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АНОТАЦІЯ  

Письменний І. О. Електронна система охорони здоров’я: постійний 

моніторинг стану пацієнта. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю  01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних 

машин і систем– Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 

Київ, 2021. 

Дисертація присвячена актуальній задачі підвищення ефективності системи 

охорони здоров’я шляхом побудови Електронної Системи Охорони Здоров’я 

покликаної інтегрувати в межах однієї платформи існуючі системи електронної 

медичної карти (ЕМК), комп’ютеризованого запису до лікаря, цифрового рецепту, 

телемедицини, мобільної медицини та системи підтримки клінічних рішень, а 

також надасть можливості для підключення сервісів сторонніх організацій; 

забезпечить збір, обробку, збереження та доступ до даних пацієнта, при цьому 

забезпечуючи безпеку даних користувача, стійкість до відмов окремих компонентів 

та гнучкість в підтримці. 

Стрімкий ріст населення, особливо в віддалених сільськогосподарських 

регіонах, його старіння в розвинутих країнах створюють значне навантаження на 

медичну інфраструктуру, при цьому спостерігається значна недостача кількості 

медичного персоналу та ресурсів, котра ще більше усугубляється в умовах 

пандемії. Використання сучасних технологій збору, аналізу та передачі даних, 

побудова процесів телемедицини здатні значною мірою підняти ефективність, 

доступність та якість системи охорони здоров’я (СОЗ). Виходячи з наведених 

викликів, необхідність цифровізації медичних процесів закріплено в Законі 

України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» 

(від 19.10.2017 № 2168-VIII, редакція від 01.01.2021), де також вказується 

необхідність побудови єдиної Електронної Системи Охорони Здоров’я (ЕСОЗ). Не 

зважаючи на важливість даної задачі, на даний момент впровадженими в Україні є 
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лише окремі не пов’язані між собою компоненти, що не дає в повній мірі розкрити 

потенціал ЕСОЗ. 

Аналіз існуючих підходів до інформатизації медичних процесів 

продемонстрував їх синергію за рахунок збільшення об’єму зібраних медичних 

даних і, як наслідок, отриманих з них знань. Побудова ЕСОЗ на основі сервіс-

орієнтованої мікросервісної архітектури здатна забезпечити інтеграцію 

гетерогенних систем в межах однієї платформи. Кожен з компонентів системи 

виокремлюється в окремий «сервіс», котрий відображає певний бізнес-процес або 

його самодостатню частину і використовує стандартизовані API для комунікації з 

іншими сервісами. При цьому для правильної побудови та сегрегації бізнес 

процесів необхідним є використання предметно-орієнтованого підходу – 

предметна область ділиться на окремі контексти, зв’язність яких є слабкою 

(дозволяє стандартизувати невелику кількість викликів між компонентами), а 

зчеплення всередині контексту є сильним (ми не можемо розбити його на дрібніші 

компоненти. Використання онтологічної моделі галузі в якості загальної мови 

моделі предметної області дозволяє не лише оптимізувати даний процес, а й 

стандартизує API та уможливлює динамічний пошук сервісів на основі порівняння 

семантик моделей API клієнта та сервера. Запропонований семантичний процес 

пошуку сервісів є доповненням до традиційного механізму, побудованого на 

використанні незалежного реєстру сервісів і дозволить максимально 

перевикористовувати існуючий функціонал, прискорити розробку нових 

продуктів, при цьому обираючи вже існуючі компоненти найбільш відповідні 

якісним та функціональним вимогам. Критерієм вибору інтеграції пропонується 

інтегральна оцінка, що виходить відповідності моделі API (функціональної 

характеристики) з та якісних показників(QoS) сервісу.  

Для забезпечення гнучкості композиції моделей, відмовостійкості та 

масштабовуваності системи пропонується використовувати шаблон проектування 

CQRS в поєднанні з патерном представлення стану об’єкта у вигляді множини 

подій. Дані користувача та результати їх обробки передаються в систему в вигляді 
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потоків подій, на які підписано авторизовані для доступу до них сервіси, що 

вибудовуютьвідображення станів об’єктів виходячи з власних потреб, яке потім 

буде надаватися для читання та репортингу, при цьому для зовнішніх API можуть 

використовуватися адаптери, що відтворюватимуть RESTful API відповідно до 

стандартів сімейства HL7.  

Для захисту приватності користувача та його даних від неавторизованих 

втручань запропоновано згрупувати компоненти на шари відповідно до їх 

вразливостей: зони взаємодії пацієнта (його застосунки на смартфоні та шар систем 

постійного моніторингу стану); зони системи керування клінічними даними (з 

підшарами ЕМК, Е-рецепт, інтеграції телемедицини та ін.); зони міжорганізаційних 

взаємодій (взаємодія різних систем керування клінічною інформацією та 

застосунків пацієнта) та зони HIE, котра відповідає за обмін анонімізованими 

даними; рекомендовано шляхи захисту від їх вразливостей . 

Для забезпечення цілісності даних та приватності пацієнта запропоновано метод 

на основі гібридної системи з блокчейн індексу транзакцій з посиланнями на ресурс 

збережений в зовнішній системі. За рахунок відділення даних від ланцюжка значно 

зростає ефективність системи, а також вирішуються проблеми приватності даних 

та їх гранулярної авторизації, яка за такого підходу покладається на сервіс, що є 

власником ресурсу. Поєднання алгоритмів консенсусу proof-of-stake, proof-of-

authority та proof-of-conformance дозволяє ефективно підтверджувати транзакції в 

мережі, при цьому верифікуючи явну згоду кінцевого користувача на їх обробку, 

що є особливо важливим в контексті виконання правил GDPR, важливих при 

інтеграції ЕСОЗ в європейську медичну інфраструктуру, а також підвищує 

залученість пацієнта в процес охорони здоров’я. 

Важливим елементом ЕСОЗ є  системи медичного інтернету речей, які 

уможливлюють постійний моніторинг стану пацієнта, забезпечують миттєвий 

зворотній зв’язок в випадку виявлення загострень станів та піднімають його 

залученість в піклування про своє здоров’я й збагачують платформу великою 

кількістю даних, котрі після обробки можуть бути використаними для досліджень. 
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Динамічна та гетерогенна природа мереж мобільних датчиків визначають наступні 

виклики їх функціонування та інтеграції в ЕСОЗ: проблеми забезпечення 

енергоефективності, приватності даних пацієнта, забезпечення стійкості системи 

до відмов вузлів та обробки великих даних в хмарній системі. 

Для вирішення наведених задач було запропоновано новий метод побудови 

крайових мереж на основі графів (ГМОТМ), котрий дозволяює розподіляти 

обчислювальні задачі всередині себе відповідно до особливостей та потужностей 

окремих вузлів системи таким чином зменшуючи навантаження на хмарну 

інфраструктуру та сприяючи автономізації мережі. Даний метод є удосконаленням 

традиційних ІоТ-архітектур, адже по суті дозволяє представляти прикінцеві вузли 

як сервіси і забезпечує можливість композиції  їх функціоналу. Оцінку 

запропонованої архітектури було проведено з допомогою методів імітаційного 

моделювання. 

Через фрагментарність мереж ІоТ, окремі їх вузли можуть тимчасово втрачати 

зв’язок з рештою мережі. В даній ситуації туманний шлюз повинен забезпечити 

збереження даних користувача. Враховуючи обмеженість ресурсів та велику 

кількість генерованих даних запропоновано алгоритм накопичувального рухомого 

середнього (англ. Comulative Moving Average, CMA) для збереження найбільш 

цінних даних. В основу алгоритму покладено ідею, що чим більш новими є дані, 

тим більшу цінність має їх деталізація в часових рядах. Як тільки компонент 

системи втрачає підключення, він обраховує комулятивне рухоме середнє на 

найстаріших збережених вимірюваннях. 

В поточній реалізації ГМОТМ набір функцій, які може надавати сервіс є 

обмеженим його апаратними потужностями і задається в момент проектування 

системи. Розширення даного набору функціональними характеристиками 

(наприклад, з допомогою GATT профілів) в поєднанні з використанням наведеного 

вище механізму онтологічного пошуку сервісів робить можливим створення дійсно 

динамічного та автономного прикінцевого середовища. 
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Важливою складовою системи постійного моніторингу стану пацієнта є системи 

розпізнавання його активності (HAR). Було досліджено реалізацію задачі HAR на 

прикладі розробки системи розпізнавання дихання користувача, що складається з 

мережі сенсорів (акселерометра, гіроскопа та трьох датчиків деформації), 

мобільного додатка та хмарних сервісів. Дана система фактично є реалізацією λ -

архітектури з врахуванням прикінцевих обчислень – показано можливість 

застосування автоенкодера для швидкого виявлення аномальних станів (зупинка 

дихання, падіння) на прикінцевому рівні, в той час як в хмарі відбувається 

високоточна класифікація сигналу.  

Таким чином, поєднання крайових обчислень в мережах натільних сенсорів та 

хмарної частини ЕСОЗ дозволяє ефективно збирати, обробляти, зберігати та 

надавати доступ до даних пацієнта, забезпечуючи постійний моніторинг його 

стану; надаючи більш повну інформацію для діагностики та лікування лікарю; 

перевикористовувати зібрану інформацію в  наукових цілях та для збору 

статистики і прийняття рішень, що спираються на дані державними органами. 

Ключові слова: Електронна Система Охорони Здоров’я (ЕСОЗ), Сервіс-

Орієнтована Архітектура (СОА), мікросервісна архітектура, туманні обчислення, 

хмарні обчислення, програмно-визначена мережа.  

 

SUMMARY 

Pysmennyi I. O. Electronic health care system: continuous patient monitoring. 

−Manuscript. 

Thesis for the degree of candidate of technical sciences. Specialty 01.05.03 − 

“Mathematical maintenance and software for computers and systems”. – OIUoHD 

“Ukraine”, Kyiv, 2021. 

This thesis is focused on solving the actual problem of improving the healthcare 

system’s efficacy by introducing Electronic Healthcare System (EHS), aimed to integrate 

within the single platform already existing electronic health record, computerized 

physician order entry, ePrescription and clinical decision support systems, mobile and 
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telemedicine, provide pluggable connectivity for third parties and will enable the 

collection, processing, and persistence of patient’s data with regard to privacy, security 

and robustness requirements. 

Worldwide growth of population, especially in rural and remote areas coupled with 

the ageing of society in developed countries creates high pressure on healthcare facilities 

requiring more and more physicians, clinics and resources with this trend being 

significantly worsened during the pandemic. Utilization of state-of-the-art technologies 

and approaches of data acquisition, analyses, and transfer, utilization of telemedicine can 

significantly increase the efficiency, availability, and quality of the health care system. 

Taking these challenges into account, the need for digitalization of medical processes is 

stated in the Law of Ukraine "On state financial guarantees of health care" (from 

19.10.2017 № 2168-VIII) emphasizing the need to build a centralized Electronic Health 

Care System. Despite the importance of this task, only some unrelated components are 

currently deployed in Ukraine, which does not allow to fully uncover the potential of the 

EHS. 

The analysis of the existing approaches to informatization of medical processes has 

shown their synergy due to the increase in the volume of collected medical data and, as a 

consequence, the amount of knowledge obtained from them. Building an EHS based on 

a service-oriented microservice architecture can ensure the integration of various 

heterogeneous systems within a single platform. Each of the components of the system is 

isolated within a separate service, which reflects a particular business process or it’s self-

sufficient part and uses predefined APIs to communicate with other services. In this case, 

the proper design and segregation of business processes require the use of domain-driven 

design — the domain is divided into separate loosely coupled contexts with strong 

cohesion. Using a domain ontology as a common language not only optimizes the 

decoupling process but also standardizes the APIs and enables dynamic service discovery 

based on comparison of the client and server API models’ semantics. This approach 

works as an extension to the traditional mechanism, built on the utilization of the 

independent service registry and maximizes the re-use of existing functionality, therefore 
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accelerating the development cycle, by choosing existing components that best meet the 

quality and functional requirements. Matching criteria is based on the compliance of the 

API model (functional characteristics) and quality indicators (QoS) of the service. 

To ensure the flexibility of the model composition, fault tolerance and scalability 

of the system, it is proposed to use the CQRS design pattern in combination with the event 

sourcing. User data and respective processing results are transmitted as the  event streams, 

authorized services can read them and build entities’ state representation based on their 

own needs. These representations are then exposed via  RESTful APIs ready to be 

consumed by external clients. 

To protect the privacy and security of user’s data from unauthorized interference, 

it is proposed to group the services into layers according to their vulnerabilities splitting 

system into: patient interaction layer (applications on the smartphone and the continuous 

monitoring systems); clinical information management systems’ layer (with sublayers for 

EHR, ePrescription, telemedicine integration, etc.); zone of interorganizational 

interactions (interaction of different clinical information management systems and 

consumer health informatics applications) and HIE area, which is responsible for the 

exchange of anonymized data whith methods to mitigate vulnerabilities in respect of each 

specified security zones being suggested. 

To satisfy patient’s data integrity, consistency and privacy requirements, a hybrid 

method based on a blockchain index of transactions containing references to the resource 

stored in the external system is proposed. Separating data from the chain significantly 

increases the efficiency of the system, as well as solves the problems of data privacy and 

granular authorization, as rights are vrified by the service that owns the resource. The 

combination of proof-of-stake, proof-of-authority and proof-of-conformance consensus 

algorithms allows effective transaction validation, while verifying the explicit consent of 

the end user to process them, which is especially important in the context integration of 

EHS into the european medical infrastructure, as well as increases patient involvement in 

the health care process. 
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An important element of the EHS is the medical Internet of Things, which allows 

continuous patient monitoring, provides instant feedback in case of exacerbations, raises 

user’s involvement in health care process and enriches the platform with a large amount 

of data that can be further processed and used for research purposes. The dynamic and 

heterogeneous nature of mobile sensor networks determines the following challenges of 

their operation and integration into the EHS: problems of energy efficiency, privacy of 

patient data, system resilience to node failures and big data processing in the cloud 

component. 

To solve the challenges listed above, a novel graph-based for computing network 

model (GBFCNM) was proposed, which allows effective distribution computational 

problems within edge network nodes according to their capabalities and characteristics, 

thus reducing the load on cloud infrastructure and promoting network autonomy. This 

method is an improvement of traditional IoT architectures, because it essentially allows 

representing the fog nodes as services and provides the ability of their functional 

composition. The evaluation of the proposed architecture was carried out using simulation 

methodsin simulated environment. Advantages of processing body sensor network’s 

signal on the edge were shown including increased system autonomy, reduced feedback 

latency, improved security of sensitive data due to restrictions on transferring 

measurements to the cloud resulting in lower chance of man-in-the-middle attacks. 

Network fragmentation is a common case in highly dynamic resource-restricted 

edge environments, leading to data loss so algorithm of preservation of most meaningful 

data based on cumulative moving average for caching measurements on storage-restricted 

intermediate fog nodes was suggested. 

 In the current implementation of GBFCNM, the set of capabilities that the node 

can provide is limited and is set at the time of system design and is bound to it’s hardware 

characteristics, though exposing it’s functionality (for example via GATT profiles) in 

conjunction with ontological service discovery suggested above makes it possible to 

create a truly dynamic and autonomous edge environment. 
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An important component the patient continuous monitoring sytems is the human 

activity recognition (HAR) module. It’s implementation and integration in scope of EHS 

was studied on the example of the design of  user's respiratory recognition system 

consisting of a body sensors network (accelerometer, gyroscope and three deformation 

sensors), a mobile application and cloud services. This system is actually an 

implementation of the edge-optimized lambda -architecture showing the possibility of 

utilizing an autoencoder to quickly detect abnormal states (respiratory arrest, fall) at the 

fog computing level, while in the cloud a high-precision signal classification is 

performed. 

Thus, the combination of edge computing inside body sensor networks and cloud-

based EHS modules provides effective collection, processing, persistence, and access to 

user’s data bound with continuous patient monitoring; provides increased volume of 

meaningful information for diagnosis and treatment to the physicians; allows to reuse 

gathered information for scientific purposes; makes possible for governmental agencies 

to collect statistics and make data-driven decisions. 

Key words: Electronic Healthcare System (EHS), Service-oriented architecture 

(SOA), microservice architecture, fog computing, Software Defined Networks (SDN). 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Стрімкий ріст населення, особливо в 

віддалених сільськогосподарських регіонах, його старіння в розвинутих країнах 

створюють значне навантаження на медичну інфраструктуру, при цьому 

спостерігається значна недостача кількості медичного персоналу та ресурсів, котра 

ще більше усугубляється в умовах пандемії. Використання сучасних технологій 

збору, аналізу та передачі даних, побудова процесів телемедицини здатні значною 

мірою підняти ефективність, доступність та якість системи охорони здоров’я 

(СОЗ). Необхідність цифровізації медичних процесів також закріплено в Законі 

України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» 

(від 19.10.2017 № 2168-VIII, редакція від 01.01.2021), де вказується необхідність 

побудови єдиної Електронної Системи Охорони Здоров’я (ЕСОЗ). Дана система 

повинна дозволяти інтеграцію сторонніх компонентів, обмін даними з ними та між 

ними, при цьому забезпечуючи безпеку даних користувача, стійкість до відмов 

окремих компонентів та гнучкість в підтримці. Не зважаючи на важливість даної 

задачі, на даний момент впровадженими в Україні є лише окремі не пов’язані між 

собою компоненти, що не дає в повній мірі розкрити потенціал ЕСОЗ. 

Різним аспектам ЕСОЗ присвячена значна кількість наукових робіт серед 

яких варто відмітити праці Amir M. Rahmani, Tsung-Ting Kuo, Moshaddique Al 

Ameen, Анатолія Петренко, Олесі Чабан, Оксани Бойко в яких автори піднімають 

питання архітектури електронних медичних платформ; семантичного пошуку 

сервісів; використання блокчейн технологій в медицині, а також медичного 

інтернету речей та безпеки даних натільних сенсорних мереж, тощо. Але питання 

пов’язані з інтеграцією прикінцевих мереж, забезпечення цілісності згенерованих 

ними даних висвітлені в недостатній мірі та потребують вирішення. Поєднання 

персонального моніторингу стану та ЕМК дозволяє значно збільшити кількість 

даних про стан пацієнта, а отже і підвищити якість його діагностики. Необхідність 

впровадження платформи електронної системи охорони здоров’я закріплено в 

Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування 
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населення» (від 19.10.2017 № 2168-VIII, редакція від 01.01.2021),  що говорить про 

актуальність та своєчасність поставленої задачі.  

 Виходячи з наведеного вище для архітектури ЕСОЗ було обрано Сервіс-

Орієнтовану Архітектуру (СОА) розділену на зони відповідно до безпекових вимог 

даних. Такий підхід заохочує приватно-державне партнерство, забезпечуючи 

інтеграцію сторонніх організацій в загальну систему, ще більше збагачуючи її 

даними, спрощує підтримку та масштабування ізолюючи бізнес-процеси в окремих 

компонентах, дозволяє побудову гетерогенної системи. Правильне розмежування 

шарів сервісів за характером безпекових вразливостей дозволяє мінімізувати 

незахищені комунікації та значно спрощує захист даних користувача. 

Поява мініатюрних енергоефективних процесорів та сенсорів дозволила 

будувати системи постійного моніторингу стану пацієнта. Мережі натільних 

датчиків (англ. Body Sensor Networks, BSN) здатні генерувати величезну кількість 

даних аналіз яких дозволяє значно ефективніше проводити діагностику та 

визначення загострень стану пацієнта. Для реалізації даного функціоналу в 

дисертаційній роботі запропоновано інноваційний метод розподілення обрахунків 

між хмарою та туманною мережею, а також їх тимчасового збереження за умови 

обмежених ресурсів. Модулі моніторингу  стану пацієнта та прикінцеві актуатори 

інтегруються в загальну ЕСОЗ як окремі сервіси або їх клієнти.  

Тому розроблення методології побудови архітектури інтегрованої 

платформи, котра забезпечить збір та обробку даних пацієнта, обмін ними на 

прикінцевому та міжорганізаційному рівнях, ефективних алгоритмів розподілення 

їх обробки є актуальною задачею. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота зв’язана з планами наукових досліджень, які виконувалися на кафедрі 

системного проектування КПІ ім. Ігоря Сікорського з розвитком теоретичної бази 

нової спеціалізації з системного проектування сервісів. Результати роботи 

використовувалися при виконанні  НДР №2020-п «Проектування сучасних систем 

сервісів на прикладі мобільної медичної системи для мешканців прифронтових 
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районів в зоні АТО» (номер державної реєстрації 0117U002435, терміни виконання 

2017-2020  рр.), у яких здобувач приймав участь як виконавець. В рамках роботи 

також досліджувалося застосування мікросервісного підходу на різних рівнях 

запропонованої інфраструктури в рамках проекту НДР № 2293-п «Створення і 

підтримка програмно-сервісних засобів розробки прикладного програмного 

забезпечення». 

