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Примітка

АНОТАЦІЯ
Обсяг роботи 80 сторінок, кількість ілюстрацій –13, таблиць -20,додатків –
1,джерел за переліком посилань – 27.
Мета роботи – створення надійної медично-інформаційної бази яка
допоможе в роботі лікарю-інфекціоністу- зможе попередньо визначати
захворювання за симптомами пацієнта.
Об’єктом дослідження є пацієнти.
Предметом дослідження є інфекційні захворювання та симптоми.
В роботі

проводиться аналіз програмних середовищ розробки і пошук

найкращого середовища для створення інформаційно-медичної бази,що
зберігає симптоми пацієнта та попередньо визначає захворювання.
Результати роботи впроваджено в стоматологічній клініці
«Динько Дентал» оскільки її можуть також використовувати лікарі інших
медичних профілів.

Ключові слова: медична база данних,аналіз програмних середовищ, SQLite.

ABSTRACT

The volume of 80 pages, number of illustrations - 13,tables-20, applications - 1 for
the list of sources of references - 27.
Purpose - to create a reliable medical-information database which will help in the
infection doctor can predefine the symptoms of the disease the patient.
The object of the study are patients.
The subject of research are infectious disease and symptoms.
This paper analyzes software development environments and search for the best
environment to create a medical information database that stores the patient's
symptoms and the disease is previously determined.
The results introduced in the dental clinic "Dynko Dental" as it may also use other
medical doctors profiles.

Keywords: medical base data, analysis software environments, SQLite.
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Вступ
Комп’ютерні технології грають важливу роль в обробці медичної
інформації.При збереженні статистичних даних,створені медичної карти
пацієнта,виписці рецепту на ліки,інформаційних цілях – лікарі повинні
використовувати комп’ютерні програмні продукти.Це значно підвищить
єфективність

їх

роботи,скоротить

час

для

огляду

пацієнтів,надасть

можливість обмінюватися досвідом з колегами.
Дистанційної

роботи

з

даними

потребують

також

лікарські

спеціальності в яких зменшення контактів з хворими має практичний
зміст.Наприклад лікар-інфекціоніст приймає за день десятки пацієнтів,які
можуть заразити велику кількість людей.
Отже актуальним є створення програми що спиятимиме обмеженню
контактування хворих з іншими людьми.Використовуючи наявні в пацієнта
симптоми програма могла б визначати попередє захворювання.
Практична цінністьроботи полягає в створенні якісного програмного
забезпеченя яке лікар зможе використовувати в своему робочому кабінеті.
Новизна полягає в створенні унікальної бази даних якій немає
аналогів.Вона буде використовуватися не тільки для збереження інформації
про захворюваня пацієнтів.Дана база міститиме у собі елементи штучного
інтелекту-

вона

буде

визначати

попередній

діагноз

по

комбінації

симпотомів,виявлених у пацієнта.
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РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ ЕПІДЕМІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ
1.1 Огляд проблеми
Санітарно-епідемічна ситуація - це стан середовища життєдіяльності
та обумовлений ним стан здоров'я населення на певній території в конкретно
визначений час.Санітарно-епідемічну ситуацію контролює міністерство
здоров'я кожної країни в світі.
Санітарне та епідемічне благополуччя населення - це стан здоров'я
населення та середовища життєдіяльності людини, при якому показники
захворюваності перебувають на усталеному рівні для даної території, умови
проживання сприятливі для населення, а параметри факторів середовища
життєдіяльності знаходяться в межах, визначених санітарними нормами.
Інфекційні хвороби – розлади здоров`я людей які спричиняють збудники
–віруси, бактерії, найпростійші, гриби-паразити, гельмінти, продукти їх
життєдіяльності (токсини), патогенні білки- пріони, здатні передаватися від
заражених осіб здоровим і схильні до масового поширення.Інфекційні
хвороби характеризуються:
токсини);заразливістю,

певною етіологією (патоген або
до

cхильністю

широкого

його

епідемічного

розповсюдження; циклічністю перебігу; формуванням імунітету.
Найважливішою

особливістю

інфекційних

хвороб

є

те,

що

безпосередньою причиною їх виникнення є потрапляння до організму
патогенних

мікроорганізмів.Збудники

можуть

потрапляти

різними

механізмами та шляхами. Місце первинного потрапляння мікробу до
макроорганізму називають вхідними воротами. При деяких інфекційних
захворюваннях патогенний мікроб може мати тількі одні вхідні ворота
(наприклад при шигельозі-травна система),при деяких інших – кілька вхідних
воріт (наприклад при туляремії-шкіра, мигдалини, слизові оболонки верхніх
дихальних шляхів, травна система).
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Характерною ознакою інфекційних хвороб є їх циклічність, тобто
наявність: інкубаційного періоду, продромального, періоду активних проявів
хвороби, реконвалесценції.
Інкубаційний період.Триває від моменту потрапляння патогенного
мікробу в організм до появи перших клінічних ознак захворювання. Від
декількох годин (бутулізм, харчова токсикоінфекція) до декількох тижнів і
навіть місяців (сказ, ВІЛ-інфекція, пріонові хвороби тощо).
Продромальний період:Саме тоді виявляються перші ознаки хвороби;
найчастіше вони неспецифічні: головний біль, нездужання, незначне
підвищення

температури

захворюваннях вже в

тощо.

Однак

при

деяких

продромальному періоді можуть

інфекційних
визначатися

характерні ознаки хвороби. Наприклад, в продромальному періоді кору на
слизовій оболонці рота можна виявити плями Копліка, які є патогномонічним
симптомом цієї хвороби.
Період активних проявів хвороби: Розпал хвороби триває від декількох
днів до місяців , може мати хвилеподібний перебіг із чергуванням періодів
погіршення та поліпшення стану. Знати період хвороби важливо як для
встановлення діагнозу за клінічними ознаками, так і з метою виділення від
хворого мікроба-збудника при лабораторних дослідженнях. Реконвалесценія:
Стихають

поступово

симптоми,

що

були

в

розпалі

хвороби.

Формується імунітет[2].
Іноді визачити чим саме хворіє людина дуже важко.Тому так важливо
прикласти максимальні зусилля

для

виявлення

ознаки інфекційних

захворювань якомога раніше і попереджувати їх поширення на нові території
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1.2 Епідемічна ситуація в Україні
Щороку в Україні реєструють близько 10 млн. випадків інфекційних
захворювань, із них 95% припадають на грип і гострі респіраторні інфекції.
Близько 15 тис випадків цих захворювань закінчуться смертю людей.
Процес поширення інфекційних хвороб в людському колективі складне явище, на яке, крім суто біологічні моментів (властивостей збудника
та стану організму "людини), мають величезний вплив і соціальні фактори:
матеріальне становище народу, щільність населення , культурні навички,
характер харчування та водопостачання, професія і т.д. Процес поширення
інфекційних хвороб складається з трьох взаємодіючих ланок: 1) джерела
інфекції, що виділяє мікроба-збудника або вірусу; 2) механізму передачі
збудників інфекційних хвороб; 3) сприйнятливості населення. Без цих ланок
або факторів не можуть виникати нові випадки зараження інфекційними
хворобами.
Джерелом інфекції при більшості хвороб є хвора людина або хвора тварина, з
організму яких збудник виводиться тим чи іншим фізіологічним (видих,
сечовипускання, дефекація ) або патологічним (кашель, блювота) шляхом.
Шлях виділення збудника з хворого організму тісно пов'язаний з місцем його
переважного знаходження в організмі, його локалізацією. Так, при кишкових
інфекційних захворюваннях збудники виділяються з кишечника при
дефекації ; при ураженні дихальних шляхів збудник виділяється з організму
при кашлі та чханні; при локалізації збудника в крові він може потрапляти в
інший організм при укусі комахами і т. д.
На сьогодні найбільш небезпечною інфекційною хворобою для України
є туберкульоз. За останнє десятиліття рівень захворюваності на туберкульоз
зріс удвічі, а смертність від нього – втроє. Щороку в Україні лікарі
виявляють близько 35 тис хворих на туберкульоз.
Причини

захворювання

на

туберкульоз

-

незадовільні
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проживання і харчування значної частини населення.Найгострішою є
проблема туберкульозу в пенітенціарній системі, де захворюваність серед
контингенту в 34 рази вища за середню в Україні. Місця позбавлення волі
стали вогнищами реальної епідеміологічної небезпеки.За підрахунками
експертів, щорічний економічний збиток держави від цієї інфекції сягає за 2
млрд грн. [5]
Ще одною реальною небезпекою є епідемія ВІЛ/СНІДу. В Україні
зареєстровано 86 тисяч ВІЛ-позитивних осіб, із них уже померли 7,3 тисячі.
В поточному році в Україні суттєво погіршилася епідемічна та
епізоотична ситуація зі сказу, яка характеризується як неблагополучна, є
сприятливі умови для поширення захворювань серед людей (збільшилася
кількість лисиць - основних резервуарів і джерел збудника сказу у дикій
природі, не вирішена проблема безпритульних собак та котів у населених
пунктах, у багатьох випадках недотримуються правила утримання собак їх
власниками).
Люди повинні знати і пам’ятати, що сказ залишається абсолютно
смертельним захворюванням і якщо своєчасно не буде вжито необхідних
заходів це може призвести до захворювання та смерті.
1.3 Важливість вакцинації населення
З винаходом вакцин у нас з'явилася можливість захистити малюків та
дрослих від серйозних хвороб, які можуть викликати ускладнення. Серед них
поліомієліт, правець, туберкульоз[6].
4 причини, по яких треба робити щеплення малюкам
o

Малята дуже уразливі, а значить, потребують захисту, особливо якщо

мова йде про інфекційні хвороби, які можуть призвести до серйозних
наслідків. Можливості сучасної медицини не безмежні.
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o

Наприклад,

більш

ніж

п'ятидесятирічний

історія

існування

антибіотиків довела, що вони не завжди допомагають вилікувати хвороби, а
при захворюваннях, викликаних вірусами, не допомагають зовсім.
o

Вакцінологія (наука про щеплення) не стоїть на місці і за останні 15

років багато чого досягла.
Сучасний календар щеплень набагато ширше, ніж раніше, а об'єднання
різних вакцин в одну спрощує процедуру.
o

