
Pregraduational practice

Abstract

1. "Pregraduational practice" (practice) is part of a series of regulatory disciplines in the direction of
the OOP specialist training 6.05010101 "Computer Science" (the specialty 7.05010101 "Information
Control Systems and technologies").

2. Total  labor of practice is 12 credits  (ECTS),  360 hours.  Practice period from 26.10.2015y to
01.09.2015y.

3. Practice implemented by Horielov Mykhailo student of __6__ course, c. BC-41c of biomedical
cybernetics faculty of Biomedical Engineering NTUU "KPI".

4. Topic of practice: Information Technology of electroencephalographical signal analysis for the
pathology diagnosis.

5. The purpose and objectives of the practice: the development of an application that allows to
automate the processing of EEG signals for further analysis.

6. Results on practice:

- Acquired skills in the design of computer applications;

- Developed applications in Java;

- Implemented users application.

- Be able to

 analyze the scientific processes of research institutions to solve the problems of electronic
documentation;

 designing information support of information technology,
 use the software to process the data;

-own

 use of standards for the transmission and processing of information;
 building of business processes;
 construction of data flows;
 data modeling;
 build and run queries to the data;

7. Contents of the report on the practice:

1. The list of symbols

2. Entry

3. Review of the literature on the subject of research

4. Main part

5. Analysis of EEG signal processing techniques



6. Rationale for the development environment

7. Conclusion

8. References

8. In practice, the documents provided by the control of practice:

- Diary of practice;

- A report on 22 pages;

- Illustrative material (presentation) 8 pages (slides).

- DP chief Review;

- Publication plan or implementation.

9.  Formed topic of  the  thesis  in  order  to:  Information  Technology of  electroencephalographical
signal analysis for the pathology diagnosis.

10. Interim certification in the form of a differential offset.

11. Keywords: EEG, information technology, analysis, signal, diagnostics.



Переддипломна практика

Анотація

1.  «Переддипломна практика» (практика)  є  частиною циклу  нормативних дисциплін ООП
спеціаліста за  напрямком підготовки  6.05010101  «Комп'ютерні  науки»  (за  спеціальністю
7.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології»).

2.  Загальна  трудомісткість  практики  становить  12 кредитів  (ЄКТС),  360 годин.  Період
проведення практики з 01.09.2015р по 26.10.2015р.

3.  Практика  реалізовувалася  Горєловим  Михайлом  Костянтиновичем  студентом __6__
курсу, гр. БС-41с кафедри Біомедичної кібернетики факультету Біомедичної інженерії НТУУ
«КПІ».

4.  Тема  практики:  Інформаційна  технологія  аналізу  сигналів  електроенцефалограм  для
діагностики патологій.

5.  Мета  і  завдання  практики:  розробка  програми,  що  дає  можливість  автоматизувати
обробку сигналів ЕЕГ для подальшого аналізу.

6. Результати по темі практики:

- Придбані навички в проектуванні комп'ютерних додатків;
- Розроблений додаток в середовищі Java;
- Реалізовано пользователькое додаток.

- Вміти

 аналізувати наукові процеси дослідних установ для вирішення проблем електронного
документообігу;

 проектувати інформаційне забезпечення інформаційної технології,
 використовувати програмне забезпечення для обробки даних;

- Володіти

 застосуванням стандартів передачі та обробки інформації;
 побудовою бізнес-процесів;
 побудовою потоків даних;
 моделюванням даних;
 побудовою і виконанням запитів до даних;

7. Зміст звіту по практиці:

1. Перелік умовних позначень

2. Вступ

3. Огляд літературних джерел за темою дослідження

3. Основна частина

4. Аналіз методів обробки сигналів ЕЕГ



5. Обгрунтування вибору середовища розробки

6. Висновок

7. Список літератури

8. По практиці надані документи контролю проходження практики:

- Щоденник практики;

- Звіт на 22 аркушах;

- Ііллюстраціонний матеріал (презентація) на 8 аркушах (слайдах).

- Відгук керівника ДР;

- План публікацій або впровадження.

9. Сформована тема дипломної роботи до наказу:  Інформаційна технологія аналізу сигналів
електроенцефалограмм для діагностики патологій.

10. Проміжна атестація у формі диференціального заліку.

11. Ключові слова: ЕЕГ, інформаційна технологія, аналіз, сигнал, діагностика.