Мета і задачі дисертаційного дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

підвищення ефективності системи охорони здоров’я шляхом забезпечення 

постійного збору та обміну даними між пацієнтом, медичними установами та 

державою; уможливлення підключення сучасних носильних пристроїв і мереж 

натільних датчиків до процесу збору медичних даних; оркестрації й інтеграції вже 

існуючих компонентів в рамках єдиної платформи електронної системи охорони 

здоров’я. 

Відповідно до поставленої мети необхідно розв’язати такі наукові задачі: 

1. Провести аналіз існуючих засобів інформатизації медичної галузі, їх 

класифікацію, обґрунтувати важливість впровадження ЕСОЗ. 

2. Сформувати методику побудови електронної системи охорони здоров’я, що 

охоплює різні рівні генерації та обробки даних: прикінцевий, хмарний та 

міжорганізаційний; показати важливість сервіс-орієнтованого підходу в 

контексті даної задачі.  

3. Класифікувати вразливості компонентів системи та запропонувати методи їх 

вирішення, враховуючи небезпеки, пов’язані з особливостями медичних 

даних. 

4. Розробити систему збору, обробки та передачі даних в туманній системі 

натільних датчиків на прикладі програмно-апаратного комплексу визначення 

зупинки дихання пацієнта. 

5. Розробити метод інтеграції прикінцевих обчислень з хмарними з ціллю 

надання результатів аналізу даних про стан здоров’я в реальному часі для 

миттєвого визначення загострених станів. 
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Об’єкт дослідження: процес проектування сервіс-орієнтованих 

інтегрованих гетерогенних систем для хмарного середовища. 

Предмет дослідження: моделі та технології сервіс-орієнтованих медичних 

інформаційних систем, що базуються на онтології предметної галузі. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в дисертаційній 

роботі використано низку теорій та методів. Зокрема, при побудові архітектури 

ЕСОЗ для визначення компонентів системи та їх контекстів використовувалися 

методи предметно-орієнтованого проектування. Для проектування 

міжкомпонентної комунікації на прикінцевому рівні застосовувалися методи теорії 

графів та методи імітаційного моделювання для оцінки її ефективності. Для 

розробки методів захисту даних  користувачів було застосовано методику 

безпекового аудиту, а також використано методи консенсусу розподілених систем 

для забезпечення захисту від неавторизованого втручання даних ЕМК. Для аналізу 

активності пацієнта на прикінцевому рівні застосовувалися методи штучних 

нейронних мереж. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: 

• Вперше сформовано набір методів проектування архітектури Електронної 

Системи Охорони Здоров’я згідно принципів СОА, на основі яких 

забезпечується можливість інтеграції сторонніх компонентів в систему як 

окремих сервісів, доступних в загальному репозиторії сервісів та  вказано на 

можливий подальший розвиток в вигляді надання можливостей 

семантичного вибору сервісів. 

• Запропоновано метод безпечного обміну конфіденційною медичною 

інформацією користувача, який відрізняється від існуючих верифікацією 

записів ЕМК на відсутність неавторизованих втручань з допомогою 

блокчейн технологій. 

• Вперше запропоновано динамічний метод розподілу обчислень між хмарною 

та туманною мережами з врахуванням особливостей та потужностей різних 

типів вузлів, що особливо важливо для гетерогенних систем інтернету речей. 
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Дана модель дозволяє збільшити автономність прикінцевої мережі, 

зменшити вихідний трафік та навантаження на хмару з урахуванням 

обмеженості в обчислювальних та енергетичних ресурсах систем інтернету 

речей. 

• Вперше запропонована  модель крайових мереж на основі графів, що 

дозволяє підвищити пропускну здатність веб-шлюзів, зменшуючи обсяг 

даних, які передаються через них. Таким чином показано, що крайові 

обчислення допомагають повніше використовувати доступні ресурси, що 

приводить до підвищення економічної ефективності. 

Практична цінність результатів роботи полягає в наступному: 

• Сформовано рекомендації проектування сервіс-орієнтованої архітектури 

електронної системи охорони здоров’я з врахуванням безпекових вимог до її 

компонентів.  

• Розроблено та реалізовано модель універсального методу розподілу даних 

між туманною та хмарною мережами, котрий може використовуватися для 

зняття навантаження на хмару, мінімізації інтернет трафіку (за рахунок 

трафіку всередині сенсорної мережі) та автономізації мереж інтернету речей; 

оцінено її ефективність. 

• Спроектовано BSN систему для постійного моніторингу дихання пацієнта, 

здатну виявляти зупинку дихання та падіння, що складається з мережі 

натільних датчиків, мобільного застосунку та хмарної компоненти.  

• Надані рекомендації можуть бути використаними при розробці ЕСОЗ, 

закріпленої в Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення» (від 19.10.2017 № 2168-VIII, редакція від 

01.01.2021), та розширюють її потенціал більш повно реалізуючи рівень 

ваємодії з системою пацієнта. 

Теоретичні та практичні результати дослідження, а саме рекомендації по 

методиці проектування платформи, побудові інтеграції сервісів, а також 

динамічний алгоритм розподілу обчислень між хмарною та туманною мережами 
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було впроваджено в діяльність ТОВ «ИТ-ТРАНЗИТ» (Вих. №05-1/2021 від 19го 

лютого 2021)(Додаток А). 

Особистий внесок здобувача. Усі результати, що увійшли в дисертаційну 

ро-боту, одержані автором самостійно і подані в п’яти наукових публікаціях. У 

працях, написаних у співавторстві, дисертантові належать: в [1] – проектування та 

розробка BSN системи збору і обробки даних з натільних сенсорів, побудова 

хмарної інфраструктури для їх збереження; [2] – розробка та тестування алгоритму 

розподілення обрахунків та роутингу трафіку в туманній мережі на основі 

програмно-визначених мереж побудованих на графах, демонстрація переваги 

виконання частини обчислень до передачі в хмару з допомогою використання 

агентних моделей; [3] –дослідження питання безпеки обміну даними пацієнта, 

побудови архітектури системи ЕМК виходячи з безпекових вимог, використання 

блокчейн технологій для захисту даних користувача; [4] – дослідження інтеграції 

прикінцевих обчислень в хмарні медичні системи, дослідження питання безпеки та 

ефективності обробки даних на прикінцевих вузлах в умовах обмежених ресурсів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи доповідались та обговорювались на наукових заходах різних рівнів: 

міжнародному форумі Innovation Market та Китайсько-Українській науковій 

виставці технологій та інновацій з 21 по 24 листопада 2017р.; конкурсі стартап-

проектів Всеукраїнського фестивалю інновацій  МОН України 15-17 травня 2018 

року з проєктом “AirMonitor” (півфіналісти); з проєктом “Виявлення шаблонів 

дихання за допомогою глибоких згорткових нейронних мереж (CNN)”, де отримано 

перемогу на конкурсі стартапів “SIKORSKY CHALLENGE 2018”; XXXVIIІ 

науково-технічній конференції молодих вчених та спеціалістів Інституту проблем 

моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України (м. Київ, 15 травня 2020 

р.); VІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених «Наукова 

молодь-2020» (Київ, 21 жовтня 2020 р.)  
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РОЗДІЛ 1 ОСОБЛИВОСТІ І ВИКЛИКИ E-ЗДОРОВ’Я 

Стрімкий ріст населення, особливо в віддалених сільськогосподарських 

регіонах, його старіння в розвинутих країнах створюють значне навантаження на 

медичну інфраструктуру [5]. Іншими значними факторами є ожиріння, 

зловживання алкоголем та куріння (дані 3 фактори є основними факторами ризику 

неінфекційних захворювань),  а також забруднення повітря в містах [6]. 

 

Рис.1.1. Cередні витрати на охорону здоров’я на душу населення, USD 

Як бачимо зі звіту, опублікованого Організацією економічного 

співробітництва та розвитку (ОЕСР) [6], загальні витрати на охорону здоров'я 

подвоїлися за останні 20 років, як показано на рис. 1.1. Кількість лікарів і медсестер 

на 1000 жителів має сильну тенденцію до зростання (як показано на рис. 1.2, 

кількість лікарів зросла майже на 30% за останні 20 років, а медсестер майже вдвічі 

більше, ніж у 1997 році)[6]. Іншою цікавою тенденцією є зменшення частки 

фармацевтичних витрат (рис. 1.3) у витратах на охорону здоров'я - разом із раніше 

згаданими факторами та зменшенням кількості лікарняних ліжок на душу 

населення за останні 17 років (рис. 1.2), пов'язаних з майже 2-кратним збільшенням 

кількості медсестер. вказує на зростаючий попит на медичний персонал та його 

основну роль у охороні здоров’я. Ці тенденції чітко вказують на необхідність більш 

ефективного розподілу та використання наявних ресурсів (особливо персоналу). 
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Рис. 1.2. Медичний персонал та ресурси на 1000 жителів 

 

Рис. 1.3.Частка фармацевтичних витрат, % від усіх витрат на охорону 

здоров'я 

Згідно зі звітом ОЕСР [6] доступ до лікування є одним з основних аспектів 

системи охорони здоров’я [7]. R. Penchansky визначає “доступність лікування” 

наступними факторами [8]: 

1. Наявність – отримання якісної екстреної допомоги в випадку потреби під час 

загострених станів та надзвичайних ситуацій. 

2. Географічна доступність – визначається кількістю зусиль, затрачених на доступ 

до потрібної медичної установи та залежить від географічного розташування 

лікарів та клінік. 

3. Наявність послуг – я довго потрібно чекати на відвідування спеціаліста, 

зручність підтримки контакту з лікарем. 
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4. Фінансова доступність – нас скільки доступною і зручною є оплата отриманих 

послуг, наявність медичних послуг, які не було надано через їх високу вартість 

[6]. 

5. Прийнятність – наскільки задоволений клієнт відвідуванням лікаря, якістю 

медичної установи. 

T. Ono et. al. пропонують 3 стратегії для розв’язання проблем географічної 

доступності: орієнтація на підготовку майбутніх лікарів, щоб максимально 

збільшити кількість доступного персоналу; перерозподіл нинішніх лікарів для 

більш рівномірного охоплення населення та покращення продуктивності та 

простоти доступу до лікарів за допомогою використання сучасних технологій та 

розумних підходів до управління [5]. 

Сучасним інструментом для підтримання та вдосконалення наведених 

факторів є впровадження систем e-Health, зокрема телемедицини та мобільної 

медицини. Ці новітні підходи покращують моніторинг, діагностику, лікування та 

профілактику за допомогою наступних компонентів: 

1. Інтегровані системи управління клінічною інформацією (англ. Clinical 

Information Management Systems, CIMS): 

1.1. Електронні медичні картки (ЕМК) дозволяють збереження та зручний обмін 

даними пацієнта. 

1.2. Автоматизований/комп’ютеризований запис до лікаря (англ. Computerized 

Patient Order Entry, CPOE). 

1.3. Cистеми підтримки клінічних рішень: надання лікарям рекомендованих 

протоколів лікування пацієнтів, аналізу запропонованого лікування. 

1.4. Цифровий рецепт: автоматична видача та передача медичних рецептів в 

аптеки. 

2.  Телемедицина: забезпечення фізичної, психологічної діагностик та лікування 

на без безпосереднього відвідування лікаря за допомогою різних можливостей 

передачі тексту, голосу, зображення, відео чи інших даних. 
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3. Постійний моніторинг стану пацієнта. Мобільна медична допомога (m-Health) 

[5]: використання мобільних пристроїв для збору, агрегування та передачі даних 

пацієнтів, надсилання їх лікарям з миттєвою доступністю зворотного зв'язку 

(для мобільної телемедицини). Забезпечує моніторинг стану здоров’я в 

реальному часі за межами клінік за допомогою мереж натільних датчиків (англ. 

Body Sensor Networks, BSN) та систем медичного інтернету речей (m-IoT). 

4. Віртуальні медичні бригади: складаються з фахівців різних профілів, які 

співпрацюють та обмінюються інформацією про пацієнтів із використанням 

цифрового обладнання. 

5. Системи медичного інформування (англ. Consumer Health Informatics, CHI): 

аналізує потреби споживачів в медичній інформації, робить інформацію про 

охорону здоров’я доступною громадськості [6]. 

6. Управління знаннями у галузі охорони здоров’я: надання лікарям та 

дослідникам доступу до найсучасніших методик та практик. 

7. Використанням методів глибокого навчання в медичних дослідженнях та 

практиці. 

8. Системи обміну медичною інформацією, Єдиний медичний інформаційний 

простір (англ. Health Information Exchange, HIE). Безпечний обмін 

конфіденційними даними пацієнтів між медичними установами дозволяє 

проводити більш комплексні дослідження та ефективні комунікації, що 

призводить до отримання більш точних планів діагностики та лікування. 
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1.1. Інтегровані системи управління клінічною інформацією (CIMS). 

У міру зростання кількості накопичених медичних даних з'являється потреба 

в можливості їх обробки, забезпеченні можливостей їх використання. CIMS  

забезпечує зберігання, доступ та керування даним мед установи та пацієнтів [9]. 

На рис. 1.4 наведено типовий бізнес-процес обміну даними CIMS. Пацієнти 

реєструються в реєстратурі клініки, CPOE генерує направлення до лікаря 

відповідно до введених даних та синхронізують його із системою ЕМК. Коли 

пацієнт потрапляє до кабінету лікаря, лікар уже має анамнез, історію хвороб, 

лабораторні аналізи та інші зібрані дані (зокрема зібрані носимими мережами 

натільних сенсорів(BSN)). Система підтримки клінічних рішень допомагає 

спеціалісту обробляти всю наявну інформацію та надавати оптимальний план 

лікування, який синхронізується із системою ЕМК. За потреби рецепт ліків 

автоматично надсилається в аптеки за допомогою модуля ePrescription. 

Як бачимо, ядром таких систем є модуль ЕМК – набір електронних записів 

про стан здоров’я пацієнта отриманих під час будь-яких взаємодій з системою 

охорони здоров’я. Зазвичай в електронній медичній картці зберігаються 

демографічні дані пацієнтів, дані про прогресію захворювань, призначене 

Рис. 1.4. Архітектура CIMS 
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лікування, показники життєдіяльності, історії хвороб, щеплень, лабораторні та 

рентгенологічні звіт [10]. Впровадження даної системи в бізнес-процеси медичних 

установ значно покращує їх якість, прозорість та структурованість, що в свою чергу 

визначає наступні переваги: 

1. CPOE допомагає оптимізувати графік роботи лікарів, забезпечує їх 

максимальну зайнятість при цьому усуваючи черги і таким чином економлячи 

час пацієнтів. 

2. ePrescription автоматизує взаємодію зі страховими компаніями та усуває 

можливість підробки рецептів, що в свою чергу ускладнює доступ до 

наркотичних речовин [11]. При подальшому централізованому збереженні цих 

даних, уряд може контролювати вживання наркотиків та перевіряти, чи 

дотримуються лікарі протоколів лікування, що в свою чергу завдасть удару по 

фармацевтичній корупції. 

3. Інтеграція різних джерел даних про стан пацієнта дозволяє ставити точніші 

діагнози та спрощує виявлення загострених станів. 

4. Всі чинники, наведені вище наповнюють даними автоматизовані системи 

підтримки клінічних рішень. Крім того, повсемісне впровадження ЕМК 

дозволяє перевикористовувати зібрані клінічні дані (після оцінки якості, 

анонімізації та очистки) для медичних досліджень, що прискорює прогрес 

галузі [12]. 

Варто зазначити, що крім пере переваг впровадження систем управління 

медичними даними несе наступні ризики: 

1. Складність освоєння літніми фахівцями. Для деяких літніх лікарів, особливо в 

країнах, що розвиваються, дуже важко перейти на використання сучасних 

комунікаційних технологій. Як бачимо на рис. 1.1, суспільство потребує все 

більшої кількості лікарів, в свою чергу ця недостача створює тиск на існуючий 

персонал працювати понад пенсійний вік. Наприклад, за заявами Міністерства 

Охорони Здоров'я (МОЗ), в Україні бракує більше 20 000 медичних спеціалістів 

[13]. 
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2. Тимчасове порушення робочих процесів протягом провадження, оскільки 

робочі процеси в таких системах є узагальненими і можуть відрізнятися від 

наявних в кожній конкретній установі, що призведе до тимчасової втрати 

продуктивності [10]. В майбутньому продуктивність повинна навпаки вирости, 

адже нові процеси будуть сучаснішими та уніфікованими для оптимальної 

міжорганізаційної взаємодії. 

3. Погано спроектовані ЕМК -системи можуть призвести до помилок в лікуванні 

через недоліки інтерфейсу людина-машина (наприклад, порушення дозування 

в рецептах через неявно прописані одиниці вимірювання) [14]. 

4. Ризик зламу хакерами та порушення приватності пацієнтських даних [15]. Дані 

ризики складаються з двох частин – злам системи зсередини та злам передачі 

даних й інтеграцій зі сторонніми сервісами. На додачу до розкриття 

конфіденційності, ці вразливості дозволяють модифікувати їх, що в свою чергу 

може привести до неправильного лікування і, як результат, погіршення стану 

чи навіть смерті пацієнта [3]. 

5. Високі витрати на впровадження, та обслуговування інформаційної 

інфраструктури. Наприклад, 7-річний проект впровадження ЕМК для лікарні 

невідкладної допомоги на 280 ліжок коштував 19 мільйонів доларів США [16]. 

Починаючи з 3го року інвестиції почали виходити на окупність, проте 

початковий вклад був досить значним, що особливо критично для невеликих 

установ. 

6. Неповне впровадження CIMS негативно впливає на фінансову ефективність 

установи, якість та кількість наданих послуг і, як результат, безпеку пацієнтів 

[17]. 

1.2. Телемедицина: віддалена медицина, віртуальні медичні бригади, 

мобільні системи охорони здоров’я (m-Health).  

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає телемедицину як 

«Надання медичних послуг на відстані медичними працівниками з допомогою 
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використання інформаційно-комунікаційних технології для обміну даними для 

діагностики, лікування та профілактики захворювань та травм, досліджень, оцінки 

ефективності лікування, а також освіти медичних працівників, задля зміцнення 

здоров’я пацієнтів та їх громад» [18]. Як бачимо, за визначенням, вона спрямована 

на покращення якості медичної допомоги шляхом підвищення доступності, 

ефективно усуваючи географічні перешкоди та нерівномірність доступності 

спеціалістів. Це не новий винахід - телепсихіатрія має довгу та успішну історію 

використання телефонних кризових ліній; більшість страхових компаній 

використовують кол-центри для першої лінії підтримки, а також для CPOE. Згідно 

з опитуваннями МОЗ за березень 2019го, в середньому український лікар витрачає 

дві години тридцять хвилин на відвідування пацієнтів на дому і цей час може бути 

зменшено за допомогою телемедицини, адже 90% лікарів та пацієнтів вже мають 

до необхідної телекомунікаційної та технологічної інфраструктури [19]. Більш 

того, дані опитування вказують на необхідність доступу до телемедицини у 70% 

кардіологічних пацієнтів та готовність 54% отримувати медичні послуги без 

безпосереднього контакту з лікарем. 

Згідно з даними ВООЗ рівень впровадження телемедицини сильно корелює 

зі станом інфраструктури в країні. Так, 60% пацієнтів в країнах з високим рівнем 

доходів користуються мобільними технологіями для роботи з медичними даними, 

порівняно лише з 20% в бідних регіонах [20]. Країни, що розвиваються, могли б 

отримати найбільшу користь від телемедицини, але відсутність телекомунікаційної 

інфраструктури, людських та грошових ресурсів для її обслуговування суттєво 

обмежують темпи її впровадження [21]. До прикладу, пілотні проєкти навіть в 

найбільш розвинутих африканських країнах, таких як Ефіопія є лише частково 

успішними [22]. 