З'являються нові вакцини, які допомагають захистити малюків від

багатьох серйозних хвороб, впоратися з якими раніше не виходило.
Наприклад, не так давно була винайдена вакцина проти Haemophilus
influenzae типу В, який є причиною менінгіту[7].
Технології майбутнього:
Учені всього світу займаються вдосконаленням вакцин і технологій їх
виробництва.
Висновки до розділа 1
Інфекційні хвороби мають тенденцію до швидкого поширення на нові
території.Складаються з 4 стадій:інкубаційний
період,продромальний,рековалесценція,період активних проявів
хвороби.Іноді визачити чим саме хворіє людина дуже важко.Тому так
важливо прикласти максимальні зусилля для виявлення ознаки інфекційних
захворювань якомога раніше і попереджувати їх поширення на нові
території..
В Україні найнебезпечнійшими інфекційними хворобами є грип,гострі
респіраторні захворювання,туберкульоз,ВІЛ/СНІД,сказ.
З винаходом вакцин з'явилася можливість захистити малюків та дорослих
від серйозних хвороб, які можуть викликати ускладнення.
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РОЗДІЛ 2 ЕПІДЕМІЇ ТА ФАКТОРИ РИЗИКУ
2.1 Епідеміологія
Епідеміологія - наука про закономірності виникнення , поширення ї
плини хвороб , что виявляють при популяційних дослідженнях .
Епідеміологія користується поняттями , что визначаються як кількісні
критерії здоров'я. Основними з них є захворюваність и хворобливість .
Здоров'я - стан живого організму , при якому всі органи здатні
виконувати свої життєві функції . Зрозуміло, что здоров'я - це похідне від
чисельних впливів на організм, у тому чіслі природно-кліматичних,
соціальних, виробничих, побутових, психологічних чінніків, способу життя і
т.ін.Можна також сказати, что здоров'я - це функціональній стан організму
людини,

який

забезпечує

тривалість

життя,

фізічну

та

розумову

працездатність, достатньо високий рівень самопочуття, а також відтворення
здорового потомства[10].
Стан здоров'я не є чимось статичним. Це динамічний процес, а, отже,
стан здоров'я може покращуватісь або погіршуватісь. Кожна людина
представляє собою відкриту дінамічну систему, тому існує широкий діапазон
поняття «здоров'я» - від абсолюдного здоров'я до граничним із хворобою
станом.
Для попередження нових захворювань і боротьби із вже існуючими
випадки захворювання і схеми лікування мають документуватися. Тому що
віруси можуть мутувати,утворюватися нові штами.Наприклад грип,вірус
пташиного та свинячого грипу.
Епідемія (грец ἐπιδημία -. Повальна хвороба, від ἐπι - на, середні і δῆμος
- народ) - прогресуюче в часі і просторі поширення інфекційного
захворювання серед людей, що значно перевищує зазвичай реєстрований на
даній території рівень захворюваності, і здатне стати джерелом надзвичайної
ситуації.
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У побуті універсальним епідеміологічним порогом вважається
захворювання 5% жителів території, або іноді 5% будь-якої соціальної групи.
Однак багато медичні відомства розраховують власні епідемічні пороги для
звичайних захворювань, виходячи з середньостатистичного рівня цього
захворювання протягом багатьох років. Такі епідемічні пороги можуть бути
рівні, наприклад, 1%. Спочатку під терміном «епідемія» розумілося лише
поширення інфекційних захворювань (чума, віспа, тиф, холера, дифтерія,
скарлатина, кір, грип та інші).
Пандемія (грец πανδημία - . весь народ) - епідемія , що характеризується
розповсюдженням інфекційного захворювання на території всієї країни,
території суміжних держав, а іноді й багатьох країн світу (наприклад , холера
, грип) . Зазвичай під пандемією розуміють хвороба , прийняла масовий ,
повальний характер ,що вражає значну частину всього населення.
Інфекційні хвороби, что підлягають регуляції Міжнародними медикосанітарними правилами 2005 р. (в Україні - особливо небезпечні хвороби):
Натуральна віспа;
Поліомеліт;
Грип;
Тяжкий гострийреспіраторній синдром;
Холера;
чума;жовта гарячка;
Хвороба, якові спричинює вірус Марбур;
Гарячка Ласса;
Хвороба, якові спричинює вірус Ебола;
Гарячка Західного Нілу;
Гарячка денге ;
Гарячка Ріфт Валлі;
Менінгококова інфекція;
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2.1.1 Шляхи передачі інфекції
Зараження може відбуватися шляхами:
1) контактним;
2) харчовим (при вживанні харчових продуктів);
3) аерогенним (в заражених приміщеннях);
4) трансмісивно (через укуси комах); 5) вертикальним (трансплацентарно);
6) статевим (при статевих контактах);7) інтранатально (під час пологів).
8)аліментарним шляхом (коли збудник, що знаходиться на поверхні харчових
продуктів, через мікропошкодження слизової ротової порожнини, ясен
потрапляє до внутрішнього середовища макроорганізма. Таке може
відбуватися при лептоспірозі, бруцельозі тощо);
2.1.2 Клінічні прояви інфекційних захворювань
В данній роботі неможливо представити всю інформацію про збудників
хвороб,їх

переносчиків,періоди

хвороби,особливості

лікування

і

симптоми.Тому будуть розглядатися основні дані важливі для класифікації
інфекційних захворювань за назвою,шляхом передачі і клінічними проявами.
Особливе

значення

в

розпізнаванні

інфекційної

хвороби

має

епідеміологічний анамнез, з помощью которого можна встановити можливе
джерело.
Пацієнта опитують і виявляють

можливі контакти з хворими з

подібніми клінічними ознаками,контакти з тваринами,які харчові продукти
споживалисяним.З'ясовують також умови водопостачання, якість питної води
і санітарний стан місцевості, де проживає хворий. Цікавляться, чи
дотрімується хворий правил особістої гігієни. Важливе значення для
діагностики мають: професія хворого, вік, стан здоров'я до захворювання,
пора року, географічні та кліматичні умови.
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Таблиця 2.1.2– Клінічні прояви інфекційних захворювань
Назвазахворювання

Шляхизараження

Симптоми
(Клінічніпрояви)

Ешерихіози

Сальмонельоз

Гострі інфекційні

Діарея 10-20 разів на день

захворювання переважно

Підвищення температури,

дітей раннього віку,

Порушення

діарея мандрівника

електролітичного балансу

Гостре інфекційне

Початок блювотою,

захворювання.Інфікування болями в животі,

Черевний тиф

людини відбувається при

Температура тіла

вживанні забрудненої їжі

підвищується до 38-39 °

або води.

C

Гостре інфекційне

Нудота,діарея,лімфовузли

захворювання.Передача

збільшені,бронхіт

збудника здійснюється
контактно-побутовим ,
водним, харчовим шляхом
, мухами.
Правець

Джерелами інфекції є

Дратівливість,

грунт і навколишнє

болі,порушення

середовище.Ранова

ковтання,судоми.

головні

інфекція.
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Продовження таблиці 2.1.2
Назвазахворювання

Шляхизараження

Симптоми
(Клінічніпрояви)

Бруцельоз

Гостре

або

хронічне Анорексія,головні

захворювання

тварин, болі,міалгія,запор.

передається людині.
Туляремія

Людина заражається

Підвищення

туляремією при

температури тіла до 40-

проникненні збудника

41 ° С, ознобу, нудоти,

через шкіру , слизові

запалення лімфовузлів.

оболонки, при укусі
комахи , через легені
або шлунково кишковий тракт.
Лістеріоз

Вхідними воротами

Менінгіт, Пневмонія,

інфекції можуть бути

локалізованими

будь-які слизові

абсцесами,

оболонки і пошкоджена

кон'юнктивіт.

шкіра.
Кір

Гостро заразна

Підвищується

інфекція.Кір

температура, риніт ,

поширюється повітряно- болісний кашель ,
крапельним

папульозні висипання.

шляхом,контактним,та
через 3 людину.
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Продовження таблиці 2.1.2
Назвазахворювання

Шляхизараження

Симптоми
(Клінічніпрояви)

Краснуха

Помірно заразна

Багаточисленні

інфекція

висипання,збільшення

Людина - єдиний

лімфатичних

резервуар інфекції.

вузлів,підвищена

Поширюється вона

температура,слабкість.

повітряно-крапельним
шляхом.
Вітряна віспа

Висококонтагіозне . Пік

Нездужання , незначне

захворюваності

підвищення

припадає на вікову

температури, поява

групу 5-9 років .Ізоляція висипань на тілі .
хворого.
ВІЛ і СНІД

Зараження відбувається

Розвивається інфекція,

головним чином

знищується лімфатична

статевим шляхом .Інші

система. Для цієї

можливі шляхи -

хвороби лихоманка,

заражена кров і її

значна втрата ваги,

продукти, а також від

пронос,

хворої матері до дитини

стомлюваність.Стадія

під час пологів.

ВІЛ продовжується до
10 років.Стадія СНІД
кілька місяців або
років,закінчується
смертю.
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Продовження таблиці 2.1.2
Назвазахворюв Шляхизараження

Симптоми (Клінічніпрояви)

ання
Туберкульоз

Туберкульоз - відносно Незначне підвищення
поширене

температури , погіршення

захворювання,

апетиту ,

основним джерелом

схуднення,збільшення

зараження дітей є

лімфатичних

дорослі , хворі на

вузлів,затемнення на

активну форму

ренгенограммі. легень,кашель.

туберкульозу,вражена

Туберкульозний менінгіт –

туберкульозом велика

розвивається на протязі пів

рогата худоба .

року після зараження

Найбільш

туберкульозом.

небезпечними є хворі з
бактеріовиділенням .
Основний шлях
передачі інфекції повітряно-крапельний.
Коклюш

Хворіють люди будь-

1 стадія:1–2 неділя

якого віку,найтяжче

ринорея,слабкий кашель;2

хворіють діти.

стадія:2–4 неділі напади

Передача інфекції

характерного кашлю.3 стадія

відбувається тільки

видужання 1–2 Кашель

при безпосередньому

виникає рідше.Може

контакті з хворим.

продовжуватись 2 місяці.
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2.1.3 Шляхи попередження поширення інфекційних захворювань
Основним методом бородьби з інфекційними хворобами залишається:
1) попередження зараження великих мас людей
2) виявлення клінічних проявів хвороби на ранніх стадіях.
Для виявлення хвороби на ранніх стадіях може використовуватись
база данних,що створюється вданній дипломній роботі.Вона дозволяє не
просто класифікувати дані про хвороби а і зберігати клінічну картину
кожного захворювання. Якщо виділити з наявної клінічної картини основні
симптоми,логічно поєднати їх то можна визначити попередній діагноз
хворого і міри карантину що особливо важливі для лікаря інфекціоніста.
2.1.4 Діагностика
Більшість інфекцій можна точно виявити тільки при бактеріалогічному
аналізі.Наприклад підвищення рівня ШОЕ (Швидкості осідання еритроцитів)
вказує на наявність в організмі інфекції в загальному випадку.Але існують
інфекції лабораторна картина яких є неоднозначною.
Звіряючись з нормативними показниками аналізів і аналізами певної
людини лікар може спостерігати за перебігом захворювання а також виявити
порушення в роботі організму до того як з`являться клінічні симптоми.
2.1.5 Режим харчування та зміцнення імунітету
Наш організм не існує в замкнутому просторі, незалежно від різних, у
тому числі і негативних, факторів; він повинен постійно чинити опір. Погана
екологія, стреси, неправильне харчування - фактори, які послаблюють
захисну систему людини.
Харчовий баланс — це не лише отримання великої кількості калорій.
Багатьох хвороб можна уникнути, якщо правильно харчуватися.
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2.1.6 Чинники способу життя
Гігієна

медична,

-

профілактична

дисципліна.

