносити термін "модель даних", у відповідності до якої
база даних організовує дані, - те, що формально можна було б назвати метамодель.
В останні кілька десятиліть домінуючою була реляційна модель даних, яка
найкраще представляється у вигляді набору таблиць, що нагадують сторінки
електронних таблиць. Кожна таблиця складається із рядків, відображаючи певну
сутність. Ми описуємо цю сутність за допомогою стовпчиків, кожен з яких має
окреме значення. Стовпець може ставитися до іншого рядка тієї ж або іншої
таблиці. Таким чином, виникають зв'язки між сутностями. (Говорячи про таблиці і
рядки, ми використовуємо неформальну, але розповсюджену термінологію; більш
формальними термінами є "відносини" і "кортежі".) [1].

Рисунок 1.1 - Приклад моделі в реляційній базі даних
Однією з основних особливостей технології NoSQL є відмова від реляційної
моделі. Кожне рішення в рамках технології NoSQL використовує свою особисту
модель. Ці моделі поділяються на чотири категорії: ключ-значення, документ,
сімейство стовпців і граф. Перші три моделі мають загальну властивість, яке
називається агрегатною орієнтацією (aggregate orientation) [2].
Реляційна модель отримує інформацію, яку ми хочемо зберігати, і розділяє її
на кортежі (рядки). Кортеж - це обмежена структура даних. він зберігає набір
значень, тому не може містити запис, список значень або інший кортеж. Ця
простота утворює основу реляційної моделі і дозволяє інтерпретувати всі операції
як операції над кортежами і повернення кортежів.
Агрегатна

орієнтація

дотримується

іншого

підходу. Вона

враховує

необхідність оперувати даними, що мають більш складну структуру, ніж набір
кортежів. Її можна описати в термінах складного запису, який може містити списки
та інші структури записів. Як відомо, бази даних типу "ключ-значення", документ і
сімейство стовпців можуть містити складні записи. Однак для цього складного

запису немає загальноприйнятого терміну; але часто можна зустріти термін агрегат
(Aggregate) [1].

Рисунок 1.2 – Приклад агрегату даних
Агрегат - це термін, що прийшов з предметно-орієнтованого проектування.
У

предметно-орієнтованому

проектуванні

агрегатом

називають

колекцію

пов'язаних об'єктів, яка інтерпретується як єдине ціле. Зокрема, вона являє собою
одиницю для маніпулювання даними та управління їх узгодженістю. Зазвичай
розробникам доводиться модифікувати агрегати за допомогою атомарних операцій
і взаємодіяти зі сховищем даних за допомогою агрегатів. Це визначення досить
точно описує принципи роботи баз даних типу "Ключ-значення", документ і
сімейство значень. Агрегати полегшують роботу баз даних на кластерах, оскільки
агрегат являє собою природну одиницю реплікації і фрагментації. Крім того,
агрегати спрощують розробку прикладних програм, які часто маніпулюють
даними за допомогою агрегованих структур [1, 2].

1.1.1 З використанням SQL
Реляційні бази даних стали настільки звичною частиною обробки даних, що
їх можна прийняти просто як неминучу даність. Тим більше корисно зрозуміти, які
переваги вони мають.
Ймовірно,

найголовнішою
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баз

даних

є
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довготривалого зберігання великих обсягів даних. Більшість комп'ютерних
архітектур мають на увазі два види пам'яті, швидку і мінливу оперативну пам'ять, а
також більше і повільне резервне сховище.
Основна пам'ять обмежена за обсягом і може втратити всі дані при
відключенні електроживлення або збої в роботі операційної системи. Отже, щоб
зберегти дані надовго, необхідно записувати їх в резервне сховище, в ролі якого
зазвичай виступає жорсткий диск (але тільки на той період часу, протягом якого
диск фізично може зберігати дані) [1].
Резервне сховище може бути організовано різними способами. Для
більшості високопродуктивних додатків (наприклад, для текстових процесорів)
резервним сховищем є файл, записаний в файлової системі. Однак для більшості
промислових додатків резервним сховищем є база даних. Це забезпечує більш
високу гнучкість при зберіганні великих обсягів даних в порівнянні з файлової
системою в тому сенсі, що база даних дозволяє прикладним програмами швидко і
легко отримувати невеликі порції інформації.
Промислові програми зазвичай дозволяють багатьом клієнтам одночасно
переглядати і, можливо, модифікувати одні й ті ж дані. Більшу частину часу
користувачі працюють з різними частинами цих даних, але іноді вони можуть
оперувати одними і тими ж даними. В результаті виникає необхідність координації

цих взаємодій, щоб уникнути ситуацій, подібних двом замовленнями на один і той
же готельний номер.
Як відомо, паралельність важко забезпечити в повній мірі, запобігши все
можливі помилки, які зустрічаються навіть у самих уважних програмістів.
Оскільки в промислових додатках може бути багато користувачів і систем,
що працюють одночасно, виникає великий простір для неприємностей. Реляційні
бази даних допомагають запобігти цим неприємностям, управляючи всім доступом
до даних за допомогою транзакцій. Хоча це і не панацея (ви все ще зобов'язані
виправляти помилки транзакцій, коли намагаєтеся зарезервувати тільки що
зайнятий готельний номер), механізм транзакцій добре справляється зі складністю
паралельної роботи [1, 2].
Транзакції також грають важливу роль в обробці помилок. Використовуючи
транзакції, можна внести зміну, і якщо виникне помилка при обробці цієї зміни,
виконати повернення до початкових налаштувань, виправивши ситуацію.
Промислові додатки функціонують в складному оточенні, де потрібно
забезпечити взаємодію багатьох додатків, написаних різними колективами.
Забезпечити таку взаємодію додатків досить складно, тому що для цього необхідно
розсунути організаційні кордону, встановлені людьми. Різні додатки часто
використовують одні і ті ж дані, і зміни, внесені одним додатком, повинні бути
відомі іншим.
Традиційно для цього використовується інтеграція баз даних, при якій кілька
додатків зберігають свої дані в одній базі. Використання однієї бази даних
дозволяє всім додатків легко використовувати дані іншого застосування, а
механізм управління паралельною роботою бази даних обробляє запити від

декількох додатків так, ніби він обробляє запити декількох користувачів одного і
того ж додатка [2].
Реляційні бази даних отримали визнання завдяки тому, що вони надають
важливі переваги, зазначені вище, (майже) стандартним способом. В результаті
розробники баз даних можуть вивчити основну реляційну модель і застосовувати
її в багатьох проектах.
Незважаючи на відмінності між різними базами даних, їх основною
механізм залишається одним і тим же: різні діалекти мови SQL схожі один на
одного і транзакції обробляються практично однаково.
1.1.2 Без використання SQL (noSQL)
Більшість баз даних NoSQL створювалися у відповідь на необхідність
працювати на кластерах. Для забезпечення узгодженості даних у всій базі даних
реляційні бази даних використовують транзакції ACID. Це спочатку суперечить
кластерному середовищі, тому бази даних пропонують спектр варіантів для
забезпечення узгодженості та розподілу даних.
Однак не всі бази даних NoSQL строго орієнтуються на роботу з кластерами.
Графові бази даних являють собою бази даних NoSQL, що використовують
розподілену модель, схожу на реляційну базу даних, але пропонують іншу модель
даних, яка краще обробляє дані зі складними відносинами [20].
Бази даних NoSQL враховують ємність веб-сайтів початку ХХ1 століття,
тому зазвичай тільки системи, розроблені приблизно в цей час, називаються
NoSQL, тим самим виключаючи бази даних, створені в минулому столітті, крім
бази ЗС (Before Codd).
Бази даних NoSQL працюють без схеми, дозволяючи вільно додавати поля в
базу даних без попереднього зміни структури. Це дуже важливо для баз даних з
неоднорідними даними та призначеними для користувача полями, для роботи з

якими реляційні бази даних використовують такі імена, як customField, або
таблиці, складаються з користувацьких полів, які незручно обробляти і складно
розуміти.
Дві основні причини, чому люди віддають перевагу для певних випадків,
базам даних NoSQL:
- продуктивність розробки додатків. Значна частина зусиль на розробку
програмних додатків витрачається на співставлення моделі бази даних та
структурою об’єктів в оперативній пам’яті комп’ютера. База даних NoSQL може
краще слугувати як моделлю даних, яка краще підходить для вимог програмного
додатку. Вона полегшує взаємодію між системами та, як результат, необхідно
менше розробляти, відлагоджувати, впроваджувати та підтримувати програмний
код.
-

масштабні дані. Організації вбачають перевагу в збережені більших

об’ємів та швидший обробці даних. З економічної точки зору, якщо це взагалі
можливо, використовувати реляційні бази даних досить дорого. Основна причина
полягає в тому, що реляційна база даних призначена для роботи на одній машині,
проте, як правило, використання більшої кількості машин для запуску невеликих
об’ємів обчислень, є економічно більш вигідним рішенням. Більшість баз даних
NoSQL розроблені для роботи на кластерах, тому вони краще підходять для
великих сценаріїв даних.
Зміни полягають у тому, що тепер реляційні бази даних є тільки однією з
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використання різних сховищ даних в різних ситуаціях. Замість сліпого вибору
реляційних баз даних, тому що так прийнято, ми повинні розуміти природу даних,
які збираємося зберігати, і знати, що ми хочемо з ними робити. В результаті

більшість організацій в різних ситуаціях використовуватимуть змішані технології
зберігання даних [1, 2].
1.2

Огляд новітніх технологій розробки веб-додатку

На сьогодні відомі дві основні категорії кодування сценаріїв і програмування
для створення веб - додатків:
I. Client Side Scripting / Coding – кодування сценаріїв на стороні клієнта - це
тип коду, який виконується або інтерпретується браузерами.
Client Side Scripting, як правило, доступні для перегляду будь-якому
відвідувачу сайту (такий код можна легко побачити в бразуері натиснувши на
кнопку "View Source", щоб переглянути вихідний код).
Нижче наведені деякі найбільш часто зустрічаються клієнтські технології
сценаріїв на стороні:
HTML (мова розмітки гіпертексту)
CSS (каскадні таблиці стилів)
JavaScript
Ajax (Asynchronous JavaScript and XML)
JQuery (JavaScript Framework бібліотека - зазвичай використовується в
розробці Ajax)
MooTools (JavaScript Framework бібліотека - зазвичай використовується в
розробці Ajax)
Dojo Toolkit (JavaScript Framework бібліотека - зазвичай використовується в
розробці Ajax)
II. Server Side Scripting / Coding - тип кодування сценаріїв на стороні
сервера, який виконується або інтерпретується веб - сервером.
Код на стороні сервера недоступний для перегляду або використання будьяким відвідувачем сайту.

Нижче наведені технології розробки серверного коду:
PHP (дуже поширена мова сценаріїв для серверів - Linux / Unix, базована на
Open Source - безкоштовне розповсюдження, як правило, в поєднанні з базою
даних MySQL)
Zend Framework (об'єктно - орієнтоване середовище веб - додатків в PHP)
ASP (Microsoft Web Server (IIS) мова сценаріїв)
ASP.NET (Application Framework від Microsoft Web - наступник ASP)
ColdFusion (Web Application Framework компанії Adobe)
Ruby on Rails (Web Application Framework на мові програмування Ruby –
знаходиться у вільному розповсюдженні)
Perl (мова високого рівня загального призначення та Server Side Scripting
Language – також доступна у вільному розповсюдженні. Втратила свою
популярність через PHP)
Python (мова виского рівня загального призначення та Server Side Scripting
Language - доступна у вільному розповсюдженні) [15].
Програмні бібліотеки
Програмні бібліотеки – це колекції загально використовуваних функцій,
класів чи підпрограм, які забезпечують спрощення процесу розробки та
підтримки,

дозволяючи

розробникам

легше

додавати

чи

редагувати

функціональність додатків модульного типу.
Фреймворки веб-додатків
Фреймворки веб-додатків – це набір програмних бібліотек, компонентів та
інструментів організованих в архітектуру системи, дозволяючи розробникам
будувати та підтримувати комплексні проекти веб-додатку, використовуючи
швидкі та ефективні підходи.
Призначені для спрощення програмування та сприяють повторному
використанню коду, шляхом встановлення організації каталогів, структури,

