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УДК 004.6.     Інформаційні технології 

 

СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ДАНИХ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ БЛОКЧЕЙН 

       

          Боровець В.М. 

Студент факультету прикладної математики 

Національний технічний університет України  

«Київський політехнічний інститут  

імені Ігоря Сікорського» 

м.Київ, Україна 

Стаття присвячується проблемі безпечного зберігання медичних даних 

пацієнта – особисті дані, щеплення, перенесенні оперативні втручання, 

вродженні захворювання, хронічні захворювання, історія хвороб,  генетична 

схильність до хвороб і ін. – а також вивчення можливості застосування 

технології блокчейн для цієї мети. 

Сьогодні активно обговорюється можливість застосування технології 

блокчейн в різних сферах економіки. Про можливість застосування технології в 

медичній галузі поки говориться не так багато, проте не виключено, що саме 

технології блокчейн належить зробити революцію в охороні здоров'я. 

незважаючи на те, що технологія ще молода і тільки починає розвиток, про 

готовність впроваджувати рішення на основі технології блокчейн в 2017-2020 

роках, по даними Institute for Business Value, заявляють 72% компаній світового 

ринку медицинская послуг[1, c.24]. 

Створення єдиної бази даних електронних медичних карток на основі 

технології блокчейн дозволить бачити всю історію пацієнтам, організувати 

доступність медичної допомоги і збирати більше точну статистику [2]. 

Технологія блокчейн - вибудувана за певними правилами ланцюжок з 

формованих блоків транзакцій. У цій схемі реалізований децентралізований 

принцип управління, а для верифікації транзакцій використовуються P2P-

мережі, кодування і криптографія. Транзакціями можна керувати за допомогою 

програмованих контрактів або договорів. У такій системі будь-які транзакції не 



5 
 

вважаються підтвердженими, поки інформація про них не буде згруповано в 

спеціальні блоки [3]. 

Побудова ланцюжка блокчейн відбувається на базі трьох головних 

принципів - розподіленість, відкритість і захист. Користувачі системи 

формують собою комп'ютерну мережу, при цьому у кожного з них зберігається 

копія кожного з блоків. Такий принцип робить систему дуже надійною. Для 

того щоб вивести її з ладу, необхідно одночасно відключити кожного 

користувача системи. кожен новий користувач мережі тільки зміцнює 

блокчейн, робить його ще більш стійким до пошкоджень. 

База публічно зберігає інформацію в незашифрованому вигляді про всі 

транзакції, що підписуються за допомогою асиметричного шифрування. 

Використовуються мітки часу, реалізовані шляхом розбиття баз даних на 

ланцюжок спеціальних блоків, кожен з яких, в числі іншого, містить в собі хеш 

попереднього блоку і свій порядковий номер. Кожен новий блок здійснює 

підтвердження транзакцій, інформацію про яких містить і додаткове 

підтвердження транзакцій у всіх попередніх блоках ланцюжка. Змінити 

інформацію в блоці, який вже знаходиться в ланцюзі, практично неможливо, 

так як довелося б редагувати інформацію в усіх наступних блоках. 

При редагуванні інформації можлива зміна його ключа і як наслідок, 

наступних даних. Знаючи ключі і бачачи перед собою блоки, перевірити 

правильність інформації не складає труднощів. Якщо хоча б один блок 

пропущений або змінена послідовність, то це відразу буде помітно. Крім цього, 

ключ блоку гарантує захист мережі, рівень якої посилюється разом із 

зростанням мережі. 

Ланцюжок блокчейну надійно зашифрований, для доступу до блоків 

застосовується спеціальний ключ. Саме від нього залежить чи буде 

ідентифікований користувач системою чи ні. Таким чином в технології 

блокчейн забезпечується конфіденційність інформації. 

В даний час є завдання створення системи зберігання інформації про 

пацієнтів і організації зручного доступу до неї з боку медичних установ. 
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Блокчейн може дозволити накопичувати інформацію за все життя пацієнта, 

забезпечуючи при цьому портативність даних і високий рівень безпеки. 

Реалізація системи зберігання даних на блокчейні дозволить лікувально-

профілактичним закладам (ЛПЗ) і пацієнтам отримати доступ до електронних 

медичних картках, при цьому пацієнти будуть повністю розпоряджатися своїми 

даними і зможуть легко шукати свої записи, які зашифровані і зберігаються в 

блокчейні, завдяки шифруванню з декількома ключами система на основі 

блокчейна дозволить отримувати доступ до даних тільки в тому випадку, якщо 

відповідна особа підпише відповідний дозвіл (можливо, на обмежений період 

часу) [4, c.16]. 

Схема, представлена на рис. 1,  представляє наступний принцип роботи: 

1. Пацієнт надає ЛПЗ тимчасовий доступ до своїх даних. 

2. Розумний контракт тимчасово розблоковує ЕМК пацієнта для внесення 

змін. Пацієнт повідомляється про будь-які спроби доступу і зміни. 

3. ЛПУ використовує свій ідентифікатор для доступу до потрібних даних. 

Після завершення медичних процедур ЛПЗ оновлює ЕМК пацієнта. 

4. Відбувається оновлення ЕМК пацієнта. Розумний контракт 

автоматично інформує про це пацієнта і лікаря: 

● Пацієнт інформується про зміни в ЕМК. 

● Розумний контракт інформує лікаря про отримання пацієнтом набору 

послуг в рамках відвідування ЛПЗ. 

5. Пацієнт підтверджує зміни в ЕМК, а лікар підтверджує надані пацієнту 

послуги. 

Крім того: 

1. Пацієнт надає доступ до даних своєї ЕМК для наукових і 

дослідницьких цілей. 

2. Розумний контракт відправляє анонімні дані з певним часовим 

інтервалом в зумовлене безпечне місце. 

3. Пацієнт може в будь-який момент отримати доступ до своєї ЕМК через 

єдиний портал державних послуг (ЕПДП). 
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4. Незалежна комісія контролює поточні процеси в блокчейне і 

забезпечує доступ до даних в разі крайньої необхідності. 

 

Рисунок 1 Схема зберігання даних ЕМК на основі блокчейн 
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УДК 004                                                                                Інформаційні технології  

 

 ІТ – ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ВАЖЛИІИЙ ЧИННИК ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ 

НАВЧАННЯ  

 

Герасимова З.З., 

 Викладач 

Середіна А.С.,  

Викладач 

Харківський державний  

автомобільно-дорожній коледж  

Однією із складових реформування вітчизняної освітньої галузі є 

упровадження інноваційних комп’ютерних технологій, які відповідають 

викликам сучасного інформаційного суспільства і забезпечують високий рівень 

якості освіти. Систематичний контроль знань великої кількості студентів 

викликає потребу в автоматизації контролю, застосуванні комп’ютерної техніки 

і відповідного програмного забезпечення. Використання комп’ютерів для 

контролю знань забезпечує підвищення ефективності навчального процесу і 

має багато переваг: ліквідується можливість підказок і списувань; підвищується 

об’єктивність оцінювання знань; покращується психологічна атмосфера в групі; 

зростає оперативність одержання результатів; значно скорочується час очіку-

вання студентами оцінки, що є суттєвим фактором – як психологічним, так і 

виховним; об’єктивність в оцінці; конфіденційність при анонімному тестуванні. 

При викладанні дисциплін «Охорона праці», «Безпека життєдіяльності» 

застосовуємо   підсумковий контроль знань у вигляді виконання тестових 

завдань на комп’ютері. У процесі впровадження цієї форми контролю були 

вироблені певні рекомендації, які в сукупності можуть виступати в якості 

методики, що використовується при складанні тестів. 

