
Науково-дослідна практика

Анотація 

1. «Науково-дослідна практика» (практика) є частиною циклу нормативних дисциплін ООП

магістра  за  напрямом  підготовки  6.050101  «Комп'ютерні  науки» за  спеціальністю

8.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології».

2.  Загальна  трудомісткість  практики  становить  6 кредитів  (ЄКТС),  180 годин.  Період

проведення практики з 01.02.2016г по 27.02.2016 р.

3. Практика реалізовувалася Сорокою Тетяною Вікторівною студенткою _6_ курсу, гр. БС-

42м кафедри Біомедичної кібернетики факультету Біомедичної інженерії НТУУ «КПІ».

4. Тема практики: Мобільні засоби оцінки функціонального стану серця і резерв організму на

фізичне навантаження. 

5. Мета і завдання практики:

Мета: розробка клієнт-серверної системи організації телемедичних послуг, що забезпечує

дистанційний контакт пацієнта і лікаря.

Завдання:

 сформулювати основні переваги методу фазаграфії;

 розробити структуру клієнт-серверної системи, що забезпечує «віртуальний» зв'язок

пацієнта і його сімейного лікаря при дистанційному моніторингу серцевої діяльності;

 описати  основні  функції  взаємодії  клієнтської  і  серверної  частин  запропонованої

системи в нотаціях універсальної мови моделювання UML.

 розробити програмне забезпечення для передачі файлів із записом ЕКГ від пацієнта до

лікаря.

6.  Результати за темою практики:

-   придбані навички в аналізі і побудова архітектури системи;

-  проведено  практичне  застосування  набутих  знань  шляхом  реалізації  програмного

забезпечення і розробки архітектури системи;

-   реалізовано програмне забезпечення для передачі пацієнтом даних на сервер і їх перегляду

лікарем.

7. Зміст звіту по практиці:

- Вступ

- Аналіз літератури та стандартів медичних даних

- Метод фазаграфії

- Клієнт-серверна телемедична системи моніторування серцевої діяльності

- Висновки

- Публікації

- Список літературних джерел

8. За практикою надані документи контролю проходження практики:

- Щоденник практики;

- індивідуальне завдання

- Звіт на _____ аркушах, додаток до звіту на ______ аркушах.



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

- Відгук керівника МД;

- План публікацій або впровадження;

- гарантійний лист

9. Сформована тема магістерської дисертації до наказу:

Розробка клієнт-серверної системи для дистанційного моніторингу серцевої діяльності

10. Проміжна атестація у формі диференціального заліку.

11.  Ключові  слова:  Фазаграф,  телемедична  система,  віддалений  аналіз  ЕКГ,  метод

фазаграфії, методи стиснення ЕКГ.