документування,

вказівками

керівництва

та

бібліотеками

(повторно

використовуваний код для загальних функцій та методів) [15].
До переваг фреймворки веб-додатків належать:
- Програмні дії та логіка розділені від HTML, CSS та фалів дизайну. Це
допомагає дизайнерам (без будь-якого досвіду розробки) мати змогу
редагувати інтерфейс та виконувати зміни в дизайні без допомоги
розробників;
- Будова
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реалізовувати складну функціональність швидко та ефективно;
- Структура допомагає виробляти найкращу практику кодування з
послідовною логікою та стандартами кодування. Також забезпечує інших
розробників можливістю швидко розуміти код в короткий період часу;
Керівництва кодування, стандарти та домовленості
Керівництва кодування – це набір правил та стандартів використовуваних в
програмуванні проекту веб-додатку.
Ці правила та стандарти застосовуються до логіки кодування, структури
папок та домовленостей для формування назв об’єктів. Ці правила також
забезпечують написання чистого коментарів та відповідних документів [17].
Важливі переваги використання керівництв кодування
- Створення найкращого середовища для роботи багатьох розробників в
один і той же час;
- Забезпечує легкість у пітримці та управлінні версіями;
- Розповсюдження кращої читабельності та розумання джерела коду;
- Гарантує можливість іншим розробником швидко вникнути в код за
короткий промыжок часу;
Життєвий цикл веб-додатків

Життєвий цикл веб-додатків – це процес розробки веб-додатків та залучення
декількох заінтересованих команд в цей процес. Кожна організація може
встановлювати свій унікальний стиль керування процесом.
Деякі компанії слідують встановленим стандартним моделям, таким як
Життєвий Цикл Розробки системи (SDLC - System Development Life Cycle) або
Гнучка Модель Розробки Програмного Забезпечення.
Процес розробки веб-додатків
Процес розробки веб-додатків організовує практичні процедури та підходи в
розробці додатків. Він передбачає використання різних документів на кожному
етапі розробки та створення графічних матеріалів для полгешення роботи з
додатком в майбутньому [22].
Тестування веб-додтків
Тестування – це важлива частина процесу розробки веб-додтків. Іноді
процес тестування може вимагати значно більших людських ресурсів та часу, аніж
сама розробка.
Нижче наведені деякі з найбільш поширених випробувань, необхідних для
будь-якого процесу розробки веб – додатків:
-

Забезпечення якості та тестування помилок (Quality Assurance and Bug

Testing);
-

Сумісність з багатьма браузерами (Multiple Browser Compatibility);

-

Безпека додатків (Application Security);

-

Навантаження – продуктивності та стрес тести (Performance - Load and

Stress Testing);
-

Зручність і простота (Usability);

Тенденції і популярність
Вимоги компаній по створенню веб-додатків істотно ростуть.
Якщо спланувати та побудувати коректно, веб-додатки можуть:

- Досягнути та обслуговувати мільйони клієнтів та бізнесів;
- Генерування значимого, багатошарового / багато категоріального
прибутку від споживачів, бізнесів та рекламодателів;
- Легкість створення ділової репутації та активів заснованих на досягнені
аудиторії, популярності, технологій та потенціального росту;
Нижче зазначені основні причини для побудови веб-додатків компаніями:
- Компанії хочуть модернізувати їхні внутрішні підрозділи, а також
функції, підрозділи, операції, продажі та проектний менеджмент;
- Компанії намагаються скористатися гнучкістю та різноманітністю вебдодатків, щоб перейти від традиційної настільної платформи додатків до
веб платформи;
- Отримання більшої кількості клієнтів або кращого сервісу, аніж на даний
момент, пропонуючи зручні послуги та рішення онлайн;
- Побудова новітніх інноваційних послуг та рішень

для

онлайн

користувачів та бізнесів;
1.3

Вибір алгоритму для проведення інтелектуального аналізу
функціональних параметрів стану людини

Вибір алгоритму для реалізації в веб-додатку прямо залежав від поставлених
задач в дипломній роботі. Враховуючи, що потрапляють дані в БД від деякого
моніторингу

за

функціональним

станом

людини

(в

нашому

випадку

функціональний стан серцево-судинної системи) доречно звернути уваги на
алгоритми кластеризації. Саме за допомогою апарату кластерного аналізу стає
можливим виділення деяких однорідних (близьких за деякою мірою схожості)
підмножин станів, які в ряді випадків можна інтерпретувати як певні стійкі
(здоровий, потребуючий додаткової перевірки, можливий патологічний та інші)
характерні стани серцево-судинної системи людини [27].
Дослідивши

дані

підмножин

станів

та

зрозумівши,

що

власне

характеризують кожен із них, потім стає можливим відслідковувати динаміку
дрейфу функціонального стану людини. За допомогою даних моніторингу стає

можливим проводити даний процес впродовж життя людини, відслідковувати всі
переходи станів. Наступним кроком або навіть значним вдосконаленням такої
технології слугує використання алгоритмів та методів для побудови прогнозів
стану людини в залежності від зовнішніх чинників, опираючись на дані
моніторингу та власне історії вимірів показників у самої людини [29].
Даний підхід широко використовується для проектування розумних домів,
які містять в собі різноманітні датчики, які транслюють сигнали на сервер. Сервер
в свою чергу обробляє отриману інформацію, співставляє із уже існуючою базою
та робить конкретні висновки по теперішньому стану людини, а також про
можливі переходи до інших станів в найближчому майбутньому враховуючи певні
фактори навколишнього середовища, наприклад: маючи прогноз атмосферного
тиску та поточний стан серцево-судинної системи, можна провести співставлення
із історією вимірів при подібних показниках та встановити, які зміни в
функціональному стані були в тому випадку, що з певною долею ймовірності як
результат буде відповідати зміні функціонального стану в майбутньому.
1.4

Математична постановка задачі кластеризації

Нехай

X

– множина об'єктів,

Y

- множина номерів (імен, міток)
ρ( x , x ' ) . Існує кінцева

кластерів. Задана функція відстані між об'єктами
навчальна
вибірка

підмножини,
причому

m

X ={ x 1 , … , x m } ⊂ X

об'єктів
які

так,

за метрикою

щоб
ρ

не

.

перетинаються
кожен

кластер

Потрібно
та

розбити

називаються

складався

з

вибірку

на

кластерами,

об'єктів,

близьких

, а об'єкти різних кластерів істотно відрізнялися. При цьому

m
y
кожному об'єкту x i ∈ X приписується номер кластера i .

Алгоритм кластеризації - це функція
x∈ X

a : X →Y

ставить у відповідність номер кластера

, яка будь-якому об'єкту

y∈Y

. Множина Y

в деяких

випадках відома заздалегідь, однак частіше виникає завдання визначити
оптимальне число кластерів, з точки зору того чи іншого критерію якості
кластеризації.
Кластеризація (навчання без вчителя) відрізняється від класифікації
(навчання з учителем) тим, що метрики вихідних об'єктів

yi

спочатку не задані, і

навіть може бути невідомою сама множина Y [12].
Рішення завдання кластеризації принципово неоднозначні, і для цього є
декілька причин:
- Не існує однозначно найкращого критерію якості кластеризації. Відомий
цілий ряд евристичних критеріїв, а також ряд алгоритмів, які не мають
чітко вираженого критерію, але здійснюють досить розумну кластеризації
«з побудови». Всі вони можуть давати різні результати.
- Число кластерів, як правило, невідомо заздалегідь і встановлюється
відповідно до деякого суб'єктивним критерієм.
- Результат кластеризації істотно залежить від метрики, вибір якої, як
правило, також суб'єктивний і визначається експертом.
1.5

Розгляд

сучасних

реалізацій

щільнісного

алгоритму

кластеризації
Завдання кластеризації - окремий випадок завдання навчання без вчителя,
яка зводиться до розбиття наявного безлічі об'єктів даних на підмножини таким

чином, що елементи одного підмножини істотно відрізнялися по деякому набору
властивостей від елементів всіх інших підмножин. Об'єкт даних зазвичай
розглядається як точка в багатовимірному метричному просторі, кожному виміру
якого відповідає деяка властивість (атрибут) об'єкта, а метрика - є функція від
значень даних властивостей. Від типів вимірювань цього простору, які можуть
бути як числовими, так і категоріальним, залежить вибір алгоритму кластеризації
даних і використовувана метрика. Цей вибір продиктований відмінностями в
природі різних типів атрибутів [4].
Алгоритм DBSCAN був запропонований Мартіном Естер, Гансом-Пітером
Кригель і колегами в 1996 році як рішення проблеми розбиття (спочатку
просторових) даних на кластери довільної форми. Більшість алгоритмів, які
виробляють плоске розбиття, створюють кластери за формою близькі до
сферичним, так як мінімізують відстань документів до центру кластера. Автори
DBSCAN експериментально показали, що їх алгоритм здатний розпізнати
кластери різної форми [10].
Кластери розглядаються як регіони простору даних з високою щільністю
об'єктів, які розділені регіонами з низькою щільністю об'єктів.
Алгоритм DBSCAN - один з перших алгоритмів кластеризації щільнісним
методом. В основі цього алгоритму лежить кілька визначень:
ε

- околицею об'єкта називається околиця радіуса ε деякого об'єкту.

Кореневим об'єктом називається об'єкт,

ε

- околиця якого містить не

менше деякого мінімального числа MinPts об'єктів.
Об'єкт p безпосередньо щільно-досяжний з об'єкта q якщо p знаходиться в
ε

-околиці q і q є кореневим об'єктом.

Об'єкт p щільно-досяжний з об'єкта q при заданих ε і MinPts, якщо існує
послідовність об'єктів p1, ..., pn, де p1 = q і pn = p, така що pi + 1 безпосередньо
щільно досяжний з pi, 1 ≤ i ≤ n.
Об'єкт p щільно-з'єднаний з об'єктом q при заданих ε і MinPts, якщо існує
об'єкт o такий, що p і q щільно-досяжні з o.
Для пошуку кластерів алгоритм DBSCAN перевіряє ε-окіл кожного об'єкта.
Якщо ε-окіл об'єкта p містить більше точок ніж MinPts, то створюється новий
кластер з кореневим об'єктом p. Потім DBSCAN ітеративно збирає об'єкти
безпосередньо щільно-досяжні з кореневих об'єктів, які можуть привести до
об'єднання кількох щільно-досяжних кластерів. Процес завершується, коли ні до
одного кластеру не може бути додано жодного нового об'єкта. [13]
Хоча, на відміну від методів розбиття, DBSCAN не вимагає заздалегідь
вказувати число одержуваних кластерів, виникне потреба у вказівках значень
параметрів ε і MinPts, які безпосередньо впливають на результат кластеризації.
Оптимальні

значення

цих

параметрів складно

визначити,

особливо для

багатовимірних просторів даних. Крім того, розподіл даних в таких просторах
часто несиметрично, що не дозволяє використовувати для їх кластеризації
глобальні параметри щільності [10, 11, 5, 4, 6].

Рисунок 1.3 – Приклад роботи алгоритму DBSCAN у двовимірному просторі
Хоча в самому першому своєму вигляді алгоритм працював лише на двопросторових даних, на сьогодні вже доступна його покращена версія, яка може
працювати з необмеженою кількістю признаків. Такого результату було досягнуто
за допомогою використання просторових індексів даних [11].
Складність алгоритму
DBSCAN відвідує кожну точку із вхідної вибірки, ймовірно, що навіть
декілька разів (в якості кандидата для іншого кластеру). У випадку використання
просторових індексів, загальна середня складність виконання алгоритму складає
O(n log n). Без використання прикортючої індексної структури або на вироджених
даних, найгірший сценарій часової складності виконання алгоритму може
становити O(n²). Матриця дистанцій розміру (n²-n)/2 може матеріалізуватись для
запобігання перерахунку, проте це потребує O(n²) оперативної пам’яті, тоді як
реалізація, незалежна від матриці дистанцій, може використовувати лише O(n)
пам’яті [4].

Переваги
1. DBSCAN не потребує вказування кількості кластерів як обов’язкового
вхідного параметру, на відміну від к-середніх.
2. DBSCAN може знайти кластери довільної форми. Він також може знайти
кластер повністю оточений (але не приєднаний) іншим кластером.
Завдяки параметру MinPts, одно канальний ефект (різні кластери з’єднані
тонкою лінією точок) - відсутній.
3. DBSCAN має поняття шуму та стійкий до викидів.
4. DBSCAN потребує лише два вхідних параметри та в загальному
нечутливий до порядку точок в базі даних (Хоча існують випадки, коли
точка на границі одного кластера, може увійти в інший, в залежності від
порядку встановлення початкового кластера).
5. DBSCAN спроектований для використання з базами даних, які можуть
прискорити регіональні запити, наприклад з використанням R*-дерева.
Недоліки
1. DBSCAN не повністю однозначний: точки границі, які можуть входити в
декілька кластерів, в залежності від порядку даних. На щастя, такі
випадки зустрічаються досить рідко та мають незначний вплив на
результат кластеризації. Для двох інших випадків (базових точок та
шуму), DBSCAN є повністю детермінованим.
2. Якість результатів DBSCAN залежить від міри відстані. Найбільш
загальна міра дистанцій – Евклідова. Особливо, для даних з великою
розмірністю.
3. DBSCAN не може кластеризувати набір даних добре із великою різницею
в щільності. Так як поєднання minPts-ε не може бути підібраним
відповідно для всіх кластерів.
4. Якщо дані та масштаб не дуже зрозумілі, то вибір виразного порогу ε
може виявитись дуже складним завданням.