Варто відзначити, що впродовж тривалого часу методика проведення 

комп’ютерного екзаменаційного тестування з дисциплін «Охорона праці», 

«Безпека життєдіяльності» прогресивно сприймається студентами коледжу, не 

викликає в них протестів. При цьому навіть слабовстигаючі студенти 
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розуміють необхідність проходження тестування як обов’язково етапу в 

процесі вивчення дисципліни, оскільки тести зазвичай містять типові нескладні 

завдання, а оцінювання є максимально об’єктивним. 

Питання та відповіді, які розроблені для проходження комп’ютерного 

тестування є стислим, лаконічним, коректним. Екзаменаційні та залікові 

завдання складаються з приблизно однакових за складністю питань та 

практичного характеру, що комплексно охоплюють весь матеріал дисципліни 

згідно навчальною програмо. За формою та змістом зазначені питання 

поділяються на два блоки. Перший блок екзаменаційного завдання містить 

теоретичні питання, другий блок – задачі практичного характеру. Перевірка 

завдань проходить по всіх ключових питаннях викладеного матеріалу з 

дисциплін «Охорона праці», «Безпека життєдіяльності». 

Питання послідовно виводяться студенту в автоматизованому режимі. 

Під час виконання тесту на екрані монітора показана інформація про те, скільки 

питань містить тест, і яке за номером завдання виконується. Після кожного 

тестування порядок тестових завдань змінюється. По закінченні 60 хвилин 

комп’ютерна програма автоматично завершує процедуру тестування та видає 

на екран монітора підсумковий результат, який виводиться відразу ж після 

відповіді на останнє завдання тесту і включає інформацію: тест пройдений чи 

ні; на яку оцінку; скільки хвилин витрачено для проходження тесту; скільки 

всього правильних і неправильних відповідей; на скільки відповідей студент не 

встиг відповісти.  

При впровадженні комп’ютерного тестування з дисципліни «Охорона 

праці», «Безпека життєдіяльності» були враховані не лише переваги, але й 

ризики, які його супроводжують. Серед ризиків слід відмітити такі: відсутність 

безпосереднього контакту зі студентом під час тестування підвищує 

ймовірність впливу випадкових факторів на результат оцінювання; 

комп’ютерне тестування не в повному обсязі дає картину глибинного розуміння 

дисципліни. Комп’ютерне тестування не може (і не повинно) перебирати на 

себе всі контролюючі функції щодо навчальних досягнень студентів, натомість 
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повинно стати однією зі складовою діагностики знань. 

Отже, в цілому, мультимедіа є виключно корисною та плідною 

навчальною технологією, завдяки притаманній їй інтерактивності, гнучкості й 

інтеграції різноманітних типів мультимедійної навчальної інформації, а також 

завдяки можливості врахування індивідуальних особливостей студентів та 

сприяння підвищенню їх мотивації. Головні переваги запропонованих 

технологій полягають в тому, що вони дозволяють інформатизувати учбовий 

процес, більш відповідають вимогам сучасної освіти. 

Література: 

1. Андрєєв Г.П. Комп’ютеризація процесу навчання у ВНЗ: проблеми, 

тенденції,перспективи [Текст] / Г.П. Андрєєв. – М.: ВПА, 1990. – 48с. 

2. Нові інформаційні технології освіти: експериментальна перевірка 

педагогічної ефективності/ Під ред.. В.Г. Розумовського, І.М. Бобко. – К.: 

НІІІВТ, 1991. – 69 с.  

3. Черних В.В. Використання комп’ютерних технологій в освіті [Текст] / 

В.В. Черних// Російська освіта. – 2009 . – №11. – 24 с.  

4. Кадемія М.Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчанні: 

терміноологічний словник/ М.Ю. Кадамія . – Вінниця: ТОВ «Ландо ЛТД», 

2009. – 258с.  

5. Бужиков Р.П. Дидактичний потенціал Інтернет-технологій в сучасній 

системі освіти /Р.П. Бужиков// Проблеми освіти: наук. Збірник Інституту 

інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України. – К., 2011. 
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УДК 004  Інформаційні технології 

 

ОГЛЯД  СЛУЖБИ GOOGLE MAP STREET VIEW ДЛЯ СИСТЕМИ ANDROID 

 

Гиря А. О., 

студентка математичного факультету 

Запорізький національний університет  

м. Запоріжжня, Україна 

Google Maps Android API надає службу Street View для отримання і 

обробки зображень, що використовуються в Google Street View. В даній роботі 

проводиться огляд служби Street View, що використовується у Android-

додатках для отримання сферичних панорам. 

Кожна сферична панорама Street View є зображенням або групою 

зображень, що забезпечують повний круговий огляд з однієї точки. Зображення 

виконані відповідно до проекції Платі-Карре, що містить 360-градусний 

горизонтальний огляд і 180-градусний вертикальний огляд. Отримана 360-

градусна панорама визначає проекцію на сфері з допомогою перенесення 

зображення на двомірну поверхню цієї сфери[1]. 

Для реалізації додатку, з використанням служби StreetView необхідно 

ініціалізувати фрагмент StreetViewPanoramaFragment у XML-файлі(рис. 1). 

 

 Рисунок 1 – Ініціалізація фрагмента StreetViewPanoramaFragmen у 

файлі розмітки  

 

Також для  використання Google Maps Street View потрібно реалізувати 

інтерфейс OnStreetViewPanoramaReadyCallback[3], що містить абстрактний 

метод onStreetViewPanoramaReady(StreetViewPanorama panorama). У якості 

параметра panorama може бути об’єкт типу StreetViewPanoramaFragment або 

StreetViewPanoramaView. 
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У методі onStreetViewPanoramaReady (StreetViewPanorama)  можна 

встановити наступні властивості для об’єкту StreetViewPanaroma: 

 setPosition – передається значення координат об’єкту. За 

бажанням є можливість передати константу StreetViewSource.OUTDOOR 

для перегляду зовнішнього вигляду місця розташування замість 

внутрішнього виду. 

 setStreetNamesEnabled (boolean) - увімкнення цього пункту 

покаже назву вулиці (якщо вона існує) на панорамному зображенні. 

 setPanningGesturesEnabled () і setZoomGesturesEnabled () 

дозволяють змінювати кути камери та збільшувати їх відповідно до  

зображення вулиць. 

 positionViewPanorama.getLocation () – передає поточне 

розташування користувача. Повертає примірник StreetViewPanoramaLoca-

tion. 

Приклад реалізації методу onStreetViewPanoramaReady (StreetViewPanora-

ma) представлено нижче (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Реалізація методу onStreetViewPanoramaReady 
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У результаті роботи було проведено огляд основних методів та класів для 

роботи з елементами служби Google Maps Street View , наведені приклади 

реалізації основних методів служби на мові програмування Java. 

Література : 

1. https://developers.google.com/streetview/android?hl=en 

2. https://developers.google.com/android/reference/com/google/android/gms/m

aps/OnStreetViewPanoramaReadyCallback 

____________________________________________________________________ 

УДК 004:37.091.3     Інформаційні технології 

 

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Демченко К. А.,  

студентка 1 курсу спеціальності  «Право»  

Коледжу МНУ ім. В. О. Сухомлинського 

м. Миколаїв, Україна. 

Сучасний етап розвитку інформаційної цивілізації вимагає перебудови 

системи використання новітніх досягнень інформаційних технологій (ІТ) 

починаючи з середньої школи і закінчуючи у вишах, як це передбачено законом 

України [1, ст.181].  Реформа системи освіти передбачає впровадження нових 

перспективних технологій навчання, найбільш вагому частину яких становлять 

інформаційні технології. Основний напрямок удосконалення навчального 

процесу — це застосування комп'ютерних інформаційних технологій (КІТ), що 

ґрунтуються на сучасних апаратно-програмних засобах, інформаційних 

технологіях, розподіленій обробці даних у мережах, на використанні 

економіко-математичних методів і моделей, систем підтримки прийняття 

рішень і експертних систем [1, ст.181].   

