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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ЕС – експертна система 

ЗВПО  – зменшення впливу послідовних образів 

ІТ  – інформаційна технологія 

МІС – медична інформаційна система 

ПЗЛ – просторовий зір людини 

ПКЧ – просторова контрастна чутливість 

СКБД – система керування базою даних 

СКБМ – система керування базою моделей 

СППР – система підтримки прийняття рішень 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Сучасний спосіб життя у технологічному 

суспільстві призводить до погіршення життєдіяльності багатьох систем і 

органів людини. Саме тому, високий рівень досягнень у сфері новітніх 

інформаційних технологій, математичного аналізу та моделювання, 

комп’ютерної техніки та апаратного забезпечення доцільно використовувати 

також для підвищення якості діагностики та лікувально-профілактичних 

заходів на всіх рівнях, починаючи з профілактичного огляду.  

Великий темп життя вимагає більш швидкого аналізу стану здоров’я 

людини: ніхто вже не бажає затрачувати велику кількість часу у пошуках 

найкращого лікаря та чергах до нього, це призводить до того, що найчастіше 

пацієнти розпочинають самолікування – це може тільки ускладнити ситуацію. 

Актуальним є створення таких інформаційних систем (ІС) та технологій (ІТ), 

що надають можливість провести первинний огляд без лікаря або порадитися з 

ним не виходячи з дому чи офісу. 

З позиції лікаря велике навантаження призводить до такого негативного 

фактору, як розгляд всіх випадків захворювання однаково. Це не дозволяє 

зосередитися на ускладнених та неоднозначних випадках захворювання.  

Розробка ІТ медичного призначення надає можливість вирішити ці 

проблеми. Сьогодні у медичній інформатиці велика увага приділяється 

розробці інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень лікаря та 

формалізації його знань у вигляді експертних систем. Такі системи надають 

низку безперечних переваг під час проведення огляду пацієнта: дозволяють 

проводити діагностування без лікаря, дозволяють зробити постановку діагнозу 

автоматизованою та чітко окреслити нові симптоми захворювань, виділити їх з 

великої кількості невизначених факторів. 

Дуже часто для прийняття медичного рішення характерними є наступні 

властивості: недостатність знань, обмеженість ресурсів часу, відсутність 

провідних фахівців у конкретній галузі захворювань, неповнота інформації, 

щодо стану пацієнта. Розробка медичних інформаційних систем (МIС), а саме 
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систем підтримки прийняття рішень (СППР) дозволяють частково або повністю 

подолати перешкоди на шляху встановлення правильного діагнозу, та надати 

лікарю необхідну інформаційну підтримку. Така підтримка є найбільш 

актуальною під час проведення первинного огляду. Прикладом може бути 

проведення планового огляду у лікаря офтальмолога, а саме проведення 

діагностики просторового зору людини (ПЗЛ). 

Оцінкою передатних функцій просторового зору людини займалося 

багато вітчизняних і закордонних вчених: Белозерів А.Е., Владимиров С.М., 

Волков В.В., Дениcсенко А.О., Колесникова Л.И., Колесникова Л.Н., 

Левкович Ю.И., Макулов В.Б., Мосин И.М., Паук В.Н., Пантєлєєв Г.В., 

Шамшинова A.M., Шапиро В. М., Шелепин Ю, Е. Велика увага приділяється 

розробкам СППР у роботах наступних авторів: Готра О.З., Крупський К.Л., 

Крутов С.І., Ляшенко Т.В., Рамазанов С.К., Продеус А.М., Симанков В.С., 

Халафян А.А. та інших.  

У роботах авторів сформовано базові принципи та моделі побудови 

СППР, також розкрито основні принципи оцінки просторового зору людини. 

Однак, в існуючих дослідженнях не вирішувалась проблема оцінки 

просторового зору людини на етапі діагностики в умовах невизначеності. 

Оскільки зоровий аналізатор є складною системою підпорядкованою 

безпосередньо мозку людини, а в основі ПЗЛ полягає процес розпізнання будь-

якого об’єкту у просторі, його відмінності від навколишнього середовища, то 

відхилення ПЗЛ від норми може бути зумовлено порушеннями у діяльності 

мозкового центру. Це ускладнює прийняття рішень лікарем, через наявність 

великої кількості невизначених факторів та суміжних діагнозів. 

Вирішення задачі підвищення ефективності діагностики ПЗЛ потребує 

автоматизації процесу обробки медичних даних. Саме тому, актуальним є 

розробка моделей та методів і побудова на їх основі інформаційної технології 

підтримки прийняття рішень при діагностуванні очних захворювань в умовах 

великої кількості невизначених факторів. Виходячи з цього, було обрано тему 

роботи, сформульовано мету та задачі дисертаційного дослідження. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана у відповідності науковим напрямкам кафедри 

економічної кібернетики Східноукраїнського національного університету ім. 

В.Даля: тема «Розробка теоретико-методичних основ проектно-орієнтованого 

управління стійким і безпечним розвитком регіону в епоху економіки знань» 

(номер державної реєстрації – 0112U000233), «Розробка технічного завдання 

проекту автоматизованої інформаційної системи управління підприємством 

«ЛПЗ»» (номер державної реєстрації – 0113U005094 за договором  

№У-4-13/117 від 01 лютого 2013). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

підвищення ефективності процесу діагностування очних захворювань за 

рахунок розробки моделей, методів та інформаційної технології у вигляді 

системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності для оцінки стану 

зору людини. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачі: 

- провести аналіз інформаційних технологій, що використовуються 

під час проведення діагностики зору; 

- розробити метод формування питань експертної системи; 

- розробити математичну модель ідентифікації діагнозу в умовах 

невизначеності; 

- удосконалити метод розмиття зображення за Гаусом; 

- розробити метод зменшення впливу послідовних образів при 

проведені діагностики просторової контрастної чутливості; 

- розробити інформаційну технологію та її алгоритми на основі 

створених математичних моделей та методів; 

- виконати програмну реалізацію інформаційної технології у вигляді 

СППР та провести її апробацію в рамках діяльності лікувальних установ. 

Об'єкт дослідження: процес прийняття рішень при діагностуванні 

очних захворювань в умовах невизначеності. 
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Предмет дослідження: моделі, методи та інформаційна технологія 

прийняття рішень при діагностуванні очних захворювань в умовах великої 

кількості невизначених факторів. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 

дослідження є наукові праці провідних українських та закордонних авторів. У 

дисертаційній роботі використано наступні методи: системного аналізу, теорії 

прийняття рішень, штучного інтелекту, математичного прогнозування, методи 

побудови баз даних та об’єктно-орієнтованого програмування.  

Наукова новизна одержаних результатів. У ході вирішення 

поставлених у дисертаційній роботі задач отримано такі наукові та практичні 

результати.  

Вперше: 

- розроблено метод формування питань експертної системи у вигляді 

графічних стимулів, які відповідають фізіологічній структурі сітківки ока, що 

підвищує достовірність постановки діагнозу при діагностуванні очних 

захворювань; 

- розроблено метод зменшення впливу послідовних образів при 

діагностуванні просторової контрастної чутливості, за рахунок введення 

контрастної хвилі між питаннями експертної системи, яка зменшує вірогідність 

випадкової відповіді пацієнта. 

Удосконалено: 

- метод розмиття зображення за Гаусом завдяки використанню 

обмежень границі зображення при розрахунках наступного графічного 

стимулу, що дає прискорення часу проведення опитування при діагностиці. 

Дістала подальшого розвитку: 

- математична модель ідентифікації діагнозу в умовах 

невизначеності, що використовує суб’єктивні оцінки пацієнта, формалізує їх у 

вигляді чітких показників та дозволяє співвіднести їх із множиною точно 

встановлених діагнозів з урахуванням допустимих відхилень. 



9 

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновані моделі, 

методи та інформаційну технологію реалізовано у вигляді системи підтримки 

прийняття рішень при діагностуванні очних захворювань в умовах 

невизначеності та впроваджено у процес функціонування медичних 

лікувальних установ: ГО «Міський офтальмологічний центр «Corvis» 

(м. Луганськ) та КУ «Сєверодонецька міська багатопрофільна лікарня» 

(м. Сєверодонецьк).  

Основні положення і результати дослідження були впроваджені у 

навчальний процес за спеціальністю «Очні хвороби» до ДВНЗ «Івано-

Франківський національний медичний університет» (м. Івано-Франківськ) та за 

спеціальностями «Економічна кібернетика» і «Інформаційно-управляючі 

системи та технології» у Східноукраїнський національний університету ім. 

В. Даля (м. Сєверодонецьк), що підтверджено відповідними актами 

впровадження. 

Особистий внесок здобувача. Всі основні ідеї, положення, теоретичні 

та практичні розробки отримані автором особисто. Внесок автора у спільні 

публікації вказаний у списку опублікованих праць. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідались і отримали позитивну оцінку на 8 міжнародних 

конференціях, а саме на: 

1. ІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі 

стійкого розвитку економіки» 24-26 березня 2010 року, м. Луганськ. 

2. Науково-практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні 

досягнення в офтальмохірургії» 9-10 листопада 2010 року, м. Київ. 

3. V Міжнародній науково-практична конференція «Методи, моделі та 

інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, 

екологічними та технічними системами» 17-19 жовтня 2012 року, м. 

Євпаторія. 

4. Міжнародному форумі інноваційних проектів студентів, аспірантів 
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і молодих учених «Соціально-економічний, екологічний та 

гуманітарний розвиток регіонів» 5-7 квітня 2012 року, м. Луганськ. 

5. ІІ Міжнародному форумі інноваційних проектів студентів, 

аспірантів і молодих учених «Інноваційні проекти розвитку 

регіонів» 23-25 квітня 2013 року, м. Луганськ. 

6. ІV Міжнародній науково-практичної конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Інформаційні технології: економіка, 

техніка, освіта» 14-15 листопада 2013 року, м. Київ. 

7. ІV Міжнародній науково-практичної конференції студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та моделі 

сталого розвитку економіки» 26-28 березня 2014 року, м. Луганськ. 

8. V Міжнародній науково-практичної інтернет-конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених «Проблеми глобалізації та 

моделі сталого розвитку економіки» 15-16 квітня 2016 року, м. 

Сєвєродонецьк. 

Публікації. Основні результати дисертації опубліковано у 15 наукових 

роботах загальним обсягом 4,05 д.а., з яких авторові належить 3,25 д.а., з них 

4 статей у наукових фахових виданнях, що пропонуються ВАК України, 3 у 

міжнародних фахових виданнях, які включено до міжнародної наукометричної 

бази Index Copernicus, з яких 1 статтю зареєстровано і включено до 

міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, 

ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, та 8 робіт є тезами доповідей у 

збірниках праць наукових конференцій (0,91 д.а.). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з вступу, 

переліку умовних скорочень, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел із 136 найменувань, 6 додатків. Робота викладена на 119 

сторінках, містить 47 рисунків, 6 таблиць. 
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РОЗДІЛ 1. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У МЕДИЦИНІ 

1.1. Теоретичні основи розробки та використання медичних 

інформаційних технологій 

Класифікація медичних інформаційних систем заснована на 

ієрархічному принципі [2] й відповідає багаторівневій структурі охорони 

здоров'я [37] (Рис.1.1). Згідно цілей та задач, що постають перед МІС певного 

рівня, вони додатково поділяються за функціональним типом. 

 
Рисунок 1.1 – Ієрархічний принцип класифікації МІС 

Джерело: Складно автором самостійно за даними [110]. 

1. Медичні інформаційні системи базового рівня [110] містять 

інструменти електронного забезпечення прийняття медичних рішень. Вони 

повинні надати комп'ютерну підтримку під час прийняття рішень [2] медиками 

різної спеціалізації. Мета їх розробки - надання автоматизованої допомоги 

лікарю-фахівцю [27] та решті персоналу. Вдосконалює заходи лікувально-

діагностичного та профілактичного напрямку. Це є актуальним при нестачі 

кваліфікованого персоналу та обмеженнях часу, що виникає при 

обслуговуванні великої кількості пацієнтів. 

У медичній літературі [27, 37, 110], за типом розв’язуваних задач 

описують декілька класів ІС: 

Медичні інформаційні системи базового рівня 

 

МІС територіального рівня 

 МІС 
Державного рівня 

МІС рівня лікувально-профілактичних установ 
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 інформаційно-довідкові системи; 

 консультативно-діагностичні системи; 

 приборно-комп'ютерні системи; 

 автоматизовані робочі місця лікарів. 

Медичні інформаційно-довідкові системи [27] розробляються для 

автоматизації роботи лікаря з медичною інформацією. Бази знань подібних МІС 

зберігають різноманітні медичні дані довідкового складу. 

Медичні консультативно-діагностичні системи призначені для 

проведення [37] діагностувань лікарями, що відрізняються за спеціальністю 

(прогнозують діагноз та виробляють рекомендації щодо методів лікування). 

Медичні приборно-комп'ютерні системи [27, 2] незамінні під час 

проведення досліджень та коригування функцій організму, саме при взаємодії з 

тілом пацієнта, наприклад ультра звукове дослідження внутрішніх органів 

людини. Комплекси цієї групи є найпоширенішими та складають максимальну 

кількість серед існуючих МІС. 

Автоматизоване робоче місце лікаря (АРМ) [27], забезпечує спрощення 

усіх етапів праці медика певного профілю, також надає комп'ютерну допомогу 

під час ухвалення рішень пов'язаних з дослідженням, коригуванням та 

забезпеченням функцій організму. 

Праця лікаря може бути різноманітною: керування процесами 

попередження та лікування захворювань, плановий документообіг, складання 

штатного розкладу та отримання будь-якої медичної інформації [2].  

2. Медичні інформаційні системи рівня лікувально-профілактичних 

установ [37, 110] розподілені на декілька класів: 

 ІС консультативних центрів; 

 банки інформації медичних служб та персоніфіковані регістри; 

 скринінгові системи; 

 інформаційні системи лікувально-профілактичної установи (ІС ЛПУ); 

 інформаційні системи НДІ та медичних вузів. 
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ІС консультативних центрів [2] розроблені для підтримки роботи 

медичних підрозділів, надання медикам необхідної інформації для 

консультування і узгодження дій у екстрених випадках. 

Банки інформації медичних установ і служб [37] складаються з 

об'єднаних даних по різних показниках: склад медичного персоналу, об’єднані 

дані про щеплення та захворювання, градація мешканців регіону, його 

властивості та додаткова інформація будь-якого складу. Персоніфіковані 

регістри  спираються на історію хвороби або медичну карту пацієнта [110] 

зазвичай складаються з даних осіб, що находяться на лікуванні. 

Скринінгові системи призначені для побудови графіку профілактичного 

огляду населення [110], проведення відбору пацієнтів з суттєвими 

відхиленнями, формування груп ризику [37] та пріоритетна обробка звернень за 

персоніфікованою лікарською поміччю. 

ІС ЛПУ [37] - ґрунтуються на консолідації медичних даних у вигляді 

об'єднаного вікна, що спрощує роботу установи за рахунок автоматизації. 

Невідкладна допомога, амбулаторія, поліклініка та стаціонар потребують 

впровадження різних ІС тому, що відрізняються за видом медичної діяльності. 

ІС для НДІ та ВНЗ [110] розробляються з наступною метою: 

інформаційна підтримка при підготовці кадрів, під час виконання державних 

замовлень, для прийняття адміністративних рішень на рівні НДІ та ВНЗ. 

3. Медичні інформаційні системи територіального рівня [27] - 

задовольняють потреби в автоматизації вузько направлених та різнопрофільних 

лікувальних закладів (невідкладної допомоги, амбулаторії або лікарні) на 

різних регіональних рівнях. 

На територіальному рівні системи поділяються на декілька видів: 

1. ІС територіальних органів охорони здоров'я [37], що розділені на: 

 Адміністративно-управлінські ІС [2] - задовольняють комплексні міри 

по виконанню задач керування діяльністю лікувальних закладів 

територіального рівня із урахуванням специфіки захворюваності.  



14 

 Статистичні МІС [2] - забезпечують процес отримання і обчислення 

медичних даних та побудову на їх основі консолідованих звітів. 

2. Медико-технологічні ІС [37] - сприяють вирішенню завдань 

інформатизації робочих місць персоналу профільних лікувальних установ на 

територіальному рівні. Вони передбачають ведення персоніфікованих регістрів, 

одержання порівняльних оцінок дієвості різноманітних лікувальних заходів й 

реабілітації. 

3. Комп’ютерні телекомунікаційні медичні мережі [37] - здійснюють 

розгортання об'єднаної бази знань територіального значення для одночасного 

доступу всіх регіональних медичних установ. 

4. Медичні інформаційні системи державного рівня [110] – необхідні 

для оптимізації розподілу коштів та керування медичними програмами країни. 

На цьому рівні вирішуються наступні завдання: відстеження медичного 

стану соціуму; оптимізація витрачання коштів МОЗ України на 

підпорядкованих рівнях; створення списків громадян, захворювання яких 

потребують державної підтримки; прийняття стратегічних рішень, щодо 

оновлення штату спеціалістів; забезпечення усім необхідним та створення 

нових робочих місць. 

Системи цього типу поділені на декілька видів: 

1. ІС державних органів охорони здоров'я (міністерств та управлінь) 

[37]: 

 Інформаційні системи підтримки відомств - надають допомогу при 

управлінні у рамках певного відомства. 

 Адміністративно-управлінські ІС [2] - необхідні для постановки та 

контролю за виконанням глобальних завдань у рамках МОЗ: управління 

роботою підлеглих відомств, нарахування та контроль за витрачанням коштів, 

першочерговість реалізації проектів. 

2. Статистичні інформаційні медичні системи [2] - забезпечують дії 

пов'язані з аналітикою у галузі охорони здоров'я на державному рівні. 
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3. Галузеві медичні ІС [2], надають аналітичну допомогу медичним 

установам інших профільних відомств (СБУ, МОН, МНС та ін.). 

4. Комп'ютерні телекомунікаційні медичні мережі [37], надають 

можливість на рівні країни об'єднати всю необхідну медичну інформацію. 

 

Розроблена у роботі інформаційна технологія відноситься до медичних 

інформаційних систем базового рівня [2], тому найбільше уваги приділяється їх 

розгляду, а саме розгляду інформаційних систем, що містять у собі основні 

властивості консультативно-діагностичних та приборно-комп’ютерних систем. 

Такі системи дуже часто використовуються у сучасній медицині, особливо з 

поширенням у нашій країні приватних медичних клінік і консультаційних 

кабінетів, які мають самостійне фінансування та можуть купувати новітні 

інформаційні розробки за власні кошти.  

Розгляд медичних систем діагностики буде проводитись на прикладі 

систем діагностики зору людини, які застосовуються в офтальмології. 

1.2. Аналіз існуючих інформаційних технологій в офтальмології 

На сьогоднішній день існує багато програм комп’ютерної діагностики та 

лікування захворювань органів зору. Офтальмологи усього світу та України 

зокрема ефективно використовують у своїй щоденній практиці новітні 

розробки та досягнення сучасних інформаційних технологій. 

Проведені дослідження роботи медичного офтальмологічного центру 

«Corvis», а також додатковий аналіз ринку існуючих ІТ в офтальмології, 

дозволили отримати дані, щодо використання сучасніх ІТ на практиці.  

Як зазначено на малюнку (Рис.1.2) усі розроблені програмні продукти 

можна розділити на три основні групи: програми діагностики, програми 

лікування очних захворювань та програмні комплекси, які включають до себе 

програми перших двох типів, але додатково містять блоки комплексної оцінки 
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стану зорового здоров’я на підставі усіх проведених вимірювань та темпів 

росту показників зору при лікуванні. Також програмні комплекси можуть 

застосовувати допоміжні апаратні пристрої для підвищення точності 

вимірювань, або збільшення лікувальної дії, у такому разі такі комплекси 

прийнято називати програмно-апаратними.  

 

 
Рисунок 1.2 – ІТ в офтальмології 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

Проведений аналіз інтернет матеріалів провідних українських 

офтальмологічних кліник та центрів у странах СНД (Луганський обласний 

центр очних хвороб, Оптимед, Клиника «На Бударина», «Око», «Окомед») 

показує, що багато з них використовує такі ж самі програмні та програмно-

апаратні комплекси. Таким чином можно зробити висновок, що наведена на 

малюнку (Рис.1.2) класификація є загальною для більшості сучасних медичних 

установ і це означає, що у подальшому в работі можно наводити більш 

узагальнений опис програмних засобів. Це надає можливості не вдаватися до 

опису штучних випадків, які все одно містять у собі такий самий функціонал. 

До сучасних систем діагностики стану здоров’я людини, які 

використовуються у лікарнях нашої країни та країнах ближнього зарубіжжя, 

відносяться наступні програми: 

ІТ в офтальмології 

Для діагностики Для лікування Програмні комплекси 

1) Стереопсис; 
2) Zebra; 

3) Vizus та інші. 

1) Countour; 
2) Relax!; 

3) Крестики; 

4) Паучок; 
5) Lines; 

6) Shulte та інші. 

1) VCKuser; 
2) ІЛДК «Академик» 
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1) Програма «Стереопсис» [12] призначена для дослідження 

стереоскопічного зору в області просторових частот, тобто для виміру 

залежності порога стереозору від просторової частоти стимулу. 

Метод просторово-частотної стереовізометрії більшою мірою, чим 

загальноприйняті, відповідає природі стереопсису, тому що використовувані в 

ньому стимули адекватні будові рецептивних полів бінокулярних нейронів 

зорової кори. Роздільне дослідження роботи обох механізмів стереопсису - 

фазового та позиційного, може виявити порушення в роботі одного з них при 

нормальній роботі іншого, тобто у випадках, коли традиційні способи, що 

використовують силуетні стимули або стимули із широким частотним 

спектром, показують схоронність стереопсису. При різних захворюваннях  

м'язового апарата ока, провідних шляхів і зорової кори, зміни кривих 

стереопорогов мають свої особливості й служать додатковою діагностичною 

ознакою тієї або іншої патології, особливо при відсутності порушень 

бінокулярного зору, обумовлених традиційними методами [10]. 

Завдяки високій точності вимірів у великому діапазоні просторових 

частот і стереопорогів, програма дозволяє виявляти як залишкові прояви 

стереозору при різних захворюваннях, так і малі зміни стереопсису, у тому 

числі проводити профвідбір за фахом, пов'язаним зі стереосприйняттям. 

2) Програма «Зебра» [11, 93] призначена для визначення залежності 

контрастної чутливості очей від просторової частоти стимулу в 

психофізичному експерименті. 

Для визначення граничного контрасту в "Зебрі" використовуються 

чорно-білі, чорно-червоні, чорно-зелені й чорно-сині синусоїдальні ґрати 

вертикальної й горизонтальної орієнтації із просторовими частотами від 0,5 до 

16 цикл/град і ефективні кутові розміри 3,1 х 3,1 [93]. Виміри проводяться 

монокулярно, від низьких частот до високих. На кожній просторовій частоті 

вимір починається із пред'явлення решіток максимального контрасту для 

адаптації ока до цієї частоти [11]. 
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Програма має декілька методів досліджень: «Швидкий», «Ручний» та 

«Автоматичний». При використанні швидкого методу випробуваний сам 

вибирає мінімальний контраст, при якому решітки ще видні. У двох інших він 

при різних контрастах вибирає один із трьох варіантів відповіді по місцю 

розташування решіток (у лівій, правій або обох половинах екрана). При цьому 

або лікар («Ручний» режим), або комп'ютер («Автоматичний» режим) приймає 

рішення, який контраст вважати граничним. 

Результати вимірів представляються у вигляді кривої залежності ПКЧ та 

її схоронності (відхилення від норми) від просторової частоти. Графіки 

виводяться на екран і на принтер. 