Оцінка параметрів
Кожне завдання інтелектуального аналізу даних має проблему оцінки
параметрів. Кожен параметр впливає на алгоритм в конкретних напрямках. Для
DBSCAN, необхідні параметри е і minPts. Параметри задаються користувачем.
Ідеально значення е задається, щоб вирішити проблему (наприклад фізична
дистанція), а minPts – це бажана мінімальна кількість об’єктів, яка входить в
кластер [5, 6].
- MinPts: мінімальне значення може бути отриманим, як кількість розмірносте
даних плюс один. Тоді нерівність виглядає: minPts ≥ D + 1. Встановлення
одиниці для цього параметру немає сенсу, адже тоді кожна точка може бути
кластером. Зазвичай спостерігається тенденція, що чим більший набір даних
– тим більшим повинен бути цей параметр, адже в великій вибірці може
прослідковуватись більша кількість точок згрупованих в області шуму.
- ε: значення епсилон може бути отриманим, використовуючи граф kдистанцій, будуючи графік для k = minPts найближчих сусідів. Хороші
значення для епсилон лежить в околі, де графік показує сильний вигин.
Якщо обрати досить мале значення, то велика частина точок не увійде ні в
один кластер. Якщо ж обрано більше значення епсилон, то кластери
об’єднаються и більша частина об’єктів буде в одному кластері.

Рисунок 1.4 – Приклад графіку відсортованих k-найближчих сусідів
- Функція дистанцій: в сучасних реалізаціях – необов’язковий параметр. Хоча
вибір функції дистанцій дуже тісно пов’язаний з підбором епсилон і має
сильний вплив на результат.
Доступні реалізації
- ELKI (Java platform) пропонує реалізацію DBSCAN відому як GDBSCAN та
інші варіанти.
- scikit-learn (library for the Python) включає реалізацію на Python для відстані
Мінковського;
- GNU R містить DBSCAN в двох пакетах fpc та dbscan (реалізація відповідно
на мові програмування R);
- SPMF пропонує GPL-V3 Java реалізацію DBSCAN алгоритму з підтримкою
KD-дерева (для Евклідової відстані тільки);
- Weka містить Java реалізацію DBSCAN;

- Apache Commons Math також містить Java реалізацію DBSCAN;

Висновки до розділу 1
В даному розділі надається теоретичне дослідження сучасних методів
роботи в трьох напрямках розвитку цифрових технологій, а саме проектування баз
даних, розробка веб-додатків та реалізацію щільнісного алгоритму кластеризації
даних.
Для баз даних було виявлено два основних напрямки розвитку: реляційні та
нереляційні. Було розглянуто переваги та недоліки обох сторін та сфери
застосування тих, чи інших.
В напрямку розробки веб-додатків було розглянуто сучасні принципи та
методи проведення цього процесу. Було виявлено, що розробка потребує
написання виразного коду, який можна легко зрозуміти іншому розробнику, а це в
свою чергу залежить від встановлених правил та стилю написання, а також від
особливостей обраної платформи. Проведено дослідження сучасних платформ
реалізації. Виконано їх порівняльну характеристику.
Під час розгляду щільнісного алгоритму кластеризації, було досліджено його
теоретичні основи. Також було проведено аналіз сучасних реалізацій. Розглянуто
переваги та недоліки даного алгоритму

РОЗДІЛ 2 ОСНОВНА ЧАСТИНА
2.1

Вибір та розгортання бази даних

Розглянувши основні види баз даних, постає питання вибору. Зрозумівши всі
переваги та недоліки реляційних баз даних та нереляційних, тепер можна
змоделювати, як кожна із них буде належним чином відповідати поставленим
вимогам для виконання завдання дипломної роботи.
До переліку вимог, накладених на базу даних, належать:
- Можливість завантаження будь-якої таблиці із даними в базу даних;
- Швидкість обробки інформації;
- Можливість розширення існуючої таблиці, шляхом створення нових
записів;
- Можливість видалення таблиці зі даними;
- Можливість перегляду існуючих таблиць в базі даних;
- Можливість вивантаження таблиці даних з БД як локальний файл на
персональний комп’ютер;
Враховуючи, що для поставленої задачі реалізації веб-сервісу немає
необхідності в чітко визначеній заздалегіть структурі даних. Тобто, заздалегіть
невідомий перелік атрибутів (стовпців, признаків) таблиці з даними, що надає
змогу оператору заватажувати та працювати із будь-якою моделю даних. Для такої
потреби краще вибрати нереляційну базу даних, яка немає обмежень щодо
структури та метаданих таблиці, яка завантажується в сховище.
Також, беручи до уваги, що дані будуть представляти собою файл із
розширенням csv, бо це популярний та підтримуваний формат багатьма
програмними пакетами роботи з даними (Excel, IBM SPSS Statistic, MS SQL Server,
Oracle Database та інші). Нереляційна БД не вимагає додаткових дій щодо

попередньої обробки та перевірок цілісності послідовності, що дозволяє без
додаткових дій виконати дану операцію.
Попри те, що нереляційна БД дає змогу легко оперувати новою моделю та
метаданими таблиці, все ж таки значним недоліком такого підходу є непідтримка
стандартними способами перевірки ціліності та повноти даних, що відкриває шлях
до можливих помилок. Перед кожним завантаженням таблиці, потрібно, щоб
оператор перевіряв та усвідомлювавя, що різниця будь-якого рядка в

наборі

показників може призвести до некоректної роботи з цією таблицею, особливо на
етапі проведення статистичного аналізу даних. В випадку невідповідності
структури об’єктів один одному в межах однієї таблиці, може призвести до
розрахунку некоректних результатів заданим алгоритмом, в гіршому випадку
алгоритм взагалі видасть помилку етапу обчислень. Це значний недолік
нереляційної БД, особливо враховуючи те, що єдиного підходу для вирішення
такого завдання фактично немає і кожним проектним командам доводиться
реалізовувати свій власний метод, який буде працювати лише з множиною
конкретних випадків (тобто вирішення лише продуктної задачі, а не проектної). В
реляційній базі даних такої проблеми немає, бо це жорстко контролюється на етапі
створення нових записів [20].
Врахочуючи значну перевагу нереляційних БД в можливості завантаження
таблиці із невідомою для системи управління моделю даних, а також тим, що для
ідентичної операції в реляційних БД вимагались додаткові дії, знання, вміння та
відповідно значно більше часу від оператора. Було прийнято рішення обрати саме
нереляційну базу даних в якості сховища інформації для веб-додатку. Таким
чином, від оператора вимагається підтримати повноту та відповідність об’єктів в
даних, що потребує значно менше часу та вмінь і саме таким чином передбачати
вийняткові ситуації при роботі алгоритмів.

Типи БД
Таблиця

СУБД
MongoDB
RAVEN DB
CouchDB
Project Voldemort
riak
redis
Cassandra
Apache HBASE
Neo4j

Документні БД

типи
БД та СУБД

БД типу ключ-значення

ними
Сімейство стовпців
Графові БД

Порівнюючи
використовувати

різні

типи

графові

БД

БД,
для

було

встановлено,

вирішення

2.1. – Існуючі
нереляційних
для роботи з

що

поставленої

недоцільно
здачі,

адже

припускається, що між записами таблиць немає зв’язків, а кожний запис являє
собою повноцінний агрегат [1].
Найкращим варіантом для вирішення поставленого завдання, виявився
документний тип БД, бо саме така робота з даними дозволяє вкладеність будь-якої
величини, що дозволяє в свою чергу створити структуру типу колекція та вкладені
в неї документи у вигляді JSON-об’єктів.
Наступним кроком став вибір СУБД і відшукавши онлайн сервіс роботи з
СУБД MongoDB, було вирішено зупинитись на ньому. Сервіс має назву mlab та
доступний за посиланням: https://mlab.com/. При реєстрації акаунту в даному

сервісі, кожен користувач отримує безкоштовну підписку, в рамках якої йому
надається безкоштовних 500 МБ фізичної пам’яті в БД. Перевагою такого рішення
є те, що не потрібно додаткових витрат на локальне розгортання БД (а це могло би
потребувати додаткових витрат часу та коштів для налаштування серверу та
встановленню програмного забезпечення). В даному випадку безкоштовна
підписка повністю задовольняє вимоги поставленні до реалізації веб-додатку [2].
Також значною перевагою онлайн сервісу mlab полягає в його доступності,
тобто можливість підключення до своєї БД із будь-якої точки планети, аби тільки
була доступна мережа Інтернет. Це надає гнучкості системі [14].
Кожен клієнт має змогу створити БД в своєму кабінеті користувача,
присвоївши при цьому їй будь-яке довільне ім’я. В рамках безкоштовної підписки
дозволяється створити одну БД. Також веб інтерфейс дозволяє створити БД із
існуючого backup БД.

Рисунок 2.1 – Кабінет користувача в mlab
Кожна створена БД містить в собі такі розділи по роботі:

- Колекції (містить в собі всі колекції документів, в нашому випадку колекція
представляє собою набір документів JSON-об’єктів, які свою чергу
представляють значення показників);
- Користувачі: розділ по роботі з створенням користувачів БД та
присвоюванню їм ролей безпеки;
- Backups: дозволяє налаштувати правило створення backup для БД;

Рисунок 2.1 – Робота з БД в mlab
Даний сервіс також надає документацію по роботі користувачам із вебклієнта, а також (що є більш цікавою можливістю) API для роботи з БД через
HTTP-запити. Робота через HTTP-запити дозволяє із коду будь-якого клієнтського
додатку підключатись до БД та проводити необхідні операції з її інтерфейсом, а це
якраз важлива необхідність в подальшому для розробки веб-додатку [14].
Таким чином, було досліджено та аргументовано обрано сервіс для системи
управління базою даних, опираючись на поставлені задачі та вимоги до роботи з
БД.

2.2

Вибір бібліотеки та реалізація інтерфейсу веб-додатку

Вибір бібліотек та фреймворку, в цілому було одним із найважливіших та
найскладнішим питань вибору. Адже із всім різноманіттям інструментів відомих
та підтримуваних на сьогодні, стає досить важко дослідити кожен із них, щоб
остаточно прийняти рішення.
Були розглянуті такі мови програмування:
-

Java;
C#;
C++;
Python;
R;
Враховуючи специфіку роботи із статистичним аналізом даних та готових

бібліотек в кожній із мов програмування, було прийнято рішення зупинитися на Rмові програмування, бо саме R почала свій розвиток, як мова статистичних
розрахунків. Також в R досить розвинені бібліотеки для візуалізації даних. Також
R представляє із себе повноцінне середовище для інтелектуального аналізу даних,
яке має велику спільноту зацікавлених розробників та вчених [3].
На допомогу новачкам приходить стандартизована документація CRAN, яка
містить опис для будь-якого пакету із бібліотеками та алгоритмами. Також великою
перевагою R є те, що код бібліотек знаходиться у відкритому доступі та кожен
може подивитись та покращити існуючі методи (а це в свою чергу дає перевагу
над такими інструментами як Matlab, IBM SPSS Statistic) [12].
На даний момент в R містяться практично всі досліджені та теоретично
обґрунтовані алгоритми, що робить його дуже цінним інструментом для
вирішення будь-якої алгоритмічної задачі.
В особливих випадках, для задач з великим об’ємом розрахунків С, С++ та
Fortran код може бути зв’язаним та викликаним під час виконання скриптів R.