Вона

вивчає

закономірності впливу на організм факторів навколишнього середовища з
метою попередження захворювань і поліпшення самого довкілля. Погана
екологія пригнічує імунітет людини що виражається в більшій кількості
хворих особливо на інфекційні захворювання.
2.2 Шкідливий вплив, пов’язаний з професією лікаря-інфекціоніста
Знання гігієни необхідно в практичній діяльності лікарів різного
профілю:

лікувального,

педіатричного

та

стоматологічного.Особливо

важливим є підтримання санітарного режиму в лікувальних об`єктах де існує
ризик зараження інфекційними захворюваннями.Медичний персонал має
виконувати

всі

встановлені

процедури

дезактивації,обробки

інвентарю,приміщення,хворих та лікарів,медичного одягу. Недотримання
цих

правил

спричиняє

захворювання

персоналу,інших

хворих

та

розповсюдження інфекцій.Крім безпосереднього огляду хворих лікар
виконує

забір

матеріалу

для

бактеріологічних

досліджень:

крові,жовчі,сечі,калу,мазку іззіву,робить спинномозкову пункцію та проби на
алергічні реакції.Усі ці матеріали можуть мати інфекції,тому лікар повинен
працювати дуже акуратно та уважно.
Висновки до розділа 2
В цьому розділі розглянута епідемологія- наука,що вивчає поширення
небезпечних інфекційних хвороб.Для того,щоб попередити поширення
інфекційних

хвороб

населення.Хвороба

потрібно

визначається

ефективно
у

проводити

певних,характерних

діагностику
саме

для

неї,спецмфічних порушеннях здоровья.
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РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩ ДЛЯ РОЗРОБКИ

ПРОГРАМНОГО

ПРОДУКТУ
3.1 Необхідність створення бази даних
Системи управління базами даних (СУБД) є набором програмних засобів,
необхідних для створення, використання і підтримки баз даних.
База даних – це набір даних з наступними властивостями:


дані логічно пов'язані між собою і несуть відповідну інформацію;



структура баз даних звичайно відповідає тому специфічному набору
даних, які вона містить;



бази даних відображають тільки окремі аспекти реального світу, що дає
змогу визначити їх як "мікросвіт".

Створення бази даних завжди починається з розробки структури її таблиць.
Структура повинна бути такою, щоб при роботі з базою в неї було потрібно
вводити якнайменше даних. Якщо введення якихось даних доводиться
повторювати неодноразово, базу роблять з декількох зв'язаних таблиць.
Структуру кожної таблиці розробляють окремо. Для того щоб зв'язки між
таблицями працювали надійно, і за записом з однієї таблиці можна було
однозначно знайти запис в іншій таблиці, треба передбачити в таблиці
унікальні поля. Унікальне поле – це поле, значення в якому не можуть
повторюватися. Якщо дані в полі повторюються - необхідно видавати
повідомлення про це, то для таких даних використовують ключове поле.
В даній дипломній роботі створимо базу данних яка буде допомагати
лікарям в роботі.Буде працювати не тільки як середовище збереження
інформції із можливостями її швидкого пошуку а і як програма з функціями
штучного інтелекту.Дана база повинна попередньо визначати захворювання
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людини за комбінацією симптомів.До бази данних підключимо перелік
інфекційних захворювань МКБ-10.
Система управління базами даних (СУБД) поєднує відомості з різних
джерел в одній реляційній базі даних. Створювані форми, запити і звіти
дозволяють швидко й ефективно обновляти дані, отримувати відповіді на
питання, здійснювати пошук потрібних даних, аналізувати дані, друкувати
звіти, діаграми.
3.2 Аналіз створення бд в середовищі MicrosoftAccess
Система управління базами даних MicrosoftAccess входить до складу
пакета MicrosoftOffice. Вона дозволяє розв’язувати широке коло завдань
користувачів

без

програмування

і

доступна

для

широкого

кола

непрофесійних користувачів персональних комп’ютерів. Система управління
базами даних (СУБД) Access розроблена для експлуатації у комп’ютерних
мережах у середовищі Windows.
Одна з основних переваг СУБД Ассеss полягає у тому, що вона має
прості та зручні засоби обробки кількох таблиць у одній базі даних. Таблиця
є основним об’єктом бази даних. У одній базі даних зберігається кілька
таблиць та засоби зв’язування таблиць.
У системі Acсess є різні способи управління даними, а саме:
•

система меню;

•

панелі інструментів;

•

контекстивне меню;

•

укажчик миші;

•

комбінації клавіш.

СУБД Access має значну кількість спеціальних програм – ―майстрів‖. Є
майстер таблиць, майстер кнопок, майстер форм та ін. Майстри здійснюють
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діалог з користувачем, у процесі якого визначаються дані, необхідні для
розв’язування відповідної задачі. Для зручності роботи кожен майстер має
певні етапи (кроки). Будь-який етап можна пропустити або звернутись до
попередніх.
Формою видачі даних на екран користувач може управляти. Важливо
правильно конструювати форми, оскільки саме з ними працює користувач
при введенні і редагуванні записів бази даних. Крім того, форми можна
використовувати для збирання та виведення інформації.
Етапи створення бази даних у середовищі Microsoft Access:
•

визначення мети створення бази даних;

•

визначення таблиць, які повинна містити база даних;

•

визначення структури таблиць (полівта їх типів);

•

призначення ключів таблиць та створення потрібних індексів;

•

визначення зв'язків між таблицями;

•

завантаження даних;

•

створення інших об'єктів бази даних: запитів, форм, звітів,

макросів та модулів;
•
(меню

аналіз ефективності бази даних за допомогою майстра таблиць
сервіс>аналіз>таблиця)

та

аналізатора

швидкодії

(меню

сервіс>аналіз>швидкодія).
Призначення об'єктів Access.
Таблиця – призначена для збереження даних у вигляді записів (рядків) і
полів (стовпців). Таблиці складають основу бази даних. Саме в них
зберігається інформація, організована певним чином.
Запит – дозволяє отримати потрібні дані з однієї чи декількох таблиць,
розрахувати значення деяких даних за формулами.
Форма – об'єкт, призначений, як для введення, так і для ви-ведення
даних у зручному для користувача вигляді.
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У формі можна розмістити елементи керування, які застосовуються
для введення, зображення і зміни даних у полях таблиць.
Звіт – об'єкт, призначений для друку даних.
Макроси – засоби для автоматизації роботи з формами, звітами та ін.
3.3 Аналіз створення бд в середовищі 1С
1С: Підприємство - програмний продукт компанії «1С» , призначений для
автоматизації діяльності на підприємстві .
Спочатку «1С: Підприємство » було призначено для автоматизації
бухгалтерського та управлінського обліків ( включаючи нарахування
зарплати і управління кадрами) , але сьогодні цей продукт знаходить своє
застосування в областях , далеких від власне бухгалтерських завдань .
Технологічна платформа «1С: Підприємство» являє собою програмну
оболонку над базою даних (використовуються бази на основі DBF-файлів в
7,7, власний формат 1CD з версії 8.0 або СУБД MicrosoftSQLServer на будьякий з цих версій). Крім того, з версії 8.1 Зберігання Даних можливо в
PostgreSQL і IBMDB2, а з версії 8.2 додалася і Oracle. Має свій внутрішній
мова програмування, забезпечує, крім доступу до даних, можливість
взаємодії з іншими програмами за допомогою OLE і DDE, у версіях 7.7, 8.0 і
8.1 - за допомогою COM-сполуки-.
Клієнтська частина платформи функціонує в середовищі Microsoft Windows і,
починаючи з версії 8.3, в середовищі Linux. Починаючи з версії 8.1, серверна
частина платформи в клієнт-серверному варіанті роботи «1С: Підприємства»
може функціонувати на ОС Linux.Існують спеціальні версії середовища
виконання

1С

для

ноутбуків

і КПК,

по

створенню веб-додатків,

взаємодіючих з базою даних «1С: Підприємство».
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Недоліком програми 1С є обов`язкова підтримка системи та її налагодження
спеціалістом,і висока собівартість програмного продукту.
3.4 Аналіз переваг створення медичної бд в програмі SQLite
Для

розробки

програми

було

вибрано

мову

програмування

SQL.Середовище розробки SQLite.
Переваги SQLite: Простота використання, відсутність необхідності
настройки сервера СУБД, можливість простого поширення зі своїм
продуктом, Повністю вільна ліцензія, кросплатформеність (застосувая для
будь-яких версій Linux , Free BSD , QNX , Windows) , висока швидкість (на
простих операціях в рази швидше My SQL і на порядок швидше Postgre SQL,
підтримка великої підмножини SQL92, підтримка транзакцій, тригерів,
уявлень (views), вкладених запитів.
Безпека. БД зберігається в одному файлі, права доступу до якого можна
контролювати стандартними засобами ОС
Можливість використовувати різні мови програмування:( tcl / tk модуль в пакеті,
PHP 4, 5 , C - модуль в пакеті, C ++, OCaml, Perl - модуль на CPAN: DBI &
DBD та інші, Delphi, Ruby, Python, Parser 3,C #, Java.
Дуже економічна, в плані ресурсів, архітектура. Замість стандартного
ланцюжка:
додаток - клієнт (stat або shared lib) - транспорт (tcp або unix socket) – listener
– DB engine - Backend (файли).
у SQLite:додаток - клієнт (stat або shared lib) - Backend (файли)
SQLite - компактна вбудована реляційна база даних. «Вбудована»
означає, що SQLite не використовує парадигму клієнт-сервер, тобто движок
SQLite не є окремо працюючим процесом, з яким взаємодіє програма, а надає
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бібліотеку, з якою програма компонується і движок стає складовою
програми.
Простота і зручність вбудовування SQLite призвели до того, що
бібліотека використовується в браузерах, музичних плеєрах і на на будьякому смартфоні.
Дуже надійна. При випуску версії вона проходить через ряд
найсерйозніших автоматичних тестів (проводиться ~ 2 млн тестів), покриття
коду тестами 100% (з серпня 2009).
SQLite є безтиповою базою даних. Точніше, є тільки два типи цілочисельний

"integer"

і

текстовий

"text".