3) Програма «Visus» призначена для виміру гостроти зору, у тому числі 

при слабобачені, підбора сферичної й циліндричної корекції, перевірки 

правильності корекції. 

Види оптотипів: 

 одиночні оптотипи Снеллена; 

 промениста фігура, стріла Раубичека, фігура хреста; 

 дуохромний тест із зрівняними по яскравості кольорами. 

Переваги методу: 

 максимально швидке опитування; 

 однаково висока точність вимірів по всій шкалі; 

 можливість вибору відстані вимірювання з автоматичним 

підстроюванням оптотипів; 

 оригінальне дистанційне керування. 

До програм, що використовують при лікуванні відхилень або 

захворювань зору у дітей та дорослих відносять наступні програми: 

1) Програма «Relax!» [114] призначена для профілактики й лікування 

порушень акомодації.  

Області застосування: профілактика виникнення спазму акомодації, 

розвитку міопії й пресбіопії, попередження розвитку акомодаційної астенопії, 
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 профілактика комп'ютерного зорового синдрому (зорового стомлення при 

роботі за комп'ютером) [114]. 

2) Програми «Хрестики» і «Павучок» використовуються в очних 

лікарнях, поліклініках, кабінетах охорони зору, спеціалізованих садах і 

санаторіях для дітей з порушеннями зору та ін., а також у домашніх умовах для 

самостійних занять. Застосування програм сприяє підвищенню гостроти зору 

при амбліопії. 

Лікувальні комп'ютерні ігри «Хрестики» і «Павучок» призначені для 

відновлення зорових функцій очей зі зниженою контрастною чутливістю, 

зокрема, при функціональному зниженні гостроти зору (амбліопії). Вони 

можуть бути використані самостійно або разом з іншими вправами для 

відновлення міжнейроних зв'язків як на рівні сітчатки, так і в центральних 

відділах зорового аналізатора. 

3) Програма «Контур» [77] дозволяє розвити традиційні методичні 

підходи до лікування амбліопії й косоокості. Завдяки комп'ютерній реалізації 

складність зорового стимулу може сполучатися із гнучкістю, керованістю й 

вибірковістю впливу на різні механізми зорового аналізатора. 

Зображення з фізіологічно обґрунтованою просторово-тимчасовою 

модуляцією яскравості служать адекватними подразниками для різних каналів і 

рівнів зорового аналізатора. Організація активної взаємодії пацієнта з 

адаптованою до його індивідуальних особливостей віртуальною реальністю 

через зворотний зв'язок з комп'ютером, мотивація до співробітництва, внесена 

творчим характером лікувальних вправ, підвищують ефективність 

функціонального лікування [77]. 

Програмні комплекси, що існують є дуже дорогими, тому широкого 

використання майже не знаходять. До таких комплексів відносять: 

1) Інтегрований лікувально-діагностичний комплекс «Академік» 

призначений для оцінки стану зорових функцій, профілактики порушень зору й 

функціонального лікування зорових розладів [115]. 

Область застосування ІЛДК «Академік»: 
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 офтальмологія;  

 тифлопедагогіка;  

 корекційна педагогіка. 

Система реалізує наступні процедури оцінки зорових функцій: 

 Оцінка характеру зору з використанням комп'ютерного аналога тесту 

Ворта; 

 Вимір кутів косоокості або гетерофорії; 

 Виявлення й картированіє функціональної скотоми; 

 Вимір фузіонних резервів; 

 Діагностика наявності стереозору й бінокулярних функцій; 

 Вимір гостроти й стійкості стереозору; 

 Вимір краудинг-ефекту; 

 Вимір швидкості зорового пошуку. 

Система реалізує наступні процедури функціонального лікування 

зорових розладів і розвитку зорових функцій: 

 Лікування амбліопії; 

 Усунення косоокість; 

 Ліквідація функціональної скотоми; 

 Відновлення бінокулярних механізмів; 

 Розширення фузіонних резервів; 

 Відновлення стереозору й підвищення його стійкості; 

 Зниження краудинг-ефекту, розвиток фовеального та парафовеального 

зору; 

 Підвищення швидкості зорового пошуку. 

2) Віртуальна офтальмологічна персональна інтернет-клініка «VCKuser» 

[57] це великий програмно-апаратний комплекс, що є бібліотекою віртуальних 

офтальмологічних приладів. Кожна програма, це конкретний віртуальний 

медичний прилад. Архітектура програмного комплексу являє собою сегментну 

структуру, що дозволяє при необхідності вільно заміняти стару на більш нову 

версію будь-якої вхідної в комплекс програми [57]. 
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До складу віртуальної клініки ввійшли найефективніші діагностичні й 

терапевтичні технології, які дозволять непідготовленому користувачеві 

персонального комп’ютера проводити в домашніх, навчальних або виробничих 

умовах діагностичні й лікувально-профілактичні заходи на рівні передових 

клінік миру. Для винятку спроб проведення самолікування робота всіх 

лікувально-профілактичних програм комплексу можлива тільки від спеціальних 

файлів-рецептів, які призначаються й виписуються лікарем. При цьому 

тривалість призначеного лікування визначається відповідно до закладеного у 

файл-рецепт даними. 

Додаткове встаткування для «VCKuser» являє собою набір спеціальних 

офтальмологічних фізіотерапевтичних інструментів для проведення складних 

діагностичних і лікувально-профілактичних заходів щодо ряду важких очних 

захворювань [57]. 

До складу програмного комплексу «VCKuser» входять 8 діагностичних і 

8 лікувально-профілактичних програм. До складу діагностичних програм 

увіходять: 

1) Програма визначення гостроти зору «Візус»; 

2) Програма визначення контрастної гостроти зору «Візус-контраст»; 

3) Програма визначення характеристик кольорового зору «Цветотест»; 

4) Програма перевірки зору при макулодістрофії «Сітка Амслера»; 

5) Програма перевірки центрального поля зору «Кампиметр»; 

6) Програма визначення кутів при косоокості «Косоокість»; 

7) Програма визначення електричної чутливості ока "Поріг/лабільність" 

(активна програма); 

8) Програма визначення критичної частоти злиття мелькань (КЧЗМ) 

"Фототест" (активна програма). 

До складу лікувально-терапевтичних програм входять наступні: 

1) Стимуляція статичними паттернами «Статичний паттерн»; 

2) Стимуляція динамічними паттернами «Динамічний паттерн»; 

3) Зняття спазму акомодації «Релаксація»; 
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4) Ортоптична стимуляція при косоокості «Косоокість»; 

5) «Фотостимуляція» (активна програма); 

6) «Електростимуляція» (активна програма); 

7)  «Лазеростимуляція» (активна програма); 

8)  «Магнітостимуляція» (активна програма). 

До програмно-апаратних комплексів також відносять багато інших 

вітчизняних та закордонних розробок: «Laser Sight» – магнитолазерна та 

світлова терапія органів зору за методикою професора О.П. Панкова; 

«БОСЛАБ-ЗРЕНИЕ» - проведення діагностичних та лікувальних сеансів; 

«Амблиокор» - діагностика гостроти зору та відео- комп’ютерний аутотренінг. 

 

Використання провідних технологій в офтальмології та у системі 

охорони здоров’я взагалі має низку незаперечливих переваг: простота 

збереження великої кількості інформації, а також роздрібнених даних, які 

формують єдину картину у процесі спостереження за станом здоров’я пацієнта; 

спрощення роботи та економія часу при ведені електронних медичних карт, а 

також відсутність дублювання записів; проведення точних вимірювань та 

зменшення часу необхідного для їх проведення. 

1.3. Теоретичні засади та методи діагностування очних захворювань 

Історія розвитку суспільства тісно пов'язана з можливостями подання 

зорової інформації. У будь-якій діяльності людини важлива ця інформація, а в 

багатьох видах операторської праці вона виявляється єдиною. Сучасний рівень 

досліджень фізіології та патології зору людини перебуває на перетинанні 

багатьох напрямків науки й техніки. Особливого значення набувають 

дослідження функціонального стану механізмів просторового зору, що 

забезпечує сприйняття форми, орієнтації, розміру, взаєморозташування й 

далекості об'єктів у полі зору. Просторовий зір складає основу діяльності 
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людини, його поведінки. До XIX сторіччя зір оцінювали якісно, подібно 

самопочуттям: зір задовільний і незадовільний, зір ослаблений. Розвиток 

промисловості й транспорту із середини минулого століття зажадав створення 

кількісних методів оцінки зорових функцій.  

Отже, для визначення міри збереження зору було запропоновано 

вимірювати гостроту зору як відношення найменших відстаней між двома 

мінімальними об'єктами, які розрізняє даний випробуваний, до тієї найменшої 

відстані, що може розрізнити випробуваний з ідеальним зором. Були розроблені 

тести - букви певного розміру, так звані оптотипи. Поліграфічне виконання цих 

оптотипів одержало широке поширення. Таблиці оптотипів,  що розроблені в 

середині минулого сторіччя, у різних незначних модифікаціях використовують 

у своїй щоденній практиці офтальмологи всього світу і у наш час. Кожен з нас, 

незалежно від того, болять у нього очі чи ні, носить він окуляри чи ні, знає ці 

таблиці з дитинства. Однак ясно, що для оцінки такої складної функції, як 

просторовий зір, недостатньо однієї величини, навіть вимірюваної надзвичайно 

точно – необхідні знання про зоровий робочий діапазон.  

Розвиток засобів зв'язку та управління дозволив в середині XX ст. по-

новому підійти до вирішення цієї проблеми. У результаті робіт по дослідження 

зорових функцій О. Шаде, Ф. Кемпбелла та інших вчених був застосований 

спектральний підхід і закладені основи виміру модуляційних передатних 

функцій зорової системи [117]. 

Вимір передатних функцій – це принциповий, якісний стрибок в описі 

роботи зорового аналізатора. Комплекс теоретичних уявлень, практичних 

методів і пристроїв, що дозволяють вимірювати передачу інформації у всьому 

видимому просторово-частотному діапазоні, в офтальмології прийнято 

називати єдиним терміном «візоконтрастопериметрія». До основних методів 

дослідження візоконтрастопериметрії [116] відносять вимірювання просторово 

контрастної чутливості (ПКЧ). Однак впритул до 80-х років минулого сторіччя 

цей підхід не одержав широкого розповсюдження у світі. Причина полягала у 

трудомісткості вимірів і складності інтерпретації одержуваних результатів. 
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1.3.1. Поняття та особливості виміру просторової контрастної 

чутливості (ПКЧ) 

Просторова контрастна чутливість (ПКЧ) зорового аналізатора є 

функцією, що визначає мінімальний контраст, необхідний для виявлення 

зображень різної величини й контрасту. Вона відображає залежність 

граничного контрасту від просторової частоти синусоїдальних решіток [113]. 

Будучи пов'язаної з гостротою зору, ПКЧ має іншу природу. Контрастна 

чутливість характеризує здатність зорової системи сприймати й аналізувати 

розподіл яскравості у полі зору, що у свою чергу забезпечує такі властивості 

просторового зору, як здатність до сприйняття форми, розмірів, положення й 

взаєморозташування об'єктів. 

Контрастна чутливість залежить від багатьох факторів: стану зорового 

аналізатора, віку, величини зіниці, умов адаптації, аномалій рефракції, а також 

прозорості оптичних середовищ. Якість зображення на сітківці визначається 

властивостями оптичної системи ока, включаючи заломлюючу силу оптики ока 

й величину зіниці. Зміна заломлюючої сили ока впливає на сприйняття високих 

просторових частот (8-22 цикл/градус) і майже не впливає на сприйняття 

низьких просторових частот (0,5-1,5 цикл/градус) [112].  

При різних діагнозах спостерігається різноманітний вид кривої ПКЧ. 

При некоригованій аномалії рефракції середнього й сильного ступеня 

відбувається  зниження ПКЧ в області високих просторових частот. При 

астигматизмі зниження спостерігається для решіток тієї ж орієнтації, що й вісь 

астигматизму. Зміна прозорості роговиці, приводить до зниження ПКЧ у всім 

діапазоні просторових частот (тому дослідження контрастної чутливості може 

служити методом контролю зорових функцій). Маленький (до 2 мм) діаметр 

зіниці викликає зниження ПКЧ за рахунок дифракції, збільшення зіниці 

приводить до зниження ПКЧ, що пояснюється оптичними абераціями [117].  

На контрастну чутливість впливає яскравість решіток: із її зменшенням 

спад кривої контрастної чутливості, що завжди відзначається в нормі на 

високих просторових частотах, зміщається убік більш низьких частот. Також на 
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дослідження впливає загальний кутовий розмір стимулу, положення решіток у 

полі зору стосовно центру. Так, при 20 цикл/градус або більше, падіння 

чутливості лінійно залежить від ексцентриситету, по різному для високих і 

низьких просторових частот [116]. 

На різних просторових частотах спостерігаються різні значення 

граничного контрасту. Контрастна чутливість у макулярній області найбільш 

висока на середніх просторових частотах і знижується в низькочастотній і 

високочастотній областях. Зменшення ПКЧ на високих частотах зв'язується з 

оптичними обмеженнями ока та кінцевими розмірами рецептивних полів. 

Зменшення пояснюється неадекватністю низькочастотного стимулу розмірам 

рецептивних полів макули.  

1.3.2. Існуючі методи діагностування ПКЧ 

Рецептивні поля зорового аналізатора подібні до системи локальних 

фільтрів різних просторових частот і орієнтації [94], кращими тестовими 

стимулами для їх збудження служать різноконтрастні чорно-білі або 

хроматичні синусоїдальні решітки [93], з розмитими контурами, різних 

напрямків і ширини. 

Першою спробою створення методики для клінічної практики були 

таблиці, розроблені Г.Б. Арденом (1983). Таблиці різнилися шириною смуг, а 

контраст у них поступово змінювався уздовж смуг: від 100% по нижньому й 

практично до 0 по верхньому контуру таблиці. Відповідно модуляційну 

чутливість по логарифмічній шкалі трактували, навпаки, як мінімальну (1 відн. 

од.) знизу і як максимальну (більше 100 відн. од.) зверху. Контраст решітки, або 

глибину модуляції (К), розраховують по формулі Майкельсона [116]: 

          
         

 
      

      
 
  

   
       (1.1) 

де L - інтенсивність (яскравість) стимулів.  

Модуляційна контрастна чутливість як величина, зворотна рівню 

контрасту (у даному прикладі 0,1), складе 10 відн. од. 
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Крива ПКЧ у всьому діапазоні видимих просторових частот при 

центральній фіксації й фотооптичної освітленості представлена на рис.1.3 [112]. 

Стрілкою показана ділянка кривої, інформацію про яку одержують за 

допомогою звичайного дослідження гостроти зору по Снеллену, тобто в умовах 

високого контрасту. 

 
Рисунок 1.3 – Крива контрастної чутливості отримана з використанням  

«Атласу з візоконтрастопериметрії» 

Джерело: Розроблено автором за даними [116]. 

Засновником методу дослідження ПКЧ у країнах СНД є Ю. Е. Шелєпін, 

з ініціативи якого В. Б. Макуловым, В. Н. Павуком, Ю. И. Левковичем і 

В.В. Волковим в 1985 р. були синтезовані синусоїдальні зображення тестових 

решіток. На їх основі видано атлас і посібник з візоконтрастопериметрії [116]. 

Атлас включає окремі карти, які різняться по просторовій частоті решіток і по 

сполученню кольорів (чорно-білі, червоно-білі, зелено-білі й синьо-білі). У 

кожній карті при постійній частоті контраст плавно змінюється, слабшаючи у 

напрямку від низу до верху. Частота решіток варіюється від 0,37 до 18 

цикл/град. Крива ПКЧ, що представлена на реєстраційному бланку, будується 

по осі абсцис у логарифмічних одиницях. 

Для спрощення аналізу результатів дослідження контрастної чутливості 

Ю.Е. Шелєпін запропонував «випрямити» криву норми, позначивши для 

кожної просторової частоти відсоток схоронності зорових функцій у нормі, що 

при патологічних процесах буде змінюватися відповідно його виразності. 

Дослідження виконують монокулярно. Карти, що поміщаються в апарат 

Рота, рівномірно висвітлюють і пред'являють у довільному порядку. Тильною 
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стороною невикористовуваної для тестування карти прикривають карту, що 

тестується. Поступово, зрушуючи першу уздовж смуг другої, у напрямку від 

невидимого (нульового) контрасту, визначають момент виявлення смугастості. 

По бічній шкалі визначають граничний показник контрастної чутливості у 

відсотках схоронності щодо нормативів для даної частоти. При використанні 

описаного методу для одержання точних результатів на тестування кожної 

карти необхідно затрачати не менш 2 секунд [116]. 

Можливий варіант суміщення в єдиній карті решіток, що різняться як по 

частоті, так і по контрасту, реалізовані в буклеті, що застосовують для 

самоперевірки зору (розробники Волков В. В., Лєбєхов П. И., 1993) [117]. 

Обстежуваний повинен на прозорому папері, накладеній на тест-карту, 

прочертити лінію по границі, де втрачається структура решітки; отриманий 

результат зіставляються з результатами контрольної схеми. 

Запропоновано також варіант розміщення решітчастих тестів, що 

різняться по контрастності та частоті, на полі єдиної настінної таблиці по типу 

таблиці Снеллена (розробник Гинстбург А.П., 1984). Однак для цього довелося 

зменшити загальні розміри кожної решітки, що привело до неможливості 

використання широкосмугових тестів, тому що розмістити на малій площі 

необхідні 6 смуг було неможливо. Методика значно спростилася, тому що не 

було потрібно екранувати тести й шукати границю видимого з невидимим, 

кожний тест постійний не тільки по частоті, але й по контрастності. 

Правильність відповідей обстежуваного пацієнта підтверджувалася вказівкою 

на орієнтацію решітки (вертикально, горизонтально, з нахилом верхніх кінців 

від вертикалі вправо й уліво). У подібних картах, що випускаються фірмою 

«Vistech» (Dayton), кожний знак розміщається таким чином, що можна 

побачити з відстані 3 м під кутом усього 1°, і при центральній фіксації 

периферичні області сітківки не стимулюються. 

Розроблено подібну методику з використанням проектора знаків для 

перевірки зору вдалину, у якому пред'являється серія слайдів, упакованих у 

диск (розробник Волков В.В. і ін., 1995). 
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Першою програмою комп'ютерної візоконтрастометрії стала програма 

реалізована для приладу «Эрго-Тест». Даний прилад має реєструючий та відео 

пристрої. ( розробник Шелєпін Ю.Е., 1985).  Прилад працює в просторово-

частотному діапазоні від 0,4 до 18 цикл/градус, у межах контрастів від 0,03 до 

0,9% (при роздільній здібності дисплея 320*1024 елемента). 

Наступним етапом розвитку методу дослідження ПКЧ було створення 

оригінальної комп'ютерної програми «ZEBRA» [11] (розробник Шамшинова А. 

М. і ін., 1996, 1997), у якій вертикальні й горизонтальні синусоїдальні решітки 

виводяться на монітор IBM-сумісного комп'ютера без використання додаткових 

пристроїв. На відміну від «Атласу» решітки різної просторової частоти 

пред'являються на чорному тілі екрана. Контраст збільшується уздовж 

напрямку решіток від мінімального 0,2% до максимального – 100% (середня 

освітленість кімнати 10-12 люксів, яскравість екрана 40-60 кандел/м
2
).  

По результаті дослідження будується графік залежності контрастної 

чутливості, рівній одиниці (граничний контраст), від просторової частоти ґрат, 

а також графік її схоронності (у децибелах), що показує, у скільки разів 

контрастна чутливість випробуваного на різних частотах відрізняється від 

еталона. У нормі спостерігаються варіації ПКЧ (Рис.1.4), причому криві, що 

реєструються при використанні ахроматичного й хроматичного паттернів, 

подібні по всіх діапазонах просторових частот.  

  
Рисунок 1.4 – Нормативні криві контрастної чутливості 

1 - червона; 2 - зелена; 3 - синя; 4 - біла. 

Джерело: Розроблено автором за даними [11]. 
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Останньою розробкою офтальмологів та програмістів стала програма 

«Zebra 3» [93] (ТОВ «Астроінформ СПЕ», м. Москва) автор Бєлозеров А.Е. 

Вона використовує декілька методів опитуваннь: «Швидкий», «Ручний» та 

«Автоматичний» [11]. Кожен з методів різниться принципом вимірювання та 

часом необхідним на обстеження. У програмі реалізована функція складання 

зорових норм для певного віку, це дуже зручно при накопиченні статистики та 

аналізу стану здоров’я просторового зору у різному віці. 

Отже, існуючі методи вимірювання просторової контрастної чутливості 

[112] дуже поширені у медичній практиці та мають гарний опис у 

спеціалізованій літературі. Але, після 2001 року новітніх досліджень стосовно 

методів виміру ПКЧ та розробок систем діагностики не проводилося. Окрім 

того розглянуті способи діагностики [113] мають низку суттєвих недоліків: 

1) Використання синусоїдальних [94] паттернів не враховує дані про 

нейрофізіологічну й анатомо-функціональну структуру зорового аналізатора 

[56, 87], отже, потрібно створення більш точних методик. 

2) Постійна стимуляція однотипних [92] рецепторів, значно знижує 

точність виміру порога ПКЧ, що ускладнює діагностування цілого ряду 

захворювань у зв'язку із зоровою втомою [91, 130].  

3) Обмежена функціональність [94]: наведені способи не передбачають 

перспективу здійснення корекції зору по отриманій частоті [56, 90], що не є 

раціональним. 

Враховуючи усі переваги проведення діагностики прострового зору, 

навідміну від класичних засобів, а також взявши до уваги основні недоліки, які 

існують у методиках вимірення ПКЧ, у даній роботі пропонується новий метод 

виміру та оцінки просторового зору людини, який був розроблений кандидатом 

медичних наук Пантєлєєвим Г.В. (м. Луганськ) [Заявка на патент 

№ u2010 10303] [92, 94]. Його практична реалізація у вигляді новітньої 

комп’ютерної діагностики допоможе зробити дослідження більш точними, 

гнучкими та вигідними з економічної точки зору. 
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1.3.3. Реверсна гексагональна методика діагностування ПКЧ 

Реверсна гексагональна методика вимірювання просторової контрастної 

чутливості у психофізіологічному експерименті, а також метод паттерн 

стимуляції на опонентному фоні є новим рішенням стосовно діагностики 

просторового зору людини в офтальмології. 

Суть методики полягає у наступному: оскільки фізіологічна структура 

сітківки ока людини є гексагональною (за своєю структурою нагадує бджолині 

стільники) і зображення, що формується у мозку, має гексагональну структуру, 

це дає змогу [53, 90, 91, 130] затверджувати, що використання гексагональних 

паттернів у якості стимулів (Рис.1.5 а), підвищує результативність і 

інформативність діагностики зорової системи [53]. А наявність реверсивного 

(зворотного) режиму (Рис.1.5 б) значно розширює функціональність 

діагностики: у випадку пред'явлення реверсивного паттерна активізуються інші 

типи рецептивних полів (ON або OFF) [94, 130], та інші ділянки мозку, що 

відповідають за сприйняття об’єму (світла частина паттернів підсвідомо 

сприймається, як більш близька) [94, 130]. 

Дана методика дозволяє визначити для кожного пацієнта гранічну 

частоту, при якій виникають дискомфортні відчуття (при певному сполученні 

кольорів, контрастності й розмірів решіток можливі запаморочення та інші). 