В той час як в країнах з низьким рівнем доходу основним чинником 

необхідності розгортання телемедицини є недостача медичної інфраструктури та 

фахівців, в розвинутих регіонах ним є старіння нації і, як наслідок, висока 

поширеність хронічних захворювань [20, 23]. В таких станах пацієнти зазвичай 
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повинні постійно контролювати свій пульс, кров’яний тиск, рівень цукру в крові, 

показники дихання й отримувати регулярні консультації лікарів щодо них. У 

випадку протікання хвороби без ускладнень дані вимірювання можуть проводитися 

вдома та автоматично відправлятися в медичну установу для подальшої 

інтерпретації, звільняючи ресурси для пацієнтів в більш небезпечних станах та 

прискорюючи одужання, так як вдома воно відбувається швидше [20]. mHealth 

робить можливим постійний моніторинг стану пацієнта за допомогою мереж 

натільних датчиків чи звичайних розумних носимих пристроїв на кшталт. Apple 

Watch [4]. Зібрані дані потім синхронізуються з системами ЕМК, що дозволяє 

лікарям отримувати більш повний анамнез та запобігати загостренню хвороб, 

більш точно відслідковуючи стан пацієнта. Крім того, смарт сенсори можуть 

викликати швидку допомогу та родичів у разі надзвичайної ситуації. Іншим 

можливим застосуванням mHealth є повністю неінвазивний безконтактний 

моніторинг: 

1. Додатки для відслідковування зупинки дихання немовлят за допомогою відео-

моніторингу значно переважають наявні рішення побудовані на аналізі ЕКГ, 

адже не вимагають прикріплених до тіла електродів, які обмежують рухи 

дитини та мають багато хибнопозитивних сигналів, що порушують сон пацієнта 

та батьків [24]. 

2. Розумний одяг з вшитими в тканину або клейкими акселерометрами, сенсорами 

тиску та деформації вже використовується для моніторингу різноманітних 

кардіоваскулярних та респіраторних захворювань [25]. 

3. Смарт годинники провідних виробників вже мають можливість знімати ЕКГ 

[26] Наразі їх покази все ще недостатньо точні для клінічного використання, 

проте більш ніж достатні для оцінки стану пацієнта і направлення його до лікаря 

в разі потреби. 

Заключним етапом розбудови системи телемедицини є побудова 

Віртуальних Медичних Бригад (VHTs) – лікарі з різних організацій в разі потреби 

можуть працювати разом. Наприклад, компанія Intermountain Healthcare розробила 
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систему TeleCritical Care initiative покликану забезпечити підтримку прийняття 

рішень персоналу в реанімаціях за допомогою активного моніторингу 

висококваліфікованими лікарями та медсестрами. Команда з 20 медсестер та 22х 

лікарів є достатньою для підтримки 263х місць в реанімаціях дванадцяти клінік 

штатів Айдахо та Юта [27]. Телепатологія (передача результатів оцифрованої 

патології) вже поширена і отримала комерційне використання в більшості 

розвинених країн [28]. В Запорізькій області лікарі можуть зняти ЕКГ пацієнта і 

менш ніж 15 хвилин отримати консультацію високо спеціалізованого фахівця з 

Обласного Медичного Центру Серцево-Судинних Захворювань для обговорення 

діагнозу або процесу лікування, тож пацієнти з віддалених сіл можуть уникнути 

необхідності тривалого транспортування для отримання професійної консультації, 

що є особливо критичним в випадку загострених станів [29]. 

Ще одним застосуванням телемедицини є вдосконалення навчального 

процесу: студенти можуть бути частиною розподіленої команди та отримати досвід 

роботи з рідкісними захворюваннями та вчитися у провідних фахівців, не виходячи 

з університету. Теленавчання може застосовуватися не тільки для медиків, а й для 

підвищення обізнаності пересічних громадян, освіта населення може принести 

найшвидші результати: профілактична допомога шляхом викладання про ВІЛ та 

СНІД покращили ситуацію з їх поширенням в Південно-Африканській Республіці 

та Руанді [22], використання радіоприймачів, що працюють на сонячних батареях, 

допомогло зменшити материнську смертність у віддалених сільських районах 

Уганди, де навіть електропостачання є недоступним [30]. 

Основними перешкодами в розвитку телемедицини є: 

1. Високі витрати на впровадження. 

2. Відсутність технічної експертизи та недостатня інфраструктура в країнах, 

що розвиваються. 

3. Юридичні колізії та проблеми приватності є одними з основних факторів 

у розвинених країнах. 

4. Культурні чинники. 
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Рис. 1.5. Основні бар'єри у впровадженні телемедицини залежно від рівня 

доходів (за класифікацією Світового Банку)[18] 

Звіт ВООЗ (рис. 1.5.) показує, що наявні складнощі сильно корелюють із 

середнім рівнем доходу, оскільки розвинені країни вже мають всю необхідну 

інфраструктуру і можуть зосередитися на економічній ефективності та юридичній 

стороні, тоді як регіони з низьким рівнем доходу потребують технологій, 

інфраструктури та кваліфікованих фахівців для підтримки телемедицини. 

1.3. Системи медичного інформування та системи керування медичними 

знаннями. 

Будь-які програмні або апаратні засоби, покликані допомогти користувачеві 

покращити стан здоров’я, надати персоналізовану медичну підтримку належать до 

CHI [31]. Поширення смартфонів, а також розвиток технологій машинного та 

глибинного навчання дозволили створити велику кількість персоналізованих 

цифрових медичних та фітнес асистентів (Polar Flow, Strava Summit, Garmin, 

Suunto, Google Health), трекерів жіночого здоров’я (Flo, MyCalendar, Ovia, Clue), 

асистентів з харчування та трекерів калорій (MyFitnessPal, Noom Coach), 

застосунків для діабетиків (Fooducate, MySugr, Glucose Buddy, BG Monitor 

Diabetes), трекерів сну (Sleep cycle, Sleep Score, Pillow, Sleep Genius, SleepTown). 

Персоналізовані помічники систем розумного дому такі як Amazon Alexa, Microsoft 
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Cortana та Google Assistant дозволяють інтегрувати їх між собою створюючи 

однорідний інтерфейс для користувача й усуваючи необхідність ручного введення 

даних в окремі додатки. 

Ще однією складовою CHI є інтеграція носимих технологій на кшталт смарт-

сенсорів та мереж натільних датчиків (англ. Body Sensor Networks, BSN). Ці 

технології також є важливою складовою телемедицини і навіть можуть забезпечити 

обробку зібраних даних та виведення результатів їх аналізу в реальному часі [32]. 

Іншим важливим компонентом системи охорони здоров’я є Управління 

знаннями у галузі медицини (HKM). HKM є постійним циклічним процесом, що 

складається з: 

1. Створення – процес що складається з отримання знань та 

представлення отриманих результатів. 

2. Структурування – визначення, індексація та збереження знань; 

побудова онтологій та таксономій.  

3. Поширення знань – поширення та обробка знань в відповідних 

професійних спільнотах. 

4. Оцінка знань – процес, який передбачає затвердження нових методик, 

проведення їх мета-оглядів та перевірок незалежними сторонами. Є 

особливо критичним для медичної галузі. 

5. Впровадження набутих знань [33]. 

Медичні системи стають все більш інтегрованими, залежними від 

міжнародної співпраці та можливостей максимально ефективного обміну 

знаннями. У міру розвитку хмарних платформ, що дозволяють розгортати 

захищену масштабовану інфраструктуру, стало можливим побудувати інтегровану 

e-health платформу з можливостями HKM. Впровадження HKM забезпечує 

наступні переваги : 

1. Зменшення ймовірності лікарських помилок шляхом надання 

актуальних протоколів лікування та іншої інформації медикам. 
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Використання стандартизованих протоколів забезпечує дотримування 

принципів доказової медицини, мінімізуючи ризики пацієнта [34]. 

Більш того, будь-який випадок, що не підпадає під наявні протоколи 

повинен бути задокументованим для подальшого вивчення, що в свою 

чергу забезпечує постійну актуалізацію методик. 

2. Співпраця є основним джерелом інновацій [35]. Системи керування 

медичними знаннями дозволяють структурувати знання для більш 

ефективного обміну. 

3. Підвищення якості знань та накопичуваної інформації. 

4. Оптимізація витрат, адже системи керування знаннями дозволяють 

ефективно перевикористовувати вже отримані знання та інформацію, 

забезпечують зв’язок між дослідженнями [35]. 

HKM тісно пов’язані з керуванням даними, адже знання є результатом 

обробки інформації [33]. Так як медичні дані є дуже конфіденційними і їх витік 

може скомпрометувати особистість пацієнта, обмін ними вимагає спеціальних 

архітектурних підходів, описаних в Розділ 3 Засоби забезпечення безпеки 

медичних даних [3]. 

1.4. Використання ML та DL. Платформи обміну медичною 

інформацією. 

Телемедицина, системи керування клінічними даними, CHI постійно 

генерують величезні об’єми гетерогенних даних. За наявністю ознак 3V (volume, 

velocity variety – об’єм, швидкість та гетерогенність даних відповідно) ми можемо 

категоризувати їх як big data [36]. Для подальшого використання зібрану 

інформацію потрібно агрегувати, очистити та обробити, що в свою чергу означає 

необхідність обміну конфіденційними даними пацієнта між різними організаціями  

- вони повинні бути захищеними від неавторизованого зчитування, підміни та 

відповідати вимогам законодавства [37]. Використання розподілених блокчейн баз 

даних дозволяє вирішити дані питання HIE за рахунок: 
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1. Розподіленого керування. 

2. Незмінного журналу подій (audit trail) для запобігання підміні даних. 

3. Збереження джерела і власника даних, адже джерела цифрових активів 

можливо відслідкувати, а їх редагування може бути доступним лише власнику. 

4. Стійкість до помилок та доступність завдяки розподіленій архітектурі підходу. 

5. Забезпечення безпеки та приватності даних, адже доступ до них можливий 

лише з допомогою приватного ключа їх власника [38]. 

Недоліками є необхідність більшої кількості обчислювальних ресурсів для 

підтримки інфраструктури та складніша розробка й підтримка програмного 

компоненту системи [3]. 

Накопичення великих об’ємів даних та можливість обміну ними дозволяють 

використання ШІ на базі Машинного та Глибинного навчання (МН та ГН 

відповідно). Так, пацієнти можуть отримати системи постійно моніторингу на 

дому. Наприклад, обробка відеоданих дозволяє розпізнати зупинку дихання 

немовляти уві сні та підняти тривогу й розбудити батьків [24]. Іншим прикладом є 

IBM Watson, система допомоги діагносту, натренована на великому датасеті 

історичних даних [39]. Подібні системи проводять мультимодальний аналіз 

зображень, геному, наявних клінічних даних пацієнта та навіть інформації про 

спосіб життя допомагаючи в діагностиці та лікуванні хворого [40]. Дані системи 

вже добре зарекомендували себе в діагностиці ракових захворювань [41]. 

Використання ШІ в геноміці дозволяє створювати персоналізовані ліки для 

пацієнтів [39]. 

1.5. Інтегроване рішення. 

Кожна з наведених вище проблем вже має досить велику кількість готових 

рішень, проте їх інтеграція в одну систему приносить ефект синергії, за якого 

позитивні результати  підсилюють одне одного [42]. 

Для досягнення цих результатів законом України  «Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування населення» на уряд покладається задача 
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розробки Електронної Системи Охорони Здоров'я (ЕСОЗ). Електронна система 

охорони здоров’я визначається законом як інформаційно-телекомунікаційна 

система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку медичних послуг та 

управління медичною інформацією шляхом створення, розміщення, оприлюднення 

та обміну інформацією, даними і документами в електронному вигляді, до складу 

якої входять центральна база даних та електронні медичні інформаційні системи, 

між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією, даними та документами 

через відкритий програмний інтерфейс (АРI) [43]. 

Для забезпечення безпеки та спрощення масштабування ЕСОЗ пропонується 

використовувати пошаровий підхід: [44] 

1. Приватний клієнстький шар. Дані з натільних сенсорів та BSN обробляються та 

зберігаються в туманній мережі забезпечуючи обробку даних в реальному часі 

на клієнті. При передачі в хмару інформація повинна бути зашифрованою задля 

запобіганням атакам типу «людина посередині». 

2. Шар мережі медичної установи Healthcare organisational layer. Включає в себе 

CIMS, мобільну медицину та телемедицину. 

3. Міжорганізаційний рівень (фокус на пацієнті). Дані пацієнта передаються в 

зашифрованому вигляді між різними медичними установами. Блокчейн 

технології можуть використовуватися для захисту від неавторизованої підміни 

даних та для аудиту їх змін. 

4. Міжорганізаційний рівень (обмін даними). Анонімізовані та очищені дані 

пацієнтів можуть використовуватися в наукових цілях для вивчення хвороб та 

тренування нейромереж.  

Запропонована інтегрована система зображена на рис. 1.6. Інтегруючи різні 

модулі ми наповнюємо HIE даними, підвищуємо якість анамнезу і, відповідно, 

покращуючи діагностику; інтеграція мобільної та телемедицини в медичні процеси 

дозволяє мати постійний моніторинг стану здоров’я пацієнта з мінімальними 

зусиллями з його боку, що в свою чергу дозволяє раніше виявляти відхилення 

стану, краще контролювати свої звички та дотримуватися прописаного лікування; 
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знання отримані з зібраних даних можуть передаватися в HKM і надалі 

використовуватися лікарями, CHIs та системами підтримки клінічних рішень 

покращуючи якість лікування. Потоки даних в даній інтегрованій системі є 

абсолютно прозорими та забезпечують можливість свого аналізу дозволяючи 

урядам приймати рішення на основі даних, що підвищуючи ефективність роботи 

всієї галузі. 

Висновки до розділу 1. 

Розглянуті вище компоненти систем керування медичними даними дозволять 

значно підняти якість медичної допомоги, а також ефективність систем охорони 

Рис. 1.6. Інтегрована система керування медичними даними 
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здоров’я. Особливо корисним їх впровадження є для країн, що розвиваються за 

рахунок: 

1. Значного розширення географічної доступності охорони здоров’я завдяки 

мобільній та телемедицині. 

2. Підвищення ефективності роботи лікарів (системи підтримки прийняття 

рішень, більш повний анамнез за рахунок даних постійного моніторингу, 

навчання в віртуальних командах). 

3. Підвищенню ефективності розподілу ресурсів (віртуальні медичні бригади). 

4. Забезпечення ефективного збору, обробки та доступу до інформації, 

дозволяючи створення HKE та, як результат, підвищення ефективність 

наукових досліджень. 

Запропонована інтегрована система максимізує позитивний ефект кожного з 

модулів, сприяючи постійному обміну інформацією між всіма компонентами 

медичної інфраструктури від пацієнта до урядових організацій. Повнота зібраних 

даних підвищує якість результатів їх аналізу, а отже і наданої допомоги та 

ефективності СОЗ на макрорівні.  

Відсутність електро та мережевої інфраструктури, низький відсоток 

проникнення цифрових технологій, недостача медичних професіоналів  та високі 

стартові затрати при впровадженні значною мірою сповільнюють поширення 

інтегрованих медичних систем на цих ринках. Обмін конфіденційними даними 

створює нові виклики, найсуттєвішими з яких є питання приватності (захищеність 

прив’язки даних до особистості користувача) та безпеки (захист від 

неавторизованих втручань) даних пацієнта. Як описано в Розділі 3 розбивка  

інформаційної інфраструктури на ізольовані шари та вибір інструментів відповідно 

до технологій та вимог приватності кожного шару є найефективнішим методом  

рішення даних задач. 

За результатами досліджень, проведених в даному розділі було опубліковано 

фахову статтю [45].  
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РОЗДІЛ 2 СТРУКТУРА УНІВЕРСАЛЬНОЇ ХМАРНОЇ ПЛАТФОРМИ 

Е-ЗДОРОВ’Я 

Об’єктом дослідження в даному розділі є архітектура описаної вище 

інтегрованої хмарної медичної платформи. Виходячи з особливостей  

використання було виділено основні групи вимог до даного програмного 

забезпечення: 

1. Безпекові – потреба в забезпеченні приватності пацієнта, неможливості 

неавторизованим акторам прив’язати його особистість до наявних медичних даних 

та захищеності його даних від неавторизованих втручань (додавань, редагувань, 

видалень); можливості розмежування прав доступу для інтегрованих застосунків 

сторонніх організацій. 

2. Бізнесові – відповідність функціоналу розробленого застосунку покладеній 

на нього задачі. За визначення однією з найважливіших функціональностей ЕСОЗ 

є підтримка інтеграцій зі сторонніми сервісами, що накладає додаткові вимоги до 

архітектури системи, особливо в безпековому та інфраструктурному розрізах. 

3. Інфраструктурні – можливість горизонтального масштабування та 

незалежного розгортання компонентів системи як невід’ємна складова стійкості до 

відмов. 

4. Якісні вимоги до кодової бази, такі як простота й ефективність розробки та 

ефективність підтримки системи протягом всього періоду життєвого циклу 

платформи. 

При роботі з настільки конфіденційними даними як медичні записи, основними 

констрейнтами системи виступають безпекові вимоги, адже витік даних або їх 

неавторизоване редагування можуть призвести до критичних наслідків [46]. 

Інтегрована медична платформа за визначенням є дуже гетерогенною, 

забезпечуючи обробку даних на туманному, хмарному та міжорганізаційному 

рівнях. Кожен з цих шарів має спеціалізований потік даних (рис. 1.6), 

інструментарій для їх обробки та, як результат, набір вразливостей. Розділивши 

систему на окремі ізольовані шари, та об’єднавши їх в безпекові групи ми можемо 
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оптимізувати обмін інформацією, мінімізуючи ризик атак типу «людина 

посередині» та використати найбільш відповідний інструментарій для захисту 

кожного рівня [3]. 

Наразі в різних медичних установах вже використовуються окремі елементи 

ЕСОЗ, розроблені за різними стандартами та часто несумісні одне з одним [47]. З 

цього випливає, що розроблювана ЕСОЗ повинна надавати можливість інтеграції 

стороннім сервісам через стандартизовані інтерфейси, дотримуючись принципів 

модульної архітектури, при цьому необхідними є забезпечення безпеки та контроль 

якості інформації. Стандартизацію медичної інформації можна розбити на три 

категорії – стандарти структури збереження даних, наприклад кодування діагнозів, 

стандарти обміну інформацією та стандарти приватності і безпеки даних пацієнта. 

Згідно з наказом МОЗ в Україні прийнято міжнародну класифікацію 

функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров'я (МКФ), а також 

затверджено національні класифікатори хвороб та інтервенцій: НК 025:2019 

“Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я” (гармонізовано 

з The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 

Tenth Revision, Australian Modification, ICD-10-AM) та НК 026:2019 “Класифікатор 

медичних інтервенцій” (стукртурно відповідає МКХ-10 (англ. ICD-10) ВООЗ та 

гармонізовано з Australian Classification of Health Interventions, ACHI). Структуру 

даних кодувань наведено на рис. 2.1. Класифікатори дозволять не тільки 

стандартизувати дані, що вносяться в систему, збирати і порівнювати статистику 

на їх основі, а також коректно розраховувати оплату Національною службою 

охорони здоров’я України, адже при кодуванні даними класифікаторами кожен 

випадок відноситься до своєї діагностично спорідненої групи [48]. 
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Рис. 2.1. Структура кодування за МКХ-10 

Насьогодні існує досить велика кількість стандартів обміну медичною 

інформацією та її структуризації, серед яких найпоширенішими є: [49] 

1.  Health Level 7 International (HL7) – стандарт обміну медичною інформацією, 

підтримується дві версії (2 та 3). HL7v2 відображає структуру фізичних 

медичних форм, в той час як HL7v3 є стандартом структури інформаційних 

пакетів для обміну медичними даними. 

2. Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) – є стандартом обміну даними в 

форматі HL7. FHIR надає набір RESTful API на протоколі HTTP, дозволяючи 

медичним платформам обмінюватися даними в XML та JSON форматах. Як і в 

стандартному набір RESTful API, основною одиницею FHIR є ресурс – модель 

даних, котра характеризує певний концепт медичної галузі (медикаменти, дані 

про сім’ю пацієнта, плани лікування, медичні стани і т.д.), має певний 

унікальний ідентифікатор та набір стейкхолдерів з розмежованими правами 

доступу до даних. Композиція викликів ресурсів для отримання або запису 

даних відображає певний медичний процес (бізнес-процес в термінах СОА).  

3.  National Council for Prescription Drug Programs (NCDPD) – відповідає за 

стандартизацію фармацевтичної галузі. 

4. International Health Terminology Standards Development Organizations (IHTSDO) 

– стандартизує термінологію, котра використовується в ЕМК системах.  
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5. DirectTrust Standards – є провайдером та стандартом обміну медичними даними 

подібним обміну email повідомленнями з додатковим рівнем захисту. Брокером 

виступає компонент HISPs (англ. Health Information Service Providers), який 

додатково забезпечує шифрування та цифровий підпис повідомлень. 