Причому

"integer"

використовується переважно для первинного ключа таблиці, а для решти
даних піде "text". Довжина рядка, записуваної в текстове поле, може бути
будь-хто.Всі бази даних зберігаються у файлах, по одному файлу на базу.А
максимально можливий обсяг однієї бази даних становить 2 Тб.
Оскільки двигун бази і інтерфейс до неї реалізовані як єдине ціле,
величезний перевагою SQLite є висока продуктивність - для більшості
типових завдань додаток, побудоване на SQLite, працює швидше, ніж при
використанні MySQL, в 2-3 рази і швидше PostgreSQL в 10-20 разів.
Перш за все, SQLite призначена для невеликих і середніх за обсягом
додатків. Особливо актуальне використання SQLite у випадку, коли в
основному проводяться операції запису і зчитування даних. Однак при
надзвичайно активному зверненні до даних або у випадку частих сортувань
SQLite працює повільніше своїх конкурентів через вбудованого механізму
блокування файлів (тільки при модифікації даних) і необхідності перевірки
типу полів для вибору способу сортування.
Програмний код SQLite може бути легко перероблений в будь який з
продуктів, наприклад MySQL або PostgreSQL тому що вони мають схожу
систему побудови і написані на одній мові SQL.
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SQL (англ. Structuredquerylanguage — мова структурованих запитів) —
декларативна мова програмування для взаємодії користувача з базами даних,
що

застосовується

для

формування

запитів,

оновлення

і

керування реляційними БД, створення схеми бази даних і її модифікації,
системи контролю за доступом до бази даних. Сам по собі SQL не є ні
системою керування базами даних, ні окремим програмним продуктом. Не
бувши мовою програмування в тому розумінні, як C або Pascal, SQL може
формувати інтерактивні запити або, бувши вбудованою в прикладні
програми, виступати в якості інструкцій для керування даними. Стандарт
SQL, крім того, вміщує функції для визначення зміни, перевірки і захисту
даних.(Рисунок 3.4.1)
SQL — це діалогова мова програмування для здійснення запиту і
внесення змін до бази даних, а також управління базами даних. Багато баз
даних підтримує SQL з розширеннями до стандартної мови. Ядро SQL
формує командна мова, яка дозволяє здійснювати пошук, вставку, оновлення,
і вилучення даних, використовуючи систему управління і адміністративні
функції. SQL також включає CLI (Call Level Interface) для доступу і
управління базами даних дистанційно.Дозволяє підключити до програми
МКБ-1 SQLite - це реляційна база даних, запити до якої можна здійснювати
за допомогою мови запитів SQL. База даних не підтримує всі особливості
SQL і поступається у функціональності іншим розвиненим СУБД, але цілком
підходить для зберігання та вилучення інформації[12].
Відмінність SQLite від MySQL і аналогічних СУБД
Вбудований сервер є й у інших баз даних, наприклад, у MySQL, але
його використання вимагає ліцензійних відрахувань, тому не набуло
широкого поширення в світі відкритих вихідних кодів. .(Рисунок 3.4.2)
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Особливості SQLite: Всі бази даних зберігаються у файлах, по одному
файлу на базу. Кількість баз даних, а так само таблиць в них, обмежено
тільки вільним місцем, наявним на сайті. Максимально можливий обсяг
однієї бази даних становить 2 Тб. .(Рисунок 3.4.3)
Так як всі дані зберігаються у файлах, проблем з перенесенням бази
даних з одного хостингу на інший не існує - достатньо лише скопіювати
відповідні файли[13].
Для

розробки

програми

було

вибрано

мову

програмування

SQL.Середовище розробки SQL Lite.Вона має ряд переваг у створені баз
даних.SQL також включає CLI (CallLevelInterface) для доступу і управління
базами даних дистанційно дозволяє підключити до програми перелік
медичний МКБ-10.

Рисунок

3.4.1– Приклад створеної форми що виконує різні дії і

проектувалась в середовищі MySQL
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Рисунок3.4.2– Приклади форм програм що створені в MySQL
Класичні СУБД, такі як MySQL (а так само MS SQL, Oracle,
PostgreeSQL) сервера, що підтримує роботу бази даних і прослуховуючих
певний порт, на предмет звернення клієнтів. В якості клієнта може виступати
в тому числіі розширення PHP, реалізовує інтерфейс, за допомогою якого
здійснюються запити до бази.

Рисунок 3.4.3– Приклади інтерфейсу програми MySQL
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3.5Порівняння SQL з середовищем MicrosoftAccess
Корпорація Microsoft пропонує ще одну програму управління базами
даних промислового рівня - SQLServer, що підтримує всі, починаючи від
власної пошукової машини корпорації Microsoft і кінчаючи фондовою
біржею NASDAQ. Ясно, що SQLServer - це промисловий магнат, і
шанувальники Access дивуються, як можна порівнювати з ним їхню
улюблену програму управління базою даних.
Одна з головних відмінностей між Access і системами управління
базами даних, подібними на SQLServer, полягає в тому, що Access - це
програма, що керує базою даних на стороні клієнта. Якщо без технічних
термінів, це означає, що доступ виконується безпосередньо на вашому
персональному комп'ютері. Процесори баз даних, такі як SQLServer, - це
системи,

що

використовують

сервер.

Вони

зберігають

дані

на

високопродуктивному комп'ютері-сервері, до якого ви звертаєтеся зі
звичайного ПК. (Ця взаємодія відбувається за допомогою локальної
мережі).Бази даних на основі сервера (server-baseddatabases) набагато важче
створювати і супроводжувати, але вони забезпечують більш високу
продуктивність та непорушні як скеля, навіть якщо одночасно їх
використовують тисячі людей. Але висококласні бази даних SQLServer
потрібні тільки великим організаціям. Amazon.com не протримався б і п'яти
хвилин, якби поклався на базу даних Access. Проте доступ цілком підходить
для більшості підприємств малого та середнього бізнесу. Програма ідеальна
для особистого застосування.
Інша суттєва відмінність між програмою Access і серверними
системами управління базами даних полягає в тому, що доступ пропонує
єдине рішення для зберігання і обробки даних.
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Серверні процесори баз даних, такі як SQLServer, націлені виключно на
зберігання даних (і пересилання цих даних на інші комп'ютери, коли вони їх
запитують).

За такий узконаправлеіний підхід

доводиться

платити.

Звичайний користувач не може безпосередньо редагувати базу даних, яка
зберігається в SQLServer. Замість цього ви змушені використовувати ще одну
програму, здатну спілкуватися

з

SQLServer

і запитувати потрібну

інформацію. У більшості випадків така програма повинна бути написана
професійним програмістом.

Іншими словами, якщо

ви застосовуєте

SQLServer, ви повинні написати ціле додаток, перш ніж зможете ефективно
використовувати вашу базу даних.
3.6 Порівняння SQLite з середовищем 1С
Порівняємо версію 8.1 де зберігання даних відбувається

в

PostgreSQL.Які висновки можна зробити з отриманих результатів? Невеликі
за розміром бази з невеликою кількістю користувачів покажуть найкращу
продуктивність у файловому режимі. При збільшенні розмірів бази при
невеликій кількості активних користувачів кращим варіантом буде перехід до
термінального режиму, ніж використання SQL. При великій кількості
користувачів що активно використовують базу - перехід на SQL буде цілком
виправданий, особливо в мережевому режимі.
Сильні сторони DBF: висока швидкість формування звітів і проводок,
висока швидкість в термінальному режимі. Недоліки DBF: сильне падіння
продуктивності в мережевому режимі і при активному використанні бази
декількома користувачами. До достоїнств SQL слід віднести здатність
витримувати набагато вище навантаження без сильного зниження швидкодії,
на невеликих базах SQL завжди буде повільніше DBF. Слабка сторона SQL проводки і звіти і це слід враховувати[14].
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Тепер про практичну сторону даних досліджень. На момент їх
проведення у замовника була власне ІБ об'ємом 354 Мб що працювало на MS
SQL +2000 в мережевому режимі. Навантаження на базу становили 12
користувачів. Суб'єктивно SQL забезпечував набагато більш високу
продуктивність, ніж файловий режим по мережі. За результатами даного
тестування був придбаний термінальний сервер і база була переведена назад
в файловий режим. Співробітники багато працюють з звітами і відзначили
значне збільшення швидкодії.
3.7Реалізація інтерфейсу користувача в Java в середовищі NetBeans
NetBeans IDE - вільна інтегроване середовище розробки додатків
(IDE) на мовах програмування Java, Python, PHP, JavaScript, C, C ++, Ада та
ряду інших.Проект NetBeans IDE підтримується і спонсорується компанією
Oracle,

проте

розробка

NetBeans

ведеться

незалежним

спільнотою

розробників-ентузіастів (NetBeans Community) і компанією NetBeans Org.
Висновки до розділа 3
Провівши аналіз трьох програмних середовищ в яких можна створити
медично-інформаційну базу для роботи була обрана SQLite.Використання
SQLiteдозволить швидко й ефективно оновлювати дані, отримувати відповіді
на питання, здійснювати пошук потрібних даних, аналізувати дані, захистити
особисту інформацію пацієнтів паролем.
Інтерфейс користувача реалізуємо в Java в середовищі NetBeans.Що є
зручним у використанні,дає можливість користувачу легкопереглядати текст,
проводити

вибір

симптомів,попередньо

визначати

захворювання

за

комбінацією симптомів. [15].
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РОЗДІЛ 4 РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ
4.1 Основні завдання якімає виконувати програма:
Програма виконує такі дії:
 Заносить дані пацієнта, результати прийому;
 Порівнює основні симптоми визначає хворобу;
 Програму можна використовувати як інформаційний атлас відносно
теми, що розглядається в даній дипломній роботі;
4.2 Робота програми
Програма виконує такі дії:
 Реєструє пацієнтів;
 Занесення данні про пацієнта, результати прийому;
 Використання програми, як інформаційного атласу відносно теми,
що розглядається в даній дипломній роботі;
 Зберігає всю інформацію про пацієнтів від використання другими
особами за допомогою вікна з запитом пари логін\пароль;
4.3 Інтерфейс програми
Програма включає в себе такі вікна:
 Вікно безпеки з запитом перевірки пари логін\пароль, Рис. 4.3.1;
 Вікно реєстрації нового працівника Рис. 4.3.2;
 Вікно для реєстрації пацієнта та занесення інформації про прийом,
Рис. 4.3.3;
 Вікно створення медичної бази Рис. 4.3.4;
 Вікно збереження симптому хвороби, Рис. 4.3.5;
 Вікно інформаційного атласу по даній темі, Рис. 4.3.6;
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 Вікно де відображається основний результат роботи програми пошук
захворювання, Рис. 4.3.7;
Приклади інтерфейсу наведено в наступних рисунках:

Рисунок 4.3.1 – Перевірка пари логін/пароль;

Рисунок 4.3.2 – Вікно реєстрації нового працівника
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Рисунок 4.3.3 – Вікно реєстрації нового пацієнта та занесення інформації про
прийом

Рисунок 4.3.4 – Вікно створення медичної бази

Рисунок 4.3.5 –Вікно збереження симптому хвороби.
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Рисунок 4.3.6 – Вікно інформаційного атласу

Рис. 4.3.7 –Вікно де відображається результат роботи програмипошук
захворювання
Висновки до розділа 4
Для реалізіції бази даних яка допоможе лікарю-інфекціоністу у визначенні
діагнозу

створюється

кросплатформова програма для завантаження та

аналізу файлів у середовищі SQLite.Для відображення інформації для
користувача в програмному середовищі NetBeansстворюються

екранні

форми на мові Java.
Перевагами є простота використання, інтерфейс подібний до інтерфейсу
операційної системи та швидкодія.
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Розділ 5 ОХОРОНА ПРАЦІ
Темою дипломної роботи є створення комп’ютерної програми для допомоги
лікарям – інфекціоністам для постановки діагнозу пацієнтам. Така програма
для повноцінної роботи вимагає, щоб робоче місце лікаря було устатковане
персональним комп’ютером.
На даному етапі роботи розглядаються основні положення охорони
праці та безпеки лікаря – інфекціоніста в його робочому кабінеті. [16]
5.1 План робочого кабінету лікаря - інфекціоніста
Таблиця 5.1.1 – Загальна характеристика кабінету
Параметри:

Кількісні характеристики

a*b*h, м

4*4*3

Кількість працюючих

2 чол.

