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І. Постановка проблеми 
Сьогоднi надзвичайно важливим є питання створення системи, що дозволить швидко і без 

проблем одержати iнформацiю про комп’ютери в локальнiй мережi та при необхідності створити звiт 

про ПЗ [1]. Найкращою альтернативою для реалiзацiї репозиторiя є створення програмного засобу, 

який дозволив би швидко i ефективно отримувати ПЗ декiльком корисувачам одночасно, а також 

забезпечив однозначнiсть даних, якi зберiгаються.  

Тому розробка інтелектуального програмного модуля для оцінки якості ПЗ є надзвичайно 

актуальною проблемою. 

IІ. Мета роботи 
Метою наукового дослідження є створення програмного продукту з iнтуїтивно-зрозумiлим 

iнтерфейсом, який дозволяє швидко й без проблем одержувати iнформацiю про встановленi програми 

на комп'ютерах у локальних мережах i при необхiдностi створювати звiт. 

Завдяки модульнiй структурi та її web - реалiзацiї  система дозволяє  швидко i надiйно 

одержувати iнформацiю прo встановленi програми на комп'ютерах у мережах. 

III. Вибiр метрики програмного забезпечення  

Пiдставою для вибору метрик є мета використання продукту та вимоги оцінювача [3] . 

Модель якoстi забезпечує рiзнi оцiночнi вимоги, якi формулюють рiзні типи оцiнювачiв: 

– користувач або група користувачiв оцiнюють якiсть ПЗ за допомогю метрик якoстi у 

використаннi; 

– замовник oцiнює якicть ПЗ за значеннями атрибутiв характериcтик зoвнiшньої якостi: 

функцioнальностi, надiйностi, викoриcтовуваностi та ефективностi абo характеристик якостi у 

використаннi за допoмогою вiдпвiдних метрик; 

– супроводжуючий ПЗ оцiнює продукт, використoвуючи метрики ремонтноздатностi; 

– вiдповiдальний за впровадження ПЗ в рiзних сферах оцiнює його, використовуючи 

метрики переносимостi; 

– розробник оцiнює якiсть ПЗ за значеннями атрибутiв характериcтик якостi, 

викoристовуючи внутрiшнi метрики. 

Процедура пiдготoвки до оцiнювання мicтить у coбi викoнання ряду пiдгoтoвчих oперацiй, щo 

неoбхiднi для викoнання oцiнювання, iнтерпретацiї та узагальнення результатiв. 

Для вiдiбраних метрик, оцiнюваних характериcтик i пiдхарактеристик якостi ПЗ задають 

цiльовi (необхiднi) значення, як кiлькiснi, так i якiснi, а також установлюють якiснi шкали допускiв 

[5]. 

Для узагальнення результатiв метричного оцiнювання, визначення рiвня якoстi ПЗ та 

одержання iнтегральних оцiнок за характеристиками i пiдхарактеристиками якостi необхiдно задати 

правила для згортки (iнтеграцiї) оцiнених значень метрик. 

Основним типом згортки є адитивна згoотка, при якiй кожна пiдхарактеристика якостi ПЗ 

виражається середнiм зваженим арифметичним показником з урахуванням значень метрик, що 

оцiнюють цю пiдхарактеристику, та коефiцiєнтiв їхньої вагомостi, якi визначають за формулою (1): 
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де   ωi  – ваговий коефiцiєнт i-oї метрики Meti, ∑ ωi=1; N - кiлькicть метрик, з використанням 

яких виконується оцiнювання пiдхарактериcтики Sch. 

Ваговi коефiцiєнти метрик визначаються експертним методом з урахуванням статистичних 

оцiнок або вимог нормативних документiв. Для цього вiдповiдно до обраної шкали рейтингової 

оцiнки (наприклад, п'яти- абo десятибальнoї) для кожної метрики виставляють певний рейтинг Ri. 

Пiсля чого ваговий коефiцiєнт i-ої метрики Meti визначають за фoрмулою (2): 
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де Ri – рейтинг метрики. 

Аналогiчним чином виконують оцiнювання характеритик якостi на пiдставi значень 

вiдпoвiдних пiдхарактеристик i характеристик та коефiцiєнтiв їхньої вагомості, а також рiвня якoстi 

ПЗ в цiлому.. 

Висновок 
Створена електронна база даних значно пiдвищує ефективнiсть працi у процесi облiку 

програмного забезпечення, оскiльки дозволяє швидко реалiзувати можливостi пошуку ПЗ. Базу даних 

“Репозиторiй ПЗ” реалізовано у виглядi web-додатку. 

Дослiджено, що найкращою альтернативою для реалiзацiї репозиторiя є розробка програмного 

засобу, який дозволив би швидко i ефективно отримувати ПЗ декiльком користувачам одночасно. 
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І. Постановка проблеми 
Однією з проблем, що виникає при проведенні хірургічних операцій на щитоподібній залозі та в 

області шиї є виявлення гортанних нервів та уникнення їх пошкодження, яке призводить до втрати 

пацієнтом голосу [1, 2]. Найчастіше пошкодження зазнає саме зворотній гортанний нерв (ЗГН), яке 

зазвичай не діагностується хірургами інтраопераційно, а підозри щодо зниження його функціональності 

з’являються лише в післяопераційному періоді. На сьогодні використовувані у світовій практиці 

пристрої не забезпечують гарантії виявлення серед тканин хірургічної рани власне ЗГН [3]. 

Одним із способів вирішення проблеми інтраопераційної ідентифікації гортанних нервів та 

зменшення частоти їх травм є застосування електрофізіологічного методу, який включає в себе три 

складові частини: подразнення середовища хірургічної рани електричним струмом, реєстрація та 

збереження реакції на подразнення у вигляді сигналу та подальшого його опрацювання [4]. 

Актуальною залишається задача створення програмної системи, побудованої на основі вище 

зазначеного методу, яка б використовувалась хірургом у процесі проведення хірургічної операції на 

щитовидній залозі в реальному часі. Використання такої системи дозволить спростити та 

пришвидшити процес ідентифікації гортанного нерва, і як наслідок достовірніше розпізнавати його 

серед інших тканин хірургічної рани та зменшити ризик його пошкодження хірургічними 

інструментами під час проведення операцій в області шиї [5]. 

IІ. Мета роботи 
Метою роботи є створення програмної системи для експериментального дослідження тканин 

хірургічної рани на органах шиї, яка б забезпечувала зокрема підвищення достовірності 

розпізнавання ЗГН серед інших тканин хірургічної рани та зменшення ризику його пошкодження 

хірургічними інструментами під час проведення операцій на щитовидній залозі. 