Продвинуті користувачі мають змогу писати C, C++, Java, .NET або Python код для
прямого маніпулювання R об’єктами.
Для роботи з веб-технологіями, в R –середовищі доступні:
- Shiny фреймворк веб-додатків розроблений Rstudio;
- OpenCPU представляє із себе систему вбудованих наукових обчислень;
- rАpache фреймворк веб-додатків розроблений Apache;
Дослідивши опис кожної із цих систем, вибір зупинився на Shiny
фреймворці. Цей вибір аргументований тим, що RStudio представила дуже зручну
у використані документацію та численні приклади можливостей фреймворку, а
також основної функціональності, використовуваної при розробці веб-додатків
[15].
Особливість даного фреймворку полягає також в тому, що з особливостями
реалізації, код клієнтської частини фактично генерується без єдиного рядка HTML,
CSS коду, а це стає зручним для користувачів, які не мають практичних навичок у
розробці графічного інтерфейсу користувача в вебі.
Обравши мову програмування та фреймворк та базі якого буде проводитись
розробка нового програмного продукту постало питання середовища для
написання, структурування та зберігання коду. Для цієї задачі було обрано
програмний пакет Visual Studio Community 2015, а також було встановлено
інструмент R Tools for Visual Studio, який дозволив в інтегрованому середовищі
розробки Visual Studio використовувати інтерпретатор команд для R мови
розробки, створювати спеціалізовані рішення та проекти. Також в Visual Studio
з’явилась можливість додавати файли з розширенням *.R. Варто зазначити, що
тільки після 25-го березня цей інструмент став доступним для Visual Studio, а до
цього дня фактично єдиним підтримуваним інструментом для роботи з R була
RStudio.
2.2.1 Розробка клієнтської частини

Для розробки графічного інтерфейсу користувача, необхідно було:
1)

Познайомитися із можливостями фреймворку shiny та особливостями

його роботи;
2)

Спланувати модель (перелік функцій), які доступні з графічного

інтерфейсу користувача;
Детально познайомившись із самим фреймворком, було вирішено на
верхньому рівні графічного інтерфейсу користувача використати елемент
navbarPage, який в свою чергу містить розгортувані списки із меню, які
називаються navbarMenu. Кожен елемент в navbarMenu представляє із себе
посилання для відображення модальної панелі всередині веб-сторінки. Кожна
модальна панель представлена tabPanel елементом та містить в собі безпосереднє
наповнення сторінки, а саме текстові заголовки (titlePanel), панелі групування
елементів (sidebarPanel), елементи воду даних (selectInput), кнопки (actionButton)
та елементи відображення вихідної інформації після обробки на сервері. До
елементів виводу належать графіки (plotOutput) та таблиці (tableOutput) [15].
Під час роботи при необхідності використовувались і інші елементи але в
меншій і кількості і сильно не впливали на логічну структуру відображення
функціональності веб-додатку, тому ми на них не будемо зупинятись.
На самому верхньому рівні інтерфейсу було створено основні розділи для
взаємодії з сайтом (рис. 2.1):
1) Home Page – головна сторінка, на якій планувалось виводити загальні
відомості про сам веб-додаток;
2) Data Manipulation – розділ для роботи з БД;
3) Calculations – розділ, в якому розміщенні всі функції проведення
розрахунків;
4) Plots – розділ побудови графіків;
5) Summary – розділ, в якому планувалось додати загальну інформацію сам
проект та корисні посилання;

Рисунок 2.1 – Загальний вигляд елементів керування графічним інтерфейсом
користувача на верхньому рівні
Тепер розглянемо кожен із основних розділів окремо.
Data Manipulation, містить такі підрозділи (рис. 2.2):
1)

File Uploading – виконує функцію завантаження даних з файлу в БД

(рис. 2.3);
2)

Open Container – відображає таблицю з даними із існуючого

контейнеру в БД (рис. 2.4);
3)

Delete Container – видалення контейнеру із БД;

4)

Download File – дозволяє завантажити таблицю даних у вигляді файлу

із розширенням csv;
5)

Create Record – форма для заповнення значеннями та створення запису

в існуючому контейнері в БД (рис. 2.5);

Рисунок 2.2 – перелік доступних підрозділів в розділі Data Manipulation

Рисунок 2.3 – Підрозділ File Uploading

Рисунок 2.4 – Підрозділ Open Container

Рисунок 2.5 – Підрозділ Create Container
Розділ Calculations містить такі підрозділи (рис. 2.6):
1)

Factor Analyze – підрозділ розрахунків, де користвач має змогу

виконати факторний аналіз на обраних даних із контейнеру БД;
2)

Density Clustering – підрозділ, в якому можна провести кластеризацію

даних за допомогою звича
3)

йного щільнісного алгоритму;

Improved Density Clustering - підрозділ, в якому можна провести

кластеризацію даних за допомогою покращеного щільнісного алгоритму;

Рисунок 2.6 – Розділ Calculations
Розділ Plots містить в собі такі підрозділи (рис. 2.7):
1)

Plot 2d – слугує для побудови двовимірних графіків;

2)

Plot 3d – слугує для побудови трьовимірних графіків (рис. 2.8);

3)

KNN plot - слугує для побудови графіків k-найближчих сусідів;

Рисунок 2.7 – Розділ Plots

Рисунок 2.8 – Підрозділ Plot 3d
Таким чином, у дипломній роботі було спроектовано та реалізовано
графічний інтерфейс користувача у відповідності до поставлених завдань та вимог
роботи.
2.2.2 Розробка серверної частини
Для написання коду, який виконується на сервері, необхідно було також
дослідити готові можливості фреймворку shiny та побудувати логічну структуру
проекту із встановленням функціональних зв’язків між основними компонентами
проекту.
Під час розробки програмного коду, виникло серйозне питання контролю
публікації нових модифікацій та можливості повернення до попереднього стану,

тобто до введення нової функціональності. Для вирішення цього питання було
досліджено можливості програмного продукту Team Foundation Server (TFS) 2015,
та успішно використано під час розробки програмного продукту, а саме дуже
важливою і корисною компонентою даного сервісу була система контролю
версіями, адже саме за допомогою TFS стало можливим реєструвати всі зміни в
коді та в проекті в цілому. Даний інструмент дозволив переглядати історію змін в
коді та повертатись до попередньої у разі невдалого вирішення невеликої задачі в
проекті, або зробити об’єднання версій та обрати найбільш важливі частини коду
для запису у вихідний файл.
Завдяки можливостям фреймворку та платформи, підключення до бази
даних було виконано стандартними методами підключення до MongoDB. Це в
свою чергу дозволило скоротити час на власну реалізацію підключення.
Важливим завданням при розробці була сама організація коду із виділенням
в окремі функціональні блоки та налаштуванням файлової структури проекту із
ретельним плануванням зв’язків між основними компонентами. Остаточний
результат було отримано поступово по мірі розвитку проекту. Загальна файлова
структура проекту представлена на рис. 2.9.

Рисунок 2.9 – Загальна файлова структура проекту
В будь-якому проекті, написаному з використанням shiny фреймворку, є два
файли:
 server.R – скриптовий файл, який містить в собі логіку обробки будь-яких
змін викликаних на клієнтській частині;
 ui.R – скриптовий файл, який містить в собі визначення всіх компонентів
графічного інтерфейсу користувача;

В нашому випадку проект значно виріс в об’ємі у зв’язку із покладеними
завданнями на наш веб-додаток, що фізично стало дуже нераціональним тримати
весь програмний код в двох файлах.
Таким чином, було вирішено вести таку структуру проекту:
1) Виокремити папку із файлами структурних елементів графічного
інтерфейсу користувача NavbarMenus, що в свою чергу дозволило
проводити диференціацію

цього компоненту до будь-якого рівню

вкладеності;
2) Виокремлення папки із скриптами, які відносяться до виконання
серверної логіки ServerScripts, так звані веб-контролери;
3) Додавання файлів конфігурації, які виконували роль помічників в
об’єднуванні всього проекту. Ці файли як правило отримали закінчення
*Config.R.
Дана структура проекту дозволяє досить швидко зрозуміти принципи його
побудови, побачити основні компоненти та мати уявлення як швидко додати новий
функціональний блок, причому не пошкодивши вже існуючі. Також дане розбиття
проекту дозволяє легко відключати непотрібні блоки без значної необхідності в
правці коду, в результаті чого процес залучення нових розробників в проект значно
пришвидшується, що робить програму більш гнучкою для підтримки в
майбутньому.
2.3

Реалізація алгоритмів статистичного аналізу даних в веб-додатку

Останньою але не менш важливою частиною веб додатка – є його
можливість виконувати алгоритми статистичного аналізу над даними із колекції
підключеної БД.
Перший алгоритм, який було вирішено додати в веб-додаток, - покращена
версія щільнісного алгоритму кластеризації даних. В основі цього алгоритму
лежить вже існуючий та реалізований алгоритм DBSCAN в пакетах мови R [12].

Також були додані алгоритм факторного аналізу та графік kNN –
найближчих сусідів, які були необхідними спочатку для роботи з кластерним
аналізом. По мірі дослідження властивостей щільнісного алгоритму кластерізації,
ці алгоритми втратили свою первинну необхідність для даної задачі, але
факторний аналіз все ще знадобився для зменшення розмірності даних, щоб мати
змогу побудувати апроксимований графік та отримати хоч якесь просторове
уявлення роботи алгоритму [12, 13].
2.3.1 Аналіз природи вхідних даних та вплив на роботу алгоритму
В якості вхідних даних використовувалась вибірка показників систолічного,
діастоличного та пульсу за п’ять етапів:
1)
2)
3)
4)
5)

До фізичного навантаження;
Одразу після фізичного навантаження;
Через хвилину після навантаження;
Через 5 хвилин після навантаження;
Через 10 хвилин після навантаження;

Таблиця 2.2 – Характеристика даних за допомогою описової статистик

AT·S0
ATD0
Pul's0
AT·S1
ATD1
Pul's1
AT·S2
ATD2
Pul's2
AT·S3
ATD3
Pul's3
AT·S4
ATD4
Pul's4
AT·S5

N

Minimum

Maximum

Mean

Std.
Deviation

1109
1109
1109
1109
1109
1109
1109
1109
1109
1109
1109
1109
1109
1109
1109
1109

82.0
46.0
43.0
80.0
41.0
57.0
95.0
42.0
47.0
76.0
42.0
47.0
89.0
45.0
44.0
66.0

182.0
121.0
131.0
219.0
129.0
155.0
193.0
127.0
148.0
179.0
120.0
137.0
173.0
116.0
141.0
171.0

122.817
74.880
81.508
134.151
76.537
104.589
130.474
74.600
89.417
124.501
71.791
84.883
121.509
70.368
83.779
119.122

13.4454
8.4724
13.4529
18.7539
10.1443
15.4779
15.0293
9.1759
15.9475
13.3860
8.7887
15.7682
12.7867
8.6615
15.4947
12.5246

ATD5
Pul's5
Valid N
(listwise)

1109
1109

43.0
42.0

98.0
135.0

69.628
83.161

8.4041
14.7613

1109

Перевірка даних на нормальність
Для

перевірки

даних

на

нормальність

використовувався

Колмогорова-Смірнова, результати наведені в табл. 2.3.

критерій

Таблиця 2.3 – Одновібірковий критерій Колмогорова-Смірнова
N
AT·S0
ATD0
Pul's0
AT·S1
ATD1
Pul's1
AT·S2
ATD2
Pul's2
AT·S3
ATD3
Pul's3
AT·S4
ATD4
Pul's4
AT·S5
ATD5
Pul's5

Most Extreme Differences

Test Statistic

Asymp. Sig.
(2-tailed)

Absolute

Positive

Negative

1109
1109

.039
.051

.039
.051

-.020
-.036

.039
.051

,000c
,000c

1109

.040

.040

-.019

.040

,000c

1109
1109
1109
1109
1109
1109

.076
.039
.040
.052
.053
.038

.076
.039
.040
.052
.053
.038

-.041
-.035
-.026
-.022
-.040
-.024

.076
.039
.040
.052
.053
.038

,000c
,000c
,000c
,000c
,000c
,001c

1109
1109
1109
1109
1109
1109
1109
1109
1109

.039
.058
.039
.043
.070
.049
.043
.057
.045

.039
.058
.039
.043
.070
.049
.043
.057
.045

-.022
-.039
-.022
-.018
-.043
-.020
-.028
-.027
-.023

.039
.058
.039
.043
.070
.049
.043
.057
.045

,000c
,000c
,000c
,000c
,000c
,000c
,000c
,000c
,000c

З таблиці спостерігаємо, що значимості більшості груп показників менші за
0,05 (p=0,000), отже параметри розподілені не за нормальним законом.
Факторний аналіз
При проведенні факторного аналізу використовувався Кайзер-Мейєр-Олкін
критерій (КМО). В результаті проведення тесту КМО ми отримали значимість
0.929, що значно вища, аніж стандартні 0,6 для прийняття рішення виконання
факторного аналізу [13].
Для проведення поворотів матриці використовувався метод Varimax, який в
своїй основі використовує ортогональні повороти матриці та максимізує дисперсію
кожного фактору при цьому мінімізуючи кількість змінних [12].