Площа, м2

16

Об'єм кабінету, м3

48

Природне освітлення

вікно

Штучне освітлення

2 лампи ЛБ 60

Природна вентиляція

вентиляція загальна

Опалення

центральне опалення

Підлога

бетон, вкритий лінолеумом

Стіни

покриті зелено-сірою фарбою

Стеля

матове

покриття

масляною

фарбою
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Таблиця 5.1.2–Позиція та характеристики об’єктів у приміщенні
№ на

Назва

Характеристики/розміри

схемі

елементу:

1.

Кушетка медична

1970х670х520

2.

Стіл лікаря

1500х600х850

3.

Стіл медсестри

1000х600х850

4.

Крісло робоче, 2шт.

530х570х850

5.

Термостат

ТС-1/20

СПУ

Температурний

діаразон от t відкр.повітря до +60
398х378х583
6.

Стерилізатор

ГПО-25 стерилізація при 70…300°С,
28 л 560х605х550

7.

Кварцова лампа

ОББ – 36Н, 36Вт / 1200x45x80

8.

Негатоскоп

Х-View 1520 LED яскр. 300-4000
Кд/м2 854х502х25

9.

Столик

400×400×850

маніпуляційний
10.

Шафа для медичних

1000х400х1800

інструментів
Комп’ютерз

Багатопроцесорний з ACPI, 250 Вт /

монітором

629х571х790

12.

Кондиціонер

2,2кВт / 250х710х190

13.

Шафа для документів

1500х410х1800

14.

Стілець напівм’який

530×570×750

15.

Світильники, 2шт.

ЛБ – 40 Вт / 200х250х2000

16.

Світильник,над

ЛБ – 60 Вт / 200х400х800

11.

кушеткою 1шт.
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17.

Світильники

на

ЛБ – 100 Вт / 200х250х350

робочому місці 2шт.
18.

Батарея

1000х500х100

19.

Пожежний датчик

КИ – 1 / 100х45

20.

Умивальник 2шт

550х420х150

21.

Унітаз

400 х360х605

22.

Вішалка для одягу

1100 х900х50

23.

Відро для сміття

372х315х360

Рисунок 5.1.1 – План кабінету
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Таблиця 5.1.3– Відповідність планування приміщення санітарно-гігієнічним
нормам
Параметр

Дані

Нормативні

параметри

параметри

Площа на 1 людину, S

8 м2

не менше 6 м2

Об’єм на 1 людину, V

24 м3

не менше 18 м3

Ширина дверей, L

1м

не менше 0,9 м

0,5 м

не менше 0,5м

2м

не менше 1,8 м

Відстань

між

обладнанням

і

меблями
Висота дверей

Висновок: Площа і об`єм приміщення

на 1 людину, відстань між

обладнанням та від обладнання до стін відповідає нормативним умовам
оснащення медичною технікою та виробами медичного призначення згідно з
Наказу МОЗ України від 31.10.2011 № 739
Таблиця 5.1.4 – Небезпечні та шкідливі виробничі фактори
Фізичні

Хімічні

Біологічні

Мікроклімат,освітлення,

Відсутні Віруси,

Психо-фізіологічні
Розумове

електронебезпека,

хвороботворні

перенапруження,

шум, пожежонебезпека.

мікроорганізми монотонність праці.
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5.2 Оцінка небезпечних і шкідливих виробничих факторів
5.2.1 Мікроклімат
Таблиця 5.2.1.1 – Джерела небезпеки та можливі наслідки
Джерела небезпеки

Наслідки для людей та обладнання

Низька

Для

повітря,

температура
висока

людей:

Захворювання

лікаря,

медсестри, пацієнтів, сухість шкіри.

швидкість руху повітря,
низька

відносна

вологість.
Висока
повітря,

температура

Для

людей:

Рясні

потовиділення,

низька

некомфортні психо-фізіологічні умови,

швидкість руху повітря,

відсутність дезінфекції. Для обладнання:

висока

порушення роботи

відносна

вологість.
Таблиця 5.2.1.2 – Порівняння параметрів мікроклімату в кабінеті з
нормою.
Параметр

Реальне

Нормативні

значення

параметри

Температура в теплу пору року t, 21

19-21

ºС
Температура в холодну пору року 18

18-20

t, ºС
Віднoсна вoлoгість, %

55

Швидкість_руху пoвітряних мас, 0,18

50-60
0,15-0,2

м/с
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Таблиця 5.2.1.3 – Заходи для нормалізації параметрів мікроклімату
Вид захисту

Заходи

Приміщен

Технічні

У холодну пору року: Опалення однією

ня

заходи

чотирьохсекційною батареєю 90 %

9
90%

У теплу пору року: Кондиціонер
типу «спліт», що складається з двох
частин(одна всередині, а друга - ззовні)
подача

припливного

повітря

здійснюється зверху вниз, виключаючи
утворення не вентильованих місць 90 %
Організацій Вологе прибирання, кондиціонування.
ні заходи
Людини

1
10%

ЗІЗ

Непередбачені

-

Висновок: Реальні значення температури в зимовий і літній період
відповідають вимогам ГОСТ 12.1.005-88 та ДСН 3.3.6.042-99.
5.2.2 Освітлення
Таблиця 5.2.2.1– Реальні та нормативні значення освітленості
Реальне значення
Загальне осв., лм

Нормативні параметри
Комбіноване осв., лм

4900

Загальне осв., лм

3200

4800

Таблиця 5.2.2.2 Джерела та наслідки впливу неправильного освітлення
Джерело небезпеки
Наслідок
Недостатнє місцеве освітлення

порушення зору працівника

Підвищена яскравість світла

Зниження рівня працездатності

БС41с.4118.1300.3166.ПЗ
Изм. Лист № докум . Підпис Дата

Л
ист
44

Таблиця 5.2.2.3– Заходи для забезпечення нормальних умов
освітленя в кабінеті
Вид захисту
Приміщен

Заходи

Технічні заходи природне бокове освітлення,1 вікно

ня

8

на схід (1,5(м)* 1,8 (м)),Склопакет 60%
двокамерний.

Штучне

освітлення

комбіноване (2 ЛБ-40 висота 2(м)),2
настільні лампи (2 ЛБ-100),додаткова
лампа біля кушетки ЛБ-60
Організаційні

вологе прибирання,регулярне миття

заходи

вікон та світильників

Людини

ЗІЗ

2
40%

Непередбачені

-

Висновок: Природне та штучне освітлення відповідає вимогам нормативних
документівДБН В.2.5-28:2015
5.2.3 Шум
Таблиця 5.2.3.1– Джерела шуму та можливі наслідки
Джерела

Наслідки для людей та обладнання

Кулер комп’ютеру

Для людей: Нестабільний психо-

Вентилятор кондиціонеру

емоціональний

Зовнішній шум

уваги працюючого персоналу

стан,

розсіювання

Для обладнання: вихід з ладу
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Таблиця 5.2.3.2 – Заходи для забезпечення захисту від шуму
Вид захисту

Заходи

Приміщення Технічні заходи

акустичне планування будівель і 90 %
споруд,
місць,

організацію
розміщення

робочих

обладнання,

створення шумозахисту;
впровадження

малошумного

комп`ютерного

технологічного

обладнання.
Організаційні

Проведення

планово- 10 %

заходи

попереджувальних

оглядів

та

ремонтів
Людини

ЗІЗ

Непередбачені

-

Висновок: Рівень звуку у приміщенні не перевищує 50 дБА, що є
встановленою

нормою

за

ДСН

3.3.6.037-99

«Санітарні

норми

виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку».
5.2.4 Випромінювання
У

робочому

опромінювання,
рідкокристалічної

кабінеті

оскільки

присутнє

монітор

матриці,

що

ПК

незначне

електромагнітне

виготовлений

віддає

незначну

на

основі

кількість

електромагнітного випромінювання. Інфрачервоні та ультрафіолетові
випромінювання відсутні.
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5.2.5 Біологічні джерела небезпечних і шкідливих виробничих
факторівТаблиця5.2.5.1 – Джерела біологічної небезпеки та наслідки
Джерела
Віруси

та

Наслідки для людей та приміщення
хвороботворні Для

людей:

зараження

працюючого

мікроорганізми

персоналу, інших пацієнтів

Забруднення повітря

Для приміщення: зараження приміщення

Таблиця 5.2.5.2 – Заходи біологічної безпеки
Вид захисту

Заходи

Приміщен

Технічні

Дотримання суворого протиепідемічного

ня

заходи

режиму.

Організац Після

4
30%

кожного

прийому

здійснюється

7

ійні

ретельна волога дезінфекція, до закінчення 10%

заходи

якої допуск в кабінет наступного хворого
не допускається.