6. Clinical Data Interchange Standards Consortium (CDISC) – стандартизує обмін 

медичними даними на рівні HIE між дослідницькими установами. CDISC 

розділено на декілька груп під-стандартів: [50] 

6.1.  Базові стандарти, зосереджені на основних принципах визначення 

структури даних та включають моделі, описи предметних областей та 

специфікації для представлення даних. До них належать модель медичного 

протоколу (англ. Protocol Representation Model, PRM); стандарт форм збору 

даних Clinical Data Acquisition Standards Harmonization (CDASH) Model; 

стандарти структури збереження зібраних даних для клінічних випробувань 

Study Data Tabulation Model (SDTM) та поза-клінічних випробувань Standard 

for Exchange of Nonclinical Data (SEND), котрі потім можуть бути 

використаними для відправки результатів досліджень на затвердження та 

модель даних для аналітики (англ. Analytical Data Model, ADaM). ADaM 

дозволяє структурувати дані з форматів SDTM/SEND під окремі аналітичні 

процеси і містить опис процесів збору та формування датасету, його 

структури та опис метаданих [51]. 

6.2. Стандарти обміну даними. Обмін інформацією в CDISC відбувається через 

розширення стандарту Operational Data Model (ODM), побудованого на 

структурі XML. Для обміну структурою дослідження пропонується SDM-

XML, CTR-XML для обміну даними клінічних випробувань та Define-XML 

для обміну метаданими. 

В розрізі проектування вітчизняної ЕСОЗ, прикінцевим компонентам 

хмарної інфраструктури рекомендується забезпечувати доступ до даних згідно 

стандарту FHIR, адже він має найвищу степінь інтеграції не тільки на рівні 
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державних вимог, а й з системами CHI, так в США дані з систем ЕМК можна 

переглядати через систему Apple health завдяки FHIR-інтеграціям [52]. 

 

Рис. 2.2. Вимоги USCDI[53] 

Варто зазначити, що федеральною агенцією центрів медичної допомоги 

(CMS) США було прийнято мінімальний набір даних, доступ до яких повинні 

забезпечити установи системи охорони здоров’я US Core Data for Interoperability 

(USCDI), покликаний зробити інтероперабельність медичних інституцій 

обов’язковою, надати пацієнтам та установам безпечний доступ до необхідних 

даних (рис. 2.2). При розробці ЕСОЗ рекомендується дотримуватися аналогічних 

вимог до об’єму інформації, доступної по API. 

2.1. Сервісно-орієнтована архітектура ЕСОЗ. 

Велика кількість залучених акторів, законодавча зарегульованість, складність 

впровадження та розмір системи визначають ЕСОЗ як продукт з дуже довгим 

життєвим циклом, вразливий до ерозії програмних компонентів (повільного 

погіршення якості кодової бази пов’язаної з її модифікацією та розширенням). Це 
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в свою чергу означає важливість якості вихідного коду та архітектури системи як 

ключових елементів процесу підтримки.  

Кожен з компонентів системи виокремлюється в окремий «сервіс», котрий 

відображає певний бізнес-процес або його самодостатню частину і використовує 

стандартизовані API для комунікації з іншими сервісами. Даний підхід 

визначається як Сервісно-Орієнтована Архітектура (СОА). За визначенням сервіси 

ізолюють в собі всі потенційні зміни до бізнес процесу, за який відповідають, 

значно спрощуючи підтримку системи, адже мінімізується область та вплив 

рефакторингу, зміни бізнес-вимог [54]. 

Виокремлення окремих бізнес-процесів та їх частин є одним з ключових етапів 

проектування програмного забезпечення, помилка в ньому призводить до 

збільшення зв’язності компонентів, неоптимальних викликів між ними, утворення 

зворотних зв’язків, дублювання логіки, унеможливлення горизонтального 

масштабування системи, ускладнення її розгортання та підвищення трудозатрат на 

підтримку й розробку функціоналу. Для вимірювання степені даних взаємодій 

вводяться поняття «зв’язності» та «зчеплення». Зчеплення є мірою зв’язності 

компонентів всередині сервісу, відображаючи його сфокусованість на рішенні 

конкретної задачі. Зв’язність характеризує взаємодію між різними сервісами, 

визначається кількістю викликів між ними. Низька зв’язність визначає 

автономність та ізольованість контексту сервісу. Максимізація зчеплення та низька 

зв’язність говорять про відповідність принципу єдиного обов'язку (англ. Single 

responsibility principle, SRP) SOLID архітектури. 

Для спрощення процесу сегментації компонентів пропонується користуватися 

парадигмою предметно-орієнтованого програмування (англ. Domain-Driven 

Design, DDD). Згідно з DDD пропонується розділення предметної області на окремі 

контексти, зв’язність яких є слабкою (дозволяє використання стандартизованих 

API), а зчеплення всередині контексту є сильним (ми не можемо розбити його на 

дрібніші компоненти): 
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1. Будується загальна мова (англ. ubiquitous language), котра є відображенням 

компонентів бізнесу в реальному світі. Для медичного домену існує відкрита 

бібліотека біомедичних онтологій  (англ. Open Biological and Biomedical 

Ontologies, OBO Foundry), котра за визначенням є структурованим й 

стандартизованим описом сутностей і процесів галузі [55]. 

2. Елементи загальної мови відображаються на 

2.1. Сутності – мають незмінний унікальний ідентифікатор, котрі дозволяють їм 

мати власний життєвий цикл. 

2.2. Об'єкти-значення – набори атрибутів, що описують певний аспект 

предметної області.  

2.3. Агрегати - група пов’язаних об'єктів, котрі є одним цілим в контексті 

доступу до даних. 

2.4. Сервісні компоненти – елементи, що інкапсулюють певну бізнес-логіку 

предметної області, проте не належать конкретній сутності чи об'єкту і не 

мають стану.  

3. Перелічені об’єкти об’єднуються в обмежені контексти (англ. bounded context) 

– відображення рамок в котрих відбувається розробка та подальша еволюція 

кожної моделі бізнес-процесу.  

4. Будується карта контекстів, котра відображає бізнес-процеси та їх перетини в 

системі [56]. 

Таким чином ландшафт інтегрованої платформи складається з невеликих 

автономних компонентів, кожен з яких відображає окремий бізнес-процес і 

відповідає виключно за нього. Даний підхід підпадає під визначення мікросервісної 

архітектури (англ. Microservice Architecture, MSA) [57]. Мікросервісна архітектура 

(МСА) є продовженням сервіс-орієнтованого підходу з розширеними вимогами до 

автономності компонентів – кожен сервіс розгортається в окремому контейнері та 

інкапсулює всі залежності для роботи бізнес-процесу, включаючи відображення 

БД.  Завдяки використанню мікросервісних архітектур отримано наступний набір 

переваг: [57] 
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1. Гетерогенність технологій – кожен сервіс системи може розроблятися на 

стеку технологій найбільш відповідному поставленій задачі та запланованим 

навантаженням. Додатковою перевагою, зумовленою технологічною 

гетерогенністю є зменшення кількості легасі коду в системі, адже сервіси, які 

активно розвиваються і підтримуються можуть використовувати версії 

середовища й залежностей відмінні від інших вже існуючих компонентів, що 

значно покращує як безпекові показники системи, так і продуктивність 

команд розробки. 

2. Стійкість до відмов – автономність компонентів за визначенням означає їх 

незалежність. Кожна взаємодія зі стороннім сервісом повинна розглядатися 

як потенційна відмова, завдяки чітким границям сервісів можливо ізолювати 

помилки, для уникнення їх каскадування пропонується використання 

шаблону «Перемикач» (англ Circuit breaker) (рис. 2.3). При повноцінному 

використанні шаблонів пошуку сервісів також уможливлюється 

горизонтальне масштабування, що в свою чергу дозволяє розгортати репліки 

сервісу в різних дата-центрах, при відмові однієї з реплік інфраструктурні 

компоненти системи просто перенаправлять трафік на іншу. 

 

Рис. 2.3. Схема роботи шаблону «Вимикач» 

3. Масштабованість – кожен компонент може масштабуватися незалежно від 

решти системи. Автономність сервісів та наявність інфраструктури пошуку 

сервісів (англ. service discovery) дозволяють горизонтальне масштабування – 
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компонент дублюється і трафік розподіляється між репліками. Це дозволяє 

усунути вузькі місця системи. 

4. Зручність розгортання – стандартизація інтерфейсу взаємодії дозволяє 

розгортати кожен сервіс окремо, за умови його збереження або наявності 

зворотної сумісності. Також дана стандартизація обмежує контекст 

тестування, роблячи можливим автоматизоване компонентне тестування, 

котре суттєво зменшує ризики видачі нової версії. Таким чином, 

мікросервісна архітектура сприяє частим релізам, що є дуже важливим в 

умовах динамічного розвитку ринку і еволюції бізнес-процесів. 

5. Співставність з організаційною структурою розробника – сфокусованість 

мікросервіса на одній бізнес-задачі та його автономність дозволяють 

закріпити його за певною невеликою командою розробників. 

6. Можливість компоновки – кожен сервіс надає власний інтерфейс роботи з 

бізнес-процесом. Сервіси-агрегатори можуть створювати нові інтерфейси на 

основі вже існуючих, приховуючи за собою складні взаємодії. Такий підхід 

уможливлює перевикористання існуючої логіки. 

7. Можливість заміни – чіткі рамки відповідальності кожного сервісу та 

стандартизація його інтерфейсів дозволяють в разі потреби легко перенести 

його на нову технологію або навіть вилучити з системи з мінімальним 

впливом на інші її компоненти. 

Враховуючи масштаби розроблюваної системи виникає потреба в 

стандартизованому наборові вимог до розробки кодової бази. 12-факторний підхід 

насьогодні є промисловим стандартом вимог до якості коду і включає в себе 

наступні позиції:[58] 

1. Кодова база – повинна зберігатися в репозиторії системи контролю версій, 

розгортання на різні оточення повинні відбуватися з одного репозиторію. 

2. Залежності – явно вказані та ізольовані. Це дозволяє просту їх заміну в 

разі потреби. 
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3. Конфігурації – зберігаються в середовищі виконання, наприклад за 

допомогою змінних середовища. 

4. Служби підтримки (бази даних, черги, кеші)– є ресурсами системи. 

5. Відокремлені етапи розгортання компонентів (збірка, реліз та запуск) – 

дозволяють зручне розгортання та роботу з артефактами. 

6. Процеси – застосунок є одним або кількома процесами, котрі не мають 

стану (stateless). 

7. Прив’язка портів – кожен компонент системи містить в собі службу 

обробки вхідних запитів (listener service). Таким чином забезпечується їх 

самодостатність та ізольованість.  

8. Багатопоточність – можливість горизонтального масштабування за 

допомогою збільшення кількості процесів. 

9. Ідемпотентність запусків – застосунок повинен бути стійким до помилок 

і мати можливість перезавантаження без негативних наслідків. 

10. Паритет середовищ – середовища розробки, тестування та роботи повинні 

бути максимально подібними. Це забезпечить простоту виявлення та 

відтворення помилок. 

11. Журналювання – логи є потоком подій. 

12. Задачі адміністрування – повинні виконуватися як процеси в сервісі. 

Наприклад, міграція баз даних повинна бути здійснена менеджером 

міграцій на стороні сервісу, а не вручну адміністратором. 

Компоненти розроблені з дотриманням цих правил будуть легко інтегруватися 

в системи постійного розгортання за рахунок стандартизації взаємодії з системним 

середовищем, декларативного опису розгортання та мінімальної різниці між 

середовищами розробки та виконання. 

2.2. Пошук сервісів. 

Автономність та здатність до горизонтального масштабування створюють 

для мікросервісної архітектури 2 пов’язані задачі – пошуку одне одного та 
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балансування навантажень між репліками одного сервісу. Задача пошуку сервісів 

(англ. service discovery) має 2 основні підходи до вирішення [59]. В першому 

випадку пошук залежності та балансування її навантаження покладаються на 

середовище розгортання додатків. Так Kubernetes та Docker compose мають 

концепт подібний до системи доменних імен інтернет (англ. Domain name system, 

DNS). При старті екземпляру сервісу, інфраструктурний компонент реєструє його 

в таблиці реєстру, де ключем виступає його ім’я, а значенням віртуальна IP-адреса 

всередині ізольованої мережі. Під час роботи сервісу інфраструктура може 

верифікувати його активність з допомогою ресурсу актуації та збору системних 

даних з контейнера, в якому розгорнуто сервіс. Сервіси звертаються один до одного 

по імені, при цьому інфраструктурний компонент знаходить в реєстрі відповідну 

фізичну адресу та перенаправляє запит на неї (виступає прозорим проксі) (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4.1 Інфраструктурний пошук сервісів[59] 



49 

 

Перевагами даного підходу є можливість краще розподіляти навантаження на 

репліки сервісів за рахунок збору інформації з їх інфраструктури та актуаторів, 

відсутність специфічних вимог до програмування клієнту (складність пошуку 

сервісів та подальшого балансування прихована від нього) та інкапсуляція всієї 

логіки направлення запитів в одному місці за межами бізнес-логіки додатку. Так як 

середовище виступає в ролі прозорого проксі стає можливою оцінка швидкодії 

сервісу на основі середньої швидкості відповіді клієнту, а також раннє виявлення 

відмов. Проте, такі недоліки як необхідність всім сервісам знаходитися в одному 

середовищі (або явно бути вказаними як зовнішня залежність) і, як наслідок, 

недостатня гнучкість роблять його незадовільним в динамічних системах з 

великою кількістю підключень зовнішніх компонентів. 
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Рис. 2.5.2 Шаблон незалежного реєстру сервісів[59] 

Альтернативою є використання незалежного реєстру сервісів (рис. 2.5). В 

системі існує центральний реєстр сервісів, адреса або адреси якого відомі всім. Під 

час старту сервіс «реєструє» свою фізичну адресу під своїм іменем. При роботі 

сервіс або періодично надсилає «сигнал пульсу» (повідомлення про власну 

активність та, в окремих випадках, стан) на реєстр сервісів, щоб показати, що він 

активний і готовий приймати запити (push-режим) або надає реєстру ресурс-

актуатор для опитування (pull-режим). В випадку відмови під час даної перевірки 

стану (або її відсутності) сервісу реєстр викреслює репліку зі списку активних. 

Сервіс-клієнт перед запитом на сервер робить запит до реєстру і отримує масив 
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фізичних адрес сервісів. Зазвичай даний список кешується клієнтом на нетривалий 

час задля зменшення навантаження на сервер. Потім згідно з визначеним 

алгоритмом (зазвичай використовується алгоритм циклічного планування) 

обирається певний екземпляр на який направляється запит. Даний процес 

називається балансуванням навантаження на клієнті. Основним недоліком даного 

підходу є необхідність використання бібліотек для реєстрації та актуації сервісу на 

сервері та бібліотеки пошуку сервісів на клієнті, таким чином код інфраструктури 

частково може змішуватися з бізнес-логікою додатку. Проте, наявність окремого 

явно заданого реєстру сервісів спрощує підключення залежностей поза межами 

інфраструктури, що керується платформою та дозволяє більш гнучке керування 

ними. В таблиці 2.1 наведено порівняння найпоширеніших насьогодні реєстрів 

сервісів: [60, 61] 

Таблиця 2.1  

Рішення для пошуку сервісів 

Назва Актуація Моніторинг Інтеграція Основні переваги 

Eureka Heartbeat Підключається 

(turbine) 

Бібліотека Простота інтеграції з 

хмарними застосунками 

на базі Spring Cloud. 

Zookeeper Keep-alive 

підключення 

Стороння 

інтеграція 

Бібліотека Швидкодія 

Consul Складні 

перевірки 

Вбудований Сервіс Кількість функціоналу, 

наявність підтримки 

складних актуаторів. 

Виходячи з наведеного порівняння для великої платформи зі складними 

інтеграціями, якою є ЕСОЗ найдоцільніше використовувати Apache Consul як 

найгнучкішу з альтернатив. 
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2.3. Семантичний пошук сервісів. 

Логічним розвитком механізму пошуку сервісів, особливо для інтеграційних 

платформ є семантичний пошук побудований на онтологіях [62]. Такий підхід 

дозволить максимально перевикористовувати існуючий функціонал, прискорити 

розробку продуктів, при цьому обираючи компоненти найбільш відповідні якісним 

вимогам. ЕСОЗ як платформа відповідає за забезпечення механізму пошуку 

сервісів, а також за стандартизацію моделей та API, що пропонуються ними. Опис 

API та їх моделей пропонується виконувати за допомогою специфікації OpenApi, 

яка на разі є де факто галузевим стандартом. При реєстрації нового сервісу в 

системі  він категоризується, при цьому в якості таксономії перевикористовується 

загальна мова з доменної моделі ЕСОЗ. Дана категоризація дозволяє  створити 

ефективний початковий фільтр пошуку сервісів. 

Клієнт робить запит в реєстр ЕСОЗ передаючи категорію сервісу, який йому 

потрібний, вихідну модель, а також наявну вхідну модель. Поля моделей сутностей 

повинні описані в категоріях онтолічної моделі медичної галузі ODO.  Категорія 

використовується для передфільтрації результатів реєстром. Обрані сервіси 

ранжуються згідно з відповідністю їх вхідних даних та результатів вихідним даним 

та очікуваним даним з моделі сервісу-клієнту. Постає задача порівняння моделей 

сервісу-клієнта та сервера. Нехай модель M є на набором термів: 

 𝑀 ≝ {𝑐1 … 𝑐𝑛}  

Визначення міри схожості параметрів моделей є задачею обчислення міри 

подібності концептів в онтологіях. Враховуючи специфіку даних пропонується 

використати метод структурної подібності онтологій (англ. Ontology Structure based 

Similarity, OSS), запропонований Vincent  Schickel-Zuber та Boi Faltings. В якості 

оцінки подібності автори пропонують нормалізовану міру відстані між термами x 

та z. Міра характеристики, на основі якої обчислюється дана відстань повинна  

відповідати наступним вимогам: 

1. Оцінка залежить від параметрів концепта. 
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2. Кожен параметр робить незалежний від інших параметрів вклад в загальну 

оцінку характеристики. 

3. Не відомі або не потрібні параметри не впливають на характеристику терму 

[63]. 

При цьому для зручності роботи дана міра повинна відповідати законам 

тотожності (відстань між ідентичними термами повинна бути рівною нулю), 

нерівності трикутника, та бути нормалізованою в межах [0,1]. 

За визначенням онтології нащадок має всі параметри свого предка, а також 

набір власних унікальних параметрів, котрі характеризуватимуть його і його 

нащадків. Таким чином, для реалізації наведених вище вимог авторами Vincent  

Schickel-Zuber та Boi Faltings пропонується:[63] 

1. Вводиться апріорна характеристика концепту за замовчуванням, котра 

характеризує очікування відповідності довільному значенню для випадково 

обраного вузла графу з врахуванням ієрархії його нащадків: 

𝐴𝑃𝑆(𝑐) =
1

𝑛 + 2
                                                    (2.1)  

де n є кількістю всіх нащадків даного вузла онтологічного графу. Таким чином 

для листа онтології APS(leaf)=0.5, що є середнім рівномірного розподілу в 

діапазоні [0,1]. 

2. Визначається найближчий спільний предок (англ. Least common ancestor, LCA) 

двох порівнюваних концептів. За наявності кількох варіантів: 

2.1. Обчислюється його глибина d(y) як відстань до кореня онтології. 

2.2. Обчислюється його підкріплення (англ. reinforcement) r(y) як кількість 

різних шляхів, що пролягають між ним та термами x, y. 