Використання КІТ створює принципово нові можливості для 

удосконалення людиною чутливості сприйняття. Нині розроблено багато 

методик впровадження ІТ у навчальний процес, що використовуються у 
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поєднанні із оригінальними програмними продуктами. Водночас виникає 

багато запитань щодо впливу цих методик на здобувачів освіти (ЗдО): на форми 

навчання, якість засвоєння ними матеріалу при впровадженні КІТ, на яких 

етапах навчального процесу можна застосовувати комп'ютер у навчанні, якого 

віку ЗдО готові до таких форм навчання, як впливає дана технологія на 

фізіологічні та психологічні вікові особливості ЗдО. [2, ст.198-199]. Цій 

проблемі пильну увагу приділяють не тільки педагоги, а й психологи. Мова йде 

про зміну змісту освіти, про оволодіння інформаційною культурою, про 

особисті якості людини, її професійну компетентність. А тому КІТ навчання 

повинні сприяти всебічному і гармонійному розвитку особистості, активізації і 

підвищенню її творчих здібностей. 

Питання, що стосуються побудови діалогу користувача з комп'ютером, 

складні і різноманітні. Умови, які створюються за допомогою комп'ютера, 

повинні сприяти формуванню мислення тих, хто навчається, орієнтувати їх на 

пошук системних зв'язків і закономірностей. Комп'ютер є потужним засобом 

надання допомоги в розумінні багатьох явищ і закономірностей, проте потрібно 

пам'ятати, що він неминуче поневолює розум, який розпоряджається лише 

набором завчених фактів і навичок. [3, ст.38-40]. Тому ефективним можна 

вважати лише таке комп'ютерне навчання, при якому забезпечуються 

можливості для формування мислення ЗдО. При цьому потрібно ще 

досліджувати закономірності самого комп'ютерного мислення. Ясно тільки те, 

що «мислення, яке формується і діє за допомогою такого засобу, як комп'ютер, 

дещо відрізняється від мислення за допомогою, наприклад, звичного 

друкованого тексту» [4, ст. 16]. 

Особливе значення в житті людства в даний час відводиться Інтернет-

технологіям. Інтернет перетворився на предмет інтегративних міждисциплінар-

них досліджень фахівців у психології, соціології, теорії комунікативних 

процесів, політології, лінгвістики, педагогіки, культурології та ін. [3, ст.123]. 

Інтернет-технології розглядаються як засіб спілкування і як спосіб отримання 

інформації. Специфіка спілкування за допомогою Інтернету полягає в його 



15 
 

анонімності, можливості «програвання» різних ролей і експериментування з 

власною ідентичністю. До числа основних мотивів, які спонукають 

користувачів звертатися до Інтернету відносяться: ділові, пізнавальні, 

комунікативні, рекреаційні та ігрові, потреба відчувати себе членом якоїсь 

групи, а також мотиви співробітництва, самореалізації і самоствердження. [3, 

ст.123-127]. 

Вивчення психологічних і соціальних аспектів взаємодії людини і 

комп'ютера, а також пошук ефективних методів застосування інформаційних 

технологій набуває в даний час особливої актуальності. Застосування 

комп'ютерів у повсякденному житті має як позитивні, так і негативні сторони. 

Серед психологічних особливостей людей, що мають багаторічний контакт з 

комп'ютером, виділяють завзятість, наполегливість у досягненні цілей, 

незалежність, схильність до прийняття рішень на підставі власних критеріїв, 

зневагу до соціальних норм, схильність до творчої діяльності, перевагу процесу 

роботи над отриманням результату, а також інтровертність, заглибленість у 

власні переживання, холодність і не емоційність у спілкуванні, схильність до 

конфліктів, егоцентризм, брак відповідальності. [5, ст.81]. 

Тому зростаючі темпи застосування комп'ютерів у всіх сферах людської 

діяльності породжують нові проблеми. У вітчизняній і зарубіжній психології 

виділяють такі психологічні феномени, пов'язані з освоєнням людиною нових 

інформаційних технологій:  

 персоніфікацію, «одухотворення» комп'ютера, коли комп'ютер 

сприймається як живий організм; 

 потребу в «спілкуванні» з комп'ютером і особливості такого 

спілкування; 

 різні форми комп'ютерної тривожності; 

 вторгнення у внутрішній світ людини, що веде до виникнення у 

деяких користувачів екзистенціальної кризи, яка супроводжується 

когнітивними і емоційними порушеннями. [2, ст. 204-206]. 

ЗдО не повинен боятися нових елементів навчання і разом з тим бути 



16 
 

впевненим у позитивному і доброзичливому ставленні до себе. Така система 

організації навчально-виховного процесу повинна здійснюватися шляхом 

«підтримки, навчання спілкуванню, не спричиняючи роздратованості у 

користувачів, стимулювати їх вести діалог, навіть тоді, коли вони не завжди 

бажають включатися до нього» [5, ст.85 ]. 

Стосовно становлення і розвитку мислення ЗдО пропонується динамічна 

рівновага «раціонального мислення», яке має лінійно сфокусований і 

аналітичний характер, та «інтуїтивного мислення», що виникає у розвинутій 

свідомості. Система освіти повинна бути орієнтованою на поєднання цих видів 

мислення, що дає простір оригінальним ідеям, пронизує навчальну діяльність 

нестандартними пошуками, здогадками, сплесками в активності розумової 

діяльності. [6, ст.19-20]. 

Схильні до поглибленого навчання індивіди із задоволенням працюють з 

КІТ, користуються безліччю комп'ютерних додатків. Комп'ютер у них, 

найчастіше, сприймається не тільки як інструмент пізнання, але і як об'єкт 

вивчення. При поглибленому підході до навчання вони отримують задоволення 

від роботи з комп'ютером, у них, як правило, найнижчий рівень комп'ютерної 

тривожності. [7, ст.58]. Схильні до поверхневого навчання індивіди вважають, 

що комп'ютери збільшують навчальне навантаження, хоча й вони відзначають, 

що комп'ютерні технології економлять час. [7, ст.61]. 

Схильні до навчання протягом усього життя вважають, що комп'ютери 

дозволяють збільшити доступ до інформації. При поглибленому стилі навчання 

вважається, що комп'ютери економлять час, дозволяють працювати більш 

ефективно, розширюють доступ до інформації. ЗдО, що орієнтовані на 

досягнення, погоджуються з тим, що комп'ютери дозволяють економити час і 

працювати більш ефективно, завдяки КІТ зростає доступ до інформації, але 

вони стурбовані тим, що застосування інформаційних технологій збільшує 

обсяг навчального матеріалу. [7, ст.59-60]. 

Відповіді на питання про способи оволодіння комп'ютерною грамотністю 

також розділилися, залежно від стилів навчання. Комп'ютеризація в загальному 
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соціальному розумінні повинна зробити працю людини більш продуктивною, 

підвищити її творчий зміст, сприяти всебічному розвитку особистості 

Використання комп'ютера дає можливість вступати до конструктивного діалогу 

з користувачем й утворювати з ним єдине функціональне предметно 

орієнтоване середовище. [8, 101-106].  Таким чином, робота з комп'ютером 

повинна не тільки підвищувати інтелектуальні можливості людини, впливати 

на її пам'ять, емоції, мотиви та захоплення, але й змінювати та перебудовувати 

саму структуру її пізнавальної і творчої діяльності.  

Сучасні форми організації пізнавальної діяльності ЗдО та ефективної 

педагогічної взаємодії потребуються створення відповідних умов, котрі 

забезпечать максимально широкий доступ до потоків інформації й способів її 

обробки. А це дозволить досягти максимальної ефективності та 

систематичності використання КІТ. Ці функції може забезпечити створена у 

навчальному закладі мережа інформаційного середовища для виконання 

освітніх, розвивальних та управлінських завдань. [3, 234-236].   