     
а) пряме вимірювання    б) зворотне вимірювання 

Рисунок 1.5 – Гексагональні решітки 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

При подальшому розвинені методика дозволяє ввести лікувальний 

режим імпульсної стимуляції. З цією метою розробляються перфораційні 

окуляри, та модуль взаємодії з 3D-окулярами. Наявність імпульсного режиму 
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виконує лікувально-тренувальну функцію [90, 91]. У цьому режимі на 

надграничній частоті планується повільно змінювати її до субпорогової (за 

розміром та контрастністю), що забезпечує поліпшення зору (око зобов'язано 

навчитися бачити запропоновану йому сітку) [53, 56]. 

До основних технічних переваг запропонованого способу діагностики, у 

порівнянні із прототипами, можна віднести наступні [90, 91]: 

 підвищення ефективності й вірогідності діагностики різноманітних 

патологій органів зору за рахунок використання у якості стимулів гексагональні 

паттерни, що відповідають фізіологічній структурі сітківки ока [53, 56]; 

 підвищення точності виміру порога ПКЧ за рахунок реверсивного 

режиму виміру, що активує протилежні рецепторні поля [53, 56]; 

 можливість розширення ефективності способу діагностики за рахунок 

введення додаткового режиму імпульсної стимуляції [53, 56]; 

 можливість використання способу для лікувально-тренувальних цілей 

у комплексі з іншими засобами корекції зору [53, 56]. 

1.4. Мета та задачі дослідження 

Мета роботи – підвищення ефективності процесу діагностування очних 

захворювань за рахунок розробки моделей, методів та інформаційної технології 

у вигляді системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності для 

оцінки стану зору людини. 

Для досягнення мети дисертаційного дослідження потрібно вирішити 

нижченаведені задачі: 

1) Проаналізувати існуючі інформаційні технології для використання у 

процесі діагностування зору. 

2) Провести розробку метода формування питань експертної системи. 

3) Розробити математичну модель ідентифікації діагнозу в умовах 

невизначеності. 
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4) Вдосконалити метод розмиття зображення за Гаусом. 

5) Розробити метод зменшення впливу послідовних образів при 

проведені діагностики просторової контрастної чутливості. 

6) Розробити інформаційну технологію та її алгоритми на основі 

створених математичних моделей та методів. 

7) Програмно реалізувати розроблені моделі та методи при створені 

інформаційної технології у вигляді СППР та провести її апробацію під час 

впровадження у діяльність лікувальних та навчальних закладів Луганської та 

Івано-Франківської областей. 

Інформаційна технологія, що розроблюється повинна забезпечити 

реалізацію нового методу дослідження просторового зору людини та 

автоматизувати постановку первинного діагнозу. 

Висновки до розділу 1 

Аналіз особливостей використання сучасних інформаційних технологій 

у медицині дозволяє зробити наступні висновки: 

1. Аналіз існуючих інформаційних технологій дозволяє зробити 

висновок стосовно їх дуже обмеженого і вузько-направленого використання. 

Кожна система використовується для виконання унітарної функції, як-то: 

організація електронної черги до лікаря та ведення карти пацієнта, або тільки 

накопичення даних функціонального дослідження, або тільки надання 

допомоги у прийнятті рішення лікарем, якщо дані, що необхідні для прийняття 

цього рішення піддаються чіткій формалізації.  

2. Оскільки зоровий аналізатор є складною системою підпорядкованою 

безпосередньо мозку людини, ясно, що для оцінки його стану недостатньо 

однієї величини, навіть вимірюваної надзвичайно точно – необхідні знання про 

комплексний стан зорової системи. Такі знання може надати вимірювання 

просторового зору людини (ПЗЛ), а саме просторово контрастної чутливості 
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(ПКЧ). Однак на сьогоднішній день не існує інформаційних технологій, 

вимірювання ПКЧ виходячи з фізіологічної структури сітківки ока, також не 

існує методів ідентифікації діагнозу для подібної системи виходячи з великої 

кількості невизначених факторів.  

3. Актуальною є розробка інформаційної технології діагностування 

очних захворювань, яка: враховує фізіологічні особливості ока, усуває 

протиріччя постановки діагнозу при наявності супутніх симптомів, надає 

користувачу системи (лікарю) достовірну інформацію про стан просторового 

зору пацієнта та висуває припущення, щодо можливого діагнозу. 

4. Існує досить багато моделей та методів автоматичної постановки 

діагнозу. Вони відрізняються складністю побудови, приблизністю й 

адекватністю опису об’єкта, їх адаптивністю до вирішення іншої задачі, тощо. 

Процес прийняття рішення при постановці діагнозу ускладнюється через 

високий рівень невизначеності: неоднозначні відповіді пацієнта типа «Болить – 

Майже не болить – Болить не так сильно, як раніше» або наявність супутніх 

діагнозів, які вносять додаткові протиріччя. Саме тому необхідно 

використовувати методи відшукання значущих факторів та моделі, що за своєю 

структурою спираються на так звані «рішучі ознаки». Використання моделі 

дозволить підвищити ефективність постановки діагнозу в інформаційній 

технології, що реалізована у вигляді СППР. 

5. Спираючись на властивості об’єкту і предмету дослідження, на основі 

аналізу напрямків використання математичних моделей, методів та 

інформаційних технологій при діагностуванні очних захворювань, з 

урахуванням знайдених недоліків, сформульовані мета і завдання дослідження. 

Основні результати розділу опубліковано у працях [56, 87, 90, 91]. 

 



34 

РОЗДІЛ 2.  

МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

2.1.  Розробка методу формування питань експертної системи у 

вигляді графічних стимулів 

Для полегшення прийняття розв'язків в області медицини розробляються 

та розповсюджуються експертні системи. Вони побудовані таким чином, щоб 

діалог із пацієнтом відбувався максимально зручно та ефективно у вигляді 

«питання – відповідь». 

Інформація, яка попадає до подібних систем, може бути графічною: 

рентгенівські знімки, запис кардіограми тощо. Система проводить аналіз даних, 

відштовхуючись від історії хвороби, яка знаходиться у базі даних та 

встановлює вірогідний діагноз. Знання, які зберігаються у базі знань системи, 

багаторазово перевіряються лікарями-фахівцями, що виступають у ролі 

експертів при розробці системи. Подібні системи надають певну інформаційну 

підтримку, але рішення про остаточний діагноз приймає лікар. 

Експертна система припускає наявність списку питань, що мають 

безпосереднє відношення до фактів, які приводять до певного рішення. У 

представленій роботі в якості «питань» використовується графічне зображення 

гексагональних сіток, виведене на екран комп'ютера (Додаток Б). 

Діалог з користувачем здійснюється за допомогою відповідей типу 

«Бачу - Не бачу» при пред'явленні йому сіток різної частоти й контрастності. З 

метою збільшення вірогідності відповідей (виключення можливості відповісти 

«навмання») у програмі передбачено певний механізм: стимули пред'являються 

по черзі  ліворуч, праворуч або у центру екрана монітора, таким чином, 

виключена ймовірність угадування наступного положення стимулу. Даний 

механізм дозволяє практично повністю усунути ефект «залишкового 

сприйняття» - коли око людини тривалий час зафіксовано в одній точці даного 
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об'єкта (особливо на яскравому об'єкті), тоді ще якийсь час після переведення 

очей вбік ми бачимо залишкове зображення цього об'єкта. 

Оскільки, розробка експертної системи проводиться за участі експертів 

у тій проблемній області, до якої ставляться розв'язувані завдання, тому при 

створенні модуля ЕС у даній роботі в якості експертів виступали лікарі-

офтальмологи із центру «Corvis», які займаються дослідженням проблеми 

виміру просторового зору людину. У якості достовірних експертних оцінок, 

також були використані матеріали провідних російських офтальмологів 

Шамшинової А.М., Волкова В.В. та математика Белозерова А.Е. [5, 8, 36]. 

Експертна система використовує дані отримані на етапі діагностики, 

тобто інформацію про просторову контрастну чутливість для різних 

просторових частот (Таблиця 2.1). 

Таблиця 2.1. – Приклад вхідної інформації для ЕС 

№ 
виміру 

Просторова частота, цикл/градус  

0,5 0,8 1 1,5 2 3 4 6 8 12 16 

1 42 45 49 53 56 57 59 52 48 41 37 

Ч
у
тл

и
в
іс

ть
, 

д
Б
 

2 40 41 51 53 52 56 58 51 50 45 40 

3 38 38 50 55 60 50 51 45 39 35 33 

            

Джерело: Розроблено автором самостійно 

Отже, експертна система повинна робити наступні висновки про стан 

здоров'я зорової системи пацієнта: 

 Здоровий (Рис.2.1); 

 Має місце паличкова дисфункція (нічна сліпота) –  ПКЧ вище норми у 

всім діапазоні, особливо на високих частотах (Рис.2.2); 

 Має місце колбочкова дисфункція – ПКЧ знижена більшою мірою на 

середніх частотах (Рис.2.3); 

 Має місце центральна дистрофія сітківки (хвороба Штаргардта) – 

чутливість повністю відсутня на високих частотах (Рис.2.4); 
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 Ретробульбарний неврит – ПКЧ знижується рівномірно у всім діапазоні 

(Рис.2.5); 

 Має місце поразка зорової кори (черепно-мозкова травма) – характерна 

нерівномірна ламаність кривої ПКЧ на всіх частотах, причому зломи не 

збігаються для різних кольорів дослідженнь (Рис.2.6); 

 Різні форми й стадії амбліопії: 

1) Дисбінокулярна амбліопія слабкого ступеня – плавне зниження й 

наступний підйом кривих на середніх і високих частотах (Рис.2.7); 

2) Рефракційна та анізометропічна амбліопія – зниження ПКЧ на 

високих і середніх просторових частотах (Рис.2.8). 

 
Рисунок 2.1 – Нормативні криві контрастної чутливості на чорному фоні. 

1 - червона; 2 - зелена; 3 - синя; 4 - біла. 

Джерело: Розроблено автором за даними [11]. 

   
Рисунок 2.2 – Паличкова дисфункція Рисунок 2.3 – Колбочкова дисфункція 
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Рисунок 2.4 – Дистрофія сітківки  Рисунок 2.5 – Ретробульбарний неврит 

 

   
Рисунок 2.6 – Поразка зорової кори Рисунок 2.7 – Дисбінокулярна 

амбліопія 

 

 
Рисунок 2.8 – Рефракційна й анізометропічна амбліопія 

Джерело: Розроблено автором за даними [11]. 

1 

2 

3 
4 

-50

-40

-30

-20

-10

0

0,5 0,8 1 1,5 2 3 4 6 8 12 16

Відхилення ПКЧ від норми, дБ 

Просторова частота, цикл/градус 

1 

2 

3 

4 

-40

-30

-20

-10

0

0,5 0,8 1 1,5 2 3 4 6 8 12 16

Відхилення ПКЧ від норми, дБ 

Просторова частота, цикл/градус 

1 

2 

3 

4 

-40

-30

-20

-10

0

10

0,5 0,8 1 1,5 2 3 4 6 8 12 16

Відхилення ПКЧ від норми, дБ 

Просторова частота, цикл/градус 

1 2 

3 

4 

-30

-20

-10

0

10

0,5 0,8 1 1,5 2 3 4 6 8 12 16

Відхилення ПКЧ від норми, дБ 

Просторова частота, цикл/градус 

1 

2 

3 
4 

-30

-20

-10

0

10

0,5 0,8 1 1,5 2 3 4 6 8 12 16

Відхилення ПКЧ від норми, дБ 

Просторова частота, цикл/градус 



38 

Необхідно навести загальний алгоритм проведення діагностики 

просторового зору людини, за яким повинна працювати розроблювана 

інформаційна технологія. 

Оскільки ІТ повинна працювати на різних комп’ютерах з різними 

моніторами, використання текстур для відтворення тестових стимулів не є 

вірним. Тому весь процес відображення здійснюється з урахуванням реальних 

розмірів, які обчислюються виходячи з розмірів монітора та величини зерна 

пікселя. Для цього використовуються наступні розрахункові формули: 

1) Обчислення довжини діагоналі монітора у пікселях. 

     √ 
      (2.1) 

де     – діагональ монітора в пікселях, W – ширина монітора, H – висота 

монітора. 

2) Обчислення довжини пікселя у міліметрах. 

       
   

            
  (2.2) 

де       – довжина пікселя в міліметрах,       – диагональ монитора у 

дюймах, 1 дюйм = 25,4 мм. 

Всі параметри можна отримати програмним шляхом, і врахувавши їх 

провести калібровку монітора та налаштувати програму до роботи на 

конкретному комп’ютері. 

Важливо відмітити, що структура діагностичних стимулів є 

тривимірною (Рис.2.9): вісі X та Y – кутові градуси, що відповідають за розмір 

патернів; вісь Z – це значення контрасту певної частини стимулу (білий колір 

відповідає максимальній контрастності, чорний – мінімальній). 

Як вже було зазначено, реверсна гексагональна методика вимірювання 

ПКЧ передбачає наявність стимулів у вигляді гексагональних (шестикутних) 

патернів. Щоб забезпечити їх відображення необхідно провести деякі 

розрахунки. 
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Рисунок 2.9 – Тривимірне представлення структури стимулів 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

Виходячі з властивостей правильного шестикутника, вписаного в 

окружність с заданим радіусом R, усі його сторони дорівнюють цьому радіусу a 

= R. Кути між радіусом окружності та сторонами шестикутника дорівнюють 60 

градусам (Рис.2.10). Це означає, що два радіуса та одна сторона шестикутника 

утворюють правильний трикутник. 

 
Рисунок 2.10 – Шестикутник вписаний в коло 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

Сітка буде малюватися симетрично за висотою від центра поля 

стимуляції (Рис.2.11), тому необхідно обчислити відстань між центрами 

сусідніх вічок і по ширині, і по висоті. При цьому потрібно врахувати 

половинний зсув δ  між рядками решітки. 

R a 
60° 

Y 

X Z 
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Рисунок 2.11 – Дзеркальне відображення патернів 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

Для визначення відстані між центрами сусідніх патернів при побудові 

сітки (Рис.2.12) скористаємось властивостями правильного трикутника. 

 
 

Рисунок 2.12 – Структура суміжних патернів 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

Величина W відповідає за відстань між центрами вічок по ширині. 

Судячи з рис.2.12. W може бути обчислена виходячи з висоти h  правильного 

трикутника: 

   
 √ 

 
  (2.3) 

де А – сторона правильного трикутника, А дорівнює R. 

Тоді W обчислюється по формулі: 

       (
 √ 

 
)   √   (2.4) 

W 

H 

R 

h 

δ 

Пряме 

відображення 

Дзеркальне 

відображення 
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Як видно на рис.2.12 зсув по ширині δ між рядками сітки дорівнює 

висоті правильного трикутника h. 

Відстань між центрами патернів по вертикалі позначимо як H. Її можна 

обчислити, як суму радіуса та половини радіуса: 

     
 

 
  
 

 
         (2.5) 

При вивченні спеціальної медичної літератури, у якій описано методики 

вимірювання ПКЧ, були запозичені деякі поняття, необхідні для повного опису 

й математичної подання реверсної гексагональної методики. До таких понять 

відносяться: 

 Поле стимуляції (S) – обмежена частина екрана в якій відображаються 

стимули при діагностиці. 

 Відстань до екрана (L) – відстань від очей пацієнта до поля стимуляції, 

виміряється в метрах. 

 Кут огляду (φ) – кількість кутових градусів, які становлять поле 

стимуляції S при видаленні від екрана L. 

 Частота решітки (період) (d) – кількість патернів (циклів), які 

укладаються в одному кутовому градусі, виміряється в циклах/градус. 

 Контраст із фоном – рівень відмінності між фоном поля стимуляції. 

 Контрастність – відмінність у кольорі між сусідніми областями 

патерна. 

Для досягнення правильних результатів діагностики, вимірювання 

повинні проводитися з відстані до екрана L яка дорівнює двом метрам, при 

цьому кут огляду φ повинен становити 6 градусів, а поле стимуляції S – 18 

сантиметрів. Виходячи із цих умов потрібно обчислювати радіус вічок сітки 

при проведенні дослідження. 

Загальна схема проведення діагностики зображена на рис. 2.13: 
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Рисунок 2.13 – Схема проведення діагностування 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

Для визначення радіуса вічок потрібно: 

1) Визначити довжину поля стимуляції, яке відсікається одним кутовим 

градусом 0S  (2.6); 

    
 

 
  (2.6) 

2) Обчислити відстань між патернами W через частоту решітки (2.7); 

   
  
 
  (2.7) 

3) Визначити радіус патерна (2.8) виходячи з формули (2.4). 

   
 

√ 
  (2.8) 

Метод побудови формування питань експертної системи у вигляді 

графічних стимулів може бути описаний у наступний спосіб: 

1. Отримання базових параметрів середовища: ширина екрану SW; 

висота екрану SH; відстань до екрану L; кут огляду φ; частота або період 

решітки d. 

2. Обчислення початкових параметрів діагностування для заданої через 

період решітки d просторової частоти: S - довжина поля стимуляції, W - 

відстань між патернами, R –  початковий радіус патерна. 

S 

W d 

L 

φ 1° 

Екран 

Пацієнт 

S0 
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3. Побудова достатньої текстури сітки за встановленими значеннями 

просторової частоти d, контрасту k  та обчислених параметрів.. 

4. Розповсюдження достатньої текстури по горизонталі. 

5. Дзеркальне відображення зображення по вертикалі. 

6. Побудова зображення графічного стимулу  GIij, через усунення 

чітких границь між сіткою стимулу та фоном екрану. 

7. Побудова кінцевого зображення, через розмиття за Гаусом 

зображення стимулу GIij  для усунення графічних артефактів на межі 

контрастних ділянок зображення. 

Алгоритм проведення діагностування з використанням наведеного  

методу може бути описаній наступним чином: 

АЛГОРИТМ. Діагностика ПЗЛ. 

ВХІД. Ініціалізація параметрів: S, L, φ, d. 

ВИХІД. Вектор симптомів, тобто множина значень контрасту для певної 

просторової частоти – },...,,{ 21 nd sssS  , при },...,,{ 21 md kkkKS  , де n  - 

кількість значень просторової частоти; K - множина значень контрасту; m – 

кількість градієнтних переходів контрасту. 

МЕТОД. 

КРОК 1. Обчислити початкові параметри діагностування для заданої 

просторової частоти nidd i ,1,  : S0, W, R. Перейти до кроку 2. 

КРОК 2. Встановити початкове значення контрасту Kkk j  , де 

 mmj ,,1 . 

КРОК 3. Побудувати вихідне зображення графічного стимулу ijGI , за 

встановленими значеннями просторової частоти d , контрасту k  та обчислених 

параметрів. 

КРОК 4. Пред’явити пацієнту стимул ijGI .  

КРОК 5. Ставимо питання до пацієнта: «Ви бачите зображення на екрані 

чи не бачите взагалі?».  

КРОК 6. Якщо пацієнт бачить стимул, перехід до кроку 9. 
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КРОК 7. Не бачить – крок 8. 

КРОК 8. Якщо mj  , то перейти до кроку 15. 

КРОК 9. Збільшити значення контрасту 1 jkk  та перейти до кроку 3. 

КРОК 10. Ставимо питання до пацієнта: «Де саме Ви бачите 

зображення: ліворуч, праворуч чи у центрі?». 

КРОК 11. Пацієнт відповів вірно – крок 13. 

КРОК 12. Не вірно – крок 15. 

КРОК 13. Якщо 0j , то перейти до кроку 15. 

КРОК 14. Зменшити значення контрасту 1 jkk  та перейти до кроку 3. 

КРОК 15. Зберегти значення контрасту k  для поточної частоти d . 

КРОК 16. Якщо дані по усіх просторових частотах отримано, тобто ni  , 

то перейти до кроку 18. Інакше перейти до кроку 17. 

КРОК 17. Перехід до наступного значення просторової частоти 1 idd , 

перейти до кроку 1. 

КРОК 18. Сформуємо вектор симптомів dS . 

КРОК 19. Алгоритм закінчено. 

Під час проведення діагностування за наведеним алгоритмом є 

вірогідність появи колізій: коли пацієнт бачить стимул з контрастом jk , але не 

бачить стимул з контрастом 1jk , пацієнт застрягає між двома варіантами 

значень контрасту та діагностика не може бути продовжена. Для вирішення цієї 

проблеми пропонується ввести додаткову перевірку – перевірка помилок 

відповіді пацієнта. У чому полягає суть: коли при діагностуванні змінюється 

значення частоти решітки, значення лічильника помилок відповідей пацієнта 

змінюється на 0; якщо для конкретної просторової частоти пацієнт вчиняє 

помилок більше, ніж дозволено налаштуваннями ІТ, система вважає, що він не 

бачить стимул, який йому пред’явлено і зберігає значення контрасту для 

поточної частоти. 
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Математичне представлення алгоритму реверсної гексагональної 

методики, а саме методу формувань питань експертної системи у подальшому 

буде використовуватися під час розробки графічного модуля діагностики. 

2.2.  Удосконалення методу розмиття зображення за Гаусом 

Запропонована у першому розділі реверсна гексагональна методика 

дослідження ПКЧ передбачає плавне розчинення графічних стимулів у кольорі 

заднього фона екрана, при цьому не повинно виникати жодних чітких контурів 

у місцях стикування поля стимуляції та заднього фона. Також слід відзначити, 

що при низькому значенні рівня контрастності (значення кольору сусідніх 

пікселей зображення відрізняється на декілька одиниць у межах від 0 до 255) 

або при великій різниці у контрасті між сусідніми патернами графічного 

стимулу, з’являються різкі артефакти, які дуже помітні оком. 

Для того, щоб уникнути подібних негативних перетворень зображення, а 

також створити плавний перехід від однієї контрастної частоти до іншої, при 

формуванні патерна з наступним значенням контрасту і/або наступнім 

значенням просторової частоти, доцільно використовувати розмиття 

підсумкового зображення.  

У якості методу розмиття підсумкового зображення використано метод 

розмиття зображення за Гаусом, який дуже розповсюджений при обробці 

графічних зображень, а саме його модифікацію у частині застосування матриці 

згортки на краях зображення. 

Для збільшення швидкості роботи графічного фільтра необхідно 

провести допоміжні розрахунки. 

Припустимо, що вихідне зображення задано яскравістю x(m, n). 

Яскравість вихідного зображення, після застосування фільтру – y(m, n). Тоді, 

розмиття за Гаусом з радіусом r розраховується за формулою (Рис.2.9): 
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 (   )  
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 (     )
    (       )

   

  (2.9) 

Межу суми по u та v можна вибирати як плюс мінус кілька «сигм», тобто 

радіусів r, що дає складність алгоритму порядку O(r
2
) операцій на піксель. Для 

великих r і багатопіксельних зображень це занадто велике значення для того, 

щоб застосовувати подібний підхід. Подібна складність алгоритму призведе до 

того, що розрахунки вихідного зображення будуть проводитись досить 

тривалий проміжок процесорного часу. 

Перше прискорення при обробці зображень дає властивість 

сепарабельності розмиття за Гаусом. Тобто, можна провести фільтрацію по осі 

x для кожного рядка, отримане зображення відфільтрувати за y по кожному 

стовпцю і отримати той самий результат зі складністю O(r) операцій на піксель. 

Ця властивість буде використана при подальших розрахунках, тому далі всі 

обчислення будуть проведені для одновимірного випадку, де потрібно знайти  

y(n) маючи початкове значення x(n). 

Для реалізації наведеної властивості доцільно використовувати фільтри 

з нескінченною імпульсною характеристикою (НІХ-фільтр). Ідея фільтра 

полягає у настпному: значення y(n) рекурентно розраховуються за формулою 

(Рис.2.10): 

 ( )  ∑   (   )  ∑   (   )

 

   

 

   

  (2.10) 

де ak і bi - деякі попередньо розраховані коефіцієнти, а y(n) і x(n) при n<0 

дорівнюють нулю. 