2.3. Визначається вузол, котрий має найбільший коефіцієнт h, де 

ℎ = 𝑟(𝑦) ∗  2𝑑(𝑦) (2.2) 

Таким чином, навіть не найближчий предок може бути LCA, якщо він є 

сильно зв’язаним з даними термами. Нехай, LCA(x,z) = y 
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3. Обчислюється апріорна характеристика для вузлів та їх LCA:  

𝐴𝑃𝑆(𝑥) =
1

𝑛𝑥 + 2
, 𝐴𝑃𝑆(𝑦) =

1

𝑛𝑦 + 2
, 𝐴𝑃𝑆(𝑧) =

1

𝑛𝑧 + 2
  (2.3) 

4. Обчислюється висхідний коефіцієнт між x та y. За визначенням характеристика 

вузла визначається набором його параметрів. Виходячи з того, що нащадок має 

в собі всі параметри, які характеризують предка, ми можемо оцінити 

характеристику y виходячи зі значення x як: 

𝑆(𝑦|𝑥) = 𝛼(𝑥, 𝑦) ∗ 𝑆(𝑥) (2.4)

де висхідний коефіцієнт 𝛼 визначається співвідношенням апріорних оцінок 

вузлів: 

𝛼(𝑥, 𝑦) =
𝐴𝑃𝑆(𝑦)

𝐴𝑃𝑆(𝑥)
 (2.5) 

5. Для оцінки характеристики z, відносно y потрібно враховувати що параметри 

повинні впливати на характеристику вузла незалежно, при цьому при 

низхідному русі від предка до нащадка відбувається уточннення, збільшення 

кількості параметрів концепта. Таким чином характеристика вузла 

обчислюється: 

𝑆(𝑧|𝑦) = 𝑆(𝑧) + 𝛽(𝑧, 𝑦) (2.6) 

де 𝛽(𝑧, 𝑦)є коефіцієнтом спеціалізації, котрий характеризує розширення 

параметрів між предком та нащадком: 

𝛽(𝑧, 𝑦) = 𝐴𝑃𝑆(𝑧) − 𝐴𝑃𝑆(𝑦) (2.7) 

 Загальна оцінка відстані між термами вираховується на основі передачі 

характеристик між ними та предком: 

𝐷(𝑥, 𝑧) =
log(1 + 2𝛽(𝑧, 𝑦)) − log(𝛼(𝑥, 𝑦))

𝐷𝑚𝑎𝑥

(2.8) 

Де 𝐷𝑚𝑎𝑥 – найбільша міра відстані між будь-якими двома концептами заданої 

онтології. 

Виходячи з наведених вище характеристик міри D коефіцієнт подібності полів 

може бути визначеним як: 
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𝑆𝑖𝑚(𝑥, 𝑧) = 1 − 𝐷(𝑥, 𝑧) (2.9) 

Для обчислення відповідності моделі віддаленого сервісу 𝑀2 ≝ {𝑐1
′ … 𝑐𝑘

′ } моделі 

клієнта 𝑀1 ≝ {𝑐1 … 𝑐𝑛} потрібно ввести інтегральну оцінку на основі подібностей 

їх полів.[64]  

Пропонується при обчислюванні інтегральної подібності моделей 𝑆𝑖𝑚(𝑀1, 𝑀2), 

враховувати лише найкращі співпадіння концептів, адже зазвичай співставлення 

полів відбувається в відношенні один до одного, виходячи з припущення про рівну 

важливість полів моделі для результату: 

𝑆𝑖𝑚(𝑀1, 𝑀2) =
∑ max(𝑆𝑖𝑚(𝑐𝑛, 𝑐1..𝑘

′ ))𝑛
1

𝑛
(2.10) 

Для прикладу припустимо, що нам необхідно інтегрувати сервіс, що чи пацієнт 

участував в клінічних дослідженнях певного препарату в заданий діапазон дат. Для 

опису моделей використовувалася онтологія Core Ontology of Clinical Trials, CTO з 

фреймворку ODO Foundation. Відповідно модель запиту має наступні поля: 

1. Учасник досліджень, humanSubject 

2. Лікарський засіб, objectMolecularEntity 

3. Дата закінчення випробувань clinicalTrialPrimaryCompletionDate 

Для простоти демонстрації, припустимо, що запит відноситься до однієї категорії 

ClinicalTrials в якій зареєстровано один сервіс, що надає наступну модель: 

1. Учасники досліджень, пацієнти enrolledPatient 

2. Учасники досліджень, здорові healthyEnrollee 

3. Фармацевтичний препарат, chemicalMolecularEntity, investigational 

4. Дата закінчення досліджень clinicalTrialStudyCompletionDate 

Для обчислення подібності даних моделей потрібно спершу визначити матрицю 

відстаней між їх полями: 

objectMolecularEntity – chemicalMolecularEntity: 

𝐴𝑃𝑆OME =
1

1+2
= 0.33, 𝐴𝑃𝑆CME =

1

0+2
= 0.5 
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Їх спільний предок materialEntity: 𝐴𝑃𝑆ME =
1

37+2
= 0.0256 

𝛼(𝑂𝑀𝐸, 𝑀𝐸) =
0.0256

0.33
= 0.0768, 𝛼(𝐶𝑀𝐸, 𝑀𝐸) = 0.5 − 0.0256 = 0.4744 

Отримаємо: 

 𝐷(𝑂𝑀𝐸, 𝐶𝑀𝐸) =
log(1 + 2 ∗ 0.4744) − log (0.0768)

5.52
= 0.58 

Повний розрахунок для всіх полів наведено в додатку В 

Таблиця 2.2 

Відстань між полями моделі API 

 enrolledPatient healthyEnrollee chemicalMolecularEntity clinicalTrialStudy 

CompletionDate 

humanSubject 0.076 0.076 0.48 0.81 

objectMolecularEntity 0.659 0.659 0.58 0.964 

clinicalTrialPrimary 

CompletionDate 

0.989 0.989 0.989 0.197 

Таким чином отримуємо нормований коефіцієнт подібностей моделей API 

𝑆𝑖𝑚(𝑀1, 𝑀2) = 0.716 

При виборі постачальника сервісів важливими є також нефункціональні вимоги, 

котрі характеризують його швидкодію, відмовостійкість, надійність та вартість 

виклику.[65] Дані параметри відносять до якісних показників роботи сервісу (англ. 

Quality of Service, QoS). Існує два підходи для збору даних параметрів: 

1. Бібліотека клієнта. Кожен виклик клієнта журналюється і його якісні 

показники потім відправляються на платформу за допомогою runtime 

бібліотеки на клієнті. Перевагами є відсутність додаткового навантаження на 

інтеграційну платформу та незалежність взаємодії клієнта та сервіс-

провайдера в разі її відмови, адже платформа використовується лише для 

пошуку сервісу. Недоліком є ускладнення інтеграції клієнта за рахунок 

необхідності використання додаткової бібліотеки. 
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2. Використання прозорого проксі на боці платформи. В такому разі клієнт 

підключається до виділеного ресурсу інтеграційної платформи, котрий в 

свою чергу перенаправляє його запити до сервіс провайдеру при цьому 

зберігаючи їх статистику. Перевагою такого підходу є можливість 

контролювати потік даних, збирати максимально повну інформацію, 

інкапсулювати менш захищені канали комунікації в більш захищених, проте 

значно ускладнюється інтеграція нового постачальника сервісів та зростає 

навантаження на систему.  

Критерієм оцінки QoS є відповідність показників фактичної роботи сервісу 

заявленим значенням (англ. Service level agreements, SLA) протягом останнього 

заданого періоду. При цьому перевиконання оголошених показників не впливає на 

їх оцінку: 

𝑄𝑖 = min (
𝑄𝑖,𝑓𝑎𝑐𝑡(𝑡𝑖𝑚𝑒𝑓𝑟𝑎𝑚𝑒)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑄𝑖,𝑆𝐿𝐴
, 1)                (2.11) 

Для обчислення інтегрованого показника, що є згорткою даних значить 

важливо враховувати специфіку клієнтського застосунку. Так, в системах 

прийняття рішень он-лайн критичними є швидкодія та надійність сервера, в той час 

як для систем побудови звітності і збору статистики дані параметри мають значно 

нижче значення і фокус зміщується в бік ціни інтеграції, тож пропонується ввести 

набір заданих клієнтом вагових коефіцієнтів 𝑤, що відповідають вимозі ∑ 𝑤𝑖 = 1𝑖 . 

Отримуємо, що загальний показник якості сервісу-сервера обчислюється за 

формулою: 

𝑄𝑜𝑆 =  ∑ 𝑤𝑖 ∗ 𝑄𝑖

𝑖

(2.12) 

Тоді для вибору з кількох альтернатив інтегральний показник відповідності 

сервісу S обчислюється як: 

𝑆 = 𝑎 ∗ 𝑆𝑖𝑚(𝑆)̂ + 𝑏 ∗ 𝑄𝑜𝑆(𝑆)̂  (2.13) 
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Де a, b – вагові коефіцієнти визначені специфікою роботи клієнта, а оцінки 

подібності та якості сервісів є нормалізованими відносно інших знайдених 

альтернатив. 

2.4. Побудова міжсервісного обміну даними. 

Основною задачею будь-якої інтеграційної платформи є забезпечення обміну 

даними між її компонентами. В розподіленому середовищі дані необхідні клієнту 

часто зберігаються в різних компонентах і постає задача повернення на клієнт 

агрегатів вихідних моделей. Базовим підходом до її рішення є композиція API. 

Сервіс-клієнт робить запит на сервіс-агрегатор, котрий формує модель 

відповіді з різних джерел, виступаючи в ролі backend-for-frontend та повертає її 

назад (рис. 2.6).  

 

Рис. 2.6.3 Композиція сервісів 



59 

 

Зазвичай, під час взаємодії клієнт очікує від сервера синхронну відповідь. 

Найпростішим та, в той самий час, стабільнішим підходом для даної вимоги є 

дотримання принципів RESTful - завдяки повній передачі стану об’єкту в запиті 

забезпечується їх ідемпотентність, відсутність конкурентних станів, простота 

валідації та кешування. Недолікам побудови композицій на основі REST API є: 

1. Надлишковість кількості переданих даних (англ. overfetching). Часто 

клієнта цікавить лише підмножина полів моделі відповіді сервера. 

2. Складність обробки відмови вузлів. 

3. Складність забезпечення консистентності переданих моделей, адже кожен 

з низсхідних сервісів може отримувати запити від інших клієнтів, котрі 

модифікуватимуть стан сутності. 

4. Ріст затримки відповіді в великий системі спричинений великою 

кількістю низсхідних запитів при композиції моделі. 

5. Неможливість побудови деяких запитів. Наприклад, якщо дані розділені 

між різними сервісами, пагінація та сортування агрегованого результату 

часто бувають неможливими, адже вимагатимуть in-memory join всіх 

записів з обох серверів. 

Перший недолік можливо усунути за допомогою використання GraphQL API. 

На відміну від RESTful підходу, який надає клієнту доступ до чітко структурованих 

ресурсів, GraphQL переносить прерогативу опису моделі запиту на клієнт. Сервер 

надає клієнтам схему, в межах якої вони можуть будувати запити для отримання та 

модифікації даних, таким чином передається лише та інформація, яка має подальше 

використання [66]. В випадку композиції API це має додаткову перевагу в 

потенційному зменшенні мережевих викликів для побудови відповіді, в випадку, 

якщо клієнта не цікавить якась з зовнішніх залежностей. Представлення моделей 

ресурсу в вигляді графів та стандартизація опису операцій запиту значно спрощує 

їх композицію. Так вже впроваджено різноманітні сервіси, котрі дозволяють 

побудову API шлюзів над динамічно інтегрованими graph-ql серверами та 
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сторонніми сервісами. Одним з найпоширеніших прикладів даних шлюзів є Apollo 

server [67]. 

Недоліками в порівнянні з RESTful є значно зменшена інкапсульованість 

сервісів і, як наслідок, ускладення ізоляції змін в їх структуру, унеможливлення 

http-кешування за визначенням, а також складність інтеграції – клієнту необхідно 

підключати сторонні бібліотеки, які наразі відсутні в більшості фреймворків та, 

найймовірніше, продовжувати підтримувати поточні API для вже існуючих 

інтеграцій. 

Як бачимо, навіть використання такого гнучкого інструменту як GraphQL не 

здатне усунути наведені вище недоліки композицій сервісів. Для їх усунення 

пропонується поєднати шаблон проектування «Розділені Відображення Читання та 

Запису» (англ. Command-Query Responsibility Segregation (CQRS)) в поєднанні з 

патерном представлення стану об’єкта у вигляді множини подій (англ. Event 

sourcing) (рис. 2.7). Дані користувача та результати їх обробки передаються в 

систему в вигляді потоків подій, авторизовані для доступу до них сервіси можуть 

читати їх та вибудовувати відображення станів об’єктів виходячи з власних потреб, 

яке потім буде надаватися для читання та репортингу. 



61 

 

 

Рис. 2.7. CQRS та event sourcing. 

Як бачимо з рис. 2.7 клієнт відправляє запит на створення певної сутності на 

зовнішнє API Сервіс1. Сервіс модифікує власне відображення стану даного об’єкту 

та передає повідомлення про подію створення в чергу (шину) подій. Інші сервіси, 

зацікавлені в даній сутності підписані на події даної черги та створюють власне 

відображення даного об’єкта. В випадку модифікації цього об’єкту іншим сервісом, 

Сервіс1 повинен опрацювати повідомлення зі спільної черги подій та модифікувати 

відповідний запис власній базі відображень станів. 

При цьому, шина подій сама виступає в ролі бази даних – всі події 

зберігаються на ній і в майбутньому можуть бути перевідтвореними. Таким чином 

при відмові однієї з підсистем, вона зможе відновити свою роботу і опрацювати 

пропущені виклики з шини подій. Відокремлення моделей читання та запису 

дозволяє окремо масштабувати ці операції, що може допомогти суттєво 

оптимізувати використання ресурсів інфраструктури, враховуючи переважаючу 

кількість зчитувань над генерацією інформації. Для уникнення піків навантаження 
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при інтеграції нових сервісів, пов’язаних з необхідністю вибудовування стану 

об’єктів пропонується зберігати їх проміжні стани (снапшоти) на платформі ЕСОЗ. 

За даного підходу відсутні обмеження на архітектуру сервісів клієнтів 

платформи, вони можуть продовжувати використовувати шаблони проектування, 

найбільш відповідні їх масштабу та функціоналу. Так для систем ЕМК клінік, котрі 

потребують синхронної роботи в силу характеру взаємодії з користувачем, 

найоптимальнішим є підтримка RESTful API – для спрощення інтеграцій з такими 

клієнтами пропонується використовувати адаптери на боці платформи, котрі 

повертатимуть попередньо обраховані стани клієнтським застосункам, а також 

трансформуватимуть синхронні запити на їх зміну в події та передаватимуть їх у 

відповідні шини подій. 

Основними недоліками запропонованого шаблону CQRS+event sourcing є: 

1. Поява відставання в синхронізації моделей сервісів. Також може з’явитися 

необхідність створення розподілених транзакцій, що негативно впливає 

на швидкодію системи. 

2. Поява централізованої точки відмови та вузького місця в вигляді шини 

подій. Також даний сервіс зберігає дуже конфіденційні дані, а з часом 

матиме дуже великий розмір, що означає складну процедуру підтримки й 

захисту даного компоненту. 

3. Дублювання даних і, як наслідок, використання надлишкових ресурсів для 

їх зберігання. 

4.  Значний ріст складності архітектури, як наслідок збільшення вартості 

розробки і підтримки інфраструктури. 

Висновки до розділу 2 

Сервіс-орієнтований підхід та його сучасна інкарнація в вигляді 

мікросервісів здатні забезпечити інтеграцію гетерогенних систем в межах однієї 

платформи. Кожен з компонентів системи виокремлюється в окремий «сервіс», 

котрий відображає певний бізнес-процес або його самодостатню частину і 
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використовує стандартизовані API для комунікації з іншими сервісами. 

Мікросервісна архітектура (МСА) є продовженням сервіс-орієнтованого підходу з 

розширеними вимогами до автономності компонентів – кожен сервіс розгортається 

в окремому контейнері та інкапсулює всі залежності для роботи бізнес-процесу, 

включаючи відображення БД. Ця ізольованість також дозволяє гранулювати 

дозволи для доступу до даних спрощуючи побудову безпекового фреймворку; 

забезпечує незалежне розгортання та масштабування сервісу; підвищує стійкість 

системи до відмов, адже вимкнення одного компонента не блокує її роботу. 

При цьому необхідним є використання предметно-орієнтованого підходу для 

правильної побудови та сегрегації бізнес процесів – предметна область ділиться на 

окремі контексти, зв’язність яких є слабкою (дозволяє стандартизувати невелику 

кількість викликів між компонентами), а зчеплення всередині контексту є сильним 

(ми не можемо розбити його на дрібніші компоненти. Використання онтологічної 

моделі галузі в якості загальної мови моделі предметної області дозволяє не лише 

оптимізувати даний процес, а й стандартизує API та уможливлює динамічний 

пошук сервісів на основі порівняння семантик моделей API клієнта та сервера. 

Запропонований семантичний процес пошуку сервісів є доповненням до 

традиційного механізму, побудованого на використанні незалежного реєстру 

сервісів і дозволить максимально перевикористовувати існуючий функціонал, 

прискорити розробку нових продуктів, при цьому обираючи вже існуючі 

компоненти найбільш відповідні якісним та функціональним вимогам. Критерієм 

вибору інтеграції пропонується інтегральна оцінка, що виходить відповідності 

моделі API (функціональної характеристики) з та якісних показників(QoS) сервісу.  

Для забезпечення гнучкості композиції моделей, відмовостійкості та 

масштабовуваності системи пропонується використовувати шаблон проектування 

CQRS в поєднанні з патерном представлення стану об’єкта у вигляді множини 

подій. Дані користувача та результати їх обробки передаються в систему в вигляді 

потоків подій, авторизовані для доступу до них сервіси можуть читати їх та 

вибудовувати відображення станів об’єктів виходячи з власних потреб, яке потім 
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буде надаватися для читання та репортингу, при цьому для зовнішніх API можуть 

використовуватися адаптери, що відтворюватимуть RESTful API відповідно до 

стандартів сімейства HL7.  

Теоретичні та практичні результати дослідження, а саме рекомендації по 

методиці проектування платформи, побудові інтеграції сервісів, пропозиції щодо 

розділення їх контекстів та реалізації пошуку було впроваджено в діяльність ТОВ 

«ИТ-ТРАНЗИТ» (Вих. №05-1/2021 від 19го лютого 2021). 

  



65 

 

РОЗДІЛ 3 ЗАСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ МЕДИЧНИХ ДАНИХ 

При розробці платформи, що оперує чутливими даними важливо розуміти її 

потенційні вразливості та використовувати відповідні шаблони проектування для 

їх усунення. Таким чином, безпекова модель продукту повинна бути 

спроектованою до початку розробки оскільки пошук, усунення та запобігання появі 

можливих способів, якими зловмисник може проникнути в систему, допомагає 

захиститись від витоків та компроментації даних.  

Платформа ЕСОЗ інтегрує в себе різнородні потоки даних, об’єднуючи 

системи ЕМК, клінічної підтримки рішень, телемедицини та CHI, що призводить 

до обміну та реплікації великої кількості чутливої інформації між незалежними 

акторами. Дану проблематику можна розділити на категорії проблем безпеки 

(захист від викрадення та модифікації даних зловмисниками на етапах їх передачі 

та збереження) та приватності (збереження таємниці особистості пацієнта та дозвіл 

на доступ до даних лише авторизованим акторам) [68]. Слід зауважити, що 

більшість сучасних підходів до проектування ЕМК-систем є вразливими до атак 

цілісності даних і не дозволяють обмінюватися інформацією з іншими 

організаціями, зберігаючи при цьому лікарську таємницю, що призводить до 

наявності у окремих акторів лише невеликих фрагментованих датасетів. Важливим 

напрямком для поліпшення існуючих рішень є безпека на прикінцевому рівні - 

обміну інформацією між мережами натільних сенсорів та з хмарною системою [3]. 

3.1. Аналіз вразливостей та безпекова архітектура системи. 

Однією з найвразливіших частин будь-якої сучасної інформаційної системи 

є передача даних, адже вона може відбуватися через публічні мережі, які можуть 

бути скомпрометованими та вразливі до атак типу "людина посередині". 

Задля ізоляції передачі чутливої інформації та запобігання надлишковому 

збереженню деанонімізованих даних сторонніми авторами пропонується розділити 

архітектуру на слабозв’язні шари, таким чином приватні дані будуть максимально 

оброблятися на прикінцевих вузлах та сервісах мережі, обмін за межами 
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ізольованих контекстів буде максимально узагальненим. Також даний пошаровий 

підхід до проектування та подальше об’єднання даних шарів в межах безпекових 

зон здатен найбільш повно забезпечити відповідність безпековим вимогам на всіх 

рівнях платформи.[44] Як показано на рис. 1.6, дані зони та їх шари відображаються 

ізольовані бізнес-процеси галузі та складаються з: 

1. зони взаємодії пацієнта (його застосунки на смартфоні та шар систем 

постійного моніторингу стану); 

2. зони системи керування клінічними даними (з підшарами ЕМК, Е-рецепт, 

інтеграції телемедицини та ін.); 

3. зони міжорганізаційних взаємодій (взаємодія різних CIMS та CHI систем); 

4. зони HIE, котра відповідає за обмін анонімізованими даними і повинна бути 

убезпеченою від витоку особистості пацієнта. 

Даний поділ дозволяє сегментувати систему таким чином, щоб в межах кожної 

зони могли бути свої, найбільш відповідні викликам, механізми авторизації, 

автентифікації та збереження даних, протоколи їх обміну. Додатковою перевагою 

такого підходу є ізоляція атак на певному рівні, що обмежує їх деструктивний 

вплив. 