Таблиця 2.4 – Результати факторного аналізу

AT·S0
ATD0
Pul's0
AT·S1
ATD1
Pul's1
AT·S2
ATD2
Pul's2
AT·S3
ATD3
Pul's3
AT·S4
ATD4
Pul's4
AT·S5
ATD5
Pul's5

Component
1
2
.028
.833
.111
.343
.875
.007
-.031
.822
.134
.310
.826
-.070
.033
.859
.183
.242
.919
.010
.047
.877
.149
.921
-.002
.116
.919
.025
.157
.921

.231
.063
.883
.241
.062
.881
.219
.050

3
.246
.746
.177
.251
.713
.091
.284
.813
.106
.252
.850
.148
.250
.865
.137
.230
.858
.114

Були отримані в певній мірі очікувані результати, в яких отримано три
фактори і кожен фактор увійшли виміри одного унікального функціонального
параметру.
2.3.2 Розробка покращеного щільнісного алгоритму кластеризації
Найбільшою

проблемою

існуючої

реалізації

щільнісного

алгоритму

кластеризації є те, що алгоритм погано працює з даними де щільність кожного
кластеру має різне значення, бо як було описано в першій частині, при збільшенні
параметру

ε

росте ймовірність утворення одного великого кластеру замість

утворення одного додаткового.
Саме такий ефект спостерігався при проведені даного аналізу на описаних
вище даних із чого слідує, що дані містять різну щільність кластерів. Результати
показали, що 91% об’єктів утворило один кластер, 0,5% утворили шум та лише

8,5% об’єктів було відведено для трьох інших кластерів. Зрозуміло, що таку
кластеризацію важко назвати коректною.
Також значних зусиль та часу при роботі із алгоритмом вимагає вибір
значення для параметру

ε

і не завжди емпірично вдається коректно його

підібрати.
Саме ці дві задачі було на меті вирішити при розробці удосконаленого
щільнісного алгоритму кластеризації даних.
При дослідженні роботи алгоритму було встановлено, що однозначної
відповіді для задання початкового значення

ε

із існуючими методами – немає

змоги. Це в першу чергу пов’язано із тим, що кластери містять різну щільність, а
тому цей параметр може приймати різне значення в залежності від досліджуваної
ділянки даних.
Оскільки саме параметр

ε

в більшій мірі впливає на роботу алгоритму і

встановлено, що він може приймати різні значення в залежності від досліджуваної
області вхідних даних, було зроблено висновок, що на вхід алгоритму необхідно
ітеративно передавати різні значення цього параметру, а отримані результати
аналізувати.
Очевидно, що для певних інтервалів значень

ε

ми отримували різні

результати, тому необхідно було продумати критерій, який би оцінював якість
проведеної кластеризації.
Найбільш доцільним параметром для оцінки результату кластеризації стала
кількість самих кластерів, які обов’язково задовольняють первинним вимогам
алгоритму, а саме кількість об’єктів в кластері повинна бути більшою, аніж
параметр MinPts, який за замовчуванням приймає значення на одиницю більше від
кількості признаків даних.

На цьому етапі необхідно було зрозуміти як оцінити кількість кластерів
вхідних даних. Були проведені дослідження існуючих критеріїв та запинились на
оцінці, яка використовується в факторному аналізі, в методі головних компонент
(PCA). Виконати дану оцінку можна за допомогою аналізу власних чисел
кореляційної матриці, яка була одержана від транспонованої матриці вхідних
даних.
Після розрахунку власних чисел матриці, вони проходять через оцінку
критерієм Кайзера, в якому

λi >1 ; i=1, … , n

, де

λi

– власне число вхідної

транспонованої матриці даних. Кількість таких власних чисел і буде нижньою
оцінкою кількісті кластерів [14].
Варто також зауважити, що даний метод має свої обмеження пов’язані із
властивостями використовуваних математичних методів. Основним обмеженням є
те, що кількість власних чисел не може перевищувати кількості признаків вхідних
даних, в силу того, що ранг матриці також не перевищує даного значення.
Тому дану оцінку можна використовувати, якщо вона приймає значення
менше, аніж кількість признаків даних, в іншому випадку ми не можемо бути
впевненими

в

вірності

цього

значення.

Варто

також

зазначити,

що

використовуваних прикладах роботи алгоритму цього було достатньо та саме це
питання повинне стати для покращення алгоритму в майбутньому.
В такому випадку після кожної ітерації виконання алгоритму проводилось
порівняння із найкращим результатом та оціненою кількістю кластерів, якщо вона
менша, аніж кількість признаків вхідних даних. Найкращий результат вважався
той, який максимізував кількість кластерів при цьому мінімізуючи кількість точок,
які вважались шумом. Тому даний крок звівся до класичної задачі max-min.
Код, в якому відбувається ітеративне проходження та оцінення якості
результату:
maxClust <- 0

maxEps <- eps
maxPts <- ncol(data) + 1
nPts <- ncol(data) + 1
db = dbscan(data, eps, ncol(data) + 1)
while ((is.null(db) || eps > 0) &&
length(which(db$cluster == 0)) != nrow(data)) {
db = dbscan(data, eps, nPts)

}

if (length(unique(db$cluster)) - 1 != nclust) {
if (length(unique(db$cluster)) - 1 > maxClust) {
maxClust = length(unique(db$cluster)) - 1
maxEps = eps
maxPts = nPts
}
eps <- eps - 0.001 * eps0
} else {
maxClust = length(unique(db$cluster)) - 1
maxEps = eps
maxPts = nPts
break;
}
db = dbscan(data, maxEps, ncol(data) + 1)

Варто зазначити, що для такої моделі роботи алгоритму все-одно необхідно
було вирішити питання ініціалізації початковим значенням для

ε

параметру, а

також крок його зміни.
На допомогу прийшов метод розрахунку відстаней між найближчими
сусідами kNNdist, окрім вхідних даних ми повинні також передати на вхід
алгоритму кількість найближчих сусідів, які використовуються (в нашому випадку
це мінімальна кількість об’єктів необхідна для утворення кластерів). Таким чином,
ми отримуємо матрицю дистанцій, яку згодом перетворюємо у вектор d [13].
Дослідивши властивості алгоритму ми з’ясували, що починаючи із
найбільшої дистанція, в якості параметра

ε

, кількість утворюваних кластерів

починає зростати, потім досягає свого піку, після чого починає знову
скорочуватись. Тому було вирішено в процесі ітеративного переходу зменшувати
значення

ε

. Причому доцільним виявилось використовувати 0,1% від

початкового значення.

Емпіричним шляхом було встановлено, що для ініціалізації параметру

ε

доцільно використовувати:
ε =Μ ( d ) +2∗σ ( d)

Також можна використовувати три стандартних відхилення замість двох, але
у всіх досліджуваних випадках двох було цілком достатньо.
Важливо розуміти, що при некоректному підборі

ε

, тобто, якщо воно

досить мале, то алгоритм може утворити значну частину шуму, навіть у вибірці, в
якій спостерігається одноманітна щільність. З іншої сторони занадто велике
значення

ε

може призвевсти до тривалих розрахунків, особливо на великих

об’ємах даних.
Вирішивши питання з автопідбором ε та прийняттям найкращого рішення
роботи алгоритму отримали результат:
"CHOSED EPS: 56.4050085781317"
"BEST"
"Input data: 1109 х 18"
"Clusters: 4"
"Eps: 24.7053937572216"
"Noise: 883"

Було утворено 4 кластери, при стартовому значені

ε =¿

56,406 ми

зменшили це значення до 24.706, та утворили 4 кластери. Проте, ми побачили, що
883 точки були віднесені до шуму, а це в свою чергу означає, що ці об’єкти мають
іншу щільність розподілу.
В такому випадку стає необхідним розділення даних на групи з однаковою
щільністю для того, щоб практично всі об’єкти були віднесені до окремого
кластеру. Дану задачу було вирішено наступним чином:
1) Проводимо ітеративний процес з відшукуванням найкращого рішення
кластеризації;

2) Якщо кількість даних, які були віднесені до шуму менша мінімально
необхідної кількості точок для формування кластеру, то кластеризація завершена;
3) Відсікаємо із вхідних даних об’єкти для яких було знайдено кластер на
першому пункті (вони формують групу із однаковою щільністю);
4) Дані, які не були віднесені ні до якого кластеру передаємо на вхід пункту
один;
Такий процес продовжуємо поки не буде виконано вихід із п. 2, що означає
успішне виконання алгоритму. Результати ітераційного процесу наведені в табл.
2.5.

Таблиця 2.5 – Результати роботи покращеного щільнісної кластеризації на вхідних
даних
Iteration

EPS0

Input data
(rows)

Input data
(columns)

Clusters

Eps1

Noise

1
2
3
4
5

56.40500858
60.48152861
65.25935706
80.09896178
100.0418717

1109
883
706
375
209

18
18
18
18
18

4
5
5
3
1

24.705394
29.27306
34.065384
40.049481
100.04187

883
706
375
209
2

На виході даного алгоритму ми отримуємо:
DBSCAN clustering for 1109 objects.
Parameters: eps = 24.70539, minPts = 19
The clustering contains 18 cluster(s).

Таким чином, ми утворили 5 груп з однакою щільністю із вхідних даних та
виділили кластери довільної форми в кожній із цих груп. Ми вирішили поставлені
перед собою завдання для покращення існуючого щільнісного алгоритму
кластеризації, а саме:
1) Автоматичний підбір найкращого параметру ε ;
2) Вирішили проблему роботи з даними різної щільності;
В якості додаткового прикладу для перевірки роботи використовувався
класичний приклад на даних ірисів Фішера. Це вибірка із 150 об’єктів та чотирма
признаками, для якої вже заздалегідь відомі класи [18].
Виконавши алгоритм на цих даних, були отримані результати наведені в
табл. 2.6.
Таблиця 2.6 – Результати роботи покращеного щільнісної кластеризації на ірисах
Фішера
Iteration

EPS0

Input data
(rows)

Input data
(columns)

Clusters

Eps1

Noise

1
2

0.682411
1.867957

150
29

4
4

3
3

0.423777
1.117038

29
4

Із отриманих результатів чітко видно, що було утворено дві щільнісні групи.
До першої групи увійшли 121 об’єкт, а до другої 25 об’єктів. Чотири об’єкти не
були віднесені до утворених кластерів. Загалом було утворено 6 кластерів, по 3 в
кожній групі.
Провівши перевірку співпадіння утворених кластерів та заздалегідь відомих
класів, отримав результат: 0,7866667. Очевидно, що в перевірці приймала участь
загалом перша група в 121 об’єкт. Варто зазначити, що ідеальне співпадіння для
цієї групи дорівнювало б 0,8066667, що досить близьке до отриманих результатів,
а саме 3 об’єкти були віднесені до не відповідних їм кластерів.
Аналізуючи отримані результати можна зробити висновки:
1) Природа та повнота даних значним чином впливає результат роботи
алгоритму;
2) Очевидним шляхом для покращення цього алгоритму є ведення критерію
для об’єднання щільнісних груп та критерію для об’єднання кластерів.
Якщо провести об’єднання із найближчим сусіднім кластеорм, то можна
отримати всього 7 об’єктів, які були віднесені до неправильного кластеру, або
виявились шумом, якщо повторно перерахувати точність алгоритму для отриманих
результатів вона є рівною 0,9533333, що є високим показником серед алгоритмів
кластеризації.

2.3.3 Вбудування факторного аналізу даних в веб-додаток
Факторний аналіз в даній роботі слугував лише допоміжною роллю. Його
планувалось використовувати для зменшення розмірності даних, щоб зменшити
обчислювальне навантаження в системі, проте після практичних дослідів було
виявлено, що алгоритм досить непомагано справляється і з вхідними даними в
повному обсязі. Проте його все ще можна використовувати в якості модулю
оптимізації продуктивності роботи алгоритму, але пам’ятаючи, що він тільки

лінійно апроксимує признаки даних. В такому випадку ми втрачаємо певний
відсоток інформації [19].
Також факторний аналіз віднайшов своє призначення, коли виникло питання
побудови графіка, для виводу результатів. Хоча, знову ж таки, ми отримуємо
апрокисимовану просторову модель, проте цього може виявитись достатньо, щоб
мати приблизне уявлення роботи алгоритму та пересвідчитись, що дійсно в
просторі відбувається розбиття на однорідні групи об’єктів, розташовані поблизу
один одного.

Висновки до розділу 2
В даному розділі дипломної роботи розглянуто практичну реалізацію
поставлених завдань. Описано аргументований вибір кожної частини реалізації
повноцінного веб-додатку. Детально описані структура проекту веб-додатку,
моделі бази даних та опис покращеного алгоритму щільнісної кластеризації даних.
Також розглянуто сам процес розробки даної системи та інструментів, які
знадобились в ході виконання роботи.
Була досягнута мета дипломної роботи, а саме створення веб-додатку для
впровадження модулів різних алгоритмів (конкретно в даній роботі було
розроблено покращену версію алгоритму щільнісної кластеризації), а також
керуванням

базою

даних

за

допомогою

веб-інтерфейсу

та

можливістю

підключатись до цієї системи із мережі інтернет.
Наведено результати роботи системи на реальних даних, а також проведено
контрольний приклад на ірисах Фішера із вже наперед відомим результатом для
виявлення сильних сторін роботу алгоритму та описані шляхи для покращення
даної роботи. Було встановлено, що алгоритм відпрацював із точністю 0,7866667.
Усі задачі були виконані успішно і відповідають висунутим вимогам.

