
АННОТАЦИЯ 
 

1 «Преддипломная практика» (практика) является частью цикла нормативных дисциплин 
ООП бакалавра по направлению подготовки 6.050101 «Компьютерные науки». 

2. Общая трудоемкость практики составляет 4,5 кредитов (ЕКТС), 135 часов. Период 
проведения практики с 11.04.2016г по 29.04.2016г. (01.05.2016г.).  

3. Практика реализовывалась Павленком Дмитрием Александровичем студентом _4-го_ 
курса,  гр. ИМ-21 кафедры Биомедицинской кибернетики факультета Биомедицинской 
инженерии  НТУУ «КПИ» . 

4. Тема практики: Исследование оптимального метода обработки медицинских изображений 
клеток, полученных с помощью электронного микроскопа, и его реализация для решения 
задачи компьютерного распознавания клеток крови человека. 

5. Цель и задачи практики: Целью является выделение и исследование оптимального метода 
обработки медицинских изображений микрофотографий циркулирующей крови для 
дальнейшего использования при создании программного обеспечения. 
В соответствии с целью ставятся следующие задачи: 
1) ознакомиться с основными методами обработки изображений, сравнить и оценить их. 

На основе полученных данных выделить лучший метод; 
2) выделить основные проблемы, возникающие при обработке медицинских изображений 

микрофотографий циркулирующей крови избранным методом и предложить пути их 
решения; 

3) разработать компьютеризированную систему с применением оптимального метода. 
6.  Результаты по теме практики:  
 - освоены основные методы сегментации изображений; 
 - предложен оптимальный  метод для  обработки и анализа изображений микрофотографий 

циркулирующей крови;   
 - проведено практическое применение приобретенных знаний путем создания 

компьютерной системы обработки и анализа изображений в среде MATLAB.  
7. Содержание отчета по практике:  

1. Обзор литературных источников по теме индивидуального задания 
2. Основная часть преддипломной практики 

8. По практике предоставлены документы контроля прохождения практики:  
- дневник практики;  
- индивидуальное задание; 
- отчет на 25 листах, приложение к отчету на 12 листах; 
- иллюстрационный материал (презентация) на 9 листах (слайдах); 
- отзыв руководителя ДР; 
- план публикаций; 
- гарантийное письмо.  

9. Сформированная тема дипломной работы в приказ: Программное обеспечение для 
распознавания и анализа изображений микрофотографий циркулирующей крови 

10. Промежуточная аттестация  в форме дифференциального зачета. 
11. Ключевые слова: выделение объектов на микрофотографиях циркулирующей крови. 



ZUSAMMENFASSUNG 
 

1. Vordiplom Praxis "(Praxis) ist Teil einer Reihe von PLO Bachelor-Disziplinen in Richtung       
Vorbereitung 6.050101 «Computerwissenschaften». 
2. Die Gesamtarbeitspraxis besteht aus  4,5 Credits (ECTS), 135 Stunden. Die Zeitdauer der            
Praxis  ist seit den11.04.2016  bis zum 29.04.2016 (01.05.2016). 
3. Die Praxis wurde von Pavlenko Dmitry Alexandrovitsch 4. Jahr Student, Gr.MI-21, des Instituts 
für Biomedizinische Kybernetik, der Fakultät für Biomedical Engineering  von NTUU "KPI" 
umgesetzt. 
4. Practice Betrifft ist: die Untersuchung der optimalen medizinischen Bildverarbeitungsverfahren 
mit einem Elektronenmikroskop erhaltenen Zellen, und ihre Umsetzung zur Lösung des Problems 
der Computer Erkennung menschlicher Blutzellen. 
4.  Der Zweck und die Ziele der Praxis: Das Ziel ist es, die beste Methode der medizinischen 
Bildgebung mikroskopische Aufnahmen von zirkulierenden Blut zur späteren Verwendung bei der 
Erstellung von Software zu identifizieren und zu untersuchen.   
5. In Übereinstimmung mit dem Zweck sind die folgenden Aufgaben eingestellt: 
   1) die grundlegenden Methoden der Bildverarbeitung  zulernen, zu vergleichen und zu bewerten  