Всередині перелічених вище зон можна виділити наступні типи атак:[44] 

1. Спуфінг (маскування зловмисника під компонент системи). 

2. Атака на відмову вузлів (англ Denial of Service). 

3. Неавторизоване втручання (редагування даних зловмисником). 

4. Витік інформації. 

5. Підвищення привілеїв (отримання зловмисником прав доступу вищих, 

ніж доступні). 

Наведені атаки можуть призвести до витоку персональних даних, розкриття 

особистості пацієнта, а за неаторизованого втручання до неправильного 

лікукування та діагностики користувача, що в свою чергу може спричинити значну 
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шкоду його здоров’ю. Оскільки захист медичних даних є законодавчо 

врегульованим, їх витік також може означати відповідальність перед законом [3]. 

 

Рис. 3.1. Безпекові зони та їх вразливості 

Розглянемо наведені вище ризики в розрізі кожної з зон. 

Зона взаємодії пацієнта відповідає за обмін медичними даними в 

прикінцевих мережах, їх інтеграцію з CHI. Завдяки розвитку потужності та 

енергоефективності мініатюрних систем-на-чіпі стала можливою побудова систем 

натільних сенсорів та актуаторів здатних реалізувати функціонал постійного 

моніторингу стану здоров’я без шкоди для звичної життєдіяльності користувача, 

при цьому шлюзом для завантаження зібраних даних в хмару зазвичай виступає 

смартфон пацієнта, адже він є постійно під’єднаним до інтернет мережі через канал 

широкосмугового зв’язку, підтримує стандарти Bluetooth та BLE для інтеграції з 

прикінцевою мережею датчиків, при цьому маючи достатню обчислювальну 

потужність для обробки отриманих даних, а також може володіє контекстною 
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інформацією на кшталт географічних координат пацієнта. Смартфон також 

виступає основним комунікаційним вузлом для систем CHI. На рис 3.2 наведено 

компоненти даної безпекової зони та їх взаємодію.  

 

Рис. 3.2. Структура зони взаємодії пацієнта 

Як бачимо зі схеми, даний рівень характеризується великою кількістю 

взаємодій через різні протоколи, при цьому прикінцеві вузли зазвичай мають 

обмежену обчислювальну потужність та ємність енергоресурсу, що ускладнює 

захист передачі даних. Зважаючи на це, саме бездротові взаємодії прикінцевих 

мереж є основною ціллю атак[69]. 
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Динамічна структура туманних мереж є додатковим фактором безпекового 

ризику – через обмежену ємність батарей смарт-сенсори легко піддаються атакам 

на відмову, після чого зловмисник може здійснити підміну вузла на 

скомпрометований та здійснювати ата.ки на цілісність даних або їх перехоплення 

[68]. 

В таблиці 3.1 наведено основні безпекові вимоги до прикінцевих мереж 

користувацького рівня ЕСОЗ. 

Таблиця 3.1 

Безпекові вимоги до BSN 

Вимоги до доступу вузлів 

Автентифікація Всі вузли системи повинні бути автентифікованими, щоб 

запобігти попаданню неверифікованих даних в систему, а 

також витокам інформації. 

Авторизація Кожен вузол повинен мати доступ лише до мінімально 

достатнього для функціонування набору ресурсів. 

Функціональні вимоги 

Блокування 

вузлів 

Користувачеві повинен бути доступний механізм 

відкликання автентифікації та авторизації вузлів. 

Аудит Створення та модифікація ресурсів повинні журналюватися в 

системі з можливістю відстеження джерела записів. 

Вимоги доступності даних 

Конфіденційність Дані користувача повинні передаватися без прив’язки до його 

особистості. 

Захист цілісності 

даних 

Зміна повідомлень на етапі транспорту повинна 

відслідковуватися клієнтом. 

Надійність Система повинна забезпечувати можливість повернення 

даних користувача навіть в випадку відмови окремих вузлів. 
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Пропонується використання самодстатніх (містять в собі інформацію про 

клієнта та набір його прав) токенів авторизації та автентифікації з коротким 

життєвим циклом. Кожен вузол реєструється як клієнт  і отримує унікальний 

ідентифікатор. Вузол отримує тимчасову пару токенів, підписану мережевим 

шлюзом. Використання токенів з коротким життєвим циклом дозволяє вирішити 

проблему блокування вузлів в розподіленій системі – таким чином інформацію про 

блокування вузла не потрібно поширювати, достатньо дочекатися закінчення 

терміну дії його ключа. Для забезпечення цілісності даних пропонується 

підписувати тіло повідомлення та URI адресата комбінованим ключем на основі 

токена та включати отриманий хеш в заголовок запиту, таким чином сервер зможе 

верифікувати цілісність запиту. Даний підхід можна визначити як гібрид OAUTH1 

та OAUTH2+JWT специфікацій. На основі інформації про клієнта з токена запиту 

генерується журнал аудиту. 

Зона системи керування клінічними даними визначається обміном 

даними всередині медичної установи, а також з супутніми організаціями 

(наприклад, аптеками та лабораторіями). Основними ризиками є: 

1. Витік або неавторизоване втручання до даних через персонал медичної 

установи. В даній ситуації співробітник може виступати як зловмисником, 

так і жертвою фіішингових атак. В поєднанні з атакою типу підвищення 

привілеїв можлива цілковита втрата доступу до системи. Для захисту від 

даного ризику рекомендується формалізація та суворе слідування 

протоколу роботи з даними, а також навчання й регулярне тренування 

персоналу щодо коректних реакцій на фішингові атаки. Додатковим 

ризиком є персонал сторонніх компаній-партнерів установи, наприклад 

клінінгових агенств, оскільки зазвичай він напряму не контролюється 

замовником. 

2. Втрата авторизованих в систему пристроїв, таких як мобільні телефони та 

ноутбуки персоналу. Для убезпечення доступ до всіх пристроїв повинен 

бути захищеним багатофакторною автентифікацією, а дані на них мають 
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бути зашифрованими. Додатковим фактором ризику є неправильна 

утилізація застарілого обладнання. 

3. Незахищена інфраструктура установи. Для забезпечення безпеки даних 

користувача необхідна правильна конфігурація фізичного та програмного 

обладнання установи, підтримання актуальності його безпекових 

оновлень. Дані, що зберігаються на серверах установи та їх локальні копії 

повинні бути зашифрованими. До даної категорії також варто віднести 

персональні пристрої персоналу (такі як ноутбуки та смарфони), 

атовризовані в мережі.  

4. Атаки типу людина посередині при обміні даними за межами захищених 

контекстів (наприклад, між лікарнею та аптекою в системі е-рецепт). Для 

захисту від даного типу атак пропонується використання захищеного 

каналу (ssl) в поєднанні з авторизацією з динамічними токенами з 

коротким життєвим циклом (наприклад, OAUTH 2 Authrization code flow), 

котра значно знижує ризики неавторизованого втручання. 

Міжорганізаційні взаємодії такі як інтеграції систем ЕМК з системами 

клінічної підтримки рішень, інтеграції CHI характеризуються ризиками витоку 

особистості користувача та підвищеною вразливістю до атак типу людина 

посередині, адже актори знаходяться в різних безпекових контекстах. Дані повинні 

передаватися по зашифрованих каналах в поєднанні з авторизацією з динамічними 

токенами з коротким життєвим циклом в анонімізованому вигляді без прив’язки до 

користувача. При цьому права доступу до даних повинні бути максимально 

гранульованими, а сам доступ журналюватися. В окремих випадках, за небезпеки 

здоров’ю користувача доступ до його даних повинен надаватися також 

неавторизованим автентифікованим компонентам системи. В термінології FHIR 

даному процесу відповідає протокол break-the glass. Журналювання доступу є 

особливо критичним в даній ситуації, адже дозволяє провести аудит процесу в 

майбутньому.  
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Варто зазначити, що API для інтеграції з зовнішніми компонентами може 

піддаватися атакам на відмову сервісу, котрі в свою чергу можуть призвести до 

тимчасового виходу системи з ладу та непрогнозованих витрат на масштабування 

інфаструктури. Для захисту від них рекомендується використання сторонніх 

екрануючих сервісів на кшталт Cloudflare, а також конфігурація квот на 

використання інфраструктурних ресурсів.  

На рівні HIE відбувається обмін медичними даними між різними 

установами в дослідницьких цілях. В даній ситуації відбувається певний конфлікт 

– з одного боку виходячи з вимог приватності вони повинні бути достатньо 

анонімізованими та очищеними, щоб запобігти витоку особистості пацієнта, а з 

іншого бути якомога більш повними для більш ефективного отримання знань. 

CDISC відповідає за стандартизацію обміну агрегованою медичною інформацією 

між дослідницькими установами, фармацевтичними компаніями, спілками 

пацієнтів, державними регуляторами та технологічними компаніями. Дані 

стандарти надають формати структури запитів, проте не формалізують безпекових 

вимог. Зважаючи на основні вразливості даного рівня комунікацій – витік даних 

пацієнта та неавторизоване читання інформації, обмін інформацією повинен 

відбуватися захищеним SSL протоколом з використанням тимчасових ключів 

доступу та журналюватися. Для убезпечення від атак на відмову вузлів 

рекомендується захищати API мережевими екранами на зразок Cloudflare. 

3.2. Використання блокчейн технологій для забезпечення цілісності 

даних. 

Як показано вище, цілісність даних є одним з найбільших викликів ЕСОЗ. 

Використання блокчейнів покликано вирішити проблему неавторизованих 

втручань і гарантувати автентичність переданих даних [4]. Блокчейн являє собою 

послідовний ланцюжок наборів записів про транзакції в системі (рис. 3.3). Розмір 

даного ланцюжка постійно зростає разом зі зростанням кількості транзакцій в 

системі, при цьому консистентність та автентичність блоків підтверджується за 
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допомогою асиметричної криптографії та алгоритмів консенсусу розподілених 

систем. За визначенням блокчейн надає системі функціонал децентралізації, 

стійкості, анонімності та журналювання.[70] 

 

Рис. 3.3. Структура блокчейну 

Кожен з блоків ланцюжка містить в собі набір транзакцій системи та 

заголовок, який складається з їх хеш-підпису та посилання на попередній блок. На 

рис. 3.4 наведено структуру блоку з 4х транзакцій, а також процес отримання його 

ідентифікатора. Кожна з транзакцій індивідуально хешується, потім дані хеші 

об’єднуються в пари та обчислюється хеш-сума кожної з комбінацій. Якщо певний 

хеш не має пари, він лишається без змін. Даний процес повторюється доки не 

залишиться лише одне значення. Дане дерево хешів називається деревом Меркла, 

а ідентифікатором блоку є корінь Меркла.  

Такий підхід забезпечує консистентність та незмінність даних в блоці, адже 

за визначенням криптографічної хеш-функції будь-яка зміна вихідних даних 

приводить до значної зміни хешу, а отже і заголовку всього блоку. Додатковою 

перевагою є простота верифікації внесення даних клієнтом – для підтвердження 

достатньо здійснити обхід дерева Меркла, без потреби верифікації тіла транзакцій. 

За рахунок наявності посилань на попередній блок можливо відслідкувати 
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цілісність всіх транзакцій шляхом послідовного обходу ланцюжка, всі блоки 

поєднані з допомогою криптографічного хешування. 

 

Рис. 3.4. Структура блоку блокчейну та дерево Меркла 

Оскільки блоки можуть формуються одночасно великою кількістю вузлів 

розподіленої мережі, може виникнути розгалуження, коли в різних її частинах різні 

блоки посилаються на одного й того ж попередника. Якщо між підмережами 

певний час немає зв’язку дані ланцюжки можуть паралельно нарощуватися, при 

цьому маючи різні набори транзакцій. При відновленні комунікації за основну 

приймається гілка найбільшої довжини та з найбільшим підкріпленням консенсусу, 

при цьому всі транзакції з альтернативної гілки втрачають статус підтверджених та 

знову стають в чергу на обробку. Даний процес показано на рис. 3.5 – більш довгі 

послідовності блоків формують основну зелену гілку . Цей аспект алгоритму 
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створює проблеми «егоїстичного майнінгу», коли окрема група вузлів старається 

створювати альтернативні гілки блокчейну з ціллю витіснення інших акторів з 

розрахунків хешів і концентрації обчислювальних потужностей та «подвійної 

витрати», коли певні транзакції неафішовано накопичуються на паралельній гілці 

з ціллю підміни вже існуючих на головній. 

 

Рис. 3.5.4 Розгалуження в блокчейн 

Розрізняють публічний, приватний та міжорганізаційний (англ. consortium) 

типи блокчейну. Будь-хто може стати вузлом публічного блокчейну створювати та 

верифікувати транзакції в ньому. Цей підхід забезпечує повну децентралізацію 

мережі, проте не вирішує проблем приватності даних та вимагає досить високих 

обчислювальних потужностей для забезпечення консенсусу. Приватний (або 

«корпоративний») блокчейн навпаки надає доступ лише попередньо 

авторизованому набору вузлів і фактично є централізованою мережею. 

Кооперативний, або міжорганізаційний (англ. consortium) блокчейн є гібридом 

наведених вище підходів – це приватна міжорганізаційна мережа, в якій можлива 

динамічна авторизація нових вузлів, при цьому правила консенсусу є 

врегульованими. 

Блок транзакцій вважається прийнятим, якщо його підтверджено 

консенсусом вузлів мережі. Для опису задачі консенсусу розподілених систем 
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доцільно згадати класичну «задачу візантійських генералів»: n легіонів 

Візантійської армії, кожен з яких підпорядковується своєму генералу тримають в 

облозі вороже місце і можуть комунікувати між собою виключно через гінця. Армія 

має головнокомандувача, котрий керує генералами. Протягом ночі перед битвою 

кожен з генералів отримує від головнокомандувача наказ про «наступ» або 

«відступ» вранці. Якщо всі чесні генерали атакують, то їх армія перемагає. Якщо 

синхронно виконується команда відступу, то вдається зберегти військо. Частина 

генералів (разом із головнокомандувачем), можуть бути зрадниками з чого 

випливає, що: 

1. Всі чесні генерали повинні діяти синхронно. 

2. Спроба частини зрадників скомпрометувати загальний план не повинна 

досягти успіху. При цьому варто пам'ятати, що головнокомандувач теж 

може бути зрадником і віддавати генералам різні накази. 

Дана задача по суті є формалізацією проблеми прийняття узгодженого рішення в 

системі, де частина елементів працює неправильно [71]. В оригінальній роботі 

Леслі Лампорт запропонував алгоритм консенсусу мережі 𝑛 = 3𝑚 + 1 вузлів, який 

гарантує коректну роботу при наявності 2𝑚 + 1 «здорових» елементів. 

Насьогодні найширше застосування отримали наступні алгоритми 

консенсусу розподілених систем: 

1. Proof of Work (PoW) – є одним одним з найпоширеніших алгоритмів 

підтвердження транзакцій, заснований на припущенні, що вузол, який 

виконує значний обсяг роботи для підтримки роботи системи не 

зацікавлений в порушенні її роботи [72]. Для підтвердження транзакцій 

вузли виконують велику кількість складних обчислень (зазвичай, 

обчислень хешів), результат яких легко і швидко перевіряється іншою 

стороною, при цьому істинним вважається набір блоків на підтвердження 

якого було витрачено більше обчислювальних ресурсів. Основним 

недоліком даного підходу є виконання великої кількості енергозатратних 
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обчислень, котрі не приносять жодної користі, окрім демонстрації вкладу 

вузла, хоча й наразі відбуваються спроби пошуку «корисних» функцій 

[73]. З цього випливає складність застосування даного алгоритму в 

мережах автономних вузлів. 

2. Proof of Stake (PoS) – є енергоефективною альтернативою PoW. Для 

підтвердження транзакцій вузли мережі блокують певну «ставку» зі свого 

балансу, таким чином реалізується припущення, що учасникам, які 

контролюють більшу частку системи вигідніше бути добросовісними. 

Валідатор обирається серед вузлів, які зробили найбільшу ставку. Якщо 

валідатор недобросовісно виконує свою функцію, його ставка 

перерозподіляється між іншими учасниками мережі. Для уникнення 

централізації пропонуються комплексні механізми оцінки ставки 

побудовані на тривалості роботи вузла мережі, генерації додаткових 

випадкових параметрів та комбінації з механізмами PoW [70]. 

3. Delegated proof of Stake (DPoS) – вузли мережі обирають делегатів, 

передаючи їм свої ставки, далі процес відбувається як в алгоритмах PoS 

описаних вище: серед делегатів обираються вузли-валідатори виходячи з 

розміру делегованих їм ставок. Даний підхід дозволяє значно покращити 

стійкість PoS до централізації. 

4. Proof of Authority (PoA) – також належить до сімейства алгоритмів PoS, 

підтвердження транзакції відбувається централізовано одним або 

кількома авторизованими вузлами і потім реплікується по мережі, при 

цьому доведенням валідності виступає «репутація» даних вузлів [74]. Цей 

підхід часто використовується в приватних блокчейнах, де можна 

забезпечити просто процедуру перевірки айдентіті елементів та не має 

сенсу блокувати ставки як в класичному PoS (одна організація є 

власником всього ресурсу), проте несе значні ризики в разі компрометації 

центральних вузлів, що є допустимим в випадку високої ціни їх 

«репутації» [75]. 
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5. Proof of Conformance (PoC) – в системах, побудованих на базі PoC 

транзакція вважається підтвердженою в разі явної згоди «власника» 

ресурсу, вираженої його криптографічним підписом [76]. Наприклад, в 

випадку ЕМК системи, вузли мережі верифікуватимуть, що підпис лікаря 

в записі змін до анамнезу пацієнта авторизований самий пацієнтом. Для 

досягнення консенсусу необхідно згода понад 2/3 її акторів. 

6. Practical byzantine fault tolerance (PBFT) – даний алгоритм, вперше 

запропонований Miguel Castro та Barbara Liskov по суті є машиною станів 

для реплікації інформації про транзакції в розподіленій мережі [77]. 

Недоліком даного підходу є експоненціальний ріст кількості реплік 

повідомлень про транзакції, які розсилаються між вузлами, для підтримки 

відмови або некоректного функціонування 𝑓 вузлів, необхідно розіслати 

набір реплік запиту |𝑅|: 

|𝑅| = 3𝑓 + 1 (3.1) 

Цей алгоритм набув широкого поширення в міжорганізаційних та 

приватних блокчейнах з заданою кількістю вузлів-серверів, проте 

зважаючи на наведений недолік не підходить для розширюваної мережі, 

якою є ЕСОЗ. 

7. Tendermint – є PoS алгоритмом вирішення BFT, на відміну від PBFT він 

добре підходить для великих розподілених мереж, адже розмір 

повідомлень не залежить від кількості їх вузлів. Валідатор розсилає блок 

транзакцій для підтвердження вузлам системи, котрі асинхронно 

валідують його з допомогою gossip-протоколу [78]. Додатковими 

перевагами є покращена в порівнянні з PBFT здатність ідентифікації 

неправильних авторів та наявність однієї активної фази консенсусу в один 

момент часу [79]. 
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Таблиця 3.2  

Порівняння алгоритмів консенсусу [71-79] 

 Стійкість до 

кількості відмов: 

Енергоефективність Підключення 

вузлів 

PoW <25% 

обчислювальних 

потужностей 

Низька Відкрите 

PoS <51% ставки Посередня Відкрите та 

авторизоване 

DPoS <51% валідаторів Посередня Відкрите та 

авторизоване 

PoA <51% 

підписувачів  

Дуже висока Авторизоване 

PoC <51% валідаторів Висока Відкрите 

підключення 

авторизованих 

PBFT <1/3 реплік Висока Авторизоване 

Tendermint <1/3 реплік Висока Авторизоване 

 

Для медичної галузі недоліками збереження даних в публічному блокчейні є: 

1. Відкритість даних і, як наслідок, потенційна втрата їх приватності. 

2. Вартість підтримки інфраструктури для підтвердження транзакцій. 

3. Складність та вартість збереження великих за розміром бінарних файлів, 

наприклад знімків МРТ чи  рентгенографії, котрі не поміщаються в один 

блок журналу.  

4. Вартість підтримки розподіленої бази даних. 

5. Неможливість видалення інформації, що суперечить принципам GDPR 

[80] та, як наслідок, інтеграції в європейську систему. 

6. Висока енергозатратність підтримки інфраструктури значно ускладнює 

його впровадження на рівні прикінцевих мереж [81]. 