РОЗДІЛ 3 ОХОРОНА ПРАЦІ
Вступ
У цьому розділі дипломної роботи приводиться аналіз умов праці у кабінеті
функціональної діагностики для зняття показників ЕКГ використовуючи прилад
ФАЗАГРАФ. При недотриманні норм, встановлених законодавством, можливе
порушення працездатності і життєдіяльності.
3.1 Загальна характеристика приміщення
Таблиця 3.1 – Параметри приміщення
№
1
2

Назва параметру
Розміри приміщення
Кількість працюючих, n

Значення
4(м) x 3(м) x 3,42(м)
2

3

Площа, S

12,00

м2

4

Об’єм, V

41,04

м

3

Таблиця 3.2 – Характеристика об’єктів приміщення
№
1

Назва об’єкту
ПК Lenovo Z570

Кількість

2

2
Портативний електрокардіограф
ФАЗАГРАФ

1

Принтер Samsung scx-3200

1

3

4
5
6
7
8
9

Робочий стіл
Стілець
Шафа для документів
Двері
Вікно
Світильний з

2
2
1
1
1
2

-

Характеристика обєкту
Процесор Intel Core i3-4130 (3.22 ГГц)
ОЗУ RAM 4 ГБ
ПЗУ HDD 500 ГБ
Графіка Intel HD Graphics
Операційна система Windows 7
220В.
- інтеграція з ПК(ОС Windows) з допомогою
USB
- наявність пальцевих електродів
- вхідний опір 2 МОм
- розміри 50 × 75 × 30 мм.
- реєстрація вхідних напруг від 0,03 до 5 мВ
- 220В
- розміри 388 x 234 x 299 мм
- рівень шуму 49 дБ
- USB 2.0 Type B
1200×800×725 (мм)
600×600×850 (мм)
300×700×1500 (мм)
150×900×2100 (мм)
150×900×1500 (мм)
- 800×200×150 (мм)

люмінесцентними лампами
Кушетка
Умивальник
Відро для сміття педальне
Вішак
Чавунний радіатор МС-140,
тепловий потік - 160 Вт

10
11
12
13
14

1
1
1
1
1

220В
1800×670×520 (мм)
550×420×150 (мм)
372×315×360 (мм)
600×120×100 (мм)
1000×150×1000 (мм)
450 мм

350 мм

14

5

1100 мм
925 мм

5

1800 мм
2300 мм

Рисунок 3.1 Робоче приміщення
Порівняння нормативних значень НАПБ Б.03.002-2007 з реальними
значеннями наведені в табл. 3.3 [14].
Таблиця 3.3 - Порівняння реальних даних з нормативними
Характеристика
Площа на одного працюючого, м2
Об’єм на одного працюючого, м3
Розміри дверей, м
Розміри вікна, м

Нормативне значення
>= 6
20
1,7-2,5 х 0,9
1,5 х 1,5

Фактичне значення
6
20.88
2,1 х 0,9
1,7 х 2

Реальні значення площі та об’єму на одне робоче місце відповідають нормі.
Заходів нормалізації не потрібно.
3.2 Оцінка небезпечних та шкідливих виробничих факторів

Таблиця 3.4 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори відповідно до
ГОСТ 12.0.003-74
Фізичні
Мікроклімат,
освітлення,
електронебезпека,пожежонебезпека

шум,

Хімічні
відсутні

Біологічні
відсутні

Психофізіологічні
Розумове
перенапруження,
монотонність праці

3.3 Мікроклімат
Згідно ДСН 3.3.6.042-99 “Санітарні норми мікроклімату виробничих
приміщень” даний вид роботи – відноситься до категорії Іа (сидяча й не потребує
фізичного напруження). Характер роботи – постійний, так як робота на даному
місці здійснюється більше ніж 4 години безперервного перебування за комп’ютером
[17].
Таблиця 3.5 – Джерела впливу на мікроклімат в приміщенні
№

Джерело

Наслідок

1

Нагрівання комп’ютера Lenovo
Z570
Нагрівання портативного ЕКГ
ФАЗАГРАФ

Нагрівання процесора комп’ютера та вихід зі строю, передчасне
виключення, втрата інформації
Вихід зі строю, недостовірні виміри, виключення, втрата інформації

3

Принтер Samsung scx-3200

Нагрівання блоку живлення та вихід зі строю

4

Низька температура повітря зовні
(на вулиці)
Протяги

Некомфортні умови праці для працівника(холод)

2

5

Захворювання працівників, збільшення кількості пилу.

Таблиця 3.6 – Нормативні та реальні параметри мікроклімату
згіднo ДСН 3.3.6.042-99
Період року
Холодний
Теплий

Температура
повітря, 0С
Нoрм. зн.
Реал.зн.
22 - 24
22-25
23 - 25
22-25

Відносна вологість, %
Нoрм.зн.
60 - 40
60 - 40

Реал.зн.
56
44

Швидкість руху, м/с
Нoрм.зн.
0,1
0,1

Реал.зн.
0,1
0,1

Таблиця 3.7 – Заходи для нормалізації показників мікроклімату
№

Заходи
-

Техн.

1

У техн.
обладн.

-

У приміщені
2

Організаційні

-

Реалізація
захист від перегріву портативного ЕКГ ФАЗАГРАФ у вигляді вбудованого
вентилятору (DeepCool S5X).
Система охолодження ноутбука Lenovo Z570 (кулер Zalman CNPS5 та
термопаста) для виведення зайвої теплоти
Охолоджуюча підставка CoolerMaster NotePal для принтера Samsung scx3200
У холодну пору року: Опалення (1 чавунний радіатор МС-140, 10 секцій).
У теплу пору року: Кондиціонер типу спліт-системи, марки Delfa DSR07HR (режим осушення/охолодження/обігрів; P = 0,73 (кВт)/2,1 (кВт)).
вологе прибирання всього кабінету включаючи стіл, шафу, ПК та вікна,
підлога, кондиціювання
У холодну пору року: щільне закривання вікон.
У теплу пору року: провітрювання відкриття вікон на провітрювання

Згідно з санітарно-гігієнічним нормуванням (ДСН 3.3.6.042-99) основні
характеристики мікроклімату кабінету відповідають нормам [17].
3.4 Освітлення
У даному розділі описані джерела та засоби нормалізації освітлення. У
кабінеті присутнє природне та штучне освітлення.
Таблиця 3.8 – Джерела небезпеки пов’язані із освітленням
№
1

Джерело небезпеки
Недостатнє місцеве освітлення

2

Надмірна яскравість світла (штучного,
природнього)
Неправильне налаштування яскравості екрану ПК
Lenovo Z570

3

Наслідок
Перенапруження, порушення зору працівника,
зниження рівня працездатності, збільшення
кількості помилок працівником

Таблиця 3.9 - Штучне освітлення
Тип освітлення
Освітлювальна лампа

Комбіноване

Кількість світильників

однолампові
люмінесцентні
електромагн., 72 Вт
2 (люмінесцентний лінійний LF)

світильники,

Висота від підлоги

3м

Природнє освітлення:

Бокове, вікно (1,5м x 0,9м) в зовнішній стіні

ПРА:

Реальні значення освітлення в кабінеті відповідають вимогам нормативних
документів (ДБН В.2.5-28-2006 та ДСанПіН 3.3.2.007-98). Враховуючи, що робота
потребує середньої точності роботи (розмір об’єкта 0,5-1,0), тому вона відноситься

до IV розряду зорової роботи, можливі додаткові заходи нормалізації описані в
таблиці 3.10.
Таблиця 3.10 – Заходи щодо нормалізації параметрів освітлення
Заходи
У тех. обладнанні

Організаційні заходи

-

Реалізація
Застосовувати антиблікове покриття екрану ноутбука
Регулювання яскравості екрану Lenovo Z570
Природнє освітлення – бокове, 1 вікно на південь (0.9(м) × 1,5
(м)), склопакет двокамерний.
Жалюзі для вікон – блокування надмірної яскравості
Фарбування стін у світлоблакитний або світложовтий коліри
5 хвилинні перерви для працівників кожну годину

Засоби індивідуального захисту

-

Спеціальні окуляри для роботи за комп’ютером

Технічні
заходи

-

У приміщенні

3.5 Шум
Джера шуму, які впливають на роботу працівників описані в табл. 3.11.
Таблиця 3.11 – Джерела шуму
№

Джерело шуму
Шум від портативного ЕКГ
ФАЗАГРАФ під час вимірювання
Комп’ютерний шум (система
охолодження)
Принтер

1
3
4

Наслідок
Пригнічення ЦНС, емоційна напруженість працівника, що
може призвести до помилки в роботі, як наслідок, неправильні
результати, втрата інформації

Детальна інформація по значенням шуму описана в таблиці 3.12
Таблиця 3.12 – Реальні та нормативні значення для звуку та шуму
Обладнання
Електрокардіограф ФАЗАГРАФ

37 дБА

Реальні значення

Комп’ютер Lenovo Z570

41 дБА

Принтер Samsung scx-3200

46.5 дБА

Зовнішній шум

40 дБА

Нормативні значення

60 дБА

Рівень шуму у приміщенні не перевищує встановлені норми ДСН 3.3.6.03799, при потребі заходи, які можуть нормалізувати дані показники опасині в табл.
3.13

Таблиця 3.13 – Заходи і засоби захисту від шуму
Вид заходу

Технічні
заходи

У
технологічному
обладнанні

У приміщенні
Організаційні заходи
Засоби індивідуального
захисту

Засоби подолання небезпеки
Автоматичне регулювання гучності роботи Lenovo Z570
Не навантажувати комп’ютер лишніми/сторонніми програмами
Встановити автоматичне відключення після певного періоду бездіяння
ФАЗАГРАФ
- Налаштувати режим переходу в гібернацію для принтеру
- Спеціальні звукопоглинаючі корпуси для техніки
- встановити шумоізоляцію, вікно виходить на вулицю з обмеженням
швидкості, розташовується на відстані більш ніж 30 м від проїзної
частини.
- Металопластикові вікна.
Режим праці і відпочинку, дотримування правил технічної експлуатації,
проведення планово-попереджувальних оглядів та ремонтів
-

Не передбачені

3.6 Випромінювання та статична електрика
В даному розділі описуються джерела випромінювання та статичної
електрики, а також описані засоби щодо запобігання утворенню небезпеки людині.
Таблиця 3.14 – Джерела випромінювань
№
1
2
3

Джерело небезпеки
Електромагнітне випромінювання від комп’ютера
Lenovo Z570
Електромагнітне випромінювання від
ФАЗАГРАФа
Статична електрика внаслідок поляризації
металевих частин комп'ютера

Наслідок
Болі у голові, сповільнення пульсу, порушення
діяльності серцево-судинної системи
Порушення ЦНС, нагрівання шкірного покрову,
мимовільне скорочення м’язів

Заходи і засоби захисту від випромінювання наведені у табл. 3.15.
Таблиця 3.15 – Заходи для уникнення небезпек спричинених випромінюванням
№
2

Заходи
Техн.обл.
Технічні
Приміщ.
Організаційні

3

ЗІЗ

Реалізація
Встановлення ЖК-екрану в Lenovo Z570
Захист вікон сітками, металізованими шторами
Проведення переривів з деяким інтервалом часу на відстані від комп’ютера,
ФАЗАГРАФА
Спеціальні захисні окуляри для роботи за комп’ютером

3.7 Електронебезпека
В даному розділі описані джерела небезпеки при роботі з електроприборами

та заходів, щодо їхнього уникнення.

Таблиця 3.16 – Джерела небезпеки
№
1
2
3

Джерело небезпеки
Пошкоджені кабелі чи несправні вузли на
комп’ютері та ФАЗАГРАФі
Деталі комп’ютерної техніки, що знаходяться під
напругою
Відсутність ізоляції

Наслідок
Ураження працівника струмом, як наслідок
пошкодження шкірного покриву – опіки, механічні
ушкодження; отримання інших електротравм, що
можуть стати летальними для працівника

Відповідно до ОНТП24-86 та ПУЕ-87 приміщення відноситься до класу
приміщень з підвищеною небезпекою ураження персоналу електричним
струмом. Використовується мережа однофазного струму 220В [17]. Параметри
джерел електронебезпеки описані в табл. 3.17.
Таблиця 3.17 – Параметри споживачів напруги
Найменування електроприладу
Електрокардіограф ФАЗАГРАФ
Комп’ютер Lenovo Z570
Принтер Samsung scx-3200
Джерела освітлення

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

Споживча
потужність, Вт
80
100
40
130

По електробезпеці прибір виконаний у відповідності до норм ДСТУ 379898, основні показники наведені в табл. 3.18.
Таблиця 3.18 – Технічні параметри електрокардіографу ФАЗАГРАФ
Показник
Клас
Тип захисту
Мережевий захист
Захист внутрішнього джерела живлення
Фільтри
Ступінь захисту

Значення
II
BF
Запобіжник Т-0,66 У3 100/5А
Запобіжник Slo-Blo 315 Т 5 А
придушення мережевих перешкод : модифікований цифровий
фільтр - 50 -60 Гц антідрейфовий - 0,5 Гц цифровий
IP54 (можна використовувати з підвищеною вологістю)

Таблиця 3.19 – Заходи і засоби захисту від ураження електричним струмом
Вид захисту
Технічні заходи
в обл.