Auf der Grundlage der erhaltenen Daten ist die beste Methode zu unterstreichen; 
   2) die bei der Verarbeitung von medizinischen Bildern von Aufnahmen von zirkulierende  Blut                      
durch die gewählte Methode entstehende Hauptprobleme auszusuchen und die Wege vorzuschlagen, 
um sie zu lösen; 
   3) ein EDV-System mit  optimalen Methoden zu entwickeln. 
6. Die Ergebnisse der Praxis: 
-die grundlegenden Techniken der Bildsegmentierung sind becherrscht; 
- die optimale Verfahren für die Bildverarbeitung und Auswertung der Aufnahmen von 
zirkulierenden Blut wird vorgeschlagen; 
- praktische Anwendung der erworbenen Kenntnisse durchgeführt durch einen Computer-
Bildverarbeitung und Analyse in MATLAB ist durchgesetzt. 
7. Inhalt des Praxisbericht : 
  1. Überprüfung der Literatur zum Thema der einzelnen Zuordnungen 
  2. Der Großteil der Vordiplom Praxis 
8. Dokumente der Kontrolle der Praxis: 
   - Praxis-Blog; 
   - individuelle Aufgabe; 
   - Bericht von 25 Seiten, Anhang zum Bericht von 12 Seiten; 
   - Anschauungsmaterial (Präsentation) auf 9 Seiten (Dias); 
   - Review von Leiter; 
   - Inhalt Plan; 
   - Garantieschreiben. 
9. Geformt Diplomarbeitsthema ist: Software zur Bildanalyse und Mustererkennung von 
zirkulierenden Blutmikroskopische Aufnahmen.   
10. Interim-Zertifizierung ist in Form eines Differential Offset. 
11. Stichworte: Auswahl von Objekten in den Mikrophotographien von zirkulierenden Blut.  
 



АНОТАЦІЯ 
 
1 «Переддипломна практика» (практика) є частиною циклу нормативних дисциплін ООП 

бакалавра за напрямом підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки». 
2. Загальна трудомісткість практики становить 4,5 кредитів (ЄКТС), 135 годин. Період 

проведення практики з 11.04.2016г по 29.04.2016г. (01.05.2016г.). 
3. Практика реалізовувалася Павленком Дмитром Олександровичем студентом _4-го_ курсу, 

гр. ІМ-21 кафедри Біомедичної кібернетики факультету Біомедичної інженерії НТУУ 
«КПІ». 

4. Тема практики: Дослідження оптимального методу обробки медичних зображень клітин, 
отриманих з допомогою електронного мікроскопа, і його реалізація для вирішення 
завдання комп'ютерного розпізнавання клітин крові людини. 

5. Мета і завдання практики: Метою є виділення і дослідження оптимального методу обробки 
медичних зображень мікрофотографій циркулюючої крові для подальшого використання 
при створенні програмного забезпечення. 

Відповідно до мети ставляться такі завдання: 
1) ознайомитися з основними методами обробки зображень, порівняти і оцінити їх. На основі 

отриманих даних виділити кращий метод; 
2) виділити основні проблеми, що виникають при обробці медичних зображень 

мікрофотографій циркулюючої крові обраним методом і запропонувати шляхи їх 
вирішення; 

3) розробити комп'ютеризовану систему із застосуванням оптимального методу. 
6. Результати по темі практики: 
- Освоєні основні методи сегментації зображень; 
- Запропоновано оптимальний метод для обробки і аналізу зображень мікрофотографій 

циркулюючої крові; 
- Проведено практичне застосування набутих знань шляхом створення комп'ютерної системи 

обробки і аналізу зображень в середовищі MATLAB. 
7. Зміст звіту по практиці: 
1. Огляд літературних джерел за темою індивідуального завдання 
2. Основна частина переддипломної практики 
8. За практикою надані документи контролю проходження практики: 
- Щоденник практики; 
- індивідуальне завдання; 
- Звіт на 25 аркушах, додаток до звіту на 12 аркушах; 
- Ілюстративний матеріал (презентація) на 9 аркушах (слайдах); 
- Відгук керівника ДР; 
- План публікацій; 
- гарантійний лист. 
9. Сформована тема дипломної роботи до наказу: Програмне забезпечення для розпізнавання 

та аналізу зображень мікрофотографій циркулюючої крові 
10. Проміжна атестація у формі диференціального заліку. 
11. Ключові слова: виділення об'єктів на мікрофотографіях циркулюючої крові. 
 