Людини

ЗІЗ

Весь персонал працює в халатах;

6

Миття рук до, та після огляду кожного хворого

60%

дезінфікуючими розчинами;
При

наявності

на

руках

подряпин

необхідно одягати гумові рукавички, які
після

закінчення

роботи

підлягають

знезараженню.
Висновок: Режим роботи в даному кабінеті лікувально-профілактичного
закладу відповідає ДСП 9.9.5.-080-02 ***
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Розрахунок на міцність основних деталей стерилізаційної камери.
Розрахунок стінок гладкої циліндричної обичайки.
Циліндричні обичайки є одним з основних елементів хімічних апаратів.
З них утворюється

циліндричний корпус апаратів, вони є складовою

частиною внутрішніх та зовнішніх пристроїв апаратів.[17]

Рисунок5.2.5– Обичайка з фланцем і плоским днищем
Матеріал обичайки сталь 12Х18H10T Розрахунковий тиск Pp =2,2
кгс/см2
Внутрішній діаметр обичайки D= 400мм
Допустиме напруження |σ|= 1680 кгс/см2
Обечайка, навантажена внутрішнім надлишковим тиском
Товщина стінки обечайки
S> Sp + c (1) Sp = PpD / 2 φ * [σ] –Pp (2)
φ – мінімальний коефіцієнт міцності поздовжнього зварного шва,
обраний за довідником. Для стикового з`єднання φ = 1
Sp = 2,2 – 40 / 21 1680 - 2,2 = 0,03см
Надбавка до розрахункової товщини С визначається за формулою:
С =С1 + С2 + С3, (3)
де С1 - надбавка для компенсації корозії, ерозії;
С2 - надбавка для компенсації мінусового допуску на товщину листа;
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СЗ - технологічна прибавка;
Враховуючи, що стерилізатор працює з хімічними розчинами,
С1 = 1мм, С2 = 0.3ммС = 1 + 0.3 = 1.3мм S = 0.3 + 1.3 = 1.6мм
Приймаємо товщину обичайки 2мм(Рисунок 5.2)
Допустимий внутрішній надлишковий тиск
[p] = 2 [σ] * φ (s-c) / D + (s-c) (4) [p] = 2 * 1680 * 1 (0,3-0,15) / 40 + (03-0,15) =
12.6кгс / см
5.2.6Електробезпека
Таблиця 5.2.6.1 – Джерела виникнення електронебезпеки
Джерела

Наслідки для людей та обладнання

Стерилізатор

Для людей: можливе ураження струмом

Кварцова лампа

Для обладнання: замикання мережі, виникнення пожежі

Таблиця 5.2.6.2 – Заходи електробезпеки в приміщені
Вид захисту
Приміщення

Заходи

Технічні

при нормальному режимі роботи:

заходи

на

електрощитку

встановлені

60%

запобіжники;
прихована проводка;
все

обладнання

вмикається

в

мережу через спеціальні розетки з
заземленням;світильники
встановлені на висоті 2м
Організаці всі

працюючі

ознайомлені

з 40%

йні заходи правилами техніки безпеки;
Людини

ЗІЗ

Непередбачені
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Висновок:

Електрична

безпека

у

даному

кабінеті

лікувально

-

профілактичного закладу відповідає ДБН В2.2-10-2001
5.2.7 Пожежна безпека у надзвичайних ситуаціях
Таблиця 5.2.7.1 – Характеристика пожежної небезпеки
Клас пожежі

А; E

Категорія

В

Пожежонебезпечної зони класу

П – IIa

Таблиця 5.2.7.2–Заходи та засоби щодо пожежної небезпеки
Вид захисту

Засоби подолання небезпеки

Технічні

датчик теплової пожежної сигналізації КИ –

заходи

1;

Організаційн

інструктаж з пожежної безеки та періодичний

і заходи

контроль

знань

про

правила

30%

70%

пожежної

безпеки;
передбачено вільний доступ до мережних
рубильників та вимикачів;
план євакуації при пожежі
ЗІЗ

непередбачені;
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Рисунок5.2.7– План евакуації людей при пожежі
Висновки до розділу 5
Відповідно до будівельних норм та правил СНІП 2.09.02-85, шляхи
евакуації людей при пожежі для даного приміщення відповідають
встановленим нормам.
Висновки: У даній роботі були розглянуті норми та заходи з охорони
праці й техніки безпеки для робочого кабінету лікаря – інфекціоніста.
Мікрокліматичні параметри відповідають встановленим нормам. Для
підтримання відповідного рівня використовують необхідні засоби та
здійснюють заходи їх контролю. В даному розділі розглянуто захист від
шкідливих біологічних джерел небезпеки. Розглянуті засоби та заходи, щодо
захисту працюючого персоналу від пожежі. Вс і параметри відповідають
нормам[18].
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6 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДИПЛОМНОГО
ПРОЕКТУФУНКЦІОНАЛЬНО-ВАРТІСТНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО
ПРОДУКТУ
У

роботі

проводиться

оцінка

основних

характеристик

веб-

інтегрованого середовища бази даних що визначає захворювання по симпто
мам. Програмний продукт був розроблений на мові програмування SQL, у
інтегрованому середовищі розробки SQLite .Програмний продукт призначено
для використання на персональному комп’ютері під керуванням будь-якої
операційної системи із встановленими

JDK. Взаємодія з середовищем

відбувається за допомогою екранних форм. Форми користувача побудовані
за допомогою Java.
Розроблена медично-інформаційна база даних повинна зберігати дані
про прийом пацієнтів, захистити персональні дані пацієнтів та попередньо
визначати захворювання по наявних у пацієнта симптомах.
Проаналізуємо різні варіанти реалізації модуля з метою вибору
оптимального, враховуючи

економічні фактори, що характеризують

продукт, і впливають на продуктивність роботи та його сумісність з
апаратним забезпеченням. Для цього проведемо функціонально-вартісний
аналіз.
Функціонально-вартісний аналіз (ФВА) – це технологія, яка дозволяє
оцінити реальну вартість продукту або послуги незалежно від організаційної
структури компанії. Як прямі, так і побічні витрати розподіляються по
продуктах та послугах залежно від потрібних .Виконані на цих етапах дії у
контексті методу ФВА називають функціями.
Мета ФВА полягає у забезпеченні правильного розподілу ресурсів,
виділених на виробництво продукції або надання послуг, на прямі та непрямі
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витрати, у нашому випадку – аналізу функцій ПП й виявлення усіх витрат на
реалізацію цих функцій.
Фактично цей метод працює за таким алгоритмом:
●

визначається послідовність функцій, необхідних для виробництва

продукту. Спочатку – всі можливі, потім вони розподіляються за двома
групами: ті, що впливають на вартість продукту, і ті, що не впливають. На
цьому ж етапі оптимізується сама послідовність скороченням кроків, що не
впливають на цінність і відповідно витрати;
●

для кожної функції визначаються повні річні витрати й кількість

робочих годин;
●

для кожної функції на основі оцінок попереднього пункту

визначається кількісна характеристика джерел витрат;
●

після того, як для кожної функції будуть визначені їх джерела

витрат, проводиться кінцевий розрахунок витрат на виробництво продукту.
6.1 Постановка завдання техніко-економічного аналізу
У роботі застосовується метод ФВА для проведення технікоекономічного аналізу розробки системи кількості ітерацій роботи програми.
Оскільки основні проектні рішення стосуються всієї системи, кожна окрема
підсистема має їм задовольняти. Тому фактичний аналіз являє собою аналіз
функцій ПП, призначеного для збирання, обробки, збереження та проведення
первинного аналізу даних про атмосферне забруднення.
Відповідно до цього варто обирати й систему показників якості ПП.
Технічні вимоги до продукту такі:
●

забезпечувати високу швидкість обробки великих об’ємів даних у

реальному часі;

БС41с.4118.1300.3166.ПЗ
Изм. Лист № докум . Підпис Дата

Л
ист
53

●

забезпечувати зручність і простоту взаємодії з користувачем або з

розробником програмного забезпечення у випадку використання його як
модуля;
●

передбачати мінімальні витрати на впровадження ПП.
6.2Обґрунтування функцій програмного продукту
6.2.1 Формування варіантів функцій

Головна функція F0 – розробка програми

, яка дозволить лікарю

взаємодіяти з базою даних пацієнтів та обчислює виникнення захворювання
за 9-ма критеріями. Виходячи з конкретної мети, можна виділити наступні
основні функції програмного продукту:
F1 – вибір технології програмування;
F2 – вибір методів зберігання інформації;
F3 – вибір мови проектування;
F4 – виведення результатів;
F5 – форма подання результатів;
Кожна з основних функцій може мати декілька варіантів реалізації.
Функція F1:
а) Cередовище розробки MicrosoftAccess;
б) Cередовище розробки 1С;
в) Cередовище розробки SQLite.
Функція F2:
а) NetBeanse;
б) OracleDB;
Функція F3:
а) SQL;
б) Spring MVC.
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Функція F4:
а) Збереження результатів роботи в базу;
б) Збереження результатів роботи у файл.
Функція F5:
а) Виведення результатів роботи у вигляді таблиці;
б) Виведення результатів роботи у вигляді графіку.
6.2.2Варіанти реалізації основних функцій
Варіанти реалізації основних функцій наведено у морфологічній карті
системи (рис. 4.1). На основі цієї карти побудовано позитивно-негативну
матрицю варіантів основних функцій (таблиця 4.1)

Рис. 6.2.2Морфологічна карта.
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На морфологічній карті представлені всі можливі комбінації варіантів
реалізації функцій, які складають повну множину варіантів програмного
продукту.
Таблиця 6.2.2Позитивно-негативна матриця
Основні Варіанти
функції реалізації
F1

Займає менше часу при
написанні коду

Швидкість виконання коду

б

Кросплатформеність

Займає більше часу при
написанні коду

а

б
а
F3
б
F4

a
б

F5

Недоліки

а

в

F2

Переваги

а
б

Код швидко виконується,
Займає більше часу при
кросплатформений, вимагає
відладці
менше часу на написання
Відсутність вбудованої
Добре підходить для
мови програмування,
збереження структурованих
складність роботи з
даних, безкоштовна ліцензія
кириличним текстом
Висока надійність, наявність Складність встановлення,
вбудованої мови
роботи та підтримки,
програмування
платна ліцензія
Займає більше часу при
Швидкодія
написанні коду, складність
підтримки
Швидкість розробки,
Нижча швидкодія
простота підтримки
Уніфікована форма
Нижча швидкість доступу,
збереження, надійність
складність реалізації
роботи
Нижча надійність,
Швидкість доступу,
відсутність
простота реалізації
централізованого доступу
Менша наочність
Простота реалізації
представлених даних
Більша наочність результатів Складність реалізації
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На основі аналізу позитивно-негативної матриці робимо висновок, що
при розробці програмного продукту деякі варіанти реалізації функцій варто
відкинути, тому що вони не відповідають поставленій задачі.
Функція F1: оскільки розрахунки проводяться з великими об’ємами
вхідних даних, то час написання та виконання програмного коду є
найважливішими факторами, отже варіант а) і б) потрібно відкинути.
Функція F2: для зниження витрат на реалізацію та через мале значення
переваг потрібно відкинути варіант б).
Функція F3: незначна перевага у швидкодії не варта тих ресурсів, що
витрачаються на написання та підтримку коду, написаного на ServletAPI.
Тому потрібно відкинути варіант а).
Функція F4: через низьку надійність, відсутність уніфікованої форми
запису та загальну застарілість такого підходу потрібно відкинути варіант б).
Функція F5: через ключове значення наочності представлення даних
потрібно відкинути варіант а).
Таким чином будемо використовувати наступний варіант реалізації
програмного продукту:
F1в – F2а – F3б – F4а – F5б.
6.2.3 Обґрунтування системи параметрів програмного продукту
6.2.3.1 Опис параметрів
Маючи вимоги щодо основних функцій, які реалізовуються в
програмному продукті, визначають основні параметри виробу, які надалі
використовуватимуться для розрахунку коефіцієнта технічного рівня.
Введемо наступні параметри:
Х1 –швидкість обробки та виводу даних
Х2 – об’єм пам’яті для збереження даних;
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Х3 – швидкодія мови програмування;
Х4 – точність розв’язку;
Х5 – потенційний об’єм програмного коду.
Х1: відображає час, який витрачається на розрахунки;
Х2: відображає швидкодію операцій залежно від обраної мови
програмування
Х3: відображає час, який витрачається на розрахунки;
Х4: показує точність розв’язку;
Х5: відображає розмір програмного коду для створення.
6.2.4Кількісна оцінка параметрів
Будемо розглядати 3 типи варіантів значення параметрів.
6.2.4.1 Кількісна оцінка параметрів
Будемо розглядати 3 типи варіантів значення параметрів. Таблиця
6.2.4.1Основні параметри програмного продукту
Назвапараметра