Як висновок зазначимо, що темпи розвитку КІТ дуже високі в порівнянні 

з темпами зміни психології людини, необхідної для засвоєння нових 

можливостей сучасних КІТ. Це розходження в темпах розвитку можливостей 

нової комп'ютерної техніки і людської психіки і створюють психолого-

педагогічні проблеми для застосування в навчанні КІТ. А справитися з ними 

можна спільними зусиллями педагогів, психологів та шляхом використання 

інноваційних методів  освіти. 

Література: 
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2. Гершунский Б.С. Комп'ютеризація в сфері освіти: Проблеми і 
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Десятнюк Л.Б., 

викладач кафедри медичної і біологічної  

фізики та інформатики 

Ткаченко Ю.С., 
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 імені О.О. Богомольця,  

м. Київ, Україна 

Незважаючи на те, що інформаційні технології (ІТ) мають значення для 

дослідників, лікарів та політиків, існує певна невизначеність і ведуться дебати 

про те, що ми знаємо і не знаємо. Огляд літератури показує, що дослідження, 

які вивчають зв’язок між інформаційними технологіями та організаційною 

діяльністю, розходяться в тому, як вони конкретизують ключові конструкції та 

їх взаємозв’язки. Наш аналіз надає план для подальших досліджень і сприяє 
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накопиченню знань та створенню інформації щодо впливу інформаційних 

технологій на покращення постановки методу лікування у медицині [1]. 

  Штучний інтелект (ШІ) в медицині сприяє покращенню 

діагностики та лікуванню пацієнтів. Приходячи на прийом та консультацію до 

лікаря, можна подумати, що для правильної постановки діагнозу, не варто 

«напружуватися», адже «машина сама за тебе все зробить». Проте, для лікаря 

на шляху «ідеального» плану лікування, постає чимало задач, наприклад:  

- збір даних за допомогою інтерв’ю та тестів пацієнтів;  

- обробка та аналіз результатів;  

- використання численних джерел даних для отримання точного діагнозу; 

- визначення відповідного методу лікування;  

- підготовка та введення обраного методу лікування;  

- моніторинг пацієнта;  

- післяопераційне лікування тощо.  

Аргументом для збільшення використання ШІ в медицині є те, що досить 

багато вищезгаданого можна автоматизувати – автоматизація часто означає, що 

завдання виконуються швидше. Результати дослідження, яке було проведене у 

2016 році серед медичних працівників, виявило, що лікарі витрачають набагато 

більше часу на введення даних, ніж на спілкування з пацієнтами. Доволі таки 

багато лікарів вважають, що введення даних та адміністративні завдання 

скорочують час лікаря-пацієнта. Мета полягає в балансі між ефективним 

використанням технології ШІ людськими силами.  

У медицині вже давно експлуатується велика кількість технологій та 

автоматизацій: медичні записи оцифровуються; прийом пацієнтів може 

проводитися в режимі онлайн; пацієнти можуть зареєструватися у лікарні на 

прийом, використовуючи комп’ютер або телефон. Що ж, пропонуємо Вам 

розглянути приклади використання ШІ у медицині.  

По-перше, системи підтримки прийняття рішень – при наданні набору 

симптомів. Не будемо приховувати того, що кожен пацієнт перед тим, як 

прийти та отримати кваліфіковану допомогу у лікаря, «гуглить» симптоми або 
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майбутні процедури. Ідеальна для цього та розроблена серія програмних 

продуктів xPlain Education Products, яка складається з xPlain та xPlain TV. За 

допомогою цих програм можна «легко» пояснити пацієнтам та 

продемонструвати процедури, які їм будуть надані [7].  

По-друге, лабораторні інформаційні системи. Програма Germwatcher 

призначена для виявлення, відстеження та дослідження інфекцій у 

госпіталізованих пацієнтів. Також, потрібно закцентувати увагу на 

робототехнічних хірургічних системах. Роботизована хірургічна система da 

Vinci, з робототехнічними руками, точним рухом і намагніченим зором, 

дозволяє лікарям проводити точні операції, які неможливі за допомогою 

повністю ручного підходу. Проте, контроль за ходом операції здійснює не 

машина, а хірург [5]. 

Система PEIRS допомагає більш детально розібрати основні біохімічні 

патології на різних етапах. У систему вже влаштований пристрій, за допомогою 

якого лікар може легко «під себе» змінити певні функції без участі інженера. 

Щодня система видає близько 100 000 даних ступеня насиченості артеріальної 

крові чи коментарі до біохімічного аналізу сечі тощо [6]. 

Система SETH дозволяє виявити ступінь токсичності того чи іншого 

лікарського препарату. Аналіз проводиться на основі даних про кожен клас 

токсичності лікарської речовини, клінічні симптоми та терапевтичні дози [3]. 

Зниження людської помилки – це онлайн-додаток Babylon, за рахунок 

якого пацієнти у Великобританії можуть записатися на прийом та здачу 

аналізів, а також проконсультуватися з лікарем в Інтернеті, перевірити 

наявність симптомів та отримати консультацію.  

В Україні теж існують свої електронні бази, які дозволяють кожному 

пацієнту записатися на прийом лікаря [4]. Одна із таких систем – це сайт 

Helsi.me [2]. Цей сайт також дозволяє попередньо заповнити декларацію. 

Недоліком усіх електронних систем в Україні є те, що не всі лікарні та 

поліклініки у кожному місті оснащені такою базою даних. 
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Потенціал використання ШІ в медицині полягає не тільки у скороченні 

ручних завдань, звільненні часу лікаря та підвищенні ефективності, він також 

допомагає науці перейти до більш «точної медицини». Штучний вузький 

інтелект, швидше за все, допоможе охороні здоров’я перейти від традиційних 

медичних рішень до цільових методів лікування та персоналізованої терапії. 

Протягом багатьох років, за необхідністю, загальна практика в медицині 

полягала в зборі даних та узагальненнях. Лікування часто ґрунтується на 

«потребах статистичної середньої людини». На сучасному етапі розвитку 

інформаційних технологій, коли маси даних можуть бути зібрані та 

проаналізовані дуже швидко, персоналізація лікування, що базується на 

конкретних знаннях, стає більш реальною. Також сподіваємося на те, що в 

Україні системи ШІ будуть набирати більшої популярності серед населення. 

Постає питання: невже роль лікаря у сучасній медицині перестане 

набувати сенсу? Ми вважаємо, що скоріше за все, роль лікаря зміниться. У той 

час як використання ШI самостійно може підвищити ефективність, сполучення 

зі ШI також покращує продуктивність людини. Ця гібридна модель людей і 

машин, що працюють разом, є масштабною парадигмою автоматизації для 

медицини, яка створює нові завдання і ролі для основних медичних, 

технологічних фахівців.  
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Система розпізнавання голосу - це потужний спосіб зробити навігаційний 

процес ще більш зручним.  

Існує широкий діапазон ситуацій, коли користувачі не можуть натискати 

кнопки в програмі. Наприклад, якщо користувачі керують автомобілем або 

готують їжу, або якщо їхні пристрої знаходяться поза межами досяжності, 

інтелектуальні можливості системи розпізнавання голосу значно підвищують 

доступність додатків, дозволяючи користувачам звільняти свої руки. 

В ході виконання роботи, було спроектовано додаток, який демонструє 

використання функцій розпізнавання мови. 

Метою додатку є реалізація переведення мови в текст (англ. Speech to 

text, STT). Для реалізації цієї мети сформульовані наступні задачі: 

 Сформувати запит для розпізнавання мови; 

 Перевірити доступність додатка для розпізнавання мови; 

 Якщо додаток розпізнавання мови є, потім викликати для нього 

https://manormedicalgroup.com/innovatsii/robot-da-vinchi-chto-eto/
https://manormedicalgroup.com/innovatsii/robot-da-vinchi-chto-eto/
https://www.sciencedirect.com/journal/artificial-intelligence-in-medicine
https://www.mendeley.com/careers/article/artificial-intelligence-in-medicine/
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екземпляр класу Intent і отримати результати; 

 Якщо додаток розпізнавання мови недоступно, тоді потрібно 

відобразити повідомлення про те, що ця функція недоступна на цьому пристрої. 