Виходячи з наведеного вище, для підкріплення ЕСОЗ рекомендується 

використання міжорганізаційного блокчейну з комбінацією PoS, PoA та PoC 

консенсусів. При цьому пропонується відмовитися від збереження власне даних 
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пацієнта в розподіленому ланцюжку на користь їх хешів та посилань на них. Даний 

підхід нагадує систему Digital Object Identifier (DOI) – існує централізований 

індекс, котрий зберігає посилання на документи, які повертаються сторонніми 

організаціями згідно заданого API. Таким чином блокчейн виступає в ролі шини 

подій ЕСОЗ наведеної в розділі 2. Для забезпечення швидкодії системи 

пропонується використовувати додаткові індексуючі бази даних, котрі 

відображатимуть посилання на блоки ланцюжка в контексті різних акторів системи 

охорони здоров’я: пацієнтів, організацій, медичного персоналу. Таким чином, до 

прикладу, пацієнт зможе за вимогою швидко і ефективно верифікувати 

консистентність всіх записів своєї ЕМК, даних лабораторного аналізу, тощо. Варто 

зазначити, що записи прив’язуються до псевдо-ідентичності (англ. pseudo-identity) 

пацієнта, для якої використовується унікальний UUID ідентифікатор, що дозволяє 

виконати вимоги приватності медичних даних (рис. 3.6). 

Сервіс, який вносить запис пацієнта до блокчейну повинен бути явно 

авторизованим ним за допомогою криптографічного підпису. Таким чином, решта 

вузлів системи (proof-of-conformance) може підтвердити транзакцію з врахуванням 

наявності права автора на її створення. Для забезпечення додаткового захисту 

пацієнта можливим також є блокування певного ресурсу сервісу-генератора запису 

і подальше його списання в разі недобросовісної роботи (наприклад, помилки 

діагнозу чи невиконання умов договору). Таким чином, використовуючи підхід 

proof-of-stake ЕСОЗ може виступати арбітром в справах захисту прав споживачів.  

Підтвердження транзакцій відбувається авторизованими виділеними 

вузлами системи (proof-of-authority). При додаванні нового вузла в систему його 

репутація є менш вагомою, ніж репутація організації, котра тривалим часом є 

актором ЕСОЗ, тому початкова репутація, котра надасть можливість бути 

верифікатором може «купуватися» шляхом блокування ставки як в класичному 

PoS, при цьому з часом сервіс інтегрується в систему і набуває характеристик 

достатніх для отримання апріорної репутації та розблокувати ресурс. Вузли 
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верифікатори отримують винагороду за затвердження транзакцій від сервісів, 

записи яких потрапили в підтверджений блок. 

 

Рис. 3.6.5 Запропонована структура блоку медичного блокчейну 



82 

 

Висновки до розділу 3 

В даному розділі було розглянуто питання захисту даних від 

неавторизованих втручань та приватності користувача. Запропоновано згрупувати 

компоненти на шари відповідно до їх вразливостей: зони взаємодії пацієнта (його 

застосунки на смартфоні та шар систем постійного моніторингу стану); зони 

системи керування клінічними даними (з підшарами ЕМК, Е-рецепт, інтеграції 

телемедицини та ін.); зони міжорганізаційних взаємодій (взаємодія різних CIMS та 

CHI систем) та зони HIE, котра відповідає за обмін анонімізованими даними і 

повинна бути убезпеченою від витоку особистості пацієнта. Для кожного з даних 

шарів було проведено аудит основних вразливостей та запропоновано підходи для 

їх убезпечення. 

Забезпечення цілісності даних та приватності пацієнта було визначено як 

основні безпекові вимоги системи та запропоновано гібридну систему з блокчейн 

індексу транзакцій з посиланнями на ресурс збережений в зовнішній системі. За 

рахунок відділення даних від ланцюжка значно зростає ефективність системи, а 

також вирішуються проблеми приватності даних та їх гранулярної авторизації, яка 

за такого підходу покладається на сервіс, який ними керує. 

Поєднання алгоритмів консенсусу proof-of-stake, proof-of-authority та proof-

of-conformance дозволяє ефективно підтверджувати транзакції в мережі, при цьому 

верифікуючи явну згоду кінцевого користувача на їх обробку, що є особливо 

важливим в контексті виконання правил GDPR, важливих при інтеграції ЕСОЗ в 

європейську медичну інфраструктуру, а також підвищує залученість пацієнта в 

процес охорони здоров’я. 

За результатами досліджень наведених в даному розділі було опубліковано 

публікації в фахових виданнях [3] та [4]. 
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РОЗДІЛ 4 ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ НА БАЗІ ІОТ 

Поширення покриття широкосмугових мобільних мереж поєднане з появою 

потужних енергоефективних мікропроцесорів та протоколів комунікацій 

уможливило поширення інтернету речей (англ. Internet of Things, IoT) – адаптивної 

мережі, що поєднує реальні об’єкти (включаючи сенсори, котрі вимірюють 

параметри середовища, та актуаторів, котрі можуть активно з ним взаємодіяти). 

Використання носимих датчиків, мереж натільних сенсорів (англ. Body Sensor 

Networks, BSN) дозволяє проводити постійний віддалений моніторинг стану 

хворого, звільняючи ресурси медичних установ для більш ургентних пацієнтів. 

Зібрані дані потім синхронізуються з системами ЕМК, що дозволяє лікарям 

отримувати більш повний анамнез та запобігати загостренню хвороби, більш точно 

відслідковуючи стан пацієнта. Після очистки та аномізації вони можуть бути 

перевикористаними для наукових досліджень. Будучи легкими й невеликими за 

розміром , ці пристрої мають обмежені обчислювальні та енергетичні ресурси, за 

визначенням вимагаючи проміжного обчислювального шару для відправки даних 

в хмарне середовище [32]. 

Обчислювальні операції здійснені в мережах ІоТ називаються прикінцевими 

обчисленнями і діляться на 3 компліментарні групи: (рис 4.1) 

1. Туманні обчислення-1 (англ. Mist computing), які виконуються на  краю, 

мережі розумні датчики та актуатори. Зібрані та попередньо очищені дані 

надсилаються через мережу, а пристрої IoT не залежать від підключення 

до Інтернету [82]. 

2. Туманні обчислення-2 (англ. Fog computing). Шар з обчислювальними, 

мережевими можливостями та наявною пам’яттю для тимчасового 

збереження даних, охоплює мережу від точки генерації даних до місця їх 

зберігання, що дозволяє децентралізовано опрацьовувати зібрані дані [32]. 

Будь-який пристрій, що підтримує необхідні мережеві технології, 
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можливості зберігання та має незадіяні потужності може бути 

використаним як туманний обчислювальний вузол [83]. 

3. Крайові або прикінцеві обчислення (англ. Edge computing) [84] 

визначають будь-які обчислювальні та мережеві ресурси між джерелом 

даних та центром їх обробки та збереження (хмарним чи локальним) як 

вузловий обчислювальний вузол. Далі прикінцеві обчислення будуть 

використовуватися як загальний термін для всіх 3 рівнів. 

 

Рис. 4.1. Архітерктура мереж прикінцевих обчислень 
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4.1. Застосування прикінцевих обчислень в медицині. 

Згідно з проєктом постанови МОЗ України про інформатизацію охорони 

здоров’я на ЕСОЗ покладено наступні задачі: [85] 

1. Забезпечення своєчасної та достовірної інформації для установ, що 

приймають участь в керуванні системою охорони здоров’я, їх аналіз з 

допомогою систем обробки великих даних та ШІ з метою прогнозування 

потреб та планування ресурсів в галузі охорони здоров’я. 

2. Надання засобів для реалізації реформи фінансування охорони здоров’я та 

забезпечення державних гарантій медичного обслуговування населення. 

3. Надання достовірної інформації в необхідному обсязі на вимогу пацієнтам, 

лікарям, фармацевтам, науковцям та іншим акторам системи охорони 

здоров’я; 

4. Підвищення продуктивності праці лікарів та якості наданих ними послуг за 

рахунок вдосконалення робочих процесів, забезпечення доступу до більш 

повних даних пацієнта та впровадження систем підтримки клінічних рішень 

побудованих на методах ШІ; 

5. Залучення пацієнта до піклування про власне здоров’я та контролю якості 

отриманих медичних послуг шляхом надання доступу до власних записів 

ЕМК та спрощення взаємодії з медичними установами. 

Використання технологій IoT в системах мобільної та телемедицини 

дозволяє значною мірою реалізувати наведені вище вимоги, а їх поєднання в межах 

однієї інтегрованої платформи (рис. 4.2) забезпечує синергічний ефект: 

1. Система постійного моніторингу стану пацієнта дозволяє підвищити обсяг 

корисних даних в системі, допомагає ранній діагностиці відхилень, 

забезпечує миттєвий зворотній зв’язок між пацієнтом та медичною 

установою в разі загострень стану та вивільняє час лікаря, оптимізуючи 

державні витрати. 
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2. Мережі сенсорів та актуаторів підтримки функцій організму дозволяють  

значно підняти якість життя пацієнтів з інвалідністю. Так, сучасні слухові 

апарати можуть бути поєднаними між собою через бездротові мережі, 

підвищуючи якість сигналу або можуть синхронізуватися з іншими 

пристроями пацієнта чи навіть іншими користувачами [86]. 

3. Системи натільних актуаторів доставки ліків дозволяють вводити пацієнтам 

медикаменти з мінімальним залученням медичного персоналу, а також 

автоматично надавати медикаментозну допомогу в разі виявлення 

загострення стану системою постійного моніторингу. 

4. Системи натільних актуаторів можуть використовуватися в терапії. 

Класичним прикладом лікуючого CHI є трекери осанки, котрі контролюють 

дотримання вимог лікаря пацієнтом. 

Насьогодні існує велика кількість вже впроваджених реалізацій наведених 

вище програмно-апаратних комплексів, кожна з яких відмінно виконує покладену 

задачу. Проте їх поєднання в рамках єдиної прикінцевої мережі та її інтеграція в 

єдину систему ЕСОЗ здатні значно розширити функціонал кожного вузла. 

Подальша передача даних моніторингу активності (дані HAR, вимірювання якості 

сну, вимірювання показників життєдіяльності) пацієнта в системи підтримки 

клінічних рішень уможливлює ранню діагностику сонного апное [24], хвороби 

Паркінсона, депресивних розладів, розвитку деменції в літніх людей та великої 

кількості інших відхилень [86]. Особливо корисними WSN є для людей з 

хронічними захворюванням, що чередуються загостреними станами – аналіз 

мультимодальних сигналів активності дозволяє попередити про небезпеку 

епілептичних та астматичних загострень, попередити про небезпеку сердечних 

захворювань у людей з груп ризику [87]. При цьому мультимодальність зібраних 

даних дозволяє їх використання для пошуку нових складних закономірностей з 

допомогою медодів глибинного навчання.  
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Рис. 4.2. IoT в медицині 

4.2. Виклики використання ІоТ в медицині. 

За визначенням системи постійного моніторингу стану пацієнта повинні 

максимально не перешкоджати його звичайній життєдіяльності, адже лише таким 

чином може бути гарантовано використання пристроїв пацієнтом. З наведеного 

випливає важливість мобільності та автономності для медичного інтернету речей. 

Поєднання даних обмежень створює наступні технологічні виклики для систем 

використання мереж ІоТ в медичних цілях: 

1. Забезпечення енергоефективності. Потреба в мобільності та автономності 

означає невеликий розмір та зазвичай енергозатратну безпровідну 

комунікацію, в поєднанні з обмеженим енергетичним ресурсом невеликої 
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батареї. Для вирішення даної проблеми було розроблено енергоефективні 

протоколи комунікації на кшталт BLE, котрі в поєднанні з 

малопотужними ARM чіпами здатні забезпечити автономність на рівні від 

місяця до одного року безперервного використання [88]. 

2. Обробка надвеликих масивів даних в хмарі. Системи інтернету речей 

постійно генерують вимірювання і враховуючи розмір мережі на хмарні 

сервіси відправляється великий обсяг гетерогенних даних, прийом і 

обробка яких вимагають значних обчислювальних потужностей. Далі в 

даному розділі буде розглянуто механізм вирішення даного виклику з 

допомогою перенесення частини обчислень в прикінцеві мережі. 

3. Проблеми приватності та підтримки безпеки даних користувача. 

Враховуючи обмежені обчислювальні та енергетичні потужності 

туманних вузлів і потенційно необмежені ресурси зловмисника в випадку 

спуфінгу використання класичних асиметричних криптографічних 

алгоритмів може бути недоступним (рис. 4.3). 

4. Забезпечення стійкості системи до відмов вузлів. Велика кількість 

гетерогенних акторів, обмежених в енергетичній потужності вказують на 

динамічну природу мереж медичного інтернету речей, за якої відмова 

вузла повинна бути частиною головного бізнес-процесу системи (happy 

flow). Втрата сигналу в розподіленій BSN мережі розглядається як один з 

головних викликів для її медичного застосування, адже ціна такої відмови 

може бути дуже високою [87]. 

5. Складність реалізації. Розподілена природа, а також вимоги стабільності і 

безпеки відрізняють програмування прикінцевих медичних мереж від 

стандартних задач корпоративної розробки, тож формування їх шаблонів 

проектування є актуальною задачею 
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Рис. 4.3. Безпекові вразливості всередині BSN 

4.3. Мережеве підключення систем медичного IoT. 

Зважаючи на вимоги автономності та мобільності наведені вище 

найоптимальнішим способом комунікації в BSN є бездротова взаємодія в рамках 

однієї мережі. 



90 

 

Безпровідні мережі можна розбити на три основні категорії: Wireless Wide 

Area Networks (WWAN), Wireless Local Area Networks (WLAN) та Wireless Personal 

Area Networks (WPAN) [89]. 

WWAN мережі використовуються в задачах, які потребують передачі даних 

в мережі на великі відстані. Найпоширенішою реалізацією є широкосмуговий 

стільниковий зв’язок. Для інтеграції в таку мережу туманні вузли повинні мати 

стільникові модулі. Широкосмуговий канал дозволяє передавати дані з швидкістю 

понад 1Gbps, а в випадку 5G навіть 10Gbps, проте його підтримка є досить 

енергозатратною. Насьогодні розробляються енергоефективні альтернативи для 

використання в системах інтернету речей (наприклад, LPWAN), які пропонують 

різні варіанти балансу між радіусом покриття, пропускною здатністю та 

енергоефективністю. 

WLAN мережі покривають обмежену територію однієї будівлі або їх 

невеликої групи. Зазвичай, в даній групі розглядаються стандарти сімейства Wi-Fi. 

Пропонується широкий вибір реалізацій протоколів, зокрема покликані вирішити 

задачі розподілених мереж інтернету речей (до прикладу, 802.11ah). До недоліків 

варто віднести низький рівень впровадження енергоефективних версій стандарту 

індустрією. 

WPAN мережі характеризуються невеликим радіусом дії та споживанням 

енергії. В поєднанні з невисокою ціною комунікаційних модулів це робить їх 

оптимальним вбором для мереж смарт-сенсорів [89]. Існує велика кількість широко 

впроваджених протоколів: Zigbee, Bluetooth, BLE, тощо, кожен з яких має переваги 

для окремих сценаріїв використання. Окремою підкатегорію WPAN є мережі 

зв’язку  на невеликих відстанях (англ. Near Field Communications, NFC). Дана група 

протоколів характеризується дуже високою енергоефективністю і зазвичай працює 

в режимі «маячка», який розсилає повідомлення під’єднаним вузлам або навіть за 

їх відсутності в пуш-режимі. ЇЇ найпоширенішими протоколами є BLE та RFID 
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Таблиця 4.1  

Технології безпровідної комунікації 

Назва технології Пропускна 

здатність 

Енергоефективні

сть 

Радіус дії Підтримка 

користувацьки

ми пристроями 

Широкосмуговий 

стільниковий 

(4G, 5G) 

>1Gбіт/с низька Повне 

покриття 

+ 

LPWAN <200Kбіт/с середня 1-10км - 

Wi-Fi >1Gбіт/с низька <100м + 

802.11ah 1Kbps середня <1км, < в 

будівлях 

- 

Bluetooth 2.1 Mбіт/с середня <100м + 

BLE 1 Mбіт/с висока <50 м + 

ZigBee 250 Кбіт/с висока <100м -/+ 

IR <10 Гбіт/с висока До 

перешкоди 

+/- 

NFC 424 Кбіт/с висока < 20 см + 

 

Виходячи з порівняння наведеного в таблиці 4.1 порівняння, для 

міжсенсорної комунікації пропонується використовувати BLE, при цьому 

смартфон користувача виступає шлюзом, котрий забезпечує інтеграцію з 

зовнішньою мережею через широкосмуговий стільниковий зв’язок та Wi-Fi. 

4.4. Ефективна архітектура розподілу обчислень з використанням 

прикінцевих мереж. 

4.4.1. Обробка потоків даних медичного ІоТ. 

Традиційним підходом до обробки потоків даних, включаючи дані з датчиків 

ІоТ мереж є лямбда-архітектура. (рис. 4.4), котра об’єднує аналіз даних в реальному 

часі з аналізом проіндексованих денормалізованих відображень в рамках одного 

фреймворку [90]. Потоки даних приходять на чергу повідомлень (чи інший адаптер 

прийому даних) та: 
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1. Обробляються «гарячим» компонентом швидкого аналізу даних. Результати 

повертаються на клієнт в реальному часі з використанням синхронного 

(відповідь на API запит) чи асинхронного (шляхом надання API для 

відкладеного доступу до результатів обчислень). 

2. Обробляються «холодним» компонентом пакетного аналізу: прийняті дані 

зберігаються в Data Lake і потім обробляються та зберігаються в хранилищі 

даних в денормалізованому вигляді адаптованому під запити на зчитування. 

Дана обробка може відбуватися як за розкладом, так і на вимогу.  

 

Рис. 4.4. Традиційна λ-архітектура обробки потоків даних з сенсорів 

Впровадження прикінцевих обчислень вимагає від наведеного вище процесу 

наступних змін: (рис. 4.5) 

1. Компонент швидкого аналізу даних переноситься з хмари на прикінцевий 

рівень мережі. При цьому результати обробки продовжують відправлятися в 

хмару для постійного збереження. На додачу до зниження мережевої 

затримки, оптимізації обсягу переданих в хмару даних, зниження безпекових 

вимог до баз даних (адже тепер зберігаються результати обробки, витік яких 

є безпечнішим з точки зору захисту приватності користувача), даний підхід 

знижує вимоги доступності хмарного компонента системи, дозволяючи 

розгортати її на спотових серверах, котрі мають знижену динамічну вартість 
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[91] та понизити вимоги стійкості вузла до відмов, що може дозволити 

відмовитися від надлишкової інфраструктури.  

2. Дані передаються у передобробленому вигляді, тож зникає необхідність 

виділеного data lake та значно знижується навантаження на компонент 

пакетного аналізу.  

 

Рис. 4.5. λ -архітектура з врахуванням прикінцевих обчислень 

При цьому перенесення обробки даних з хмари на прикінцевий рівень накладає 

багато архітектурних обмежень, пов’язаних з ресурсними (низькі обчислювальні 

потужності окремих вузлів, обмеження енергоспоживання) та інфраструктурними 

(відсутність можливостей динамічного горизонтального масштабування) 

особливостями ІоТ, проте надає наступні переваги: 

1. Крайові мережі володіють контекстом виконання обчислень. До прикладу, за 

рахунок поєднання даних GPS приймача з датчиком визначення стану 

активності пацієнта можна активувати різні моделі HAR в залежності від 

розташування пацієнта. 
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2. Зменшення мережевої затримки. Класичний підхід з відправкою блоків чи 

потоків даних в хмарне середовище через смарт-шлюз для аналізу та 

подальша передача його результатів як в синхронному, так і асинхронному 

виглядах створює дві критичні для медичних систем постійного моніторингу 

проблеми: мережеву затримку та потенційну відмову каналу з’єднання з 

хмарною системою. Перенесення передобробки даних на прикінцевий рівень 

за визначення усуває наведені вище вразливості. 

3. Безпека комунікацій. За рахунок зменшення об’єму даних переданих за межі 

захищеного контексту знижується вразливість до атак типу «людина 

посередині» [3]. 

4. Уникнення обмежень трафіку. Певні типи даних, особливо медіа вимагають 

постійного широкосмугового підключення. Обробляючи їх за допомогою 

крайових обчислень, ми усуваємо потребу їх передачі. Наприклад, системи 

розумного дому можуть обробляти відеопотік з дверного дзвінка локально 

замість постійної передачі «важкого» трафіку в хмару. 

5. Зменшення загального енергоспоживання. Передача даних є суттєво 

дорожчою в контексті витрат енергії, ніж їх обробка, особливо в контексті 

використання енергоефективних ARM-процесорів [92], тож перенесення 

операцій очистки, агрегації та виокремлення потоків даних на прикінцеві 

туманні шари мережі може значно збільшити термін автономної роботи ІоТ 

пристроїв.  