Умовні
Одиниці
позначення виміру

Швидкодія мови
X1
програмування
Об’єм
пам’яті для
X2
збереження даних
Час розрахунків
X3
Точність розв’язку
X4
Потенційний об’єм
X5
програмного коду

Значення параметра

Оп/мс

гірші
2000

середні кращі
11000
19000

Мб

32

16

8

420
5
1500

60
1
1000

мс
800
%
10
кількість 2000
строк коду
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Рис. 6.2.4.1 Бальна оцінка швидкодії мови програмування

Рис. 6.2.4.2 Бальна оцінка об’єму пам’яті, займаємого даними

Рис. 6.2.4.3 Бальна оцінка часу розрахунків

Рис. 6.2.4.4 Бальна оцінка точності розв’язку
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Рис. 6.2.4.5 Бальна оцінка об’єму коду програмного продукту
6.2.4Аналіз експертного оцінювання параметрів
Кожен експерт оцінює ступінь важливості кожного параметру для
конкретно поставленої цілі – розробка програмного продукту, який дає
найбільш точні результати при знаходженні апроксимуючого багаточлену
Таблиця 6.2.4.1 Результати ранжування параметрів

Розрахуємо коефіцієнт конкордації (узгодженості) експертних оцінок.
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Таблиця 6.2.4.2 Результати ранжування показників

Порахуємо коефіцієнт узгодженості:
Для перевірки степені достовірності експертних оцінок, визначимо
наступні параметри:
а) сума рангів кожного з параметрів і загальна сума рангів:

де N – кількість експертів, n – кількість параметрів;
б) середня сума рангів:

в) відхилення суми рангів кожного параметра від середньої суми
рангів:
i  Ri  T

Сума відхилень по всім параметрам повинна дорівнювати 0;
г)загальна сума квадратів відхилення:
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Ранжирування можна вважати достовірним, тому що знайдений
коефіцієнт узгодженості перевищує нормативний, котрий дорівнює 0,67.
Скориставшись результатами ранжирування,

проведемо попарне

порівняння всіх параметрів і результати занесемо у таблицю.
Числове значення, що визначає ступінь переваги i–го параметра над j–
тим, aijвизначається по формулі:
1.5,

aij  1 ,

0.5,

Xi  X j
Xi  X j
Xi  X j

З отриманих числових оцінок переваги складемо матрицю A=║ aij ║.
Для кожного параметра зробимо розрахунок вагомості Kві за
наступними формулами:
n
bi
ˆ
E aˆ 3  n , де bi   aij
i 1
 bi
i 1

Відносні оцінки розраховуються декілька разів доти, поки наступні
значення не будуть незначно відрізнятися від попередніх (менше 2%).На
другому і наступних кроках відносні оцінки розраховуються за наступними
формулами:
b
Eˆ aˆ 3  n i , де bi 
 bi

n

 aijb j
j 1

i 1
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Таблиця 6.2.4.3 Розрахунок вагомості параметрів

Як видно з таблиці, різниця значень коефіцієнтів вагомості не перевищує 2%,
тому більшої кількості ітерацій не потрібно.
6.2.5 Аналіз рівня якості варіантів реалізації функцій
Визначаємо рівень якості

кожного варіанту виконання основних

функцій окремо.
Абсолютні значення параметрів Х2(об’єм пам’яті для збереження
даних) та X1(швидкодія мови програмування) відповідають технічним
вимогам умов функціонування даного ПП.
Абсолютне значення параметра Х3 (час розрахунків) обрано не
найгіршим (не максимальним).
Абсолютні значення параметра Х4 (точність розв’язку) обрані з тих
міркувань, щовисока точність розв’язку не є необхідною умовою.
Коефіцієнт технічного

рівня для кожного варіанта реалізації ПП

розраховується за формулою:

К ТР   К ві  Ві , і  1...n,
і

де n – кількість параметрів, Квi – коефіцієнт вагомості i–го параметра,
Вi – оцінка i–го параметра в балах.
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Таблиця 6.2.5 Розрахунок показників рівня якості варіантів реалізації
Основні
функції

Варіант
реалізації
функції

F1
F2
F3
F4
F5

в
а
б
а
б

Бальна
Абсолютне
оцінка
значення
параметра,
параметра
Вi
11000
3,6
16
3,4
800
2,4
10
5
1500
5,7

Коефіцієнт
вагомості
параметра,
Квi
0,191
0,239
0,295
0,150
0,121

Коефіцієнт
технічного
рівня якості
Вi *Квi
0,6876
0,8092
0,7104
0,75
0,7011

За цими даними визначаємо рівень якості обраного варіанту
(F1в – F2а – F3б – F4а – F5б):
КТЕР1 = 0,6876 + 0,8092 + 0,7104 + 0,75 + 0,7011 = 3,6583
6.3Економічний аналіз варіантів розробки програмного продукту
6.3.1 Визначення трудомісткості
При визначенні трудомісткості ПП враховують наступні фактори:
- об’єм ПП в умовних машинних командах (УМК);
- складність розроблюваного ПП;
- ступінь новизни розроблюваного ПП;
- ступінь використання у розробці стандартних модулів, типових
програм.
Склад функцій, реалізованих у даному продукті:
- створення інтерфейсу користувачу;
- організація пошуку та пошук в базі;
- безпека даних;
- чисельні методи.
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Даний

програмний

продукт

призначений

для

вже

існуючих

комп’ютерів й операційних систем, використання типових програмних
продуктів не планується.
Оскільки дана система не має жодної з характеристик, які дозволяють
віднести її до першої або другої групи складності, віднесемо її до третьої
групи складності.
Об’єм кожної з функцій визначається відповідно ―Каталогу функцій
ПС ВТ‖, для наших функцій підрахунки зведемо у таблицю 4.7.
Таблиця 6.3.1.1 Визначення об’єму функцій

Таким чином, загальний об’єм розроблюваного ПП для кожного з
варіантів дорівнює 26815,5.
Встановлюємо норму часу на розробку програмного продукту ТР:
Тр1 – 385 людино-днів;
Загальна трудомісткість Т0:
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Т01= Ксл * Тр1 = 1,0 * 385 = 385
По ступені новизни програмний продукт відноситься до третього
ступеню, тому значення поправочного коефіцієнта Кн, що її враховує,
дорівнює 0,7. У зв’язку з тим, що використання типових програмних
продуктів не планується, коефіцієнт приймаємо рівним 1,0.
Таблиця 6.3.1.2 Розрахунок трудомісткості на всіх ступенях розробки
програмного продукту
Ступінь

Код ступеня

Технічне
завдання
Ескізний
проект
Технічний
проект
Робочий проект
Впровадження
Разом

Трудомісткість розробки
ступеня

ТЗ

30,41

ЭП

0

ТП

45,64

РП
ВН

195,78
38,72
306,75

Отже необхідна кількість виконавців всього програмного продукту за
рік – дві людини.
6.3.2Визначення витрат на розробку і розрахунок вартості програмного
продукту
Витрати на оплату праці розробників ПП:
Сз=Сг·T·(1+Hд/100),
де Сг – розмір погодинної оплати праці програміста, грн.;
Т – трудомісткість розробки ПП, людино-година;
Hд – норматив, який враховує додаткову заробітну плату, Hд = 20%.
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У розробці беруть участь два програміста з окладом 16 000
грн.Визначимо зарплату програміста за годину при 21 робочому дні на
місяць:

Тоді зарплати розробників відповідно рівні:
Сз = 95,32 *385 *(1+0,2) = 44 000 грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок:
Сот=44 000 *0,3677 = 16 178,8 грн.
Для обслуговування ПК залучений спеціаліст із ЗП 5100 грн./міс.
Коефіцієнт його зайнятості при обслуговуванні – 0,55.
Вартість одного комп’ютера – 12 000 грн.
Для однієї машини отримаємо:
Сг = 12 * 12 000* 0,55 = 79200 грн.
З урахуванням додаткової заробітної плати
Соб = 79200 * (1 + 0,2) = 95040 грн.
Відрахування на єдиний соціальний внесок (36.77 % від фонду оплати
праці, 2 клас професійного ризику виробництва):
Свід = Сзп * 0.3677 = 95040 * 0,3677 = 34 946,2 грн.
Амортизаційні відрахування обчислимо за формулою:
Са=0,01*На*Ктм*Цд,
де Цдог – договірна ціна приладу, грн;
Ктм– коефіцієнт, який враховує витрати на транспортування та монтаж
приладу у користувача;
На – річна норма амортизації, %.
За амортизації 25% та вартості ЕОМ 12 000 грн. маємо:
Са = 1,15 * 0,25 * 12 000 = 3450 грн.
Витрати на ремонт та профілактику розрахуємо за формулою:
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Срем = (Крем / 100%) Цд * Ктм,
де Крем – відсоток витрат на поточні ремонти. У розрахунках значення
цього нормативу орієнтовно візьмемо 5%.
Срем = 1,15 * 12 000 * 0,05 = 690 грн.
Ефективний годинний фонд часу ПК за рік розрахуємо за формулою:
Тр = (Дк – Дв – Дс – Др .)*tз * nз * Кв,
де Дк – календарна кількість днів у році;
Дв, Дс – відповідно кількість вихідних та святкових днів;
Дрем – кількість днів планових ремонтів устаткування;
tзм – час зміни;
nзм – кількість змін експлуатації пристрою;
Кв коефіцієнт використання приладу у часі протягом зміни (можна
взяти 0,8);
Цен – тариф за 1 КВт-год. електроенергії, грн., (0.4 грн.)
Tеф  ( 365  10  49 * 4 )* 8 * 0.8 * 0.4  3133,44 год.
Витрати на оплату електроенергії знаходимо за формулою:
Cел Цен * Р *Tеф,
де Р – потужність,
Р =0,5 кВт.
Сел 0,4 * 0,5 * 3133,44  626,688грн.
Накладні витрати в розмірі 67 % від витрат на оплату праці:
Снакл = 79200 * 0,67 = 53 064 грн.
Тоді, річні експлуатаційні витрати складуться у формулу:
Секс=5100/21/8*0.55*3133,44*(1+0,368+0,67)+3450 +626,688 =110 849грн
Собівартість однієї машино-години ЕОМ дорівнюватиме:
Смг = Секс / Теф = 110 849/3133,44 =35,38 грн/год.
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Оскільки в цьому випадку всі роботи, пов’язані з розробкою
програмного продукту, ведуться на ЕОМ, витрати на оплату машинного часу
для обраного варіанта реалізації пакета становитимуть:
Смч = Т * Смг =385* 35,38 = 13 621,3 грн.
Накладні витрати становлять 67 % від заробітної плати:
Снакл = Сз* 0.67 = 44 000 * 0,67 = 29 480 грн.
Функціонально необхідні затрати на створення ПП обчислюються за
формулою:
Спп=Сз+Свід+Смч+Снакл
Визначимо вартість розробки програмного продукту для обраного
варіанта:
Спп = 44 000+ 34 942,6 + 13 621,3 + 29480 = 122 044 грн.
6.4Розрахунок показників економічної ефективності
Для обраного варіанта реалізації функцій ПП коефіцієнт технікоекономічного рівня розраховуєтьсяза формулою:
КТЕРj= КТРj /СПП.
КТЕР1 = 3,658/122 788 =3.00 E-5;
Цей варіант реалізації функцій ПП дає величину коефіцієнта технікоекономічного рівня КТЕР1 =3.00 E-5, вартість витрат для нього становить СПП
= 121 788 грн.
Цей варіант передбачає:
- написання програми в середовищі розробки SQLite.
- Використання NetBeanse;
- використання SQL;
- збереження результатів роботи в базу;
- виведення результатів у вигляді таблиці.
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Висновки
В результаті виконання економічного розділу були систематизовані і
закріплені теоретичні знання в галузі економіки та організації виробництва
використанням їх для