Класи, які потрібні для розпізнаванні голосу:  

SpeechRecognizer і RecognizerIntent.  

По-перше, перевіряється, чи підтримує пристрій функцію STT, 

використовуючи SpeechRecognizer.isRecognitionAvailable (). Якщо це так, то 

викликається метод createSpeechRecognizer (). 

Потрібно дозволити в файлі AndroidManifest.xml: 

<uses-permission android:name= ―android.permission.INTERNET‖ />  

<uses-permission android:name= ―android.permission.RECORD_AUDIO‖ /> 

Далі, необхідно створити екземпляр класу Intent, та в конструктор 

передати android.speech.RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH – 

intent, для визначення запиту. Ця активність перетворює мову в текст і надсилає 

списки результатів нашої активності.  

Коли викликається намір android.speech.RecognizerIntent, потрібно 

використовувати startListening(), оскільки необхідно прослуховувати текст 

результату.  

RecognizerIntent перетворить вхідний текст у текст і поверне результат як 

ArrayList з ключем RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS. 

Android робить speech API простим і досить потужним, щоб 

використовувати його для всіх, хто зацікавлений в додаванні функції 

розпізнавання голосу в свої додатки. 

В ході виконання роботи, зроблено короткий опис того, як налаштувати 

систему розпізнавання мови, підтримує пристрій цю систему чи ні, і як 

забезпечити багатомовну підтримку. Оскільки технологія Speech-to-Text (STT) 

користується популярністю в багатьох практичних додатках, починаючи від 

вдосконалення особистої продуктивності до керування складними роботами, 

вона, безумовно, стане все більш і більш поширеною в програмному та 

апаратному забезпеченні щодня. 
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Управлінська діяльність органів державної влади супроводжується 

виданням організаційно-розпорядчої документації. При цьому в документах 

необхідно закріпити інформацію так, щоб вона надійно збереглася протягом 

певного часу. Нині існує тенденція щодо ускладнення функції управління та 

розширення кола покладених на неї завдань, тому це і тягне за собою зміну 

вимог до якості документу. 

Разом з тим відбувається активне впровадження інформаційних 

технологій як засобів автоматизації процесів, що мають безпосередньо зв’язок з 

документованою інформацією. Окрім того, на законодавчому рівні з’явилися 

нові юридичні об’єкти — електронний документ та електронний цифровий 

підпис, що й зумовлює виникнення нових форм відносин, що становлять 

електронний документообіг.  

На порядок денний в Україні постало питання щодо інтенсивного 

впровадження і розвитку електронного документообігу в усіх сферах 

суспільного життя, що й обумовлює актуальність даної теми дослідження. 

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про електронні документи та електронний 
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документообіг» електронний документообіг (обіг електронних документів) — 

це сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, 

одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів 

(далі — ЕД) [1].  

Говорячи про важливість інституту електронного документообігу, слід 

охарактеризувати таку систему, як M.E.Doc. Програма «M.E.Doc» відома в 

Україні не перший рік. Кожен модуль цієї системи документообігу має свою 

особливу функцію і широко використовується підприємцями незалежно від їх 

сфери діяльності. Система електронного документообігу M.E.Doc допомагає в 

роботі з документами різних типів і призначення: звітами, податковими 

накладними, актами, рахунками тощо [3, c.84]. Будь-який документ, створений 

в цій системі і підписаний електронним цифровим підписом, є електронним 

оригіналом паперового документа згідно з чинного законодавства. Навряд чи 

можна не згодитися з думкою, що головна мета впровадження системи M.E.Doc 

полягає в оптимізації бізнес-процесів і систематизації руху документів. 

Безумовно, впровадження електронного документообігу на підприємстві 

пов’язане з досить високими первинними витратами і необхідністю ретельної 

роботи з навчання користувачів і прищеплювання їм навиків роботи з нею. 

Проте вигоди від її застосування очевидні.  

Досліджуючи важливість системи M.E.Doc варто охарактеризувати 

переваги, які має цей механізм. Серед них наступні: 

 закріплення на законодавчому рівні оригінальності документа; 

 контроль процесу обміну електронними документами, який 

передбачений протягом всіх етапів; 

 гарантована доставка електронних документів адресату і відповідь на 

них; 

 значна економія коштів (папір, картриджі для принтера, поштові марки 

та конверти, послуги кур'єра, простір для архіву); 

 підвищення ефективності бізнес-процесів за рахунок скорочення часу на 

обмін документами; 
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 автоматичний розрахунок( програма переносить дані з попередніх 

періодів, автоматично розраховує поля та заповнює декларацію на основі 

додатків); 

 простота і зручність у використанні; 

 охоплює всі форми звітності (програмний комплекс містить повний 

комплект бланків звітності встановленого зразка в усі державні контролюючі 

установи); 

 автоматичне оновлення(згідно зі змінами у законодавстві здійснюється 

автоматичне оновлення звітних форм, що дозволяє завжди мати під рукою 

актуальний чинному законодавству бланк); 

 надійність, підтверджена практикою обміну електронними документами 

провідними компаніями світу; 

 поліпшення іміджу компанії завдяки соціальній та екологічній 

відповідальності [2, c.582]. 

І це далеко не весь перелік переваг від впровадження цієї системи. 

Надійність електронних документів системи «M.E.Doc» підтверджена 

експертизою Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації 

(ДССЗЗІ). Програма надійно захищає дані від несанкціонованого втручання, а 

значить захищає установу в цілому.  

Отже, можна зробити висновок, що попри труднощі система 

міжвідомчого електронного документообігу «M.E.Doc» в Україні працює і має 

перші позитивні результати. Метою створення системи електронного 

документообігу є автоматизація та оптимізація окремих етапів та процесів 

діловодства і документообігу із застосуванням електронного цифрового 

підпису у відповідності з сучасними вимогами законодавства. 
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Метод бінаризації перетворює зображення у градаціях сірого кольору 

(256 рівнів сірого) в двокольорове, чорно-біле зображення (0 або 1). Бінаризація 

зображення допомагає радикально зменшити кількість інформації з якою 

доводиться працювати. Це спрощує подальшу роботу з зображенням. Вибір 

найбільш оптимального алгоритму бінаризації є надзвичайно важливим, бо 

різні алгоритми дають різні результати на різних наборах даних. Непідхожий 

алгоритм може залишати надто багато непотрібної інформації, призвести до 

втрати важливої інформації, або ж спотворити її. 

Для бінаризації кольорового (в адитивній колірній моделі RGB) 

зображення його потрібно перетворити у відтінки сірого кольору за формулою, 

визначеною сектором стандартизації телекомунікації міжнародного союзу 

телекомунікацій [1]: 

     (   (       (                       ))    ) 

де R, G і B – значення інтенсивності відповідно червоної, зеленої та синьої складо-

вих кольору в колірній моделі RGB, а Y – інтенсивність сірого кольору (0-255). 

Алгоритми бінаризації поділяються на дві категорії: 

а) глобальної бінаризації; 
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б) локальної бінаризації. 

Для бінаризації зображення знаходиться поріг бінаризації, за допомогою 

якого відбувається поділ на чорне і біле. Методи глобальної бінаризації 

використовують єдине, незмінне порогове значення для всього зображення, на 

відміну від методів локальної бінаризації, де це значення вираховується окремо 

для кожного пікселя, або області зображення. 