в прим.

Організаційні заходи

ЗІЗ

Заходи подолання небезпеки
Прихована та ізольована проводка.
Електричні блоки безпеки.
вирівнювання потенціалів
застосування малих напруг
ізоляція струмовідних частин
забезпечення недоступності неізольованих струмовідних частин
Техніка ввімкнена в мережу через заземлені фільтри.
Пристрої захисного відключення мережі ВА 04-36
вимикач S203-С 6kA (ABB) на 21A з захисними характеристиками
ГОСТ Р50345-99 (МЭК 60898-95)
- захисні заземлення
- занулення
- вимикання
- попереджувальна сигналізація
- захисне розділення електромереж
- Інструктажі з правил електробезпеки (в перший день роботи)
- Перевірка електричних апаратів за допомогою мегомметра не менше
одного разу на рік
- Розміщення неізольованих струмоведучих елементів на недоступній
висоті 2,5 м від підлоги
- Встановлення світильників на висоті від 3м
- знаки та написи
- Піжтримка сухого, не запиленого приміщення з вологістю не вище
75%
Не передбачені
-

3.8 Пожежна безпека
В даному розділі описані джерела виникнення пожежної небезпеки та
заходи їх подолання. В приміщенні присутні наступні горючі речовини: папір,
дерево, пластмаса, тканина (оббивка крісел).
Таблиця 3.20 – Джерела небезпеки
№
1
2
3
4
5

Джерело небезпеки
Несправності
електропроводки, розеток
Щільність проводки
Загоряння будівлі внаслідок
зовнішніх впливів
Недотримання заходів
пожежної безпеки
Матеріали і речовини,
схильні до займання

Небезпечний фактор
Коротке замикання або
пробій ізоляції
Oплавлення ізоляції
Виникнення пожежі чи
вибуху
Загоряння матеріалів,
устаткування
Загоряння матеріалів

Наслідок
Виникнення пожежі, яка спричинить
травматизм працівників; завдасть
негативного впливу ЦНС, серцево-судинній,
дихальній системам, можливі летальні
випадки. Також знищення цінного
устаткування, матеріалів

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.0.001-95 «Правила пожежної безпеки в Україні».
Таблиця 3.21 – Заходи з пожежної безпеки
Заходи
Технічні

-

Організаційні

ЗІЗ

-

Реалізація
Автоматичні засоби гасіння пожеж «Галеон» та сигналізації, що
забезпечують сповіщання про початок пожежі.
Плановий огляд усього обладнання, вчасне виявлення і усування
несправності.
Плановий інструктаж з техніки безпеки та евакуації.
Безпечнерозташування елементів електронних схем один від одного
(дроти,кабелі)
Використання вуглекислотних вогнегасників ВВ2.
Протигази, респіратори та маски, захисний одяг.

Висновки до розділу 3
У даному розділі дипломної роботи розглянуто робоче приміщення, а також
розглянуті норми та заходи з охорони праці й техніки безпеки.
Було виявлено та здійснено аналіз потенційних небезпечних і шкідливих
виробничих факторів а робочих місцях, що створюються під час експлуатації
технічного обладнання.
Встановлено:
 об’єм і площа приміщення, що відводяться на людину, відповідають нормативним
значенням;
 параметри робочого місця задовольняють нормам;
 показники мікроклімату цілком відповідають нормативним вимогам;
 норми освітленості дотримані;
 акустичні умови роботи в нормі;
 при дотриманні правил електробезпеки виключається можливість
поразки персоналу електричним струмом;
 приміщення задовольняє нормам пожежної безпеки.
Отже, дане приміщення відповідає санітарним, виробничим вимогам.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
1.

Була спроектована модель бази даних для

роботи із будь-якими

таблицями функціональних параметрів стану людини.
2.

Проведено розробку веб-інтерфейсу до бази даних з можливістю

впровадження інтелектуального аналізу даних.
3.

Розроблено покращену версію алгоритму щільнісної кластеризації

даних.
Було виконано теоретичне дослідження сучасних методів роботи за трьома
напрямками розвитку цифрових технологій, а саме проектування баз даних,
розробка веб-додатків та реалізація щільнісного алгоритму кластеризації даних.
В основній частині було описано, як використовуючи сучасні технології ми
реалізували повноцінний веб-додаток із задоволенням всіх накладених вимог на
його

роботу.

Описано

реалізацію

покращеного

алгоритму

щільнісної

кластеризації, отримані результати його роботи, перевірка результатів на
контрольному прикладі та встановлено шляхи для подальшого покращення
реалізованого алгоритму для отримання ще кращих результатів.
Вклад даної роботи в частині пропонованого алгоритму кластерзації полягає
у послідовному застосуванні щільнісного алгоритму з різними оцінками щільності
кластерів та веріфікації результатів кластеризації за допомогою модифікованого
крітерію Кайзера. Також застосовано переваги використання хмарних сервісів для
проведення розрахунків та статистичного аналізу даних. Доступність даного
сервісу дозволяє швидко, зручно та надійно використовувати дану розробку.
Також, таким способом буде подолано проблему обміну результатами між
виконавцями досліджень (синхронізація результатів), особливо, якщо мова йде про
виконавців, які працюють в різних місцях і не мають прямого контакту один з
одним.

Пропонована система слугує для дослідницьких цілей та пристосована для
роботи спеціалістів в області статистичних досліджень.
Результати роботи даної системи можуть лягати в основу розробки
автоматизованих систем по контролю за фізіологічними показниками людини. Збір
та обробка таких даних дозволить більш якісно реагувати на зміни в стані людини,
а в найкращому сценарії навіть передбачати їхню зміну.
По роботі опубліковано 2 тезиси до статей на теми:
- «ВЕБ-ДОДАТОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДАНИХ» (Конференція
«Актуальні питання сучасної науки», при редакції журналу «Молодий
вчений»);
- «РОЗРОБКА

ПОКРАЩЕНОГО

КЛАСТЕРИЗАЦІЇ»

(IX

Міжнародна

ЩІЛЬНІСНОГО
науково-практична

АЛГОРИТМУ
конференція

«Актуальні проблеми сучасної науки», при редакції журналу «Міжнародний
науковий журнал»);
Результати даної роботи успішно впроваджені в ТОВ «СМАРТ БІЗНЕС».
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ДОДАТОК
Лістинг з кодом програми
dbscanImp <- function(data, eps, nclust = NULL) {
library(dbscan)
db <- NULL
eps0 <- eps
if (!is.null(nclust)) {
maxClust <- 0
maxEps <- eps
maxPts <- ncol(data) + 1
nPts <- ncol(data) + 1
db = dbscan(data, eps, ncol(data) + 1)
while ((is.null(db) || eps > 0) && length(which(db$cluster == 0)) != nrow(data)) {
db = dbscan(data, eps, nPts)
if (length(unique(db$cluster)) - 1 != nclust) {
if (length(unique(db$cluster)) - 1 > maxClust) {
maxClust = length(unique(db$cluster)) - 1
maxEps = eps
maxPts = nPts
}
eps <- eps - 0.001 * eps0
} else {
maxClust = length(unique(db$cluster)) - 1
maxEps = eps
maxPts = nPts
break;
}
}
db = dbscan(data, maxEps, ncol(data) + 1)
print("BEST")
print(paste("Input data: ", dim(data)))
print(paste("Clusters: ", length(unique(db$cluster)) - 1))
print(paste("Eps: ", maxEps))
print(paste("Noise: ", length(which(db$cluster == 0))))

}

} else {
db = dbscan(data, eps, ncol(data) + 1)
}
return(db)

getNClust <- function(data) {
ev <- eigen(cor(t(data)))
return(length(which(ev$values > 1)) + 1)
}
getEps <- function(data) {
library(dbscan)
arrDist <- array(c(kNNdist(data, ncol(data) + 1)))
return(mean(arrDist) + sd(arrDist)) # + 4 * sd(reachDist))
}
#which(dbs$cluster == 0)

getObjectsByIndexes <- function(data, indexes) {
if (length(indexes) > 0) {
df <- NULL #data.frame(data[indexes[1],])
j <- 1
for (i in indexes) {
df <- rbind(df, data.frame(data[i,]))
}
return(df)
}
return(NA)
}
replaceNoise <- function(clusters, indexesN, clustersN) {
if (length(clustersN) > 0) {
j <- 1
for (c in clustersN) {
clusters[indexesN[j]] <- c
j <- j + 1
}
}
return(clusters)
}
getGroups <- function(goups, indexes, group) {
if (length(indexes) > 0) {
j <- 1
for (i in indexes) {
goups[i] <- group
}
}
return(goups)
}
dbscanFin <- function(data, bias = 0, group = 1) {
eps <- getEps(data)
print(paste("CHOSED EPS: ", eps))
dbs <- dbscanImp(data, eps, getNClust(data))
nInndexes <- array(which(dbs$cluster == 0))
dbs$group <- getGroups(integer(nrow(data)), array(which(dbs$cluster != 0)), group)
noise <- getObjectsByIndexes(data, nInndexes)
if (!is.na(noise) && nrow(noise) > ncol(data)) {
dbsN <- dbscanFin(noise, length(unique(dbs$cluster)) - 1, group + 1)
dbs$cluster <- replaceNoise(dbs$cluster, nInndexes, dbsN$cluster)
dbs$group <- replaceNoise(dbs$group, nInndexes, dbsN$group)
}
dbs$cluster <- dbs$cluster + bias
dbs$cluster <- replace(dbs$cluster, dbs$cluster == bias, 0)
return(dbs)
}
KMO_measure <- function(x) {
x <- subset(x, complete.cases(x)) # Omit missing values
r <- cor(x) # Correlation matrix
r2 <- r ^ 2 # Squared correlation coefficients
i <- solve(r, tol = 1e-30) # Inverse matrix of correlation matrix
d <- diag(i) # Diagonal elements of inverse matrix
p2 <- ( - i / sqrt(outer(d, d))) ^ 2 # Squared partial correlation coefficients

diag(r2) <- diag(p2) <- 0 # Delete diagonal elements
KMO <- sum(r2) / (sum(r2) + sum(p2))
MSA <- colSums(r2) / (colSums(r2) + colSums(p2))
return(list(KMO = KMO, MSA = MSA))
}
getFactors <- function(data, measureType = "nkaiser", score = "regression", rotation = "varimax") {
library(nFactors)
ev <- eigen(cor(data)) # get eigenvalues
ap <- parallel(subject = nrow(data), var = ncol(data), rep = 100, cent = .05)
nS <- nScree(x = ev$values, aparallel = ap$eigen$qevpea)
# Maximum Likelihood Factor Analysis
# entering raw data and extracting 3 factors,
# with varimax rotation
# nS$Components has {$noc, $naf, $npar, $nkaiser, ...}
# scores = c("none", "regression", "Bartlett")
fit <- factanal(data, nS$Components[measureType][[1]], scores = c(score), rotation = rotation)
return(fit$scores);
}
getNClust <- function(data) {
ev <- eigen(cor(t(data)))
return(length(which(ev$values > 1)) + 1)
}
dbscanImproved <- function(data, eps, nclust = NULL) {
library(dbscan)
db <- NULL
eps0 <- eps
if (!is.null(nclust)) {
maxClust <- 0
maxEps <- eps
maxPts <- ncol(data) + 1
nPts <- ncol(data) + 1
df <- data.frame(clusters = numeric(), eps = numeric(), noise = numeric())
db = dbscan(data, eps, ncol(data) + 1)
while ((is.null(db) || eps > 0) && length(which(db$cluster == 0)) != nrow(data)) {
db = dbscan(data, eps, ncol(data) + 1)