Частина формули, залежна від bi зводиться до простої згортки з 

кінцевим ядром. Щоб фільтр відпрацьовував швидше, значення фільтру 

необхідно шукати для випадку P=0, тобто розглядаючи один єдиний коефіцієнт 

b0. 

Будь який лінійний фільтр (а НІХ фільтр також є лінійним) повністю 

характеризується своїм відгуком на дельта функцію рівну 1 в точці 0, і 0 у всіх 

інших точках. Частина, що залежить від коефіцієнтів a при відгуку на таку 
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функцію або розійдеться і піде в нескінченність (цього необхідно уникнути), 

або дасть гарний регресійний хвіст: 

 
Рисунок 2.14 – Значення коефіцієнтів розмиття при прямому проході 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

Ідея алгоритму полягає у наступному: необхідно відфільтрувати в одну 

сторону (циклом від 0 до nmax) (Рис.2.14), а потім результат у зворотний бік (від 

nmax до 0), з тими ж значеннями коефіцієнтів. Математично вийде строго 

симетрична крива (тому не важливо, фільтрувати спочатку у прямому 

напрямку, а потім у зворотному, або навпаки). Результат подібних перетворень 

відображено на графіку (Рис.2.15). 

 
Рисунок 2.15 – Значення коефіцієнтів розмиття при зворотному проході 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 
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Значення кривої заходить в негативну область і дещо відрізняється від 

точної кривої нормального розподілення за Гаусом. Але для вирішення 

поставленої задачі це є цілком приємним. Для підвищення точності розрахунків 

та усунення зазначених недоліків необхідно підвищувати порядок фільтра Q. 

Отже, необхідно розрахувати коефіцієнти фільтра. У подальшому всі 

формули будуть наведені для випадку Q = 3. 

Усі фільтри вивчають за допомогою передавальної функції. Загальний 

вигляд передавальної функції для лінійного фільтру має вигляд: 

 ( )  
∑    

   
   

  ∑    
   

   

  (2.11) 

У нашому випадку Q=3, P=1: 

 ( )  
  

     
      

      
  
  (2.12) 

Оскільки в чисельнику і знаменнику знаходяться многочлени, їх можна 

розкласти на множники. Чисельник, в загальному випадку, дає нулі, а 

знаменник – полюси. У наведеному випадку нулів немає: 

 ( )  
  

(      
  )(      

  )(      
  )
  (2.13) 

для описаних умов: 1/Z0, 1/Z1, 1/Z2. Необхідно зауважити, що полюса 

однозначно визначають коефіцієнти ak фільтра, всі КІХ фільтри, відшукуються 

через полюси, а не безпосередньо. До речі, отримати коефіцієнти по полюсах 

простіше – для цього потрібно перемножити поліноми, а навпаки - вирішити 

статечне рівняння. 

Найголовніший теоретичний постулат, який необхідно використовувати: 

якщо комплексні полюса лежать всередині одиничного кола, тобто по модулю 

менше одиниці, (або, що теж саме, зворотні значення Z0, Z1, Z2 лежать поза 

одиничного кола), тоді фільтр буде стабільним. Це означає що результат не 

буде прагнути до нескінченності. 

Потрібно зауважити, що назвавши довільні комплексно зв'язані Z0, Z1, і 

речовий Z2 (за модулем більше одиниці) можна побудувати за ними фільтр. У 
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добутку все перетвориться у строго речові коефіцієнти a. Коефіцієнт b0 працює 

як «коефіцієнт гучності» фільтра. 

Отже, завдання зводиться до визначення трьох коефіцієнтів Z0, Z1, Z2. 

Оскільки, два з них комплексно зв'язані, а третій речовий, тоді потрібно знайти 

речову і уявну частину від першого, і речову від третьої. Тобто, три дійсних 

числа: real (Z0), im (Z1), Z2. 

Ці три коефіцієнта повинні бути виражені через заданий радіус фільтра. 

Потрібно відзначити, що для реальних перетворень зображення при 

автоматизації алгоритму, вживати цей метод має сенс для r ≥ 2, при менших 

значеннях радіусу швидше профільтрувати прямим множенням. 

Оптимізаційний алгоритм, який шукає найбільш близьку криву, 

побудуємо за методом мінімізації модуля максимальної різниці. Додатковою 

умовою буде збереження фільтром повної енергії, тобто функція x(n) = const 

повинна переходити сама до себе. Для цього скористаємося додатковою 

умовою: 

     (        ). (2.14) 

Cкористуємося наступними формулами для розрахунків: 

    (  )     (
 ( )

 
)   

 ( )
   (2.15) 

  (  )     (
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)   

 ( )
   (2.16) 

    
 ( )
   (2.17) 

Далі необхідно підібрати три схожі функції  ( )  ( ) та  ( ), кожна з 

яких прагне у межі до константи. Функції шукаємо у вигляді відношення: 

(     
        

            )

  
  (2.18) 

підбір коефіцієнтів можна провести найпростішим чином – з використанням 

Wolfram Mathematica.  

Коли розрахунки основних коефіцієнтів матриці розмиття вже 

отримано, потрібно повернутися до початкової задачі – побудова 
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діагностичного стимулу. Щоб збільшити швидкість дії алгоритму розмиття за 

Гаусом у другому прискоренні, на етапі обчислення вихідного зображення, 

потрібно врахувати деякі особливості його побудови: 

1) Зображення графічного стимулу будується за принципом 

шестигранних осередків. 

2) Осередки повинні укладатися у межах поля стимуляції. 

3) Центр зображення графічного стимулу повинен мати максимальне 

значення контрасту, а периферія (зовнішній край) зображення – поступово 

переходити (розчинятись) у кольорі фону екрана. 

Друге прискорення при проведенні розмиття зображення графічного 

стимулу за Гаусом надає сама структура цього зображення. При побудові 

вихідного (кінцевого) зображення не потрібно проводити розрахунки у кутах 

початкового зображення (Рис.2.16). На наведеному малюнку області, що не 

потребують обчислень зазначені штриховою лінією.  

 
Рисунок 2.16 – Границі розрахунків кінцевого зображення стимулу 

Джерело: Складено автором самостійно. 

Межа, поза якою не потрібно проводити розрахунки, може бути описана 

як окружність вписана у квадрат. А саме: окружність, це кінцева границя 

помітного зображення, а квадрат – границя поля стимуляції. Можна 

розрахувати обмеження при обчисленнях для кожного кроку розмиття для 

кожного пікселя p(x, y) за наступною формулою: 

2

22 S
yx   (2.19) 

де S, як було зазначено у пункті 2.2, це довжина поля стимуляції, вона 

відповідає стороні квадрата, що зображений на рисунку 2.16.  
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Отже, метод розмиття зображення за Гаусом може бути описаний 

наступними кроками: 

1) Розрахунок коефіцієнтів розмиття (ядра) фільтру з нескінченою 

імпульсною характеристикою (НІХ-фільтр) за формулою Гауса для 

одномірного випадку. 

2) Обчислення обмежень на розрахунки розмиття у кутах зображення, 

виходячи з довжини поля стимуляції S. 

3) Фільтрація зображення по осі X , побудова тимчасового зображення у 

буфері обміну. 

4) Фільтрація тимчасового зображення по осі Y  та отримання кінцевого 

зображення. 

2.3.  Розробка методу зменшення впливу послідовних образів 

Під час діагностування око тривалий час фокусується на сприйнятті 

тестового стимулу. Унаслідок специфіки діагностики (яскравість монітора 

комп’ютера налаштована таким чином, щоб око комфортно сприймало 

відмінності у зображеннях тестових стимулів; тестові стимули мають структуру 

різноконтрастних решіток, тобто мають як дуже темні, так і дуже яскраві 

ділянки (Рис.1.5) при переході від одного значення контрасту до іншого та, 

особливо, від однієї просторової частоти до іншої, з’являються послідовні 

образи.  

Окрім цього, існують декілька факторів, які призводять до зменшення 

достовірності відповідей пацієнта при діагностуванні: 

1) М’язи ока отримують колосальне навантаження при фіксації у полі 

діагностування. 

2) Збільшується час між миганнями.  

3) Відчувається сухість у очах. 
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Усі фактори разом негативно впливають на результати дослідження 

ПКЧ. Отже, для розслаблення ока, збільшення його рухомості між 

вимірюваннями та скорочення часу існування послідовного образу 

запропоновано метод зменшення впливу послідовних образів. 

Ідея методу ЗВПО полягає у наступному: коли дані, щодо контрастної 

чутливості за певною просторовою частотою отримано, перед пред’явленням 

наступного тестового стимулу по екрану проходить декілька різноспрямованих 

хвиль із нормальним розподілом значень контрасту за довжиною хвилі, а також 

з використанням шуму для згладжування її яскравих ділянок (Рис.2.17). 

Метод також можна назвати методом релаксації тому, що під час його 

відпрацьовування око перестає фокусуватись на сприйнятті відмінностей між 

стимулом та фоном, а також підсвідомо починає спостерігати за рухомим 

об’єктом (хвилею) і також проводить рухи, які сприяють розслабленню м'язів 

та покращують кровообіг. 

 
Рисунок 2.17 – Приклад контрастної хвилі 

Джерело: Складено автором самостійно. 

При розробці методу потрібно враховувати наступні умови: 

Порогові значення контрасту для хвилі Kkk j  , де  mmj ,,1 , 

обираються за останнім показником контрастної чутливості. 

Довжина хвилі   є постійною для усіх вимірювань та залежить від 

довжини поля стимуляції S . Довжина хвилі не повинна бути вузькою або 

навпаки занадто широкою. Дуже вузька буде майже не помітна з відстані до 

пацієнта. Занадто широка – може викликати зворотній ефект, додаткове 

осліплення. Отже,   обчислюється за наступною формулою: 
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S
3

1
 . (2.20) 

Час, який затрачується на релаксацію t , не повинен перевищувати 5 

секунд. За цей час людина робить від 1 до 5 мигань. Збільшення часу релаксації 

між вимірюваннями, призводить загалом до збільшення тривалості 

діагностування.  

Швидкість перетинання однією хвилею монітора v  у одному з 

напрямків залежить від кількості хвиль c , часу на релаксацію t  та ширини 

Width або висоти Height монітора. Під швидкістю розуміємо значення 

цілочислового зсуву у пікселях графічного зображення хвилі відносно її 

попереднього положення на моніторі. Значення швидкості може бути 

розраховане за формулою (2.24) для напрямку руху хвилі ліворуч або праворуч; 

за формулою (2.25) для напрямку руху хвилі вниз чи догори. 

)
1000
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t

cWidth
ceilv . (2.21) 

)
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t

cHeight
ceilv . (2.22) 

де 1000t  - значення часу у мілісекундах; функція ()ceil  - округлення числа з 

підвищенням до найближчого цілого, це необхідно зробити оскільки зсув 

зображення хвилі може відбуватись тільки на ціле число пікселів. 

Наступні кроки описують метод ЗВПО: 

1. Визначення базових параметрів: kmax, kmin - порогові значення 

контрасту, t - час здійснення операції, c – кількість хвиль та λ – довжина хвилі. 

2. Встановлення напрямку поширення хвилі та визначення швидкості 

хвилі v, виходячи з розмірів екрану. 

3. Побудова базового зображення хвилі. 

4. Застосування фільтрів шуму та розмиття до базового зображення. 

5. Циклічне відображення хвилі на екрані. Відбувається доки хвиля не 

дістане протилежної частини екрану. Після кожного відображення 

повторюється крок 3. 
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Усі умови та особливості методу ЗВПО  було включено до його 

алгоритму. Отже, метод зменшення впливу послідовних образів може бути 

описаній наступним чином: 

АЛГОРИТМ. ЗВПО. 

ВХІД. Значення контрасту k , кількість хвиль c . 

ВИХІД. Послідовність зображень ,...,),(,),({ 21 textextextex hwimghwimgI 

}),( mtextex hwimg  де m , які створюють відео-ефект «Різноконтрастна 

хвиля». 

МЕТОД. 

КРОК 1. Обчислити початкові параметри: довжину хвилі  , швидкість 

v  та напрямки  їх руху },...,,{ 21 ndirdirdirdir  , де 4..1n . 

КРОК 2. Якщо ni  , то перейти до кроку 12. Інакше – крок 3. 

КРОК 3. Встановити напрямок руху хвилі idir . Перейти до кроку 4. 

КРОК 4. Розрахувати та побудувати у буфері пам’яті текстуру хвилі

),( textex hwtex , виходячи з параметрів монітора, поля стимуляції, та початкових 

параметрів. 

КРОК 5. Залежно від dir  встановлюємо границю відображення l . 

КРОК 6. Якщо lj  , то перейти до кроку 11. Інакше – крок 7. 

КРОК 7. Задаємо положення вихідного зображення хвилі 

},{),().,( )()( yjxjtextex yxyxposhwimg  .  

КРОК 8. Застосовуємо ефект «Шум» до кінцевого зображення. 

КРОК 9. Показуємо зображення на екрані. 

КРОК 10. Змінюємо крок за положенням зображення j , виходячи із 

швидкості відображенняv . Перейти до кроку 6. 

КРОК 11. Перехід до наступного напрямку відображення 1 idirdir . 

КРОК 12. Алгоритм закінчено. 

Наведений метод є найпростішим тому, що використовує хвилю у якості 

рухомого об'єкту. У якості модифікації методу можна запропонувати 
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використання інших графічних фігур, таких як: куля, конус, хрест, або 

рівномірне заповнення усього екрану різноконтрастним шумом, який поступово 

зникає у фоновому кольорі. 

2.4.  Розробка математичної моделі ідентифікації діагнозу в умовах 

невизначеності 

Прийнято вважати, що метою діагностики є встановлення чіткого 

діагнозу, але це не так. Насправді сутність будь-якого медичного дослідження 

зводиться до зменшення кількості ймовірних діагнозів, тобто з’ясування 

питання: яких саме захворювань у пацієнта немає. Найчастіше буває так, що 

захворювання пов’язані або доповнюються один одним, перетинаються (мають 

сукупні синдроми) чи, при недостатньому догляді, отримують ускладнені 

форми або створюють прецедент для розвитку інших патологічних станів.  

Інформація, що надходить від пацієнта, містить у собі велику кількість 

параметрів (при діагностуванні захворювань зорового аналізатора кількість 

комбінацій параметрів становить 11 ^ 60 значень). У житті подібна інформація 

описується використовуються у вигляді тверджень: «бачу», «майже не бачу», 

«не бачу». Ці твердження є такими, що невизначені однозначно і потребують 

уточнень: «бачить що саме і де», «при яких умовах майже не бачить», «не 

бачить що і де саме». Існує можливість поставити у співвідношення цим 

твердженням значення просторової частоти та поріг контрастної чутливості. Це 

дозволить описувати стан певного пацієнта у вигляді числової послідовності.  

Нехай інформація, щодо стану певної людини задається вектором, а його 

елементи утворюють числовий ряд розмірності 11p  . У подальшому подібні 

послідовності, станемо визначати, як вектори розмірності p  [70]. Вектора 

розмірністю p  з безлічі існуючих діагнозів утворюють множину pE . Необхідно 

розуміти наступне, не всі елементи з pE  насправді описують існуючі симптоми 
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досліджуваної людини, кількість подібних елементів достатньо невелика. 

Домовимося у подальшому кожен вектор з множини pE , що чітко описує 

симптоми пацієнта, називати вектором симптомів пацієнта [68]. 

Зазначимо через  
1

z

i i
P P




  – безліч існуючих пацієнтів.  

Кожен пацієнт має свій власний вектор симптомів 

1 2{ , ,..., },  11i ps x x x p  . У результаті зіставлення отримаємо множину  
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тобто множину симптомів. Рядки цієї матриці є набором симптомів певного 

пацієнта.  

Виходячи з досвіду лікарів, потрібно зауважити, що може існувати 

декілька пацієнтів 1 2, ,... ,  wP P P w z , котрі мають цілком відмінні симптоми 

1 2, ,..., ws s s , але їм встановлено однаковий діагноз. У подальшому, будемо 

називати подібні симптоми – еквівалентними симптомами. Множина 

еквівалентних симптомів 1 2, ,.{ .., }i wSe s s s  визначає конкретний діагноз. 

Ґрунтуючись на цій властивості, множина симптомів S  може бути 

розділена на декілька класів. Якщо декільком пацієнтам встановлено однаковий 

діагноз, вони об’єднуються у новий клас. Зазначимо через n  кількість класів 

симптомів, у такому разі можна вважати, що величина n  є кількістю точно 

встановлених діагнозів.  

Зазначимо через i id Se  вектор симптомів, що точно визначає довільний 

діагноз. Сукупність усіх існуючих класів еквівалентних симптомів визначає 

множину можливих діагнозів   { },  1,i iD d Se i n   . 

Візьмемо довільний клас f  рядків множини S . Зазначимо через fd  

відповідний до цього класу діагноз. Відповідно до вектора fd , побудуємо 
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загальний вектор симптомів fh . Правило побудови fh  має вигляд: якщо для 

кожного пацієнту, діагноз якого відноситься до класу f , значення елементу fid  

співпадає між собою, тоді fi fih d , якщо не співпадає – *fih  , тобто цей 

симптом не проявляється однозначно при наявності діагнозу fd . Домовимось, 

що 1 2{ , , , }nH h h h  у подальшому називатимемо еталонними векторами 

симптомів [67] скорочено еталонами. 

Згідно запропонованих позначень можна зробити висновок, що певному 

діагнозу id D  може бути зіставлений еталонний вектор симптомів ih . Він 

містить у собі тільки однозначно встановлені симптоми, які є спільними для 

кожного пацієнта з подібним захворюванням. 

Існують випадки, коли для декількох пацієнтів, яким встановлено 

однаковий діагноз id , не може бути зіставлений загальний еталон ih . Це може 

виникнути у разі відсутності співпадаючих елементів у векторах симптомів ws , 

що утворюють діагноз id : 

1 2 ... 0ws s s  , але 1 2{ , ,..., }w is s s d . 

Подібна ситуація з’являється, коли супутні діагнози пацієнта проявляються 

занадто ярко, та вносять похибку у результати дослідження. Кваліфікований 

лікар звісно побачить це, та прийме вірне рішення. Але для коректної роботи 

математичної моделі ідентифікації діагнозу необхідний якийсь критерій за яким 

вона буде розрізняти чи співвідносити довільні симптоми з еталонним вектором 

симптомів ih . 

У якості подібного критерію у роботі пропонується використовувати 

вектори допустимих відхилень iV 
 та iV 

. 

Домовимось позначати через 1 2( , ,..., )i i i ipV v v v     - вектор допустимих 

відхилень у більшу сторону від еталона, а через 1 2( , ,..., )i i i ipV v v v     - вектор 

допустимих відхилень у меншу сторону від еталона. Кількість елементів у цих 

векторах повинна співпадати з кількістю елементів в еталонному векторі ih : 
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i i iV V h   . 

Значення кожного елементу вектора відхилень повинно бути визначено 

у рамках наступних обмежень: 

0 max( )ij ij ijv h h    та 0 ij ijv h  , де 1,j p . 

Таким чином, для кожного еталонного показника отримаємо коридор 

допустимих відхилень у рамках якого зсув значень при діагностуванні є 

дозволеним, тобто виконується умова: 

Якщо ( ) ( )ij ij j ij ijh v x h v     , тоді j ijx h . (2.23) 

Задача встановлення діагнозу має наступний вигляд: якщо існує 

обмежена безліч діагнозів D , тоді необхідно побудувати метод визначення 

довільного набору симптомів 1 2{ , ,..., }p pr x x x E   такий, що за обмежену 

кількість кроків надасть змогу встановити співвідношення r  з певним 

діагнозом id D , або зробити висновок, що вектор r  не може бути 

співвіднесений до існуючих діагнозів D  [67]. 

Отримана задача це задача ідентифікації в умовах невизначеності. У 

якості навчальної послідовності використаємо множину еталонних векторів 

симптомів пацієнта 1 2{ , , , }nH h h h .  

Встановити точний діагноз за допомогою прямого порівняння r  та ih  

неможливо. Мінімізація відстані Хеммінга також не дає точних результатів у 

100% випадків. Подібні результати мають місце тому, що симптоми кожного 

пацієнта отримують ускладнення через наявність супутніх діагнозів та у 

базовому понятті розглядаються як рівноцінні. У даній роботі для встановлення 

точного діагнозу використовується вирішальна комбінація ознак [72]. 

Нехай надалі 1 2, , , wm m m , 1 w p   послідовність допустимих ознак 

симптомів, це така послідовність симптомів де w  перших елементів jm  

дорівнюють елементам вектора діагнозів ijd , тобто j ij jm d x  .  
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Тоді, як  1 2, , , wN m m m  зазначимо безліч всіх номерів елементів i  

діагнозу ijd  у якого значення w  елементів ijd  співпадає з 1 2, , , wm m m : 

 1 2 1 1 2 2, , , & & &w i i iw wi N m m m d m d m d m     . 

Нехай у подальшому iM  – послідовність всіх номерів ознак [72] 

симптомів в еталонному векторі ih  [68], тобто номери елементів, які 

відрізняються від *: 

Для { }i ijh h  де 1,i n  та 1,j p , *i ijj M h   . 

Згідно з цим визначенням, для довільної послідовності допустимих 

ознак 1 2, , , wm m m  вважатимемо, що 1 2( , ,..., )wM m m m  безліч, яка відповідає 

еталонному вектору ih  та утворюється з номерів ознак симптомів: 

 
 1 2

1 2

, , ,

, , ,
w

w i

i N m m m

M m m m M


 . 

Враховуючи усі визначення  та твердження, надамо визначення 

вирішальної комбінації ознак [68]: вирішальною комбінацією ознак для 

послідовності допустимих ознак 1 2, , , wm m m , будемо вважати множину 

 1 2, , , wS m m m , що може бути задана у такий спосіб: 

1)    1 1 0\S m M m S , при 1w  . 

2)      1 2 1 2 1 2 1, , , , , , \ , , ,w w wS m m m M m m m M m m m  , при 2 w k  . 

де k p  та 
0

1

n

i

i

S M


  – це початкова вирішальна комбінація ознак [68], якій 

притаманна властивість 0S  . 

Відношення між усіма існуючими вирішальними комбінаціями ознак 

визначимо за допомогою наступної теореми. 

Теорема 2.1. Нехай задано довільний діагноз  1 2, , ,i i i ikd D d d d  , тоді 

безліч вирішальних комбінації ознак      0 1 1 2 1 2, , , , , , , ,i i i i i ikS S d S d d S d d d  

попарно не перетинається, а їх поєднання співпадає з iM  послідовністю всіх 

номерів ознак id  [68]. 
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Доказ. Зауважимо, що 1 2, , ,i i ikd d d  – допустима послідовність чисел. 

Очевидно, виконуються включення 

   1 1 2,i i iN d N d d      1 2, , ,i i ikN d d d i . 

Тому 

     0 1 1 2 1 2, , , ,i i i i i ik iS M d M d d M d d d M     . 

Тоді    0 1 1i iS S d M d , 

оскільки  0 1iS M d  и    1 1 0\i iS d M d S . Надалі, 

     0 1 1 2 1 2, ,i i i i iS S d S d d M d d , 

оскільки    1 1 2,i i iM d M d d  и      1 2 1 2 1, , \i i i i iS d d M d d M d . Так далі, 

       0 1 1 2 1 2 1 2, , , , , , ,i i i i i ik i i ik iS S d S d d S d d d M d d d M  . 

Нехай 1 p q k   . Маємо 

     1 2 1 2 1 2 1, , , , , , , , ,i i ip i i ip i i iqS d d d M d d d M d d d   . 

Однак    1 2 1 1 2, , , , , ,i i iq i i iqM d d d S d d d  , тому 

   1 2 1 2, , , , , ,i i ip i i iqS d d d S d d d  . 