Методи глобальної бінаризації 

Метод фіксованого порогового значення. [2] Це найпростіший метод 

перетворення зображення. Алгоритм полягає у тому що для кожної точки 

зображення значення інтенсивності у ньому порівнюється з деякою фіксованою 

підібраною константою: 

 (   )  {
   (   )   

   (   )   
 

де m, n – координати точки зображення, f – інтенсивність сірого кольору, 

G – нове, двійкове значення точки зображення, T – глобальне порогове 

значення. Цей підхід є найпростішим, але його суттєвим недоліком є 

обмеженість, оскільки не гарантується, що підібране порогове значення для 

одного зображення пасуватиме іншому. Та для однорідних даних такий підхід 

може бути доволі ефективним. 

Метод Оцу. [3] Це найпоширеніший метод глобальної бінаризації. 

Алгоритм розділяє пікселі на точки переднього плану і тла, розраховуючи таке 

порогове значення, щоб їх внутрішньокласова дисперсія була мінімальною. 

Внутрішньокласова дисперсія визначається як зважена сума дисперсій двох 

класів: 

  
 ( )    ( )  

 ( )    ( )  
 ( ) 

де    і    – ймовірності двох класів, розділених порогом t,   
  і   

  – дисперсії 

цих класів. Ймовірності класів      обраховуються з групованого 

статистичного ряду інтенсивності пікселів зображення: 
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  ( )  ∑ ( )

   

   

   ( )  ∑ ( )

   

   

 

де p(i) – значення групованого статистичного ряду інтенсивності сірого кольору 

для точок зображення. Варто зазначити, що тут 255 – максимально можливе 

значення для восьми бітної інтенсивності сірого кольору. Нобуюкі Оцу показав, 

що мінімізація дисперсії всередині класу еквівалентна максимізації дисперсії 

між класами: 

  
 ( )       

 ( )    ( )(  ( )    )
    ( )(  ( )    )

 

   ( )  ( ),  ( )    ( )-
  

де        – середні арифметичні класів: 

  ( )  
∑   ( )   
   

  ( )
   ( )  

∑   ( )   
   

  ( )
   ( )  ∑  ( )

   

   

 

Загалом алгоритм можна описати наступним чином: 

а) обчислення статистичного ряду та ймовірностей інтенсивності точок 

зображення; 

б) встановити початкові   ( ) і   ( )  

в) для усіх можливих значень порогу t=1,..,255: 

1. Оновити   ( ) і   ( ); 

2. Обчислити   
 ( ). 

г) вибрати порогове значення t, що відповідає максимальному значенню 

  
 ( ). 

Перевагами методу Оцу є простота, швидкість, та автоматична адаптація 

до даних різного роду, завдяки обчисленню оптимального порогу бінаризації. 

Метод Кілтера та Іллінгворта. [4] Цей метод використовує поєднання 

нормальних розподілів для визначення порогу бінаризації, який поділяє 

зображення на передній план та тло. Ці дві складові моделюються нормальним 

розподілом   ( ) і   ( ), а     ( ) –суміш цих двох розподілів: 

    ( )     ( )  (   )  ( ) 

де   – визначається частками тла, та переднього плану. 
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Методи локальної бінаризації 

В методах локальної бінаризації [5] зображення поділяється на області 

розміром    , та для кожного такого регіону обчислюється порогове 

значення бінаризації. Такий підхід дає кращий результат, у порівнянні з 

глобальною бінаризацією, в умовах затінення, розмиття, низької роздільної 

здатності і нерівномірного освітлення. Для обчислення порогового значення 

використовуються методи Ніблека, Соувола та інші. 

Метод Ніблека. [6] В методі Ніблека порогове значення залежить від 

середнього значення інтенсивності пікселів локальної області та 

середньоквадратичного відхилення від середнього значення інтенсивності 

пікселів локальної області. То ж порогове значення необхідно обчислювати 

окремо для кожної точки зображення: 

            √
 

 
∑(    )

  

де   – середнє значення інтенсивності пікселів локальної області зображення, 

  – кількість пікселів локальної області, а значення   – параметр в діапазоні [0, 

1], що визначає яку саме частину границі об’єкту необхідно взяти в якості 

об’єкту (в роботі автора –    ). 

Метод Ніблека дозволяє доволі швидко бінаризувати зображення на яких 

практично відсутні ділянки з різною яскравістю та шумом. 

Метод Соувола. [7] Цей метод є модифікацією методу Ніблека та дає 

кращі результати при змінному освітленні на зображеннях документів та легкій 

текстурованості. Порогове значення обчислюється наступним чином: 

          (   (  
 

 
)) 

де   – середнє значення інтенсивності пікселів локальної області зображення,   

– дисперсія (середньоквадратичне відхилення) локальної області,   – 

максимальне відхилення (128 для восьми бітної інтенсивності сірого кольору) а 

значення   є параметром в діапазоні [0.2, 0.5] (зазвичай 0.5). 
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Цей метод чудово справляється з шумом, та все ж працює недостатньо 

добре якщо контраст між переднім планом і фоном є досить низьким. 

Метод Вольфа. [8] Цей метод був винайдений для виправлення недоліків 

методу Соувола. Запропонований алгоритм нормує контраст і середнє значення 

інтенсивності зображення: 

      (   )      
 

 
(   ) 

де   – середнє значення інтенсивності пікселів локальної області зображення,   

– дисперсія (середньоквадратичне відхилення) локальної області,   – фіксоване 

значення що дорівнює 0.5,   – мінімальне значення інтенсивності сірого серед 

усього зображення,   – максимальне середньоквадратичне відхилення серед 

усіх локальних областей (вікон). 

Метод Вольфа виправляє проблему методу Соувола, але його результати 

погіршуються при різкій зміні значень інтенсивності фону, або ж наявності 

тонких деталей на зображенні. Причина криється в параметрах   та  , які 

розраховуються з усього зображення. То ж навіть невеличкі шуми зображення 

можуть впливати на ці параметри. 

Метод NICK. [9] Метод є модифікованою версією методу Ніблека, та 

вирішує проблеми з шумом, що виникають у методі Ніблека, та проблеми з 

низькою контрастністю, що виникають у методі Соувола. Порогове значення 

обчислюється наступним чином: 

         √
∑      

 
 

де   – середнє значення інтенсивності пікселів локальної області зображення, 

  – параметр зі значенням в діапазоні [-0.2, -0.1],    – значення інтенсивності 

сірого кольору пікселя,   – загальна кількість пікселів зображення. Коли 

параметр   близький до 0.2 – бінаризоване зображення виходить очищеним від 

шумів, але це може пошкодити деякі важливі деталі зображення. При       

навпаки – усі деталі зберігаються, та може бути присутнім надлишковий шум. 

Цей метод чудово вирішує проблеми з шумом, та все ж коли 



32 
 

контрастність надто низька, або деталі зображення надто тонкі (тонкий шрифт) 

є не надто продуктивним. 

Метод Бернсена. [10] Порогове значення у цьому методі обчислюється 

прямо з інтенсивності пікселів області зображення: 

         
          

 
 

де       і        - найвище та найнижче значення інтенсивності сірого 

кольору у області зображення. 

В даному методі є суттєвий недолік: при обробці однорідних областей 

формуються хибні чорні плями, однак їх можна прибрати за допомогою 

додаткової обробки. Суттєвою ж перевагою методу є його швидкість. 