}

if (length(unique(db$cluster)) - 1 != nclust) {
if (length(unique(db$cluster)) - 1 > maxClust) {
maxClust = length(unique(db$cluster)) - 1
maxEps = eps
maxPts = nPts
}
eps <- eps - 0.001 * eps0
} else {
maxClust = length(unique(db$cluster)) - 1
maxEps = eps
maxPts = nPts
break;
}

db = dbscan(data, maxEps, ncol(data) + 1)

print("BEST")
print(paste("Clusters: ", length(unique(db$cluster)) - 1))
print(paste("Eps: ", maxEps))
print(paste("Noise: ", length(which(db$cluster == 0))))
} else {
db = dbscan(data, eps, ncol(data) + 1)
}
return(db)
}
executeImprovedDbscan <- function(data, eps) {
return(dbscanImproved(data, eps, getNClust(data)))
}

Результати роботи програми
Сформовані кластери:
dbs$cluster
[1] 10 10 14 5 5 20 20 22 10 20 9 17 7 14 10 1 14 10 4 17 20 10 1 10
[25] 4 10 14 1 14 6 20 10 2 21 11 21 1 17 2 20 14 1 15 6 14 20 10 10
[49] 14 10 18 22 5 15 14 5 14 6 6 10 11 7 6 10 1 14 21 17 16 15 10 1
[73] 10 20 6 7 15 21 6 15 10 17 1 10 14 6 5 1 1 14 14 2 5 8 4 10
[97] 14 8 19 16 5 18 6 10 10 14 7 15 1 17 14 10 10 2 1 1 14 13 10 18
[121] 13 12 8 5 14 10 1 10 1 22 1 10 10 14 1 8 7 10 5 21 1 3 14 5
[145] 20 17 16 1 10 10 1 8 10 1 10 12 1 14 14 7 10 14 1 13 10 22 10 2
[169] 18 1 6 14 2 10 10 1 1 12 5 10 10 1 2 8 22 10 1 10 3 14 12 16
[193] 14 1 2 5 20 0 21 17 20 10 8 6 18 10 11 1 22 15 19 10 10 16 5 22
[217] 6 4 1 5 15 17 21 1 14 4 10 10 10 20 10 10 7 10 17 13 6 14 16 14
[241] 10 10 5 1 5 22 15 15 9 6 15 21 22 1 1 8 10 1 22 1 2 22 10 10
[265] 2 10 20 3 2 17 10 8 4 5 14 14 10 10 18 10 1 6 8 6 5 16 5 1
[289] 6 15 5 19 10 2 10 12 10 14 14 1 10 12 15 4 11 2 20 10 10 10 1 1
[313] 18 15 20 5 10 22 14 10 14 10 10 17 14 20 1 9 18 1 17 15 22 14 10 1
[337] 22 14 13 20 10 3 16 8 5 2 17 10 20 10 10 10 2 7 1 10 1 10 14 22
[361] 8 8 18 10 1 4 1 20 22 15 15 14 14 1 10 22 12 20 1 10 14 15 4 15
[385] 9 1 8 17 10 4 10 10 15 10 10 14 21 14 17 1 10 15 10 10 10 18 10 16
[409] 14 1 1 4 4 6 5 16 14 1 20 4 1 15 14 10 1 14 11 10 1 12 1 14
[433] 12 16 14 1 11 15 5 15 20 10 1 17 15 12 2 10 10 1 9 1 6 10 10 1
[457] 6 2 1 9 10 1 6 22 1 1 10 2 10 9 10 22 5 8 10 22 1 22 10 18
[481] 10 10 14 14 7 3 10 14 14 5 1 13 13 14 15 8 14 14 1 14 1 14 14 1
[505] 10 5 8 22 10 12 10 10 14 1 5 14 1 8 1 1 4 5 1 1 1 11 20 5
[529] 2 17 7 8 1 5 20 15 10 5 22 1 11 1 1 17 1 5 7 11 10 14 5 22
[553] 15 14 5 11 1 10 10 1 8 15 10 1 20 17 18 1 2 5 1 1 12 1 14 19
[577] 1 10 10 10 2 10 5 1 10 10 10 1 10 1 4 3 10 1 10 10 10 4 10 14
[601] 4 10 2 10 10 22 14 1 9 14 14 10 10 21 14 14 10 15 1 2 1 15 1 14
[625] 10 14 10 22 1 10 2 10 10 4 21 1 18 10 10 1 9 2 14 15 18 9 10 14
[649] 21 7 4 4 10 19 1 10 2 10 10 11 17 2 1 10 1 1 10 3 21 10 13 10
[673] 10 10 15 14 13 14 6 1 3 22 14 8 10 20 14 6 14 1 10 17 1 10 10 10
[697] 14 17 5 10 14 14 4 2 10 7 10 10 10 1 10 1 18 15 11 22 12 10 14 11
[721] 11 5 14 1 8 14 17 2 22 17 7 19 13 10 10 14 9 14 10 7 2 2 6 1
[745] 2 15 2 1 1 7 10 10 10 10 19 6 1 15 4 22 1 18 19 10 10 1 22 10
[769] 3 14 18 10 18 10 14 6 22 14 1 10 2 13 18 21 14 18 1 10 21 10 13 10
[793] 10 2 1 10 22 1 18 1 15 10 10 1 1 15 10 8 14 10 10 1 14 20 14 2
[817] 22 8 2 10 14 10 22 10 14 10 19 14 14 14 9 10 10 17 1 2 14 18 17 10
[841] 14 10 14 10 21 1 14 10 10 1 1 10 15 10 10 10 1 10 18 10 17 10 10 22

[865] 1 22 10 22 2 10 14 18 11 10 10 14 15 2 20 18 10 10 10 21 5 2 14 10
[889] 10 10 3 10 22 7 18 22 11 10 22 16 10 22 11 22 18 10 8 10 14 1 18 10
[913] 10 14 7 11 11 1 1 10 14 10 10 21 2 14 20 21 8 10 1 10 7 10 10 22
[937] 10 2 1 12 10 14 18 21 22 7 1 1 10 2 16 10 10 14 10 10 20 11 11 16
[961] 18 14 10 10 20 1 2 17 10 10 22 10 22 4 4 10 11 18 2 10 18 14 11 19
[985] 6 18 11 14 10 5 10 17 14 5 18 11 14 5 20 13 11 18 6 10 7 19 5 22
[1009] 1 10 11 19 1 14 11 1 22 1 2 14 14 10 1 7 11 8 1 1 10 10 10 7
[1033] 10 6 1 19 10 7 22 5 7 7 14 14 22 22 10 22 22 14 5 1 19 8 22 1
[1057] 10 6 14 18 11 11 20 10 14 5 2 11 11 10 14 22 1 11 22 10 18 17 14 10
[1081] 14 6 7 11 13 10 18 7 11 20 12 14 14 14 10 0 14 15 1 13 14 5 10 17
[1105] 1 11 6 22 15

Таблиця результатів кожної ітерації:
Iteration

EPS0

Input data
(rows)

Input data
(columns)

Clusters

Eps1

Noise

1
2
3
4
5

56.40500858
60.48152861
65.25935706
80.09896178
100.0418717

1109
883
706
375
209

18
18
18
18
18

4
5
5
3
1

24.705394
29.27306
34.065384
40.049481
100.04187

883
706
375
209
2

Сформовані щільнісні групи:
dbs$group
[1] 3 3 4 2 2 6 6 7 3 6 2 5 2 4 3 1 4 3 1 5 6 3 1 3 1 3 4 1 4 2 6 3 1 6 3 6 1
[38] 5 1 6 4 1 4 2 4 6 3 3 4 3 5 7 2 4 4 2 4 2 2 3 3 2 2 3 1 4 6 5 4 4 3 1 3 6
[75] 2 2 4 6 2 4 3 5 1 3 4 2 2 1 1 4 4 1 2 2 1 3 4 2 5 4 2 5 2 3 3 4 2 4 1 5 4
[112] 3 3 1 1 1 4 3 3 5 3 3 2 2 4 3 1 3 1 7 1 3 3 4 1 2 2 3 2 6 1 1 4 2 6 5 4 1
[149] 3 3 1 2 3 1 3 3 1 4 4 2 3 4 1 3 3 7 3 1 5 1 2 4 1 3 3 1 1 3 2 3 3 1 1 2 7
[186] 3 1 3 1 4 3 4 4 1 1 2 6 0 6 5 6 3 2 2 5 3 3 1 7 4 5 3 3 4 2 7 2 1 1 2 4 5
[223] 6 1 4 1 3 3 3 6 3 3 2 3 5 3 2 4 4 4 3 3 2 1 2 7 4 4 2 2 4 6 7 1 1 2 3 1 7
[260] 1 1 7 3 3 1 3 6 1 1 5 3 2 1 2 4 4 3 3 5 3 1 2 2 2 2 4 2 1 2 4 2 5 3 1 3 3
[297] 3 4 4 1 3 3 4 1 3 1 6 3 3 3 1 1 5 4 6 2 3 7 4 3 4 3 3 5 4 6 1 2 5 1 5 4 7
[334] 4 3 1 7 4 3 6 3 1 4 2 2 1 5 3 6 3 3 3 1 2 1 3 1 3 4 7 2 2 5 3 1 1 1 6 7 4
[371] 4 4 4 1 3 7 3 6 1 3 4 4 1 4 2 1 2 5 3 1 3 3 4 3 3 4 6 4 5 1 3 4 3 3 3 5 3
[408] 4 4 1 1 1 1 2 2 4 4 1 6 1 1 4 4 3 1 4 3 3 1 3 1 4 3 4 4 1 3 4 2 4 6 3 1 5
[445] 4 3 1 3 3 1 2 1 2 3 3 1 2 1 1 2 3 1 2 7 1 1 3 1 3 2 3 7 2 2 3 7 1 7 3 5 3
[482] 3 4 4 2 1 3 4 4 2 1 3 3 4 4 2 4 4 1 4 1 4 4 1 3 2 2 7 3 3 3 3 4 1 2 4 1 2
[519] 1 1 1 2 1 1 1 3 6 2 1 5 2 2 1 2 6 4 3 2 7 1 3 1 1 5 1 2 2 3 3 4 2 7 4 4 2
[556] 3 1 3 3 1 2 4 3 1 6 5 5 1 1 2 1 1 3 1 4 5 1 3 3 3 1 3 2 1 3 3 3 1 3 1 1 1
[593] 3 1 3 3 3 1 3 4 1 3 1 3 3 7 4 1 2 4 4 3 3 6 4 4 3 4 1 1 1 4 1 4 3 4 3 7 1
[630] 3 1 3 3 1 6 1 5 3 3 1 2 1 4 4 5 2 3 4 6 2 1 1 3 5 1 3 1 3 3 3 5 1 1 3 1 1
[667] 3 1 6 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 1 1 7 4 2 3 6 4 2 4 1 3 5 1 3 3 3 4 5 2 3 4 4 1
[704] 1 3 2 3 3 3 1 3 1 5 4 3 7 3 3 4 3 3 2 4 1 2 4 5 1 7 5 2 5 3 3 3 4 2 4 3 2
[741] 1 1 2 1 1 4 1 1 1 2 3 3 3 3 5 2 1 4 1 7 1 5 5 3 3 1 7 3 1 4 5 3 5 3 4 2 7
[778] 4 1 3 1 3 5 6 4 5 1 3 6 3 3 3 3 1 1 3 7 1 5 1 4 3 3 1 1 4 3 2 4 3 3 1 4 6
[815] 4 1 7 2 1 3 4 3 7 3 4 3 5 4 4 4 2 3 3 5 1 1 4 5 5 3 4 3 4 3 6 1 4 3 3 1 1
[852] 3 4 3 3 3 1 3 5 3 5 3 3 7 1 7 3 7 1 3 4 5 3 3 3 4 4 1 6 5 3 3 3 6 2 1 4 3
[889] 3 3 1 3 7 2 5 7 3 3 7 4 3 7 3 7 5 3 2 3 4 1 5 3 3 4 2 3 3 1 1 3 4 3 3 6 1
[926] 4 6 6 2 3 1 3 2 3 3 7 3 1 1 3 3 4 5 6 7 2 1 1 3 1 4 3 3 4 3 3 6 3 3 4 5 4
[963] 3 3 6 1 1 5 3 3 7 3 7 1 1 3 3 5 1 3 5 4 3 5 2 5 3 4 3 2 3 5 4 2 5 3 4 2 6
[1000] 3 3 5 2 3 2 5 2 7 1 3 3 5 1 4 3 1 7 1 1 4 4 3 1 2 3 2 1 1 3 3 3 2 3 2 1 5
[1037] 3 2 7 2 2 2 4 4 7 7 3 7 7 4 2 1 5 2 7 1 3 2 4 5 3 3 6 3 4 2 1 3 3 3 4 7 1
[1074] 3 7 3 5 5 4 3 4 2 2 3 3 3 5 2 3 6 3 4 4 4 3 0 4 4 1 3 4 2 3 5 1 3 2 7 4