Таким чином, множини      0 1 1 2 1 2, , , , , , , ,i i i i i ikS S d S d d S d d d  попарно не 

перетинаються, а поєднання співпадає з iM  [72]. 

Безліч  1 2, , ,i i ipS d d d  може виявитися порожньою за декількома 

умовами: по-перше  1 2, , , pM m m m  , чи по-друге 

   1 2 1 2 1, , , , , ,p pM m m m M m m m  . 

Твердження  1 2, , , pM m m m   суперечить умові 0S  .  

Друге твердження є вірним при умові, що для 1 2 1, , , pm m m   є загальне 

число pm , що робить 1 2, , , pm m m  допустимою. Тоді справедливим є наступне:

   1 2 1 2 1, , , , , ,p pN m m m N m m m  , отже й 

   1 2 1 2 1, , , , , ,p pM m m m M m m m  . 
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Візьмемо довільний набір симптомів 
^

mr E . Для нього множина 

 , 1,jM j s j p 
r

 це номери елементів у векторі. Довільна послідовність чисел 

 1,2, ,X k  задається наступним чином 1 k p  . Якщо X  , тоді задамо 

величину  ,r X  за допомогою наступної рівності [72]: 

 ,
M X

r X
X

  r
, (2.24) 

де X  и M X
r  – кількість елементів з безлічі X  та M X

r . Область 

допустимих значень для  ,r X  задається умовою  0 , 1r X  . 

 ,r X  – функція показує на скільки вектор r  відповідає множині X . 

Зрозуміло, що X M
r , у випадку коли  , 1r X   [68]. 

Введемо позначення. У довільній допустимій послідовності чисел 

1 2 1, , , pm m m   [68] будемо зазначати як  1 2 1, , , pQ m m m   весь набір елементів 

q , для якого послідовність 1 2 1, , , ,pm m m q  є допустимою [71]. 

Класифікацію на множині D  будемо називати ефективною щодо 

системи еталонних векторів 1 2, , , nh h h , якщо для будь-якої допустимої 

послідовності чисел 1 2 1, , , pm m m   і будь-якого  1 2 1, , , pq Q m m m   

виконується умова [68] 

   
 1 2 1

1 2 1 1 2 1

, , , &

, , , , , , , ,

p

p p

i Q m m m i q

S m m m q S m m m i



 

 

 . 

Зазначимо через r  – довільний вектор з 
^

mE  [72] такий дорівнює 

 1 2, , , kM i i i
r . Враховуючи теорему 2.1, для будь-якого 1,p k  маємо 

   1 2, , ,i i ip pM S d d d i
r , 

а  1 2 1, , , ,i i ipM S d d d q 
r , при ipq d . Тому,  

  
 

1 2

1 2

1
, , , , 0

, , ,
i i ip

i i ip

S d d d
S d d d

  r , 
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а   1 2 1, , , , , 0i i ipr S d d d q   , тоді ipq d . Отже можна сказати, що 1 2, , , ki i i  – 

повна система істотних ознак [68] для елементу id . Очевидно ця система ознак 

є мінімальною [68]. 

Отже, алгоритм точно справить ідентифікацію, у разі надання йому 

повної системи ознак, яка містить у собі елементи у кількості k . Зауважимо, 

кількість елементів еталонного вектора більша ніж значення k . 

Враховуючи особливість вхідної інформації, що надходить від пацієнта 

наприкінці діагностування, вдосконалимо існуючу математичну модель за 

рахунок введення векторів допустимих відхилень 
iv   та 

iv   від еталонного 

вектору симптомів ih . 

Це уточнення необхідно враховувати при обчислені множини M X
r  

для процедури  ,r X . 

Потрібно відзначити, що у разі неможливості співвіднести існуючий 

набір симптомів з будь-яким із існуючих еталонних зразків, модель виведе 

від'ємний результат, що може бути інтерпретовано, як необхідність створити 

новий еталонний вектор симптомів. На його основі лікар повинен: 

класифікувати отриманий результат, встановити діагноз, зазначити границі 

допустимих відхилень та зберегти ці дані для подальшої роботи моделі.  

Також необхідно зробити зауваження, щодо випадків, коли вектор 

довільних симптомів r , у результаті роботи моделі, відноситься до декількох 

класів захворювань, тобто співпадає з декількома еталонними векторами ih . Це 

може статися з двох причин: при створені еталонних векторів класифікація на 

множині не була ефективною або для цих еталонних векторів встановлено 

надто широкий діапазон допустимих відхилень. У цьому разі результат роботи 

моделі також буде від’ємним та вкаже на необхідність уточнення еталонних 

векторів або діапазону допустимих відхилень для них. 

Згідно визначення вище, для того, щоб модель ідентифікувала діагноз 

однозначно або однозначно встановила, що жоден з описаних діагнозів не 

відповідає довільному вектору симптомів необхідно, щоб класифікація була 
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ефективною. Наступні кроки описують метод узгодження еталонних векторів 

ih  під час створення нового еталона чи при проведенні уточнення існуючих: 

1. Отримання довільного вектору симптомів r . 

2. Виділення істотних ознак у векторі r , отримання вектору r . 

3. Пошук розбіжностей між існуючими діагнозами без урахування 

відхилень. Якщо знайдено еталонний вектор ih , що збігається з r  – перейти до 

кроку 2. Якщо жоден з діагнозів не збігається з r  – перейти до кроку 4. 

4. Зіставлення вектору r  з векторами допустимих відхилень rv
 та rv

. 

5. Пошук розбіжностей між існуючими діагнозами з урахуванням 

допустимих відхилень rv
 та rv

. Якщо знайдено еталонний вектор ih  такий, 

що збігається з r  – перейти до кроку 4. Якщо жоден з діагнозів не збігається з 

r  – перейти до кроку 6. 

6. Зберігання векторів r , r , rv
 та rv

 у базі знань у якості таких, що 

описують новий еталонний вектор симптомів 1ih  . 

Математична модель ідентифікації діагнозу в умовах невизначеності, 

яку було описано, є підставою для створення методу прийняття рішень, щодо 

наявності того чи іншого діагнозу у пацієнта: 

1. Отримання базових параметрів: r – довільний вектор симптомів 

пацієнта. 

2. Встановлення початкових параметрів: c  – кількість рішучих ознак в 

еталонному векторі; _cnt d  – кількість діагнозів d , що співвідносяться з r  

максимально точно. 

3. Обчислення процедури  ,r X  для усіх існуючих еталонних векторів 

симптомів ih . 

4. Підрахунок кількості діагнозів _cnt d , для яких r  ідентифікований 

точно. 

5. Перевірка результатів ідентифікації діагнозу. Якщо _ 1cnt d  , тоді 

діагноз ідентифікований однозначно. Якщо _ 0cnt d   – необхідно зберегти 
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новий діагноз у якості еталонного. Якщо _ 1cnt d   – необхідно уточнення 

існуючих еталонних векторів симптомів і/або векторів допустимих відхилень. 

Математичні властивості методу прийняття рішень включено у 

алгоритм, який може бути описаний наступними кроками: 

АЛГОРИТМ. Прийняття рішень. 

ВХІД. Довільний вектор симптомів  1 2, , , , 11pr x x x p  . 

ВИХІД. Результуючий діагноз  1 2, , ,i i i ipd d d d  та його інтерпретація 

у текстовому представлені. 

МЕТОД. 

КРОК 1. Встановити базові параметри: кількість знайдених діагнозів 

_ 0cnt d  ; кількість перевірених діагнозів 1, 1..i i n  , де n  - кількість точно 

встановлених діагнозів. 

КРОК 2. Перевірка кількості проаналізованих діагнозів. Якщо i n , тоді 

перейти до кроку 15. Інакше, крок 3. 

КРОК 3. Отримати ik h  – кількість рішучих ознак  в еталонному 

векторі, де 1 2{ , ,..., }i n absh h h h D  . Елементи absD  впорядковані від меншої 

кількості рішучих ознак до найбільшої. 

КРОК 4. Встановити лічильник 0c   та 0RcH   – кількість елементів з 

множини довільного вектору симптомів r , що перетинаються з еталонним 

вектором ih . 

КРОК 5. Якщо c k , тоді перейти до кроку 10. Інакше, крок 6. 

КРОК 6. Отримати номер рішучої ознаки 
1 2( , ,... )c i kj m S m m m  . 

КРОК 7. Перевірка попадання довільної ознаки у діапазон допустимих 

відхилень. Якщо ( ) ( )ij ij j ij ijh v r h v     , тоді крок 8. Інакше, крок 9. 

КРОК 8. Збільшення кількості ознак, що збігаються з еталоном 

1RcH RcH  . 

КРОК 9. Збільшення лічильника 1c c  . Перейти до кроку 5. 
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КРОК 10. Розрахувати значення процедури  ,r X  для обраного на 

даній ітерації еталонного вектору симптомів:  ,i i

RcH
hi r h

k
  . 

КРОК 11. Перевірка чи відноситься довільний вектор r  до діагнозу ih . 

Якщо 1ihi  , тоді крок 12. Інакше, крок 14. 

КРОК 12. Збільшення кількість вірогідних діагнозів _ _ 1cnt d cnt d  . 

КРОК 13. Збереження вірогідного діагнозу 
_cnt d id h . 

КРОК 14. Збільшення кількості проаналізованих діагнозів 1i i  . 

Перейти до кроку 2. 

КРОК 15. Перевірка результатів ідентифікації діагнозу. Якщо _ 0cnt d 

, тоді перейти до кроку 16. Якщо _ 1cnt d  , тоді крок 17. Якщо _ 1cnt d  , то 

крок 18. 

КРОК 16. Створення нового еталонного вектору симптомів 
1nh 
 на базі 

довільного вектору симптомів пацієнта r . Перехід до кроку 18. 

КРОК 17. Уточнення існуючих еталонних векторів з множини 

вірогідних діагнозів 1 2 _{ , ,..., }cnt dd h h h  та їх діапазонів відхилень, що були 

співвіднесені з довільним вектором симптомів r . Перехід до кроку 1. 

КРОК 18. Виведення вірогідного діагнозу _cnt dd  та його текстового 

представлення _( )cnt ddescription d . 

КРОК 19. Алгоритм закінчено. 

Висновки до розділу 2 

Розроблені моделі та методи підтримки прийняття рішень при 

діагностуванні очних захворювань надають можливості зробити наступні 

висновки:  
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1. Забезпечення функціонування реверсної гексагональної методики 

оцінки просторового зору людини передбачає її поетапну побудову та 

складається з декількох методів обробки вихідного графічного зображення: 

методу формування питань експертної системи у вигляді графічних стимулів, 

вдосконаленого методу розмиття за Гаусом та методу зменшення впливу 

послідовних образів. Усі методи взаємозв’язані однак кожен метод має свої 

властивості. 

2. Метод формування питань експертної системи у вигляді графічних 

стимулів передбачає, що їх відображення здійснюється з урахуванням реальних 

розмірів, які обчислюються виходячи з: розмірів монітора, відстані до екрану та 

куту огляду. Також важливо відмітити, що структура діагностичних стимулів є 

тривимірною: за шириною та висотою відкладаються кутові градуси, що 

відповідають за розмір графічних стимулів; за глибиною – значення контрасту 

певної частини стимулу. Щоб наблизити графічні стимули до фізіологічної 

структури сітківки ока, вони мають гексагональну структуру та будуються 

виходячи з властивостей правильного шестикутника. 

3. Удосконалення метод розмиття за Гаусом відбувалося за рахунок 2 

етапів. На першому етапі використовується властивість сепарабельності 

розмиття за Гаусом, це дозволяє зменшити складність алгоритму з O(r
2
) до O(r) 

операцій на піксель. На другому етапі отримуємо ще одне прискорення, яке 

дозволяє побудувати вихідне зображення графічного стимулу на 21,5% 

швидше, для цього не потрібно проводити розрахунки у кутах початкового 

зображення. Удосконалений метод розмиття за Гаусом використовується для 

забезпечення плавного розчинення графічних стимулів у кольорі заднього фона 

екрану під час дослідження та зменшення впливу артефактів зображення при 

малій або дуже великій різниці у значенні рівня контрастності між сусідніми 

патернами. 

4. Метод зменшення впливу послідовних образів дозволяє знизити 

недостовірність відповідей пацієнта при діагностуванні, що виникає у разі 

появи на сітківки ока залишкових зображень від попереднього стимулу. Метод 
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дозволяє розслабити око, яке тривалий час є напруженим. Подібні 

навантаження підвищують вірогідність помилкової відповіді пацієнта, та 

призводять до збільшення рівня невизначеності. Таким чином, метод 

зменшення впливу послідовних образів є одним з інструментів зниження 

показників невизначеності при проведені діагностики. Метод полягає у 

наступному: по екрану проходить декілька різноспрямованих хвиль із 

нормальним розподілом значень контрасту за довжиною хвилі. Під час 

відображення хвилі застосовується шум для згладжування яскравих ділянок. 

5. За рахунок використання графічних методів у складі діагностики стає 

можливим отримати кількісні показники ПЗЛ та частково зменшити 

невизначеність, що існує при опитуванні пацієнта. Спираючись на отримані 

результати дослідження та досвід вітчизняних й закордонних лікарів у питанні 

оцінки ПЗЛ, побудовано нормативні криві та графіки залежності певного 

діагнозу від ПКЧ.  

6. Для реалізації автоматизованої постановки діагнозу без участі лікаря 

та підвищення якості постановки діагнозу, побудовано математичну модель 

ідентифікації діагнозу в умовах невизначеності, що спирається на вирішальну 

комбінацію ознак та вектори допустимих відхилень. Це надає можливості 

успішно ідентифікувати елементи з множини діагнозів еталонними векторами 

ознак. В умовах існуючої невизначеності такий підхід є найбільш придатним. 

7. У ході побудови методів та моделей було надано повний опис усіх 

кроків. Це дозволяє використовувати їх під час розробки структури, алгоритмів, 

логічної та фізичної моделі даних для інформаційної технології. 

Основні результати розділу опубліковано у працях [49, 52, 53, 54, 55]. 
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РОЗДІЛ 3.  

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДТРИМКИ 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

3.1. Розробка структури інформаційної технології підтримки 

прийняття рішень 

При створені інформаційних технологій медичного призначення у 

першу чергу необхідно приділяти увагу, насамперед, рівню володіння 

комп’ютерними програмами та рівню знання математичних алгоритмів з боку 

лікаря, необхідно подавати ці досить складні речі у зручній для нього формі. 

Тому ІТ для використання у сфері медицини повинна бути доступною, 

зрозумілою та зручною. Для створення ІТ потрібно врахувати декілька 

моментів: 

По-перше, інформація, що подається лікарю у результаті роботи з ІТ 

повинна бути доступною та зрозумілою. Усі математичні та алгоритмічні 

конструкції повинні бути приховані від користувача, а результат їх роботи 

повинен бути поданий у звичному вигляді: у вигляді графіків відхилень стану 

здоров’я пацієнта від норми; у текстовому представлені діагнозу; у вигляді 

таблиці порівняльних значень; друкованих звітів; тощо. 

По-друге, інтерфейс користувача системи повинен бути розроблений 

максимально просто. Можливим і, навіть, необхідним є створення дружніх 

інтерфейсів, подібних до інтерфейсів, що використовуються у великих 

пакетних програмах з якими лікар зустрічається при роботі на комп’ютері у 

повсякденному житті, як звичайний користувач. Це не виключає можливість 

створення додаткових особливих візуальних інтерфейсів, якщо це є одним із 

умов лікаря, що спрощує роботу із ІТ. Комбіновані інтерфейси також мають 

місце бути. 
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По-третє, навчання роботі із ІТ повинно проводитися якнайбільш 

зрозуміло й швидко. Для цього необхідно створення повної довідкової бази. 

Також не зайвим буде привернення різноманітних засобів подання навчального 

матеріалу: навчаючи відеоролики, текстова довідка по основних функціях 

системи, спливаючі підказки, тощо.  

Беручі до уваги ці особливості розробки ІТ медичного призначення, 

необхідно побудувати завдання на розробку ІТ та розробити її реалізацію у 

вигляді системи підтримки прийняття рішень [102] лікаря на базі створених 

моделей та методів. 

Для того щоб описати структуру розроблюваної СППР необхідно чітко 

сформувати задачі, а також функції, які система повинна виконувати. 

Задачі розроблюваної СППР: 

1) Проведення діагностики просторового зору людини з 

використанням комп’ютерної техніки [55] на підставі реверсної гексагональної 

методики. 

2) Накопичення статистики вимірювань, виділення нормативних 

показників та штучних випадків, які потребують додаткового вивчення. 

3) Резервне копіювання бази даних [3]. А також можливість 

копіювання та перенесення бази даних зі збереженням усіх записів на інший 

комп’ютер.  

4) Ведення медичної карти пацієнта. 

5) Проведення одночасного діагностування великої кількості 

пацієнтів. 

6) Швидке навчання роботі з СППР медичного персоналу. 

7) Постановка первинного діагнозу. 

8) Зручне представлення результатів діагностики у вигляді графіків. 

9) Формування друкованих звітів, які відповідають вимогам щодо 

оформлення медичної документації. 

10) Можливість додаткових налаштувань програми. 
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11) У подальшому: розширення програми для проведення діагностики 

через Інтернет, проведення коректування зору, через введення імпульсного 

режиму стимуляції певної просторової частоти. 

Розроблювана ІТ повинна забезпечити виконання наступних функцій: 

1) Діагностика. ІТ повинна виводити діагностичні стимули на екран, 

враховуючи при цьому розмір, розширення та частоту відновлення монітора. 

2) Резервне копіювання. Резервне копіювання повинно проводитися 

самостійно або с заданою частотою. 

3) Збереження даних у будь-якому випадку. При відсутності бази 

даних створювати структурований файл та зберігати проведені вимірювання 

саме там. 

4) Злиття даних. Злиття декількох баз даних в одну без дублювання 

записів. 

5) Постановка діагнозу. Ця функція надає можливість перевірити стан 

зорової системи за допомогою програми будь кому. У разі постановки 

первинного діагнозу «ПКЧ у нормі - пацієнт здоров» не буде сенсу звертатися 

до лікаря. У разі ж постановки іншого діагнозу, можна звернутися до лікаря-

офтальмолога за додатковим обстеженням вже з готовим результатом 

діагностування. 

6) Налаштування інтерфейсу. При незручності програмної оболонки 

можливе настроювання інтерфейсу. 

7) Візуалізація результатів. Представлення результатів діагностики у 

графічному вигляді дозволяє ставити діагноз спираючись на візуальні об’єкти  

та не тратити час на розбір чисельного представлення результатів 

діагностування. 

8) Друк результатів. Функція необхідна для підкріплення діагнозу 

вірогідними даними, це стає особливо актуальним при ведені історії хвороби. 

У літературі визначають спільні підходи до побудови СППР. Виділяють 

наступні риси: загальний підхід до реалізації робіт на всіх етапах розробки; 

виділення стратегічних задач та контроль за їх виконанням; використання 
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спеціалізованих засобів аудиту та управління проектом розробки. Різні системи 

вимагають різних підходів до проектування та побудови, які визначаються 

призначенням (тобто типом) системи та інструментами розробника [58, 99]. 

У сучасних СППР прийнято розрізняти наступні базові елементи: 

• управління даними – мінімально достатній об’єм даних, який 

описує факти з позиції суб’єкта, який ухвалює остаточний висновок; 

• управління обчисленням та моделюванням – використання у 

процесі ухвалення рішень таких моделей, які повторюють міркування фахівця; 

• інтерфейс користувача – зрозумілі компоненти для роботи з СППР. 

Запропонована у роботі СППР, реалізована у вигляді експертної 

системи (ЕС). 

Експертна система – комп'ютерна програма, здатна частково замінити 

фахівця-експерта при розв'язанні проблемної ситуації [108]. 

Основною перевагою подібних систем є властивість накопичення знань, 

тобто зберігання та оновлення фактів стосовно задачі, рішення якої без певного 

фахівця знайти неможливо. Застосування ЕС у повсякденній роботі організацій 

підвищує ефективність прийняття стратегічних рішень, через використання 

найкращих оцінок ситуації навіть за відсутності кваліфікованих кадрів. 

Розробка сучасних ЕС стартувала у 1970-і роки, та одержала фінансову 

підтримку починаючи з 1980 року. Але перші їх прототипи з’явились набагато 

раніше. Так у 1832 році Корсаков С.Н. запропонував автомати кінцевого виводу 

(«інтелектуальні машини»), що дозволяли співвіднести певні симптоми 

хвороби з необхідними для лікування препаратами. Ці пристрої працювали за 

рахунок чітко підібраних механічних запчастин [3]. 

З боку інформаційних технологій [71] під експертною системою 

розуміють модель (послідовність) дій та/або міркувань фахівців окремої галузі 

знань направлених на розв’язання певної задачі. Факти, правила, умовиводи 

експертів стосовно обраної задачі у своїй сукупності утворюють базу знань ЕС. 
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Базу знань формують правила продукційного виводу для вирішення 

певної задачі. Під час застосування ЕС звертається до цієї бази та пропонує 

набір дій, що призводять до найкращого рішення. 

Незмінні данні з конкретної області знань можуть бути описанні за 

допомогою фактів та збережені у базі знань. Значення параметрів, що не є 

детермінованими (тобто залежать від умов певного завдання), система отримує 

від оператора під час роботи, та розміщує у робочій пам'яті. У ЕС медичного 

призначення факт «Гострота зору у нормі дорівнює 10 рядкам» знаходиться у 

базі знань, а у робочій пам'яті - твердження «Пацієнт бачить 4 рядка». 

Над побудовою бази знань ЕС працюють три групи спеціалістів: 

 фахівці певної предметної області, для якої розробляється ЕС, що 

виступають експертами у цьому питанні; 

 інженери знань, які допомагають формалізувати та структурувати 

знання експерта для якісної роботи ЕС; 

 програмісти, які розробляють ІТ у вигляді експертної системи. 

Процес побудови експертних систем поділяють на наступні етапи:  

Етап 1) Ідентифікація – виявлення проблем та постановка задач, що 

повинні будуть вирішення у ході реалізації ЕС, встановлення цілей розробки та 

груп кінцевих користувачів, пошук експертів. 

Етап 2) Концептуалізація – проведення поглибленого аналізу існуючої 

проблеми, встановлення понять, що використовуються, та співвідношень між 

ними, затверджуються засоби вирішення задач. 

Етап 3) Структуризація – визначення цільової ІТ та засобів 

представлення знань системи, формалізація понять, визначення варіантів 

інтерпретації знань, побудова моделі роботи системи, оцінка відповідності 

цілей розробки та викладених понять, методів рішень, засобів виводу й 

оперування набором знань. 

Етап 4) Формалізація – отримання фактів від експерта для створення 

бази знань. Етап формалізації також поділяють на отримання даних від 

експерта, упорядкування його знань для забезпечення виваженої роботи та 
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трансформація знань для забезпечення працездатності системи. Цей етап 

виконує інженер по знаннях виходячи з реально прийнятих рішень експерта. 

Цей етап є найважливішим та найскладнішим з усього циклу розробки тому, що 

добуває знання, які складають основу ЕС. 

Етап 5) Реалізація – розробка одного або більше робочих прототипів 

системи згідно поставлених цілей та задач, перевірка працездатності усіх 

модулів системи. 

Етап 6) Тестування – проведення цілісного аналізу способів подання 

знань у системі, що взято за основу. Виявляються і виправляються помилки, що 

було допущено при розробці, також проводиться усунення незручностей при 

користуванні інтерфейсом, тощо. 

Етап 7) Дослідна експлуатація/ 

Побудова СППР проходить у три обов’язкових етапи: 

Етап 1) Структуризація системи. ІТ розбивається на певну кількість 

підсистем, які являють собою окремі програмні частини. Також встановлюється 

взаємозв’язок між ними. 