Висновок 

Бінаризація є важливим етапом обробки зображень для їх подальшого 

аналізу. Загалом, пропонується велика кількість методів бінаризації для 

вирішення різних типів проблем бінаризації. Глобальні методи визначення 

порогу не забезпечують задовільного результату бінаризації для зображень, 

поганої якості, включаючи тіні, нерівномірне освітлення, низький контраст і 

різного роду шум тощо. Проте, більш просунуті методи локальної бінаризації 

або страждають від поганої сегментації або потребують встановлення параметрів 

вручну (розмір вікна, коефіцієнт  ). Універсального методу не існує, то ж для 

конкретного завдання краще поекспериментувати та знайти належний метод. 
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Етапи проектування: 

1) вивчення структури організації; 

2) вивчення потоків даних і додатків, для яких буде застосовуватися 

мережу; 
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3) вивчення особливостей приміщення і розташування користувачів; 

4) розвідка в радіо ефірі; 

5) планування мережі та моделювання покриття; 

6) вибір обладнання; 

7) виконання монтажних робіт; 

8) налаштування обладнання; 

9) розміщення Wi-Fi обладнання за підсумками радіорозвідки для 

повноцінного покриття всіх приміщень. 

Також при плануванні мережі треба враховувати такі речі: 

Масштабованість ЛОС. Масшатабіруемость є необхідною властивістю, 

яке необхідно передбачити при проектуванні ЛОС. На початковому етапі 

організації ЛОС повинна відповідати необхідним цілям і задачам. Але потрібно 

враховувати можливість розширення ЛОС, щоб в подальшому можна було 

підключати додаткове обладнання [1]. 

Гнучкість.Наявність гнучкості необхідно для швидкого реагування ЛОС 

на мінливі вимоги. ЛОС повинна нормально адаптуватися для різних типів 

мережевих кабелів. У поняття гнучкості також входить підтримка різних 

технологій від Ethernet, Fast Ethernet і до Gigabit Ethernet. 

Відмовостійкість. Відмовостійкість - дуже важлива властивість, яке 

важливо передбачити при проектуванні. Питання відмовостійкості вирішується 

за допомогою резервних ліній, які будуть задіяні в разі виходи з ладу основних 

мереж. Існує варіант підключення сервера до концентраторів, забезпеченим 

запасними шляхами. При збої одного концентратора завжди можна швидко 

перейти на інший в автоматичному режимі, не перериваючи сеансу зв'язку. 

Надійність ЛОС. Необхідно шукати оптимальні варіанти довготривалого 

використання локальної обчислювальної мережі. Вимушені простої обходяться 

дорого, тому необхідно використовувати спеціальні прилади та інструменти, що 

підвищують надійність ЛОС. 

Захищеність ЛОС. Гарантією надійної і ефективної роботи фірми і 

збереження даних є захищеність локальних обчислювальних мереж. Грамотно 
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спроектовані локальні обчислювальні мережі повинні забезпечувати захист від 

несанкціонованого доступу через телефонну лінію або інтернет. Простий 

пароль не забезпечує надійного захисту, тому для забезпечення більш 

ефективного захисту рівень концентратора, комутатора, маршрутизатора і 

сервера віддаленого доступу. Використання подібних методів для захисту ЛОС 

забезпечує можливість повного контролю над поточними процесами і гарантує 

збереження найважливіших даних організації [2]. 

Керованість ЛОС. Можливості потужних засобів моніторингу локальної 

обчислювальної мережі використовуються для оперативної діагностики і 

усунення перешкод і несправностей, щоб виключити можливі простої, згадані 

вище. Є багато продуктів, що застосовуються для збору параметрів про стан 

ЛОС і її параметрах. Web-інтерфейс забезпечує можливість управління сім'ю 

практично в будь-якому місці за допомогою віддаленого доступу. 

Література: 

1.Беспроводные сети Wi-Fi. – М.: Интернет-университет информа-

ционных технологий, Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 216 c. 

2. Ватаманюк, А. И. Беспроводная сеть своими руками / А.И. Ватаманюк. 

– М.: Книга по Требованию, 2011. – 194 c. 
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Рекомендаційні системи — один з найбільш популярних додатків 

інтелектуального аналізу даних і машинного навчання в сфері інтернет-бізнесу. 

В сучасних умовах нагромадження даних рекомендаційні системи є незамінним 

механізмом пошуку контенту. Для побудови такої системи необхідний добре 

обгрунтований  математичний апарат. У даній розглядається побудова 
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рекомендаційної системи вибору відео контенту на основі автоенкодерів. 

Перевагами такого підходу відносно інших є менша схильність до 

переналагодження та можливість нелінійного представлення. 

Постановка задачі 

Задача полягає у побудові математичної моделі, що дозволить заповнити 

пусті місця у матриці вподобань користувачів системи при меншому обсязі 

пам’яті, що використовується  і збільшенні точності оцінки відносно інших 

відомих підходів. 

Опис алгоритму 

У колаборативній фільтрації(КФ) орієнтованій на користувачів, ми маємо 

m користувачів системи, n предметів для оцінки, і частково заповнену матрицю 

(       )     користувачів і їхніх оцінок. Кожен користувач      

*   + може бути представлений як частково заповнений вектор  ( )  

(       )    
  аналогічно кожен предмет      *   + може бути 

представлений як частково заповнений вектор  ( )  (       )    
 . Нашою 

ціллю в цій роботі буде побудувати предметно-орієнтований автоенкодер який 

може взяти за вхідні дані вектор  ( ) і заповнити всі пропущені місця в ньому(і 

подати його на вихід). Формально, маємо множину S, векторів у R
d
 і деяке 

    : 

   ∑      (   )   
 

       ( ) , де  (   ) представлення входу     , 

 (   )   (   (    )   ) 

Для активації функцій  ( )  ( ). Тут   *       +, для перетворення 

             та змі ення            Це описання відповідає авто-

асоціативній нейронній мережі з єдиним k-розмірним, прихованим шаром. 

Параметри   навчаються шляхом зворотнього поширення. Предметно 

орієнтована АР модель, що показана на рисунку 1, застосовує автоенкодер з 

рівняння 1, до набору векторів * ( )+   
 , з двома важливими змінами:  

- по-перше, ми враховуємо той факт, що кожен  ( ) частково 

спостерігається лише шляхом оновлення під час зворотного 
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розповсюдження тих ваг, які пов'язані з спостережуваними входами, як це 

є загальним в матричній факторизації[1, c.42] і підходах ОМБ.  

- по-друге, регулюємо засвоєні параметри таким чином, щоб не 

допустити перенавчання спостережуваних оцінок. 

Формально, цільова функція для предметно орієнтованої АР моделі є(з 

регулятором сили    ) : 

   ∑      (    )   
  

 

 
.|   |

 

 
 |   |

 

 
/    ( )

 

   

 

Де       
  означає що ми розглядаємо лише заповнені оцінки користувачів. 

Користувацько-орієнтований підхід моделі отриманий шляхом роботи з   

* ( )+   
 . В загальному, предметно-орієнтована модель вимагає оцінки     

    параметрів. Дано вивчені параметри  ̂, прогнозований рейтинг буде 

вираховуватись за формулою: 

   ̂  ( ( 
   ̂)  

АР відрізняється від існуючих підходів КФ[2, c.58]. У порівнянні з 

моделлю КФ на основі ОМБ(обмеження машини Больцмана) існує декілька 

відмінностей. По-перше, ОМБ-КФ пропонує генеративну, імовірнісну модель, 

засновану на обмежених машинах Больцмана, тоді як АР є дискримінуючою 

моделлю на основі автокодерів. По-друге, ОМБ-КФ оцінює параметри шляхом 

максимізації ймовірності журналу, а АР безпосередньо мінімізує 

середньоквадратичну похибку, що є класичним показником у завданні прогнозу 

оцінок. По-третє, навчання ОМБ-КФ вимагає використання контрастної 

дивергенції, тоді як навчання АР вимагає порівняно швидшого зворотного 

поширення на основі градієнта. Нарешті, ОМБ-КФ застосовується лише для 

дискретних оцінок і оцінює окремий набір параметрів для кожного 

рейтингового значення. Для r можливі рейтинги, це означає nkr або (mkr) 

параметри для користувача (елемента) на основі ОМБ-КФ. АР агностична для r, 

отже, вимагає менше параметрів. Менше параметрів дозволяє АР мати менший 

обсяг пам'яті і що робить цю модель менш схильною до переналагодження. 
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Порівняно з підходами матричної факторизації (МФ), які вбудовують як 

користувачів, так і елементи в спільний прихований простір, модель АР, 

заснована на елементах, вбудовує елементи лише в приховану область. Також, в 

той час як МФ вивчає лінійне приховане представлення, АР може вивчити 

нелінійне приховане представлення через функцію активації g (·). 