техніко-економічного

обґрунтування

розробки

методом функціонально-вартісного аналізу.
На основі даних про зміст основних функцій, які повинен реалізувати
програмний продукт,

був визначений найбільш перспективний варіант

реалізації продукту. Цей варіант передбачає написання програми на мові
програмування

SQLite,

використання

NetBeanse,

використання

SQL,

збереження результатів роботи в базу, виведення результатів у вигляді
таблиці.
При

такому

варіанті

виконання

ПП

він

матиме

достатню

універсальність і легкість модифікації.
Розроблений програмний продукт ще не має аналогів (тим більше,
безкоштовних), оскільки функція знаходження попереднього діагнозу за
симптомами пацієнта ще не була реалізована, всі подібні програми є лише
інформаційними переліками персональних даних пацієнтів без функції
інтелектуального пошуку. До того ж, розроблений програмний продукт
централізував, систематизував та уніфікував методику роботи персоналу з
базою даних пацієнтів. Як наслідок, були вирішені проблеми допомоги
лікареві-інфекціоністу в постановці попереднього діагнозу, втрати або
пошкодження даних, помилок та неточностей, спричинених людським
фактором. Також даний продукт можна використовувати як зручний
інформаційний атлас інфекційних захворювань із функцією перегляду
медичних зображень. Саме тому, виходячи з аналізу, даний проект вартий
фінансування.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
В роботі було розглянуто та проаналізовано теоретичні відомості,
щодо епідемічної ситуації взагалі в світі та в Україні, факторів ризику, які
впливають

на

поширення

інфекційних

хвороб.Для

створення

бази

інфекційних хвороб обиралося найзручнійше середовище розробки. Особа
увага приділялась аналізу якостей програмних середовищ і обранню
потрібного для створення бази данних.
В

ході аналізу

було

розроблено

та

реалізовано

програмне

забезпечення для збереження опису симптомів захворювання та висновків
щодо попереднього діагнозу. Також дане програмне забезпечення дозволяє
здійснювати пошук та редагування.Медична інформація про захворювання
отримувалася з МКБ-10 тому база повністю відповідає міжнародним
стандартам і може інтегруватися з іншими інформаційними продуктами.
Тематичну направленість даної бази можна змінити і наповнити іншою
інформацією для будь-якої лікарської спеціальності.
Також були розглянуті норми та заходи охорони праці та безпеки
роботи в

приміщенні,

де буде використовуватися дане програмне

забезпечення. Були визначені потенційно шкідливі та небезпечні фактори ,
котрі можуть негативно вплинути на організм людини під час роботи , та
описані заходи, скеровані на усунення цих факторів або на зменшення їх
впливу на працюючих.
Проведена техніко-економічна оцінка створення та впровадження
даного програмного

забезпечення для користування лікарем в робочому

кабінеті.
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Додаток А
Фрагмент коду програми
package med;
import java.sql.PreparedStatement;
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import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.event.PopupMenuEvent;
import med.util.DBUtil;
import med.util.UIUtil;
/**
* Головна форма додатку.
* @author
*/
public class MedFrame extends javax.swing.JFrame {
/**
* Конструктор.
*/
public MedFrame() {
initComponents();
this.setLocationRelativeTo(null);
LAFPanel.setVisible(false);
updateEmployeeTable();
updateSymptomTable();
updatePatientTable();
updateDiseaseTable();
diseasesManualTextArea.setLineWrap(true);
diseasesManualTextArea.setWrapStyleWord(true);
}
/**
* Вихід.
*/
private void exit() {
UIUtil.showExitDialog();
}
/**
* Встановити значення комбобоксів симптом.
*/
private void setSymptomComboBoxes() {
symptomComboBox1.removeAllItems();
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symptomComboBox2.removeAllItems();
symptomComboBox3.removeAllItems();
symptomComboBox4.removeAllItems();
UIUtil.fillComboBox("symptom", "symptom_name", symptomComboBox1);
symptomComboBox1PopupMenuWillBecomeInvisible(new PopupMenuEvent(this));
UIUtil.fillComboBox("symptom", "symptom_name", symptomComboBox2);
symptomComboBox2PopupMenuWillBecomeInvisible(new PopupMenuEvent(this));
UIUtil.fillComboBox("symptom", "symptom_name", symptomComboBox3);
symptomComboBox3PopupMenuWillBecomeInvisible(new PopupMenuEvent(this));
UIUtil.fillComboBox("symptom", "symptom_name", symptomComboBox4);
symptomComboBox4PopupMenuWillBecomeInvisible(new PopupMenuEvent(this));
}
/**
* Встановити значення комбобоксів захворювання.
*/
private void setDiseaseComboBoxes() {
symptomCmbBox1.removeAllItems();
symptomCmbBox2.removeAllItems();
symptomCmbBox3.removeAllItems();
symptomCmbBox4.removeAllItems();
UIUtil.fillComboBox("symptom", "symptom_name", symptomCmbBox1);
symptomCmbBox1PopupMenuWillBecomeInvisible(new PopupMenuEvent(this));
UIUtil.fillComboBox("symptom", "symptom_name", symptomCmbBox2);
symptomCmbBox2PopupMenuWillBecomeInvisible(new PopupMenuEvent(this));
UIUtil.fillComboBox("symptom", "symptom_name", symptomCmbBox3);
symptomCmbBox3PopupMenuWillBecomeInvisible(new PopupMenuEvent(this));
UIUtil.fillComboBox("symptom", "symptom_name", symptomCmbBox4);
symptomCmbBox4PopupMenuWillBecomeInvisible(new PopupMenuEvent(this));
}
/**
* Поновити таблицю персонал.
*/
private void updateEmployeeTable() {
DBUtil.updateTable("SELECT employee_id AS 'ІД Працівника', "
+ "employee_name AS 'ПІБ', employee_birth AS 'Дата народження', "
+ "employee_job AS 'Робота', employee_department AS 'Відділ', "
+ "employee_position AS 'Посада', employee_phone AS 'Телефон', "
+ "employee_username AS 'Користувач', employee_password AS 'Пароль' "
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+ "FROM employee", employeeTable);
if (employeeTable.isFocusOwner()) {
UIUtil.changeTitleLabel(employeeTable, titleLabel, "Персонал");
} else {
titleLabel.setText(" Персонал");
}
}
/**
* Поновити таблицю симптом.
*/
private void updateSymptomTable() {
DBUtil.updateTable("SELECT symptom_id AS 'ІД Симптому', "
+ "symptom_name AS 'Назва' FROM symptom", symptomTable);
if (symptomTable.isFocusOwner()) {
UIUtil.changeTitleLabel(symptomTable, symptomTitleLabel, "Симптоми");
} else {
symptomTitleLabel.setText(" Симптоми");
}
setSymptomComboBoxes();
setDiseaseComboBoxes();
}
/**
* Поновити таблицю пацієнт.
*/
private void updatePatientTable() {
DBUtil.updateTable("SELECT patient_id AS 'ІД Пацієнта', "
+ "patient_name AS 'ПІБ', patient_address AS 'Адреса', "
+ "patient_phone AS 'Телефон', patient_symptom1 AS 'Симптом 1', "
+ "patient_symptom2 AS 'Симптом 2', patient_symptom3 AS 'Симптом 3',"
+ "patient_symptom4 AS 'Симптом 4', patient_note AS 'Примітка' "
+ "FROM patient", patientTable);
if (patientTable.isFocusOwner()) {
UIUtil.changeTitleLabel(patientTable, patientTitleLabel, "Пацієнти");
} else {
patientTitleLabel.setText(" Пацієнти");
}
}
/**
* Поновити таблицю захворювання.
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*/
private void updateDiseaseTable() {
DBUtil.updateTable("SELECT disease_id AS 'ІД Захворювання', "
+ "disease_category AS 'Категорія', disease_kind AS 'Вид', "
+ "disease_symptom1 AS 'Симптом 1', disease_symptom2 AS 'Симптом 2', "
+ "disease_symptom3 AS 'Симптом 3', disease_symptom4 AS 'Симптом 4' "
+ "FROM disease", diseaseTable);
if (diseaseTable.isFocusOwner()) {
UIUtil.changeTitleLabel(diseaseTable,

diseaseTitleLabel,

"Захворювання");
} else {
diseaseTitleLabel.setText(" Захворювання");
}
setDiseaseComboBoxes();
}
/**
* Очистка полів даних працівника.
*/
private void clearEmployeeFields() {
UIUtil.clearComponent(idField);
UIUtil.clearComponent(nameField);
UIUtil.clearComponent(birthField);
UIUtil.clearComponent(jobField);
UIUtil.clearComponent(departmentField);
UIUtil.clearComponent(positionField);
UIUtil.clearComponent(phoneField);
UIUtil.clearComponent(usernameField);
UIUtil.clearComponent(passwordField);
}
/**
* Очистка полів даних симптому.
*/
private void clearSymptomFields() {
UIUtil.clearComponent(symptomIdField);
UIUtil.clearComponent(symptomNameField);
}
mainMenu.setText("jMenu1");
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setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.DO_NOTHING_ON_CLOSE
);
setTitle("МЕД - Система медичної діагностики");
addWindowListener(new java.awt.event.WindowAdapter() {
public void windowClosing(java.awt.event.WindowEvent evt) {
formWindowClosing(evt);
}
});
});
addButton.setIcon(new
javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/med/images/add.png")));

//

NOI18N
addButton.setText("Додати");
addButton.setToolTipText("Додати новий запис");
addButton.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
addButtonActionPerformed(evt);
}
});
editButton.setIcon(new
javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/med/images/edit.png")));

//

NOI18N
editButton.setText("Виправити");
editButton.setToolTipText("Виправлення поточного запису");
editButton.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
editButtonActionPerformed(evt);
}
});
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