Етап 2) Моделювання управління. Опис моделей взаємодії та управління 

серед окремих програмних частин. 

Етап 3) Декомпозиція системи. Програмні частини поділяються на 

модулі. Для кожного встановлюється тип та взаємодія з іншими модулями. 

При реалізації першого етапу прийнято використовувати одну з трьох 

моделей системної структуризації [16]: 

• модель сховища даних; 

• модель клієнт-сервер; 

• трирівнева модель. 

Для першої моделі характерним є те, що розташовані у загальній пам’яті 

дані, поділяються підсистемою. Дані об’єднуються у БД для якої передбачена 

певна система керування [16]. 

Модель другого типу застосовують у розподілених системах, доступ до 

серверів збереження даних забезпечений мережевими протоколами. 
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Третя модель є еволюційним продовженням моделей другого типу. 

Перший рівень відповідає за інтерфейс користувача та відпрацьовує на 

комп’ютері оператора. Другий рівень, тобто уся логіка обробки операцій та всі 

обчислення, обробляються сервером додатків. За третій рівень відповідає 

сервер баз даних, який дозволяє зберігати та отримувати данні з використанням 

клієнт-серверної архітектури. 

СППР для вирішення задачі ідентифікації діагнозу в умовах 

невизначеності, що реалізовано у роботі, найбільш підходить клієнт-серверна 

модель даних. Оскільки задача носить досить спеціалізований характер, у разі 

необхідності ізольованого доступу до БД вимірювань існує можливість 

переходу до моделі сховища даних без суттєвих змін у роботі ІТ. 

При моделюванні управління на другому етапі використовують 

наступні моделі [17]: 

• модель централізованого управління; 

• модель управління за подіями. 

Для моделей централізованого управління [17] характерним є наявність 

виділеного системного контролеру, що керує роботою інших підсистем. 

Для моделей управління за подіями [17] головною властивістю є те, що 

управління системою здійснюється зовнішніми подіями. Розрізняють такі 

основні види моделей: широкомовна модель і модель з перериваннями [17]. Для 

широкомовної характерним є те, що для кожної підсистеми, ще до початку 

настання подій, задається сценарій подій на які вона реагує. Цей сценарій 

передається обробнику. У разі настання події, обробник направить цю подію до 

необхідної підсистеми згідно зі сценарієм. У моделі переривань, кожній події 

задано її тип. Кожному типу зіставлений свій обробник, який, при виникненні 

події, стартує процес, що з ним пов’язаний. 

Описану у роботі СППР згідно таксономії Альтера можна віднести до 

рекомендаційних моделей [102]. При діагностуванні очних захворювань в 

умовах невизначеності, коли одночасно може бути проведено декілька 

досліджень, та за кожним з них можливо отримати різні результати, виправдано 
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використання моделі централізованого управління, коли системний контролер 

буде керувати всіма підсистемами на основі взаємодії між ними та розподілу 

прав користувачів. 

Отже, у наведеній СППР можна виділити наступні підсистеми: 

 адміністрування та розподіл прав користувачів; 

 діагностика просторового зору людини з використанням інтерактивної 

комп’ютерної графіки [53, 55]; 

 постановка діагнозу, яка оцінює результати діагностичного 

дослідження та стан зорової системи пацієнта [51, 56]; 

 робоче місце фахівця-експерта для уточнення нормативних кривих, які 

використовуються СППР як еталонні; 

 підсистема вводу/виводу інформації, це робоче місце фахівця-

діагноста, який проводить опитування пацієнта. 

 
Рисунок 3.1 – Підсистеми створеної СППР 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

На третьому етапі для рішення поставлених задач та реалізації 

функцій, інформаційну технологію, що розроблюється, необхідно розділити на 

окремі частини – модулі.  
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Модуль – фрагмент програмного тексту, що є будівельним блоком для 

фізичної структури системи. Як правило, модуль складається з інтерфейсної 

частини та частини-реалізації [43]. Це відповідає принципам побудови 

мобільних інформаційних систем, які були сформульовані раніше, спрощує 

тестування та налагодження програмного забезпечення, також зменшує 

кількість помилок, що виникають при написанні програмного коду. 

Існує два типи декомпозиції [59] системи на модулі: 

 модель потоку даних, [118] заснована на застосуванні структурного 

підходу. У її основі лежить розбиття за функціями [43]; 

 модель об’єктів, заснована на застосуванні об’єктно-орієнтованого 

підходу. Вона заснована на слабо зчепленій сутності, що має власні набори 

даних, стани та набори операцій [118]. 

У СППР при діагностуванні очних захворювань в умовах невизначеності 

слід виділити наступні модулі відповідно до зазначених вище підсистем. 

1. «Адміністрування». 

 Модуль роботи з правами користувачів; 

 Модуль створення, редагування або видалення [97] даних пацієнта; 

 Модуль обробки бази даних вимірювань; 

 Модуль управління БД експертної системи як основи роботи СППР та 

налаштування системи зв’язку між базами даних вимірювань (у разі 

використання видалених серверів вимірювань та нормативних показників 

експертної системи) [52]. 

2. «Діагностика». 

 Графічний модуль діагностики, що здійснює формування питань ЕС у 

вигляді графічних стимулів [55]; 

 Графічний модуль розмиття кінцевого зображення за Гаусом, що 

використовує графічні зображення стимулів, які було сформовано під час 

роботи графічного модуля діагностики [55]; 

 Графічний модуль зменшення впливу послідовних образів (так званий 

модуль релаксації) який відпрацьовує поміж вимірювань під час роботи 
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графічного модуля діагностики. Також може бути використаний як самостійне 

програмне забезпечення з метою зняття навантаження на орган зору [49, 54]; 

 Модуль відстеження та фіксації відповідей пацієнта. 

3. «Постановка діагнозу». 

 Модуль ідентифікації діагнозу в умовах невизначеності з 

використанням нормативних кривих, а також оцінки якості та повноти 

отриманих результатів [56]. 

4. «Уточнення нормативних кривих». 

 Модуль налаштувань СППР, який забезпечує виконання наступних 

функцій системи [27, 28]: створення нових нормативних кривих (формалізація 

діагнозу), редагування значень існуючих нормативних кривих, встановлення 

точності коридору відхилень від норми. 

5. «Підсистема вводу/виводу інформації». 

 Модуль введення додаткової інформації, що необхідна для роботи ІТ та 

СППР зокрема: ведення медичної карти пацієнта; створення, редагування та 

видалення журналів вимірювань; створення, відображення та видалення даних 

вимірювань. 

 Модуль зовнішньої звітності, який потрібен для: формування 

друкованих звітів, що фіксують та підтверджують результати дослідження; 

відображення журналів проведених вимірювань для обраного пацієнта або 

лікаря;  отримання статистики щодо розповсюдженості діагнозу серед певної 

вікової групи, кількості випадків захворювань на одиницю населення тощо. 

На малюнку 3.2 позначено модулі ІТ та схема їх взаємодії. 

Схема демонструє взаємодію окремих частин програми у рамках одного 

комп’ютера. Оскільки така можливість передбачена, то можна навести схему 

взаємодії кількох клієнтів програми, які запущені на різних комп’ютерах, та 

пов’язані за допомогою мережі (Рис.3.3). 
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Рисунок 3.2 – Модулі ІТ та їх взаємодія 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

 

 

 
Рисунок 3.3 – Схема взаємодії ІТ за допомогою мережі 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

Усі розроблені алгоритми та математичні методи укладено до основи 

системи підтримки прийняття лікарських рішень. Інформаційну технологію, що 

реалізує наведену СППР, доцільно представити у вигляді загальної 

функціональної схеми ІТ (Рис.3.4). 
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Рисунок 3.4 – Загальна функціональна схема ІТ 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

Розроблена інформаційна технологія у вигляді системи підтримки 

прийняття лікарських рішень дозволяє вирішити задачі, що досліджуються у 

дисертаційній роботі. 
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На рисунку 3.5 наведено блок-схему алгоритму проведення діагностики  

просторового зору людини, що заснована на методі формування питань 

експертної системи у вигляді графічних стимулів. 

У другому розділі описано метод вдосконалення розмиття за Гаусом, 

який складається з двох частин: перше та друге прискорення. Алгоритм роботи 

цього методу у вигляді блок-схеми наведено на рисунку 3.6. 

Також у другому розділі було представлено метод зменшення впливу 

послідовних образів, який підвищує якість діагностики, що проводиться. Блок-

схема цього алгоритму наведена на рисунку 3.7. 

Алгоритм математичного методу ідентифікації діагнозу в умовах 

невизначеності, який відпрацьовує на етапі коли дані, щодо стану зорової 

системи пацієнта, вже отримано, зображено на рисунку 3.8. 

 
Рисунок 3.5 – Блок-схема алгоритму проведення діагностики  

просторового зору людини 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 
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Рисунок 3.6 – Блок-схема алгоритму метода розмиття за Гаусом 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 
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Рисунок 3.7 –Блок-схема алгоритму методу зменшення впливу  

послідовних образів 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 
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Рисунок 3.8 – Блок-схема алгоритму математичного методу ідентифікації 

діагнозу в умовах невизначеності 

Джерело: Розроблено згідно позначень [64]. 

Запропоновані алгоритми використано під час реалізації моделей та 

методів при розробці інформаційної технології у вигляді системи підтримки 

прийняття рішень при діагностуванні очних захворювань в умовах 

невизначеності, що дозволило зробити постановку діагнозу автоматизованою. 

Основні компоненти інформаційної технології підтримки прийняття рішень 

наведено на рис.3.9.  



83 

ОПР

Програмна 

підсистема 

управління

Система керування 

інтерфейсом

СКБД СКБМ

СКБА СКБМв

База даних

База 

алгоритмів

База моделей

База методів

База даних пацієнтів та 

вимірювань

Алгоритм проведення діагностування 

просторового зору

Модель прийняття рішень щодо 

наявності чи відсутності певного 

діагнозу

Метод побудови питань ЕС у вигляді 

графічних стимулів; Удосконалений метод 

розмиття за Гаусом; Метод зменшення 

впливу послідовних образів

Рисунок 3.9 – Основні компоненти інформаційної технології підтримки 

прийняття рішень 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

 

Загальна блок-схема інформаційної технології з урахуванням наведених 

алгоритмів та розроблених моделей наведена на рисунку 3.10. 
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Рисунок 3.10 – Загальна схема інформаційної технології. 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 
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Нижче наведено опис призначення наведених на загальній схемі блоків: 

1. Введення даних пацієнта. 

2. Перевірка даних пацієнта та пошук існуючої історії вимірювань. 

3. Введення даних дослідження, що проводиться. 

4. Запуск графічного модуля діагностики ПЗЛ  

5. Формування питань експертної системи у вигляді графічних 

стимулів. 

6. Запуск модулю розмиття зображення за Гаусом. 

7. Показ зображення на екрані монітора. 

8. Очікування та фіксація відповідей пацієнта. 

9. Перевірка, чи було отримано відповідь пацієнта для вказаної 

частоти. 

10. Запуск модуля зменшення впливу послідовних образів. 

11. Перевірка, чи було змінено значення контрасту. 

12. Перевірка, чи по всіх частотах отримані дані від пацієнта. 

13. Запуск модуля ідентифікації діагнозу та формування можливого 

діагнозу на основі моделі ідентифікації діагнозу в умовах 

невизначеності. 

14. Оцінка, чи вдалося встановити діагноз за отриманими даними. 

15. Уточнення нормативних кривих лікарем-експертом. 

16. Вивід діагнозу для аргументації прийняття відповідного рішення. 

Таким чином, для кожного вимірювання просторового зору пацієнта 

виконується прийняття рішення на основі рекомендацій, отриманих за 

допомогою інформаційної технології, що реалізується у вигляді СППР. 

3.3. Розробка логічної та фізичної моделі даних 

Спираючись на основні вимоги та компоненти, згідно до розробленої 

архітектури та загальної схеми інформаційної технології у роботі виконано 
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проектування логічної та фізичної [17] моделей даних. У якості СУБД обрано 

клієнт-серверне рішення MS SQL Server 2008, у якості портативної версії, що 

забезпечує роботу ІТ на окремих комп’ютерах не зв’язаних за допомогою 

єдиної мережі, обрано вбудовану СУБД SQLite 3.07.17. 

На першому етапі проектування БД була розроблена концептуальна 

модель даних, що включає визначення типів найважливіших сутностей та 

існуючих між ними зв'язків, процедуру конструювання інформаційної моделі 

предметної області, що не залежить [123] від фізичних умов реалізації.  

Після визначення типів сутностей встановлюються усі існуючі між 

певними сутностями зв’язки та атрибути які виділені у створюваній БД. У 

таблиці 1 наведено список існуючих у БД атрибутів сутностей: 

Таблиця 3.1 – Атрибути сутностей і домени атрибутів 

Сутність Атрибут Домен 

Пацієнт Унікальний ключ пацієнта I 

ПІБ пацієнта NV (18; 25; 30) 

Стать NV (2) 

Дата народження пацієнта D 

Телефон NV (12) 

Адреса пацієнта NV (50) 

Доктор Унікальний ключ лікаря I 

ПІБ лікаря NV (18; 25; 30) 

Дата народження лікаря D 

Дата звільнення D 

Реєстрація Унікальний ключ реєстрації I 

Ключ лікаря I 

Ключ пацієнта I 

Дата запису D 

Дата прийому D 

Виміри Унікальний ключ виміру I 

Ключ реєстрації I 

Дата виміру (час) D 

Вид NV (15) 

Колір NV (15) 

Показники контрасту F [11] 

Показники просторової частоти F [11] 
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Продовження таблиці 3.1 

Сутність Атрибут Домен 

Паролі Унікальний ключ пароля I 

Ключ лікаря I 

Логін NV (20) 

Пароль NV (8) 

Підтвердження NV (18) 

Норми Унікальний ключ норми I 

Дата виміру (час) D 

Вид NV (15) 

Колір NV (15) 

Показники просторової частоти F [11] 

Показники контрасту F [11] 

Відхилення контрасту вгору F [11] 

Відхилення контрасту вниз F [11] 

Діагнози Унікальний ключ діагнозу I 

Назва діагнозу NV (30) 

Активність I 

Вікові групи Унікальний ключ вікової групи I 

Назва вікової групи NV (30) 

Мінімальний вік у групі I 

Максимальний вік у групі I 

Еталони Унікальний ключ еталона I 

Ключ норми I 

Ключ діагнозу I 

Ключ вікової групи I 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

Наступним етапом створення БД є її фізична реалізація. Фізична 

реалізація бази даних включає таблиці, що наведені нижче. 

Таблиця 3.2 – Фізична реалізація сутностей 

Сутність Назва фізичного об’єкту БД 

Доктор DOCTOR 

Пацієнт PATIENT 

Реєстрація REGISTRATION 

Виміри IZMER 

Паролі PASSWORD 

Норми NORMS 

Діагнози DIAGNOSYS 

Вікові групи AGE_GROUPS 

Еталони STANDARTS 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 
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Реалізацію посилальної цілісності й зв'язків між таблицями [123] можна 

відобразити на діаграмі бази даних (Рис.3.11). На ній відображені всі ключі, 

якими зв'язуються таблиці БД. Первинні ключі поруч із назвою мають значок 

ключика, позначення унікальності ключа це ключ на лінії зв'язку між 

таблицями [3] (не унікальні ключі позначені двома кружечками).  

У випадку видалення значень із таблиці, що містить первинний ключ [3], 

всім таблицям, які містять цей ключ як вторинний ключ для зв'язку з таблицею, 

привласнюється значення NULL. Для очищення БД від незв’язаних між собою 

[48] значень необхідно запустити скрипт виправлення незначущих посилань. 

 

 
Рисунок 3.11 – Діаграма бази даних 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

При видаленні лікаря з  таблиці DOCTOR фізичне видалення запису не 

відбувається, видаляється тільки логін і пароль із таблиці PASSWORD, а поле 

date_out таблиці DOCTOR, яке відповідає лікарю, що видаляється, 
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заповнюється поточною датою. Це не дає можливості цьому лікареві зайти в 

систему, використовуючи свій профіль. Такий метод введено з метою 

збереження інформації про всіх лікарів, які коли-небудь приймали пацієнтів у 

клініці. 

Наступним етапом є створення списку основних запитів які 

використовуються для одержання, редагування та видалення вже існуючої у БД 

інформації, а також для створення нових записів у полях таблиць. Перевірка 

працездатності цих запитів здійснювалась у середовищі Microsoft Management 

Studio 2008. 

Для управління інформацією, яка зберігається у базі даних (БД) [21] 

програми, розмежування доступу до системи, а також для забезпечення 

функцій резервного копіювання та підключення пустої БД будо створено 

систему управління базою даних [123] «SOTA_Admin».  

 

Рисунок 3.12 – Головне вікно програми «SOTA_Admin» 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

Створена програма «SOTA_Admin» має декілька вкладок для зручності 

користування нею (Рис.3.12). «SOTA_Admin» надає майже усі функції по 

роботі з БД програми, тільки видалення результатів вимірювань заблоковано, 

оскільки вирішувати на скільки ті чи інші виміри корисні може тільки лікар 

певної кваліфікації. 

Основні задачі програми «SOTA_Admin» можна виділити наступні: 
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 підключення нової (пустої) БД до роботи з системою; 

 підключення/відключення існуючих БД, які заповнювались протягом 

минулого часу, або перенесені з іншого комп’ютера; 

 здійснює створення/ редагування нового профілю лікаря (рис.3.13); 

 видалення існуючих профілів лікарів та пацієнтів; 

 створення паролів доступу до системи та їх редагування; 

 також є можливість передивитись існуючі вимірювання, та перейти до 

програми діагностики «SOTA» взявши карту одного з пацієнтів. 

 
Рисунок 3.13 – Вкладка створення та редагування інформації о лікарях 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

Отже, створена база даних відповідає всім вимогам розроблюваної 

діагностичної системи, надає можливості зберігати та швидко находити 

необхідну інформацію, керувати нею. Розроблена програма «SOTA_Admin» 

дозволяє повноцінно управляти створеною базою даних. Завдяки дружньому 

програмному інтерфейсу кожен користувач навіть той, який не має достатнього 

рівня володіння комп’ютером, має можливість працювати з нею.  

Додатково, для полегшення роботи з програмою, розроблено повноцінна 

довідка користувача. 
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3.4. Розробка інформаційних моделей для процесів обміну даними та 

взаємодії підсистем інформаційної технології 

На основі розробленої архітектури СППР при діагностуванні очних 

захворювань, її функціональної моделі, логічної та фізичної моделей даних, 

розроблено моделі для процесів обміну даними та взаємодії підсистем 

інформаційної технології. Це надає можливість виконати програмну реалізацію 

системи. 

Інформаційні моделі розроблено у вигляді діаграм DFD та IDEF0 за 

допомогою CASE-засобу [22] Erwin Process Modeler. 

На рис. 3.14. наведено діаграму верхнього рівню інформаційної моделі 

процесів обміну даними та взаємодії підсистем СППР при діагностуванні очних 

захворювань. Наведена діаграма наочно демонструє, що підсистеми пов’язані 

між собою за принципом інформаційної зв’язки. Інформація з однієї підсистеми 

через базу даних потрапляє на вхід до іншої підсистеми. Таким чином 

підвищується якість програмного забезпечення, а його супровід значно легше 

виконувати. 

Як було зазначено вище, зчеплення – зовнішня характеристика, яку 

потрібно зменшувати. Наведена діаграма також демонструє тип зчеплення між 

підсистемами: зчеплення за даними, що є найменшим з можливих типів 

зчеплення. 

Інформаційна модель також демонструє процедуру взаємодії лікаря-

експерта, лікаря офтальмолога та пацієнта через використання розробленої ІТ. 

Підсистема «Адміністрування» дозволяє визначити користувачів, що 

отримують обмежений за розподілом прав доступ до будь-якої частини 

інформаційної технології (Рис. 3.15). Також визначаються параметри 

підключення допоміжних баз даних, з яких необхідно отримати інформацію для 

роботи системи. 

 



 
Рисунок 3.14 – Діаграма верхнього рівню інформаційної моделі процесів обміну даними та взаємодії 

підсистем СППР при діагностуванні очних захворювань 

Джерело: Розроблено автором самостійно.
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Рисунок 3.15 – Інформаційна модель підсистеми «Адміністрування» СППР 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

На рис. 3.16 представлено інформаційну модель підсистеми 

«Діагностика» на якій зображено взаємодію між модулями цієї підситеми. 

Особливість підсистеми полягає у тому, що вона є ядром розробленої ІТ. 

Під керівництвом Пантелєєва Григорія Володимировича спільно з 

лікарями-офтальмологами, було узгоджено низку вимог до підсистеми, що 

розроблюється.  

Ця підсистема повинна: 

1) Реалізовувати реверсну гексагональну методику вимірювання ПКЧ. 

2) Передбачити механізм перевірки достовірностей відповідей. 

3) Проводити обчислення реальних розмірів поля стимуляції, відносно 

конкретного монітора. 

4) Надати можливість проводити вимірювання не тільки у прямому 

режимі, а також у зворотньому. 
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5) Реалізовувати представлену методику у межах адитивної та 

ахроматичної кольорових моделей. 

6) Звести до мінімуму взаємодію з програмою лікаря-діагноста під час 

проведення діагностики зору. 

При створені модуля, з урахуванням принципів об’єктно орієнтованого 

програмування [85] та деяких особливостей апаратного забезпечення на якому 

планується працювати, було сформовано ряд додаткових вимог: 

1) Підсистема повинна працювати на будь-якій платформі 

(кросплатформність). 

2) Містити у собі відкритий інтерфейс для можливості успадкування 

іншими класами. 

3) При зміні порядку вимірювань або кількості параметрів, що 

знімаються, сформувати запит для створення у базі даних нового набору 

таблиць для збереження результатів. 

4) Проводити відображення гексагональних решіток за допомогою 

процесора у разі неможливості використання графічного прискорювача. 

5) Передбачати можливість калібровки монітора. 

Кросплатформність модуля забезпечується завдяки використанню 

відкритої графічної бібліотеки OpenGL [100] для відображення графіки.  

Інформаційна модель підсистеми «Постановка діагнозу» наведена на 

рис. 3.17. Модуль «Ідентифікації діагнозу» призначений для реалізації 

інтерфейсу роботи з статистичними даними. 

Рисунок 3.18 відображає інформаційну модель для підсистеми 

«Підсистема вводу/виводу інформації». Пряма залежність між модулями у 

даній підсистемі відсутня. Існує тільки інформаційний обмін за рахунок 

використання єдиної бази даних.  

На рис. 3.19 наведено інформаційну модель для підсистеми «Уточнення 

нормативних кривих». Між модулями підсистеми існує зв'язок, який можна 

також звести до взаємодії з базою даних. Але це потребує додаткових операцій 

запису-читання. 
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Рисунок 3.16 – Інформаційна модель підсистеми «Діагностика» 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

 
Рисунок 3.17 – Інформаційна модель підсистеми «Постановка діагнозу» 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 
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Рисунок 3.18 – Інформаційна модель підсистеми «Підсистема вводу/виводу 

інформації» 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

 
Рисунок 3.19 – Інформаційна модель підсистеми «Уточнення нормативних кривих» 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 
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У разі використання локальної БД умова додаткового опитування БД не 

є критичною тому, що швидкість спрацьовування подібних запитів буде 

обмежена апаратними можливостями комп’ютера, але у разі використання 

віддалених серверів, швидкість подібних додаткових операцій буде обмежена 

мережевим протоколом та швидкістю каналу передачі даних. 

Програмна реалізація інформаційної моделі виконана у середовищі 

Microsoft Visual Studio 2010 [131] за допомогою язика програмування C# [119] з 

використанням Microsoft.NET Framework 3.5 [132] та відкритої графічної 

бібліотеки OpenGL. Скриншоти програми наведено у додатку В. 