Література: 

[1] Y. Koren, R. Bell, and C. Volinsky. Matrix factorization techniques for 

recommender systems. Computer, 42, 2009. 

[2] B. Sarwar, G. Karypis, J. Konstan, and J. Riedl. Item-based collaborative 

filtering recommendation algorithms. In WWW, 2001. 
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Вступ 

Друге десятиріччя XXI сторіччя стало для світу часом нових 

випробувань. Світом котиться нова фаза інформаційної війни. Її 

безпрецедентна всеосяжність зумовлена доступом більшості людей планети до 

мережі Інтернет. Основною мішенню інформаційної війни за умови відсутності 

активних операцій із залученням військ є цивільні люди. Отже, основною 

метою державних установ в умовах інформаційної війни є захист цивільного 

населення від впливу небажаних іноземних мовників. 

Тому задача оперативного виявлення інформаційних атак та оповіщення 

про них працівників державних структур є актуальною. Ґрунтом для вдалої 
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інформаційної атаки є конфлікти та розбіжності інтересів народу і влади або 

розбіжності в поглядах певних груп людей. Метою нападника є збільшення 

напруженості між цими групами внаслідок активного відстоювання своїх 

позицій в обговоренні предмету розбіжності. 

Одним з методів визначення рівня напруженості є дослідження реакцій 

людей на новини, публікації в соціальних мережах та на новинних сайтах. 

Зазвичай люди висвітлюють свій погляд через коментування події або через 

вибір вмонтованих в систему емодзі. 

У розробленій системі пропонується унікальна методика дослідження 

рівня напруженості в суспільстві, яка складається з трьох блоків: двох функціо-

нальних і одного результуючого. Ідея розробленої системи полягає в тому, щоб 

дослідити реакцію людей на новину на основі коментарів і масштабувати цю 

реакцію на всіх людей, які могли цю новину почути і сприйняти. 

Постановка задачі 

Задача полягає у створенні математичної моделі системи оперативного 

визначення рівня напруженості в суспільстві, методологія проектування якої 

базується на дослідженні, проведеному у статті [1, с. 442-446]. 

Математична модель 

Схематичне представлення трьох блоків системи оперативного 

визначення рівня напруженості в суспільстві наведене на рисунку 1. 

Висновки про рівень напруженості в суспільстві робляться на основі 

коментарів людей до новин на новинних сайтах та в соціальних мережах. 

Перший блок системи призначений для відслідковування частоти та 

динаміки перегляду певної новини на новинному сайті чи в соціальній мережі. 

Кожній новині ставиться у відповідність один динамічний вектор, компоненти 

якого показують приріст кількості переглядів статті за інтервал часу    

(орієнтовно 2–10 хвилин) : 

   ̅  (             )   
   (1) 

де            ;        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅;      – поточна кількість переглядів;     . 
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Рисунок 1 – Схематичне представлення системи оперативного визначення 

рівня напруженості в суспільстві 

 

На початковому етапі дослідження вектор   ̅ може бути використаний 

для статистичного аналізу популярності новини, для побудови графіку 

переглядів новини, для дослідження екстремумів тощо. 

Другий блок системи призначений для виділення фіксованої кількості 

ключових слів з тексту коментарів до новин та оцінки емоційності цих 

коментарів. Важливим елементом цього блоку є словник. Він формується 

послідовністю впорядкованих пар (     )  ( 
    );        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ;   – поточна 

кількість слів у словнику;     
  – вектори слів у кодуванні UTF-16 у 

десятковій формі (наприклад, слово «тім’я» буде представлене у вигляді 

,                      -);     
  – представлення цих слів з урахуванням 

контексту, що мають фіксовану довжину. Заповнення словника відбувається за 

допомогою різновиду методу word2vec – CBOW [2]. 

Під час класифікації з кожного коментаря виділяється певна фіксована 

кількість ключових слів (близько 3–7). Ці   ключових слів   ̃   ̃    ; 

       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ потрапляють до словника. У словнику кожному слову ставиться у 

відповідність числовий вектор   ̃   
 ;        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. Отже, кожен коментар, що 

надходить до словника, представляється у вигляді вектора 
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 ̃  (             );   – порядковий номер коментаря, що досліджується. 

На виході зі словника отримується вектор  ̃  (             ). 

Цей вектор подається на вхід класифікатора, що оцінює ступінь його 

емоційності. У ролі класифікатора в подібних задачах зазвичай використовують 

метод штучних нейронних мереж [3, с. 2359-2364], метод опорних векторів або 

наївний баєсівський класифікатор [4, с. 333-346]. Сам класифікатор можна 

представити у вигляді функції         такої що: 

  ( ̃)      (2) 

де      – оцінка k-го коментаря;    ,   -; 0 – позитивний відгук, 1 – 

нейтральний відгук, 2 – негативний відгук. 

Відомо, що коментарі можуть мати різні рівні вкладеності. Наприклад, 

коментарі рівня 0 – це відгуки на новину, висловлення читачами думки 

стосовно описаної події. Коментарі рівня 1 – це коментарі до коментарів 

попереднього рівня тощо. Очевидно, що оцінки коментарів вищих рівнів 

повинні мати більший вплив на загальну оцінку рівня напруженості, ніж оцінки 

коментарів нижчих рівнів. Тому будемо вважати, що з кожним наступним 

рівнем вкладеності оцінка коментаря зменшується вдвічі. Середня оцінка 

сприйняття новини підраховується за формулою зваженого середнього: 

  ̅  
∑

  

   

∑
 

   

  (3) 

де   – рівень вкладеності коментаря. 

До результуючого блоку потрапляють такі дані:  

  ̅ – середня оцінка сприйняття читачами новини; 

   – кількість досліджених коментарів; 

   ̅ – вектор приросту кількості переглядів новин; 

   – регіональний коефіцієнт (за потреби). 

Регіональний коефіцієнт регулює загальну оцінку сприйняття новини у 

тому випадку, якщо досліджуване ЗМІ поширює інформацію лише у певному 

локальному регіоні. 
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За кількістю досліджених коментарів   можна динамічно визначати 

швидкість коментування  , поділивши цю кількість на загальний час 

дослідження, наприклад, у хвилинах. Отже, швидкість коментування буде 

вимірюватись у коментарях за хвилину. Дослідження графіків швидкості 

коментування дозволять спрогнозувати рівень активності людей, визначити 

тенденції до його зростання або спаду. 

Для збільшення впливу середньої оцінки сприйняття новини у тому разі, 

якщо вона тяжіє до негативної (більша за 1), та зменшення її впливу, якщо вона 

тяжіє до позитивної (менша за 1), можна застосувати трансформовану 

раціональну сигмоїдну функцію: 

   
 (   )

       
   (4) 

на області значень [0, 2]. Отже,   ,   -  ,   -. 

Висновки 

У статті було запропоновано математичну модель системи оперативного 

визначення рівня напруженості в суспільстві, що базується на дослідженні 

тексту коментарів до новин. Автором надається схема та формалізований опис 

роботи компонент системи, формули для підрахунку її параметрів. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на пошук та вивчення методів 

агрегації даних в результуючому блоці, збільшення кількості досліджуваних 

параметрів та їх систематизація для врахування більшої кількості факторів. У 

процесі роботи також будуть вдосконалюватись та уточнюватись вже існуючі 

підходи. 
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