Висновки до розділу 3 

Підбиваючи підсумки за проведеними дослідженнями у ході розробки 

інформаційної технології підтримки прийняття рішень, можна зробити наступні 

висновки: 

1. Для реалізації інформаційної технології у вигляді рекомендаційної 

СППР при діагностуванні очних захворювань в умовах невизначеності 

найбільш відповідною є клієнт-серверна модель. Оскільки за таксономією 

Альтера представлена у роботі СППР відноситься до типу рекомендаційних 

СППР, то виправдано використання моделі централізованого управління, коли 

системний контролер буде керувати всіма підсистемами на основі взаємодії між 

ними та на основі розподілу прав користувачів. 

У межах реалізації інформаційної технології слід виділити наступні 

підсистеми: адміністрування та розподіл прав користувачів; діагностика 

просторового зору людини з використанням інтерактивної комп’ютерної 

графіки; постановка діагнозу, яка оцінює результати діагностичного 

дослідження та стан зорової системи пацієнта; робоче місце фахівця-експерта 

для уточнення нормативних кривих, які використовуються СППР як еталонні; 

робоче місце фахівця-діагноста, який проводить опитування пацієнта. 
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В СППР слід виділити наступні модулі відповідно до підсистем: 

1) адміністрування – модуль роботи з правами користувачів; модуль створення, 

редагування або видалення даних пацієнта; модуль обробки бази даних 

вимірювань; модуль управління БД експертної системи як основи роботи 

СППР; 2) діагностика – графічний модуль діагностики, що здійснює 

формування питань ЕС у вигляді графічних стимулів; графічний модуль 

розмиття кінцевого зображення за Гаусом; графічний модуль зменшення 

впливу послідовних образів (модуль релаксації); модуль відстеження та 

фіксації відповідей пацієнта; 3) постановка діагнозу – модуль ідентифікації 

діагнозу в умовах невизначеності з використанням нормативних кривих, а 

також оцінки якості та повноти отриманих результатів; 4) уточнення 

нормативних кривих; 5) підсистема вводу/виводу інформації – модуль введення 

додаткової інформації, що необхідна для роботи ІТ та СППР. 

2. За рахунок модульного принципу побудови, робота ІТ, а саме її 

підсистем діагностики та постановки діагнозу, є взаємозв’язаною та 

відокремленою за функціональними ознаками. Таким чином і робота усіх 

графічних методів діагностики та моделі ідентифікації діагнозу стає 

взаємозв’язаною і проходить у наступний спосіб: 1) графічний модуль 

діагностики, за рахунок методу формування питань експертної системи у 

вигляді графічних стимулів (Пункт 2.1), будує набір діагностичних стимулів; 2) 

графічний модуль розмиття кінцевого зображення за Гаусом, через 

вдосконалений метод розмиття зображення за Гаусом (Пункт 2.2), адаптує 

підсумкове зображення до природнього; 3) управління передається до модуля 

діагностик та проходить відтворення підсумкового зображення та його 

представлення пацієнту; 4) модуль відстеження та фіксації відповідей пацієнта, 

дозволяє отримати кількісні показники за певною контрастною частотою; 5) 

модуль зменшення впливу послідовних образів, через використання методу 

зменшення впливу послідовних образів (Пункт 2.3), усуває вплив негативних 

наслідків від появи візуальних шумів, що впливає на результати 

діагностування, око розслабляється; 6) коли дані по всіх просторових частотах 
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отримано, вони передаються до підсистеми постановки діагнозу, а саме до 

модуля ідентифікації діагнозу в умовах невизначеності, що базується на 

математичній моделі ідентифікації діагнозу в умовах невизначеності 

(Пункт 2.4), проходить відшукання діагнозу відповідного до отриманих 

результатів. 

3. Адміністратор  СППР для використання у медичній галузі розподіляє 

права доступу для різних груп користувачів та налаштовує взаємодію між 

моделями та даними системи. Лікарі-експерти виконують порівняння існуючих 

нормативних кривих та нових вхідних даних, що не підпадають під 

загальноприйняті показники, у такий спосіб відбувається формалізація нового 

діагнозу для використання у системі. Лікарі-діагности вносять інформацію, яка 

отримана від пацієнта у ході попередньої реєстрації та під час діагностування. 

За результатами їх роботи система отримує дані для використання у 

розроблених моделях. 

Система управління базами даних реалізується через можливості 

серверу БД, СУБД та графічний інтерфейс робочого місця адміністратора.  

У запропонованій архітектурі ІТ роль системи управління базою моделей 

виконує окремий компонент СУБД. Він дозволяє класифікувати, організувати 

та повноцінно застосовувати розроблені моделі. Набір цих функцій подібний до 

функцій СУБД. 

4. У розділі сформульовано загально-технічні вимоги, вимоги до 

програмно-апаратних засобів та інтеграції компонентів. На їх основі та 

виходячи з архітектури СППР, розроблено функціональні вимоги до системи, 

виділено підсистеми, модулі та побудовано функціональну модель. На базі 

вимог, основних компонентів та архітектури системи підтримки прийняття 

рішень розроблено логічну та фізичну моделі даних, а також інформаційні 

моделі для процесів обміну даними та взаємодії підсистем СППР, що дозволило 

виконати програмну реалізацію моделей, запропонованих у другому розділі у 

вигляді СППР при діагностуванні очних захворювань в умовах невизначеності. 

Основні результати розділу опубліковано у працях [49, 51, 55, 87, 88, 129]. 



99 

РОЗДІЛ 4. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОЦІНКА РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛЕЙ ТА 

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

4.1. Результати реалізації інформаційної технології у вигляді 

системи підтримки прийняття рішень 

Розроблена інформаційна технологія підтримки прийняття рішень [29] 

при діагностуванні очних захворювань в умовах невизначеності за рахунок 

використання реверсної гексагональної методики оцінки просторової 

контрастної чутливості, називається «SOTA» [90]. 

Основу цієї програми складає графічний програмний модуль 

діагностики стану просторового зору людини. Цей модуль поділяється на 

декілька ділянок, кожна з яких відповідає певному виду або етапу 

вимірювань. Так зараз можна виділити наступні ділянки: 

 пряме вимірювання ПКЧ з використанням ахроматичної сітки 

(Додаток В); 

 зворотне вимірювання ПКЧ з використанням реверсної ахроматичної 

сітки (Додаток В). 

 шість ділянок відповідно до адитивної кольорової моделі RGB: 

червоно-чорна та червоно-біла, зелено-чорна та зелено-біла, синьо-чорна та 

синьо-біла сітки; 

 шість ділянок які використовують аналогічні кольорові схеми, але 

реверсивну структуру сітки. 

Робота з графічним відображенням ведеться з використанням 

специфікації OpenGL. OpenGL – це специфікація, що визначає незалежний 

від мови програмування крос-платформний програмний інтерфейс для 

написання програм, що використовують двовимірну й тривимірну 

комп'ютерну графіку [100], саме тому стає можливим у подальшому 
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розробити програми, які зможуть працювати не тільки під управлінням 

операційних систем Windows.  

При запуску програми виводиться список прізвищ та ініціалів лікарів, 

які зареєстровані у базі даних підпрограми «SOTA_Admin». Лікареві, що 

здійснює прийом пропонується увійти до системи використовуючи свій 

профіль. Це робиться для того, щоб при друкуванні результатів діагностики 

було виведено інформацію про лікаря, який проводив вимірювання.  

Після запуску програми перед користувачем відкривається головне 

вікно програми [121], яке складається з чотирьох вкладок: «Картотека», 

«Медкарта», «Измерения» та «Настройки». Головне вікно програми «SOTA» 

зображене на рис. 4.1. Кожна вкладка відповідає закладеним до неї функціям 

описання яких потрібно дати більш детально. 

 
Рисунок 4.1 – Головне вікно програми «SOTA» 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

Вкладка «Картотека» зображена на рис.4.1 відображає список 

існуючих медичних карт пацієнтів, які вже проходили вимірювання ПКЧ, за 

допомогою програми «SOTA». Для усього списку пацієнтів передбачено 

пошук за прізвищем та декілька видив сортувань: 

 за датою народження; 

 за віком; 

 за діагнозом; 
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 за датою останнього вимірювання. 

Щоб знайти медичну карту необхідно ввести початкові літери фамілії 

у поле пошуку по фамілії та натиснути кнопку «Найти». 

Коли необхідна медична карта знайдена її можна вибрати для 

подальшої роботи з нею. Для цього необхідно виділити рядок з мед картою 

та натиснути кнопку «Работать с картой», після чого програмою буде 

зроблено автоматичний перехід до наступної вкладки. 

Вкладка «Медкарта» містить у собі повну інформацію о пацієнті, 

список журналів вимірювань та значення проведених вимірювань. Вона 

призначена також для створення нової медичної карти пацієнта. Вкладка 

«Медкарта» має наступний вигляд (Рис.4.2): 

 
Рисунок 4.2 – Вкладка «Медкарта» 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

Ліворуч розташовані наступні кнопки: «Новый пациент», «Загрузить 

карту», «Сохранить изменения». Розглянемо їх функції: 

6) Кнопка «Новый пациент» призначена для створення медичної карти 

нового пацієнта, при натисканні на моніторі послідовно з’являються екранні 

форми заповнення особистої інформації пацієнта (Рис.4.3). Поля обов’язкові 

до заповнення виділені рожевим кольором. 
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Рисунок 4.3 – Екранні форми заповнення особистої інформації  

нового пацієнта 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

7) Кнопка «Загрузить карту». Якщо під час роботи з медкартою  

виникає потреба передивитись карту іншого пацієнта, то її можна загрузити 

натиснувши цю кнопку. Після натискання з’явиться форма [28], яка є 

аналогом вкладки «Картотека» містить у собі список медичних карт 

існуючих пацієнтів звідки можна вибрати необхідну. 

8) Кнопка «Сохранить изменения» потрібна для збереження у базі 

даних проведених над медичною картою змін. 

Робоча частина форми поділяється по вертикалі на дві половини.  

У верхній розміщується особиста інформація досліджуваного 

пацієнта, контактні номери телефонів та адреса за якою він проживає. Щоб 

було зручно сприймати інформацію та, коли це необхідно, скривати її 

частину праворуч під датою народження розташована кнопка 

згортання/розгортання інформації (кнопка круглої форми). Для зміни 

особистих даних пацієнта необхідно розгорнути дані (вікно матиме вигляд, 

який зображено на рис.3.20) та натиснути кнопку «Изменить». Після 

натискання по-черзі будуть з’являтись заповнені існуючою інформацією 

форми, які зображені на рис. 4.3. 

У нижній половині робочої частини форми список журналів 

вимірювань, та зроблені у цьому журналі записи, тобто вимірювання. 

«Журнал» - це розділ електронної медичної карти пацієнта, який 

зберігає у собі результати вимірювань ПКЧ за конкретний період часу. 



103 

Для продовження роботи з існуючим журналом необхідно вибрати 

його зі списку та натиснути подвійним клацанням миші або просто перейти 

то вкладки «Измерения». 

У нижній частині вкладки «Медкарта» розташовані три кнопки, 

розглянемо їх функції: 

9) Кнопка «Новый журнал» призначена для створення нового журналу 

вимірювань. 

10) При натисканні кнопки «Новое измерение» на екрані з’явиться 

форма [28] вибору нового вимірювання (Рис. 4.4), за допомогою цієї форми 

здійснюється вибір режиму роботи діагностичного модуля програми. Якщо 

вибраний тип вимірювання вже існує у списку, тоді програма запропонує 

зробити новий журнал вимірювань, якщо лікар продовжить використовувати 

текучій журнал, тоді вимірювання все одно буде добавлено до списку. 

11) Кнопка «Общая статистика» призначена для виведення загальної 

статистики проведених вимірювань та тенденцій зміни просторового зору з 

часом. 

 
Рисунок 4.4 – Екранна форма вибору типу нового вимірювання. 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

Вкладка «Измерения» зображена на рис.4.5 призначена для зручного 

перегляду зроблених вимірювань, їх сортування, виведення на екран у 

вигляді графіків, постановки діагнозу та друку відмічених у списку 

вимірювань. 

 

Синій колір 

Зелений колір 

Червоний колір 
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Рисунок 4.5 – Вкладка «Измерения» 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

На цій вкладці є також три кнопки: «Новый журнал», «Новое 

измерение» та «Печать результатов». Перші дві виконують вище описані 

функції, третя кнопка «Печать результатов» призначена для друкування 

результату вимірювань з використанням принтера, який встановлюється за 

допомогою вкладки «Настройка» або встановлений у системі за умовчанням. 

Приклад сторінки друку результатів представлено на рисунку 4.6. 

 
Рисунок 4.6 – Сторінка друку результатів вимірювань програма «SOTA» 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 
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Для завантаженого списку вимірювань у програмі передбачені 

наступні види сортувань: 

1) По очах: 

 Обидва ока; 

 Лівий; 

 Правий. 

2) За видом вимірювань: 

 Усі види; 

 Пряме; 

 Зворотне. 

3) За кольором вимірювання: 

 Усі кольори; 

 Червоне; 

 Зелене; 

 Синє; 

 Монохроматичне. 

Для виводу існуючого вимірювання у вигляді графіку необхідно 

виділити його та ще раз натиснути на виділене вимірювання мишею. Таким 

способом можна скрити вимірювання. 

У даній роботі експертна система реалізована у вигляді окремого 

програмного модуля, що вбудовується до програми. База знань експертної 

системи [7] є редагуємою, це дає можливість при тривалому використанні 

програми, на основі спостережуваної статистики, зберігати виявлені 

закономірності, як новий діагноз. 

Результатом роботи ЕС є передбачуваний діагноз, який виводиться 

для кожного вимірювання в текстове поле, розташоване у програмі під 

графіком ПКЧ (Рис. 4.5). Крім того результат роботи експертної системи 

включений у друкований звіт у графу «Діагноз ЕС» (Додаток А) [129]. 
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Дана ЕС дозволяє досить точно визначити сім типів відхилень у 

зоровій системі людини, які можуть у подальшому призвести до складних 

наслідків і/або захворювань. 

У полі «Диагноз» лікар записує остаточний висновок, щодо 

проведених вимірювань. Діагноз ставиться не для кожного вимірювання, а 

для усього журналу вимірювань. 

Вкладка «Настройки» призначена для налаштування інтерфейсу 

програми під користувача, тут можна змінити шрифт програми та його 

розмір, встановити принтер на якому буде проводитись друк результатів. 

Головним пунктом налаштувань є визначення розширення монітора та його 

частоти відновлення, цей пункт потрібен щоб діагностика працювала 

коректно, не було розтягнення зображення та надвисокого мерехтіння. 

На кожній вкладці програми у лівому нижньому куту екрана 

розташовані кнопки виходу з програми. Якщо лікар завершує роботу з 

програмою та маються данні, які не були збережені, то програма запропонує 

зберегти результати. 

Таким чином на даному етапі розробки програма «SOTA» має 

зручний інтерфейс користувача та реалізує повний набір функцій необхідний 

для діагностики просторового зору людин, а саме просторової контрастної 

чутливості [130]. Після проведення необхідної кількості вимірювань, 

накопичення інформації та її детального аналізу, стане можливим розробити 

нову методику профілактики та лікування захворювань пов’язаних [91] з 

погіршенням зору людини. 

4.2. Аналіз результатів роботи ІТ  

Перша апробація роботи розробленої здійснювалась у медичному 

офтальмологічному центрі «Corvis». Було досліджено невелику кількість 

пацієнтів у різних вікових групах. Дані які були отримані виявилися  цілком 
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прогнозованими. Всіх досліджуваних пацієнтів можна умовно розділити на 

три вікові групи: 

1) Діти (від 8 до 17 років); 

2) Дорослі (від 18 до 60 років); 

3) Люди похилого віку (старші за 60 років). 

У першій групі було продіагностовано 18 дітей, з них: сім були 

здорові, у одинадцяти інших спостерігалися вікові відхилення від норми 

(спазм акомодації, близоокість, амбліопія).  

У другій групі (дорослі) було досліджено 24 особи, з них: дев’ять – 

здорові; вісім – мали відхилення зору від норми; шість – мали різні 

захворювання та патології; один пацієнт у минулому мав черепно-мозкову 

травму. 

Діагностика представників третьої групи не проводилась.  

Клінічний приклад 

Пацієнт Х., 23 роки, скарга на туман перед правим оком. 

Офтальмостатус - у межах вікової норми. Гострота зору обох очей 1,0. 

Дефектів у полі зору не виявлено. Колірна чутливість не порушена. Результат 

дослідження просторової контрастної чутливості: зниження показників ПКЧ 

на всьому діапазону. Через 5 днів з'явилося нерегульоване зниження гостроти 

зору до 0,1 одиниці, а потім набряк і гіперемія голівки зорового нерва. 

Діагноз: правобічний оптоконеврит (sclerosis dissemenata). Першим сигналом 

поліпшення при проведенні відповідної терапії було підвищення показників 

ПКЧ, незважаючи на стабільну картину офтальмоскопії та низьку зорову 

функцію, які прийшли до норми пізніше [88, 92, 94]. 

Цей приклад показує актуальність і необхідність проведення оцінки 

ПЗЛ при постановці первинного діагнозу. Своєчасно проведена діагностика 

дозволяє попередити розвиток патології та уникнути загострення хвороби. 

Приклад результатів дослідження пацієнта за допомогою розробленої 

інформаційної технології наведено у таблиці 4.1. 
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Таблиця 4.1. – Параметри дослідження ПКЧ правого ока пацієнта за 

допомогою розробленої ІТ 

Колір 

виміру 

Просторова частота, цикл/градус  

0,5 0,8 1 1,5 2 3 4 6 8 12 16 

Білий 26 27 27 30 30 25 25 22 21 15 8 

Ч
у
тл

и
в
іс

ть

, 
д

Б
 

Красний 23 26 28 30 30 29 28 28 26 13 8 

Зелений 23 30 31 31 36 28 28 32 23 10 5 

Синій 21 22 23 22 18 20 15 5 6 2 0 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

Потрібно нагадати, що розроблена ІТ підтримки прийняття рішень 

реалізована у вигляді експертної системи. Для подібних систем специфічним 

є наявність блоку пояснень. Це дає змогу встановити напрямок міркувань 

системи, та відстежити порядок прийняття певного рішення. 

Нижче частково наведені кроки міркувань системи та встановлення 

вірогідного діагнозу для білого кольору досліджень: 

1) Крок 1. cnt_d = 0; i = 1 => Крок 2. 

2) Крок 2. Кількість перевірених діагнозів = Кількості точно 

встановлених діагнозів? Ні, i = 1 => Крок 3. 

3) Крок 3. Отримання кількості рішучих ознак в еталонному 

векторі k = count(S[i]) => Крок 4. 

4) Крок 4. с = 1; RcH = 0 => Крок 5. 

5) Крок 5. Кількість перевірених рішучих ознак = Кількості 

рішучих ознак в еталонному векторі? Ні, с = 1 => Крок 6. 

6) Крок 6. Отримання номера рішучої ознаки j = S[i][c] = 1  

=> Крок 7. 

7) Крок 7. Довільна ознака >= 32 та Довільна ознака <= 48? Ні,  

r[j] = 26 => Крок 9. 

8) Крок 9. с = с + 1 => Крок 5. 

... Кроки з 5 по 9 повторюються 

17) Крок 5. Кількість перевірених рішучих ознак = Кількості 

рішучих ознак в еталонному векторі? Так, с = 5 => Крок 10. 

18) Крок 10. Розрахунок коефіцієнту відповідності довільного 

вектору та еталонного вектору. hi[i] = RcH/k = 0/5 = 0  

=> Крок 11. 



109 

19) Крок 11. Довільний вектор = Еталонному вектору? Ні,  

hi[i] = 0 => Крок 14. 

20) Крок 14. i = i + 1 => Крок 2. 

... Кроки з 2 по 14 повторюються ... 

104) Крок 10. hi[i] = RcH/k = 7/7 = 1 => Крок 11. 

105) Крок 11. Довільний вектор = Еталонному вектору?  

Так, hi[i] = 1 => Крок 12. 

106) Крок 12. Збільшення кількості вірогідних діагнозів  

cnt_d = cnt_d + 1 => Крок 13. 

107) Крок 13. Збереження діагнозу d[cnt_d] = h[i] => Крок 14. 

... Кроки з 2 по 14 повторюються ... 

207) Крок 2. Кількість перевірених діагнозів = Кількості точно 

встановлених діагнозів? Так, i = 8 => Крок 15. 

 

208) Крок 15. Жоден із еталонних векторів не співпадає з 

довільним вектором? Ні, cnt_d = 1 => Крок 16. 

209) Крок 16. Довільний вектор відповідає єдиному еталонному 

вектору? Так, cnt_d = 1 => Крок 18. 

210) Крок 18. Отримання назви діагнозу description(d[cnt_d]). 

Встановлений діагноз: «Ретробульбарний неврит» => Крок 19. 

211) Крок 19. Виведення результату. 

Отже, за кінцеву кількість кроків (211 у наведеному прикладі) 

розроблена інформаційна технологія у вигляді СППР, дозволяє точно 

встановити діагноз пацієнта, незважаючи на відсутність ознак захворювання 

при первинному обстеженні. 

Порівняння двох кривих: кривої, що отримана з використанням 

класичних методів оцінки ПКЧ та кривої отриманої за допомогою 

розробленої ІТ, надало можливості зробити висновок, щодо точності та 

подальшої можливості використання запропонованого метода. У таблиці 4.2 

наведено порівняльні результати діагностики, що отримані за допомогою: 

лікаря-офтальмолога, класичних методів дослідження зору та двох методів 

дослідження ПКЧ: програми ZEBRA та розробленої СППР Sota. Група 

досліджених людей складалась із 42 осіб. 
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Таблиця 4.2. – Порівняльні результати діагностування 

№ Діагноз 
Кількість випадків захворювання (люд.) 
Лікар-

офтальмолог 

Класичні 

методи 
ZEBRA Sota 

1 Паличкова дисфункція 2 2 2 2 

2 Колбочкова дисфункція 3 3 3 3 

3 Дистрофія сітківки 2 2 2 2 

4 Ретробульбарний неврит 1 - 1 1 

5 Поразка зорової кори 1 - 1 1 

6 Дисбінокулярна амбліопія 6 6 6 6 

7 Рефракційна й 

анізометропічна амбліопія 
11 11 11 11 

8 Здоров 16 17 16 16 

9 Діагноз не встановлено - 1 - - 

Всього пацієнтів обстежено  42 42 42 42 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

Стає зрозумілим, що класичні методи діагностики дієві тільки для 

частини випадків захворювань та можуть вказати на  неточний діагноз. Більш 

суттєві порушення, що пов’язані із [21] порушеннями нервових волокон, 

мозку або проявів слабо виражених на початку захворювання, потребують 

суттєво інших апаратних або функціональних методів дослідження. Це 

призводить до збільшення тривалості та вартості діагностики. 

Обстеження за допомогою програми ZEBRA дає точні результати 

діагностики, але у якості результатів дослідження тільки будує графік ПКЧ і 

не містить функції автоматизованої постановки первинного діагнозу. Тобто, 

передбачає наявність лікаря-фахівця для обробки отриманих результатів. 

Дослідження ПКЧ на базі розробленої ІТ у якості функціональної 

методики, усуває подібні недоліки та підтверджує можливість і необхідність 

використання цього методу у складі первинної діагностики. 

Порівнявши час, який затрачено на обстеження у тій чи у інший 

спосіб (Таблиця 4.3), можна зробити висновок, що [21] запропонована у 

роботі ІТ дозволяє скоротити тривалість обстеження при складних випадках. 

У разі будь-якої форми амбліопії дослідження ПКЧ збільшує час обстеження, 

але показує ступінь прогресування захворювання. Якщо пацієнт здоровий, то 
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обстеження за допомогою ІТ також призводить до збільшення часу, але 

виключає ризик не помітити приховані патології. 

Таблиця 4.3. – Порівняння тривалості обстеження 

№ Діагноз 
Середній час обстеження пацієнта (сек.) 

Лікар-

офтальмолог 

Класичні 

методи 
ZEBRA Sota 

1 Паличкова дисфункція 2700 << 2355 << 1392 1216 

2 Колбочкова дисфункція 1215 << 1275 << 1126 760 

3 Дистрофія сітківки 1695 1395 1008 584 

4 Ретробульбарний неврит 2820 << - 1034 622 

5 Поразка зорової кори 2820 << - 1088 746 

6 Дисбінокулярна амбліопія 120 240 1178 870 

7 Рефракційна й 

анізометропічна амбліопія 

180 240 1150 816 

8 Здоров 320 555 1272 1052 

Джерело: Розроблено автором самостійно. 

Необхідно також оцінити економічний ефект [104] від використання 

розробленої інформаційної технології. Для цього необхідно виділити якісні 

показники, що можуть бути оцінені матеріально. 

Щоб оцінити медичні інформаційні технології з позиції економічного 

ефекту від їх впровадження, необхідно співвіднести затрачені на розробку 

кошти та переваги, які було отримано у результаті. По-перше, необхідно 

сформувати набір показників за якими буде оцінено ефективність: швидкість 

обробки інформації; різниця у часі, що необхідний фахівцю для ухвалення 

остаточного рішення; спрощення існуючих методів досліджень, тощо. У 

подальшому економічний ефект можна оцінити виходячи з оцінки 

економічної ефективності інвестиційних проектів [6, 13, 23]. 

Виходячи з аналізу існуючих підходів, за допомогою яких можливо 

оцінити ефективність впровадження ІТ, необхідно відзначити, що майже не 

існує методик оцінки, які можливо застосовувати без додаткових уточнень. 

Практичний досвід доводить необхідність введення додаткових умов згідно 

призначення розробки - поставлених та вирішених за допомогою 

інформаційної технології задач.  
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Під час відсутності єдиних підходів до вирішення питання оцінки 

впровадження інформаційних технологій, синтезують спеціалізовані вузько 

направлені методи для застосування у системах управління проектами, [60] 

які можна також застосувати у медичній галузі. Подібні підходи дозволяють 

оцінити результат використання ІТ та перевести його у грошову вартість 

виходячи із зрозумілих понять, таких як: вартість робочого часу фахівця, 

вартість обстеження та кількість обстежень проведених за одиницю часу. 

Коли кількісні показники витрат та результатів отримано, стає можливим 

застосувати загальні підходи до аналізу економічної ефективності. 

Зазвичай, при впровадженні медичної інформаційної технології, як і 

будь-якої іншої, потрібно розуміти, що це пов’язано з певними витратами. 

Ефект від їх застосування може бути виражений насамперед через якісні 

показники: зменшення тривалості досліджень, поліпшення умов праці лікаря, 

урахування нових прихованих симптомів тощо. Вартісне представлення 

результатів застосування ІТ можливо лише у довгостроковій перспективі, 

коли буде накопичено певну статистику. Тоді провести вимір економічного 

ефекту буде значно легше. 

Розділяють два види економічного ефекту від впровадження [122]: 

1) Прямий економічний ефект. 

2) Опосередкований економічний ефект. 

Прямий економічний ефект – це економія матеріальних і трудових 

ресурсів, отримана у результаті впровадження ІТ. Економія може бути 

отримана за рахунок зниження фонду заробітної плати, зменшення часу на 

обробку інформації, тощо. Прямий економічний ефект виникає в сфері 

управління і може бути безпосередньо оцінений у грошовому еквіваленті. 

Опосередкований економічний ефект проявляється у кінцевих 

результатах роботи підприємства в цілому. Наприклад: зростання обсягів 

продаж, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості і 

поліпшення якості послуги. У сфері управління він виникає за рахунок 
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підвищення оперативності та актуальності інформації, скорочення термінів 

[44] вирішення задач та прийняття рішень. 

У галузі медицини опосередкований економічний ефект від 

впровадження ІТ проявляється у зміні наступних показників: підвищення 

точності вимірювань (за рахунок зменшення діапазону коридору відхилень), 

скорочені часу проведення обстежень (підвищення оперативності 

діагностування). 

Оцінку прямого економічного ефекту від впровадження [104] 

результатів дослідження було виконано на прикладі зіставлення витрат на 

оплату праці лікаря-спеціаліста та кількості пацієнтів, яких він приймає за 

цей час з використанням класичних методик дослідження і з використанням 

створеної ІТ. За відправну точку було взято скарги пацієнта та класичні 

показники зору, у якості фінальної точки – первинний діагноз. 

Оцінку опосередкованого економічного ефекту було виконано на 

основі порівняльних досліджень та подальшого зіставлення показників зору, 

що отримані за допомогою загальноприйнятих методик і з використанням 

розробленої ІТ.  

З урахуванням усіх складових економічний ефект від впровадження 

результатів дисертаційного дослідження у діяльність: ГО «Міський 

офтальмологічний центр «Corvis» за оцінками комісії опосередковано 

складає 20 тис. грн. на рік; КУ «Сєверодонецька міська багатопрофільна 

лікарня» також складає 18,5 тис. грн.. на рік. Таким чином, сумарний річний 

економічний ефект складає приблизно 38,5 тис. грн. на рік. 

4.3. Рекомендації та перспективи подальшого розвитку ІТ 

Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при 

діагностуванні очних захворювань в умовах невизначеності, що була 
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розроблена для використання в офтальмології, враховує всі вимоги, які до неї 

було висунуто: 

1) Проведення діагностики просторового зору людини з 

використанням комп’ютерної техніки на підставі реверсної гексагональної 

методики.  

2) Накопичення статистики вимірювань, виділення нормативних 

показників та штучних випадків, які потребують додаткового вивчення. 

3) Резервне копіювання бази даних. А також можливість копіювання 

та перенесення бази даних зі збереженням усіх записів на інший комп’ютер.  

4) Ведення медичної карти пацієнта. 

5) Проведення одночасного діагностування великої кількості 

пацієнтів. 

6) Швидке навчання роботі з ІС медичного персоналу. 

7) Постановка первинного діагнозу. 

8) Зручне представлення результатів діагностики у вигляді графіків. 

9) Формування друкованих звітів, які відповідають вимогам щодо 

оформлення медичної документації. 

10) Можливість додаткових налаштувань програми. 

Подальше вдосконалення ІТ можливе з урахуванням вказівок та 

побажань лікарів-офтальмологів, які користуються цією програмою. 

Самостійно можна виділити наступні напрямки вдосконалення 

програми, що пов’язані з написанням додаткових програмних модулів: 

 Модуль проведення діагностики через Інтернет. Наявність 

можливості проведення діагностики через Інтернет надасть можливість 

проводити діагностику кожному користувачу мережі. У разі постановки 

первинного діагнозу «ПКЧ у нормі - пацієнт здоров» не буде сенсу 

звертатися до лікаря. В іншому випадку (постановка іншого діагнозу), можна 

звернутися до лікаря-офтальмолога вже з готовим результатом 

діагностування. Сучасні технології, такі як Інтернет, повинні надавати усі 

переваги використання, в тому числі у сфері медичного обслуговування. 
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Введення подібних систем онлайн-діагностики допоможе зменшити 

навантаження, яке сьогодні несуть медичні установи: великі черги, 

багаторазове дублювання записів при ведені історії хвороб, складність 

використання новітніх фармакологічних засобів, через відсутність достатньої 

інформації, тощо. 

 Модуль коректування зору, через введення імпульсного режиму 

стимуляції певної просторової частоти. Можливість проведення 

коректування зору робить наведену методику достатньо перспективною. 

Якщо припущення, щодо можливості навчити око бачити запропонований 

йому просторовий стимул є вірним, тоді можна тільки уявити скільки людей, 

які використовують комп’ютер у повсякденному житті зможуть отримати 

підтримку зорової системи у здоровому стані. Комп’ютерне керування 

процесом стимуляції зорових центрів дає велику кількість переваг, серед 

яких можливість проведення гнучких налаштувань для кожного пацієнта 

окремо. На сьогоднішній день комп’ютерна техніка у більшості несе 

колосальне навантаження на зорову систему людини, тому створення 

методик релаксації та відновлення зору стає дуже актуальним. 

 Інтерфейс взаємодії програми з іншими видами баз даних дасть 

можливість отримати дані про контрастну чутливість із існуючих на цей день 

програмних аналогів. Збільшення статистичних даних, щодо захворювань чи 

навпаки нормативних значень, дозволить налаштувати систему в більш 

короткі терміни. 

 Розробити програмну оболонку для роботи діагностичної системи 

на іншій платформі (Linux). 
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Висновки до розділу 4 

За результатами оцінки реалізації моделей та інформаційної 

технології можна зробити наступні висновки: 

1. Порівняння двох кривих: кривої, що отримана з використанням 

класичних методів оцінки просторового зору людини та кривої отриманої за 

допомогою розробленої ІТ, підтверджує точність роботи ІТ. Це надає 

можливості подальшого використання запропонованих моделей, методів та 

інформаційної технології підтримки прийняття рішень при діагностуванні 

очних захворювань в умовах невизначеності.  

2. Подальше вдосконалення ІТ можливе лише з урахуванням 

вказівок та побажань лікарів-офтальмологів, які її використовують. Воно 

може бути пов’язано з: 1) створенням модуля онлайн-діагностування для 

забезпечення доступу до ІТ усіх бажаючих користувачів, які прагнуть 

перевірити свій зір; 2) розробкою методик відновлення та корекції зору 

індивідуально для кожного пацієнта, це стає можливим за рахунок 

використання динамічних зображень, що можуть бути відтворені за 

допомогою розроблених методів; 3) створення інструменту видаленої 

синхронізації з іншими видами баз даних (БД обліку пацієнтів певної 

медичної установи); 4) розробка програмної реалізації ІТ для використання у 

UNIX-подібних операційних системах.  

3. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при 

діагностуванні очних захворювань в умовах невизначеності завдяки 

використанню накопичених знань фахівців, дозволяє проводити дослідження 

зору людини без участі лікаря. Використання подібних ІТ особливо 

актуально у тих випадках, коли в лікувальному закладі відсутні досить 

кваліфіковані фахівці чи немає можливості виявити відхилення фізично. 

Прикладом можуть бути: дошкільні та шкільні навчальні заклади, 

підприємства з високим рівнем комп’ютеризації, регіонально віддалені 

населені пункти з невеликою кількістю населення. 
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4. Розрахунок економічного ефекту від впровадження ІТ також 

підтверджує необхідність включення її у состав медичного інформаційного 

забезпечення лікувальних установ. З урахуванням усіх складових 

економічний ефект від впровадження результатів дисертаційного 

дослідження у діяльність: ГО «Міський офтальмологічний центр «Corvis» за 

оцінками комісії опосередковано складає 20 тис. грн. на рік; КУ 

«Сєверодонецька міська багатопрофільна лікарня» також складає 

18,5 тис. грн. на рік. Таким чином, сумарний річний економічний ефект 

складає приблизно 38,5 тис. грн. на рік. 

Основні результати розділу опубліковано у працях [50, 51, 56, 130]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішено актуальну науково-практичну задачу 

підвищення ефективності процесу прийняття рішень при діагностуванні 

очних захворювань за рахунок розробки інформаційної технології у вигляді 

системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності, що базується 

на моделі ідентифікації діагнозу в умовах невизначеності та методі 

формування питань експертної системи. Отримано наступні результати: 

1. Проведено аналіз сучасних інформаційних технологій, що 

використовуються у медицині під час проведення діагностики зору. Були 

визначені фактори, що впливають на достовірність діагностики, розкрито 

особливості проведення досліджень просторового зору людини та 

сприйняття людиною тестових стимулів. Для дисертаційного дослідження 

сформульовано мету і визначено його задачі. 

2. Вперше розроблено метод формування питань експертної 

системи у вигляді графічних стимулів, які відповідають фізіологічній 

структурі сітківки ока, що підвищує точність та швидкість постановки 

діагнозу при діагностуванні очних захворювань. 

3. Набула подальшого розвитку математична модель ідентифікації 

діагнозу в умовах невизначеності, що використовує суб’єктивні оцінки 

пацієнта, формалізує їх у вигляді чітких показників та дозволяє співвіднести 

їх із множиною точно встановлених діагнозів за рахунок введення 

допустимих відхилень. 

4. Удосконалено метод розмиття зображення за Гаусом завдяки 

використанню обмежень границі зображення при розрахунках наступного 

графічного стимулу, що дає економію затрачуваного часу при проведенні 

опитувань у рамках діагностики. 

5. Вперше розроблено метод зменшення впливу послідовних 

образів при діагностуванні просторової контрастної чутливості, за рахунок 

введення контрастної хвилі між питаннями експертної системи, яка зменшує 

вірогідність випадкової відповіді пацієнта. 
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6. Побудовано алгоритми функціонування інформаційної технології 

на основі розроблених математичних моделей, а також саму інформаційну 

технологію для підвищення ефективності процесу діагностування очних 

захворювань. 

7. Інформаційну технологію реалізовано у вигляді СППР на базі 

розроблених у дисертації моделей і методів. Її застосування, при 

діагностуванні очних захворювань, дозволяє підвищити ефективність 

процесу діагностування просторового зору людини за рахунок введення 

стимулів, що спираються на фізіологічні властивості структури ока та за 

рахунок обробки відповідей пацієнта, які не можуть бути однозначно 

класифіковані як значущі. 

8. Апробація і застосування отриманих результатів дисертаційного 

дослідження здійснені під час практичного впровадження у діяльність 

медичних лікувальних установ, а саме: ГО «Міський офтальмологічний 

центр «Corvis» (м. Луганськ) та КУ «Сєверодонецька міська багатопрофільна 

лікарня» (м. Сєверодонецьк). Теоретичні положення, як то моделі та методи, 

впроваджено у навчальний процес за спеціальністю «Очні хвороби» до ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» (м. Івано-

Франківськ) та за спеціальностями «Економічна кібернетика» і 

«Інформаційно-управляючі системи та технології» у Східноукраїнський 

національний університету ім. В. Даля (м. Сєверодонецьк). Відповідні акти 

підтверджують результати практичного впровадження. 
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ДОДАТОК А. ПРИКЛАД СТОРІНКИ ДРУКОВАНОГО ЗВІТУ 

Адрес: г. Луганск, ул. Красная Площадь 2. 

Контактный телефон:  8 0642 250 24 04. 

 
 

 
ИЗМЕРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОНТРАСТНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 
Врач:   ОБЩИЙ_ПРОФИЛЬ 

Пациент:  Иванов Иван Иванович 

Дата рождения: 18 октябрь 1979 
Возраст:  30 

 
Дата исследования: 18.06.2010 

 

Диагноз ЭС: ПКЧ в норме – Здоров. 

Диагноз врача: 

 
Параметры измерений 

№ 
п-п 

Дата Время Цвет Вид Глаз 
На 

графике 

1 18.06.2010 17:01:16 MONO Прям LEFT  

3 18.06.2010 17:13:27 MONO Обр RIGHT  

3 18.06.2010 17:25:40 MONO Прям LEFT  

4       

 
Чувствительность, дБ 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
Программа SOTA. Разработчик  KinsT © corporation, Луганск 2010 г. 

№ 
п-п 

0,5 0,8 1 1,5 2 3 4 6 8 12 16 

1 42 45 49 53 56 57 59 52 48 41 37 

2 40 41 51 53 52 56 58 51 50 45 40 

3 38 38 50 55 60 50 51 45 39 35 33 
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ДОДАТОК Б. ПРИКЛАД ГРАФІЧНИХ СТИМУЛІВ З РІЗНОЮ 

ПРОСТОРОВОЮ ЧАСТОТОЮ 
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ДОДАТОК В. ПРИКЛАД ПОЛІВ СТИУЛЯЦІЇ 

 

 

Пряме вимірювання 
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Продовження додатку В 

 

 

Зворотне вимірювання 
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ДОДАТОК Г. РОЗРАХУНОК ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД 

ВПРОВАДЖЕННЯ РОБОТИ 

При розрахунках прямого економічного ефекту від впровадження 

результатів дисертаційного дослідження у якості критерію оцінки було 

використано показник зменшення фонду заробітної плати та показник 

збільшення швидкості обстежень. 

Оскільки для проведення класичних методик потрібна наявність лікаря-

фахівця певної категорії, то існує необхідність залучення до штату 

співробітників нового спеціаліста для проведення діагностувань. 

Запропонована у роботі ІТ дозволяє проводити діагностику просторового зору 

майже кожній людині власноруч, збільшуючи при цьому точність вимірювань. 

Отже, до проведення діагностики можна долучити спеціаліста найменшої 

категорії з мінімальним окладом.  

Різниця між двома окладами дає змогу оцінити первинний прямий 

економічний ефект від впровадження запропонованої технології. 

Зіставивши показник оплати праці лікаря-спеціаліста та кількості 

пацієнтів, яких він приймає за цей час з використанням класичних методик і з 

використанням створеної ІТ, можна оцінити додатковий прямий, а також 

опосередкований економічний ефект, що виникає у процесі використання ІТ. 

1. Оцінка первинного прямого економічного ефекту за рахунок 

зіставлення окладів лікаря-офтальмолога і лаборанта. 

За даними Держкомстату України за 2016 рік заробітна плата лікаря 

офтальмолога у середньомісячному розрахунку складає 4.640,00 гривень, а 

заробітна плата лаборанта 3.100,00 (без урахування податків). Отримаємо: 

1)              (грн./міс), тоді                              (грн./рік). 

2)              (грн./міс), тоді                              (грн./рік). 

3)                                    (грн.). 

Таким чином, економічний ефект за рахунок різниці між окладами 

складає 18.480,00 гривень на рік. 
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Продовження додатку Г 

2. Оцінка додаткового прямого економічного ефекту та 

опосередкованого економічного ефекту на базі порівняння швидкості роботи 

розробленої ІТ та існуючих аналогів. 

У якості класичних методик діагностування просторового зору були 

розглянуті таблиці оптотипів та комп’ютерна програма «Zebra 3.0».  

Перша методика зовсім неконкурентоспроможна, для її виростання 

потрібно виконати низку обов’язкових умов: певна освітленість приміщення та 

яскравість екрана, картки оптотипів повинні бути у ідеальному стані, 

замірювання проводяться руками, що дає велику похибку при вимірюваннях. 

Отже, подальші значення при порівняльному аналізі, стосуються лише 

другої класичної методики. Емпіричним шляхом було отримано наступні дані:  

Класична методика Розроблена у роботі ІТ 

1) Тривалість одного вимірювання     
         

 
 

Від 25 до 55 секунд 

           
     

 
    (сек.) 

Від 15 до 45 секунд 

    
     

 
    (сек.) 

2) Час на вимірювання повного діапазону просторових частот   ∑    
  
    

             (сек.)       (сек.) 

3) Діагностування обох очей        

              (    )     (хв.) 40 (сек.)        (    )     (   ) 

4) Заведення медичної картки досліджень та роз’яснення методики опитувань 

          (    )    (хв.) 

5) Сумарний час прийому            

              (    )     (хв.) 40 (сек.)       (    )     (хв.) 

6) Кількість досліджень за один робочий день       
       

 
 

                (люд.)          (люд.) 

7) Кількість досліджень у місяць 

                            (люд./міс.)                      (люд./міс.) 

8) Вартість одного обстеження виходячи з заробітної плати фахівця 

         
     

                 
      (грн.)   

     

          
      (грн.) 

Отже, розроблена ІТ підвищує швидкість дослідження на 25%, дозволяє 

зменшити вартість обстеження майже у 2 рази або збільшити сумарний річний 

прибуток від реалізації послуги за рахунок зменшення витрат на оплату праці: 

1)            (                          )         грн. 

2)                                    гривень на рік.  
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ДОДАТОК Д. ГЛОСАРІЙ 

Амбліопія, «ледаче око» — ослаблення центрального зору 

функціонального й найчастіше вторинного характеру (при відсутності 

структурних змін зорового аналізатора), що не піддається корекції за 

допомогою окулярів або контактних лінз. 

Гангліозна клітина – клітини в сітківці, аксони яких простягаються від 

зорового диска до зорового нерва. Існує два типи гангліозних клітин парво- та 

магно-клітини.  

Гострота зору – здатність різних людей бачити великі або менші деталі 

предмету з однієї і тієї ж відстані при однаковій формі очного яблука і 

однаковій заломлюючій силі діоптричної очної системи зумовлюється 

відмінністю у відстані між паличками і колбочками сітківки. 

Дифракція – явище, що виникає при поширенні хвиль. Суть цього явища 

полягає в тому, що хвиля здатна обгинати перешкоди, пояснюється 

інтерференцією хвиль на краях непрозорих об'єктів або неоднорідностях між 

різними середовищами на шляху поширення хвилі. Прикладом може бути 

виникнення кольорових світлових смуг в області тіні від краю непрозорого 

екрана.  

Косоокість – патологія окорухового апарату, що полягає у періодичному 

або постійному відхиленні зорової вісі одного або обох очей від загальної точки 

фіксації. Супроводжується порушенням бінокулярного зору і значним 

зниженням гостроти зору на оці, що косить. 

Краудинг ефект – вплив навколишніх зображень на визначення орієнтації 

тестових об'єктів в психофізичних експериментах. 

Магно-клітини – призначені для детектування руху. 

Макулярна зона – центральна ділянка сітківки діаметром близько 5 мм, 

яка відповідає за центральний зір, складається з самих чутливих клітин. 

Міопія, короткозорість – нездатність чітко бачити удалечінь, дефект 

(аномалія рефракції) зору, при якому зображення падає не на сітківку ока, а  

 



138 

Продовження додатку Д 

перед нею через те, що заломлююча система ока володіє збільшеною оптичною 

силою і дуже сильно фокусує зображення. 

Медична інформаційна система – це комплексний програмний продукт, 

призначений для автоматизації різних лікувально-профілактичних установ 

(ЛПУ). Система розробляється як універсальне й типове рішення для 

автоматизації установ охорони здоров'я. 

Офтальмологія – область медицини, що вивчає анатомію і фізіологію 

органів зору, хвороби ока і розробляє методи лікування і профілактики. 

Парво-клітини – «спеціалізуються» на тонкому аналізі нерухомих об'єктів 

і зв'язку їх ознак між собою. 

Поле зору – кутовий простір, видимий оком при фіксованому погляді і 

нерухомій голові. 

Пресбіопія – поступова (з віком) втрата еластичності кришталика, що 

утрудняє фокусування на далекій відстані. 

Просторова контрастна чутливість – здатність уловлювати мінімальні 

відмінності в освітленості двох сусідніх областей, а також диференціювати їх 

по яскравості та кольору.  

Рефракція – заломлююча сила оптичної системи ока, виражена в 

діоптріях. 

Сітчатка (сітківка) – це внутрішня світлосприймальна оболонка ока, в 

якій розміщені фоторецептори. Складається з декількох шарів клітин. 

Спазм акомодації – тривале стійке спастичне скорочення циліарного 

м'язу, що триває після того, як око перестало фіксувати близький предмет в 

умовах зорового стомлення. Зазвичай виникає в результаті зорового стомлення 

при роботі на близькій відстані.  

Фузіонний резерв – умови максимальної діспаратності між частинами 

стереограмми (розділене на ліве і праве око зображення одного і того ж 

предмету), при яких вона ще сприймається як об'ємне зображення. 
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