6. Скорочення затрат на утримання інфраструктури шляхом більш повного її 

використання. 

4.4.2. Метод використання прикінцевих обчислень. 

Прикінцева мережа за своєю природою є дуже гетерогенною: вузли є дуже 

відмінними в контексті своїх обчислювальних, комунікаційних, енергетичних та 

функціональних параметрів, що вказує на необхідність побудови нової динамічної 

та стійкої до відмов моделі розподілених обчислень. Запропонована в даному 

розділі побудована на графах модель обчислень туманних мереж ГМОТМ (англ 
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Graph Based Fog Computing Network Model, GBFCNM) побудована на архітектурі 

програмно-визначених мереж (англ. Software Defined Networking, SDN): потоки 

даних всередині системи задаються з допомогою стандартизованих API [93]. За 

визначенням, ГМОТМ покликана підвищити ефективність обробки даних, 

згенерованих мережами медичного ІоТ. Для простоти приймемо пропускну 

здатність мережі як основний критерій ефективності алгоритму і розділимо мережу 

на 3 групи відповідно до їх функціональних властивостей: 

1. Смарт сенсор: 

1.1. Генерує дані та відповідає за взаємодію з середовищем. 

1.2. Низька обчислювальна потужність (на користь розміру та 

енергоефективності). 

2. Туманний вузол: 

2.1. Перенаправлення внутрішнього трафіку. 

2.2. Висока обчислювальна потужність. 

3. Шлюз: 

3.1. Приймає і перенаправляє внутрішній трафік. 

3.2. Відправка даних в хмару. 

3.3. Може мати високу обчислювальну потужність. 

Зважаючи на те, що медичні BSN належать до WPAN можна вважати, що 

вузол 𝑁𝑥 є підключеним до вузла N (належить до його групи 𝐺𝑁) якщо відстань між 

ними менша ніж задана Δ, при цьому Δ буде різною для різних протоколів 

комунікації: 

𝑁𝑥 ∈ {𝐺𝑁}: 𝑑(𝑁, 𝑁𝑥) < Δ (4.1) 

Побудова мереж на основі відстаней між їх вузлам з застосуванням виділених 

брокерів повідомлень та динамічних конфігурацій вже отримала застосування в 

подіє-орієнтованих ІоТ системах.[94] Запропонована архітектура прикінцевої 

мережі може бути класифікованою як  WSN з розподіленим контролем трафіку, 

адже відсутня централізована точка відмов в вигляді оркестратора і всі вузли 
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обмінюються повідомленнями через динамічний двонаправлений граф, структура 

якого залежить від вмісту повідомлення, наявних обчислювальних потужностей та 

мережевого функціоналу [95]. 

Кожен туманний вузол поширює повідомлення, в якому міститься перелік 

його функціональних можливостей та наявних потужностей. Оскільки вузли мають 

різні характеристики, зроблено припущення, що розділення обчислювальних задач 

між ними дозволить максимально задіяти ці ресурси, тож елемент мережі повинен 

характеризуватися не лише власними властивостями, а й властивостями 

підключених до нього вузлів. Так як мережевні комунікації вимагають часу, 

обчислювальних потужностей та затрат енергії пропонується застосовувати 

штрафний коефіцієнт µ для кожної передачі даних на обробку іншому вузлу. 

Додатковою перевагою є зменшення кількості операцій розділення повідомлення. 

Таким чином туманний вузол розсилає наступний набір характеристик, де 𝑁𝑖 

виступає ідентифікатором вузла-власника ресурсу (𝑖 = 0 для поточного вузла, 𝑖 >

0 для кожного з підключених вузлів), 𝐶𝑎𝑝𝑗 позначає функціональну категорію 

(наприклад,  “вихідний трафік, кб/сек”) а 𝐾𝑖 задає об’єм наявних в рамках даної 

категорії потужностей (напр. 256 кб/сек):  

[{𝑁𝑖 , 𝐶𝑎𝑝𝑗 , 𝛼 ∗ 𝐾𝑖}, … ], 𝛼 = {
1, 𝑖 = 0
µ, 𝑖 ≠ 0

(4.2) 

Легко бачити, що згідно з наведеним алгоритмом в випадку повнозв’язної 

мережі після синхронізації кожен вузол розсилатиме повну топологію мережі з 

приміненям власних штрафів, що робить такий підхід незадовільним для 

багатошарових графів, при цьому дана інформація не нестиме користі для 

прийняття рішень, адже підключені потужності віддалених вузлів будуть 

мінімальними. Для уникнення передачі нерелевантних ресурсів запропоновано 

обмежити глибину зв’язності вузлів константою D. Для простоти демонстрації, 

приймемо D=1 (рис 4.6). 
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Рис. 4.6. Зв’язність елементів прикінцевої мережі 

Таким чином кожен вузол туманної мережі виступає в ролі окремого сервісу, 

відповідального за виконання процесів відповідних його функціоналу. Поширення 

мережею інформації про функціональні властивості вузлів, забезпечує своєрідний 

механізм інвертований механізм пошуку сервісів. 

Вузол-сервіс розсилає інформацію по свої ресурси за заданим розкладом. 

Вузол-клієнт отримує пропозиції обробки від підключених сервісів (з оголошень 

не старше τ) використовуючи методи багатокритеріальної оптимізації, обираючи 

альтернативу відповідно до наявної задачі (обробка даних, передача даних). 

Наявність порогового значення τ зменшує кількість спроб підключення до вже 

неактивних вузлів. 

Припустимо, що вузол 𝑁0 вимагає виконання операцій з набору категорій 

𝐶𝑎𝑝 (наприклад, обробка, передача в хмару) та має набір власних наявних ресурсів 

𝑅0. 𝑅0
𝐶𝑎𝑝

 у відповідних категоріях. Для обробки даних 𝑁0 отримав “пропозиції” від 

вузлів 𝑁𝑖 … 𝑁𝑗 з наявними ресурсами відповідно 𝑅𝑖 … 𝑅𝑗 протягом часу τ. 

Враховуючи,  що 𝑁0 також є прикінцевим вузлом і оголошує свої властивості, 

отримуємо 𝑅0  ∈  𝑅𝑖..𝑗. Таким чином інтегрована міра корисності вузла 𝑁, 𝑊(𝑁) 

розраховується за наступною формулою: 
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𝑊(𝑁) = (∑ ∑ 𝐾

1..𝑛𝐶𝑎𝑝

) − ∑ 𝐾0

𝐶𝑎𝑝

, (4.3) 

 де N є кількістю з’єднань вузла.  

Як тільки дані буде оброблено, вони направляються до найближчого вузла з 

підключенням до хмари. Існуючий набір окремих вузлів до шлюзу називається 

дозволеним шляхом, при використанні традиційних SDN,він задається центральним 

контроллером мережі [96]. В силу динамічної та децентралізованої природи 

прикінцевих мереж пропонується будувати маршрут до даного вузла, 

використовуючи жадібний алгоритм пошуку шляху на графі [97]. Даний підхід 

вимагає також передачі історії відвіданих вузлів в заголовку кожного запиту. 

Через динамічну структуру прикінцевих мереж дуже можливим є сценарій їх 

фрагментації за якого окремі кластери вузлів можуть бути тимчасово не 

під’єднаними до решти мережі (рис. 4.7) 

 

Рис. 4.7. Фрагментація туманних мереж 

Для уникнення даної ситуації пропонується застосування механізму 

низсхідних підтверджень. Кожен вузол з функціоналом збереження даних повинен 

кешувати результати обрахунків. Даний кеш очищається після висхідного 

підтвердження їх передачі в хмару або кешування. За відсутності підтвержень 

потрібно застосувати retry-механізм. 
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Рис. 4.8. happy flow ГМОТМ 

4.4.3. Оцінка ефективності ГМОТМ. 

Тестування та оцінка динамічних конфігурацій адаптивних гетерогенних мереж 

є складною задачею, яку фактично не можливо реалізувати з допомогою класичних 

методів системного аналізу. Пропонується використання агентних моделей для 

симуляції роботи ГМОТМ та оцінки її ефективності в різних умовах [98]. 

Кожен елемент системи, а також активне середовище в вигляді окремого агенту 

з заданими функціональними властивостями та поведінковими (комунікаційними) 

стратегіями. Таким чином ми отримуємо цифрове відображення системи в 

симульованому середовищі [99]. Такий підхід дозволяє нам оцінити спроектовані 

алгоритми в різних сценаріях, визначити їх слабкі місця та обрати стратегії 
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найбільш відповідні різним сценаріям використання та конфігураціям прикінцевих 

мереж.  

Насьогодні існує велика кількість пакетів симуляції, серед яких було обрано 

AnyLogic за рахунок активної спільноти та широкого використання в академічній 

спільноті [100]. Даний пакет дозволяє поєднувати агентне, дискретне, подійне та 

динамічне моделювання в рамках однієї моделі. Кожен актор системи (туманний 

вузол-1, туманний вузол-2, шлюз та хмарне середовище) характеризується власним 

набором діаграм переходів станів, реакцій та пераметрів, котрі здатні динамічно 

змінюватися під час виконання симуляційних експериментів [101] (рис. 4.9). Для 

експериментів цільову функцію роботи  системи було задано як співвідношення 

переданих в хмару та втрачених пакетів вимірювань при їх обробці та їх подальшій 

передачі через різні типи прикінцевих вузлів, при цьому набір їх  функціональних 

характеристик відповідає заданому в описі ГМОТМ, а значення цих параметрів та 

кількість самих вузлів варіювалися  для валідації алгоритму за різних конфігурацій 

мережі.  

 

Рис. 4.9. Скріншот симульованої туманної мережі, що складається зі смарт 

сенсорів (1), туманних вузлів-2 (2), шлюзів (3) та хмарної системи (4) 
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В таблиці 4.2 порівняно традиційну інфраструктуру IoT (обчислення 

виконуються лише в хмарі), що складається з 4х смарт сенсорів, 2х туманних вузлів 

з властивостями маршрутизатора внутрішнього трафіку та одного шлюзу 

порівняно з аналогічною мережею, елементи якої використовують прикінцеві 

обчислення. Кожен смарт сенсор генерує N пакетів за секунду, котрі можуть бути 

обробленими та перенаправленими туманними вузлами, в результаті цієї обробки 

об’єм даних на виході туманного вузла є на F% меншим, ніж на вході. Потужності 

обробки туманного вузла становлять K пакетів на секунду. Шлюз здатен 

відправити в хмару L пакетів на секунду.  

Таблиця 4.2 

Оцінка ефективності інфраструктури 

Сценарій Властивості 

вузлів 

мережі 

Доставлено 

GBFCNM 

Втрачено 

GBFCNM 

Доставлено 

напряму 

Втрачено 

напряму 

Стандартне 

навантаження 

N=50, 

K=200, 

F=50%, 

L=500 

1000 0 1000 0 

Перевантаження N=50, 

K=200, 

F=50%, 

L=50  

500 500 250 750 

Високе 

навантаження 

N=25, 

K=200, 

F=75%, 

L=50  

500 0 250 250 

За визначенням, імітаційне моделювання дозволяє швидке дослідження 

характеристик складних систем за рахунок отримання великої кількості 

емпіричних даних про їх функціонування; параметри мереж можуть змінюватися, 

тож для дослідження особливостей запропонованої моделі було проведено 

симуляцію різних конфігурацій мережі (рис. 4.10): 
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Рис. 4.10. Вікно результатів симуляції ГМОТМ 

Оцінка ефективності запропонованої архітектури з допомогою імітаційного 

моделювання вказала наступні особливості: 

1. ГМОТМ дозволяє мінімізувати та навіть виключити вузькі місця веб 

шлюзів за рахунок скорочення об’єму даних, що передається на них. 

2. ГМОТМ не здатна забезпечити рівномірний розподіл навантажень в 

нерівномірних гетерогенних система, коли обчислювальні ресурси 

згруповані в контексти за наявними властивостями. Найоптимальнішим є 

рівномірний розподіл ресурсів в мережі. (рис 4.9) 

3. Прикінцеві мережі з обмеженою пропускною здатністю вразливі до 

переповнень, що призводить до втрати даних. Необхідними є керування 

кешем та пріорітизація вимирювань при збереженні в ньому. 
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Висновки до розділу 4 

Мобільні та автономні системи медичного інтернету речей уможливлюють 

постійний моніторинг стану пацієнта, забезпечують миттєвий зворотній зв’язок в 

випадку виявлення загострень станів та піднімають його залученість в піклування 

про своє здоров’я. Основними викликами їх функціонування та інтеграції в ЕСОЗ 

є проблеми забезпечення енергоефективності, приватності даних пацієнта, 

забезпечення стійкості системи до відмов вузлів та обробки великих даних в 

хмарній системі. 

Для вирішення наведених задач було запропоновано модель універсального 

методу розподілу даних між туманною та хмарною мережами ГМОТМ, котра 

здатна використовуватися для зняття навантаження на хмару, мінімізації інтернет 

трафіку (за рахунок трафіку всередині сенсорної мережі) та автономізації мереж 

інтернету речей; оцінено її ефективність з допомогою побудови імітаційної моделі 

системи в середовищі AnyLogic. Недоліками наведеної комунікаційної моделі є 

витрата обчислювальних та енергетичних ресурсів вузлів туманних обчислень на 

розсилку службових даних та надлишковий розмір повідомлення в великих 

розподілених системах пов’язаний з використанням frontier-search алгоритмів. 

Використання динамічного набору обраних з використанням методів 

розподіленого консенсусу вузлів-маршрутизаторів покликано вирішити дану 

проблему  

В рамках медичної прикінцевої мережі подальшим розвитком даного методу є 

представлення туманними вузлами своїх функціональних властивостей як сервісу. 

В поточній реалізації ГМОТМ набір функцій, які може надавати сервіс є 

обмеженим і задається в момент проектування системи. Використовуючи механізм 

онтологічного пошуку сервісів наведений в розділі 2 можливим є створення дійсно 

динамічного та автономного прикінцевого середовища. 

За результатами досліджень наведених в даному розділі було опубліковано 

публікації [2] та [4].  
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РОЗДІЛ 5 МОБІЛЬНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ТИПІВ 

ЛЮДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ 

Як наведено в Розділі 4, аналіз мультимодальних параметрів таких як пульс, 

частота дихання, артеріальний тиск, температура тіла отриманих з систем 

постійного моніторингу уможливлює ранню діагностику пацієнта та дозволяє 

попередити загострення його стану. Особливо важливим це є для  пацієнтів з 

хронічними захворюваннями, а також літніх людей – використання технологій 

мобільної медицини здатне знизити смертність даних категорій на 30% та 25% 

відповідно [102]. При цьому аналіз зібраних даних в реальному часі фактично є 

задачею розпізнавання людської активності (англ. Human Activity Recognition, 

HAR). 

За означенням, сформульованим [103], розпізнавання людської активності в 

момент часового вікна W можна визначити як пошук функції відображення f: Si → 

A, яку можна оцінити для всіх можливих значень Si, таким чином, щоб f (Si) було 

максимально схожим на фактичну активність, що виконується під час Wi де W = 

{W0, ..., Wm - 1} є множиною з m однакових за розміром часових вікон, повністю або 

частково маркованих певною активністю. Кожне Wi містить в собі набір часових 

рядів Si = {Si, 0, ..., Si, k - 1} від кожного з k виміряних атрибутів, і множину A = {a0, 

..., an - 1} міток активності. В випадку багатомодального сигналу з n модальностей: 

𝑆𝑗 ≝ {𝑆𝑗
1, 𝑆𝑗

2, … , 𝑆𝑗
𝑛}. При цьому розпізнана активність A може слугувати одним з 

вхідних сигналів визначення активності вищого порядку (наприклад, активність 

«дихання», яка виражається вдихами в секунду може використовуватися для 

визначення бінарних активностей «апное», «астматичний напад», «сон», тощо).  

В даній  роботі було вирішено дослідити проблематику застосування HAR 

для медичних на основі даних про дихання пацієнта. 

Насьогодні існує досить багато способів визначення частоти дихання: 

1. Полісомнографії – класичний спосіб за якого зокрема вимірюються потік 

повітря, котрий вдихає та видихає пацієнт, сатурація його крові, рухи 
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грудної клітки та живота, хропіння. Має дуже високу точність, проте 

вимагає присутності пацієнта в медичній установі на період вимірювань 

[104]. 

2. Багатомодальних (відео, IR, відстань) кінект-сенсорів[24], які дозволяють 

розпізнавати рух грудної клітки – до недоліків варто віднести необхідність 

стаціонарно зафіксованого сенсора на певній відстані від пацієнта, що 

робить його застосування можливими лише для вимірювань активності 

під час сну; 

3. Фотоплетизмограми – аналіз даних з оптичних сенсорів стає все 

популярнішим, за рахунок впровадження технологій розумних 

годинників і дозволяють оцінювати частоту дихання непрямим методом з 

пульсу пацієнта [104]. Вимірювання можуть виконуватися як з допомогою 

натільних сенсорів, так і віддалено [105]. 

4. Розпізнавання руху грудної клітки з допомогою акселерометра та 

гіроскопа – найпоширеніший на даний момент спосіб, досліджуються 

різні поєднання розміщення сенсорів на тілі. До недоліків варто віднести 

наявність великої кількості сторонніх сигналів впри рухові користувача.  

5. Розпізнавання аудіосигналу дихання. Основним недоліком даного підходу 

є велика кількість сторонніх шумів, природу яких складно передбачити, а 

також значний об’єм аудіопотоку, що негативно впливає на автономність 

системи. 

6. Сенсорів вимірювання взаємодії з середовищем – розпізнавання дихання 

можливо за допомогою непрямих методів, таких як зміна геометрії 

матрацу під час сну або його вібрації внаслідок дихання [106]. 

Однією з основних вимог до систем постійного моніторингу стану є їх 

мобільність – якщо користувацький досвід пацієнта буде незадовільним, 

обмежуватиме його основну діяльність, є висока ймовірність відмови від 

вимірювань. Виходячи з особливостей наведених вище, було прийнято рішення 
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створити систему переносних датчиків, котрі кріпляться до одягу пацієнта, і 

дозволяють відслідкувати рух його грудної клітки. 

5.1. Загальна архітектура мобільної системи моніторингу літніх 

пацієнтів. 

Розглянемо загальну структуру системи збору та обробки даних моніторингу 

стану пацієнта з мереж медичного інтернету речей наведену на рис. 5.1 Така 

система складається з наступних груп компонентів: 

1. Шару mist computing –натільних датчиків, прикріплених до одягу: 

1.1. датчиків деформації; 

1.2. датчиків сили натискання; 

1.3. інтегрованого 3х-осного акселерометра та гіроскопа. 

2. Шару fog computing – системи з контролера та комунікаційного модуля, що 

підтримує стандарт Bluetooth Low Energy (BLE), батареї для підтримки їх 

діяльності. 

Рис. 5.1. Архітектура системи визначення дихання пацієнта 
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3. Шару edge computing – смартфона з підтримкою BLE комунікацій зі 

встановленим застосунком. Розроблений застосунок дозволяє інтегрувати 

прикінцевий та хмарний рівні, забезпечує зворотній зв’язок з клієнтом. Даний 

рівень також включає в себе два наведених вище. 

4. Шару cloud computing – хмарного додатку, котрий відповідає за збереження та 

забезпечення доступу до зібраних даних пацієнта і складається з: 

4.1. сервісу збереження та доступу до даних; 

4.2. сервісу аналізу да них; 

4.3. сервісу автентифікації та авторизації клієнтських застосунків. 

5.2. Мобільна система розпізнавання дихання пацієнта. 

. Для комунікації всередині прикінцевого шару було обрано технологію BLE 

як таку, що відповідає критеріям енергоефективності, забезпечує достатню для 

даного випадку відстань та швидкість комунікації і є де-факто промисловим 

стандартом користувацьких пристроїв (таблиця 4.1). 

5.2.1. Збір даних пацієнта з сенсорів. 

В шарі туманних обчислень-1 відбувається збір, агрегація, та, в окремих 

випадках, передобробка вимірювань сенсорів. 

Дані з датчиків передаються на шлюз туманної мережі, де проходять 

додаткову очистку, агрегуються та передаються далі на мобільний прикінцевий 

шлюз. Через фрагментарність мереж ІоТ, окремі їх вузли можуть тимчасово 

втрачати зв’язок з рештою мережі [2]. В даній ситуації туманний шлюз повинен 

забезпечити збереження даних користувача. Враховуючи обмеженість ресурсів та 

велику кількість генерованих даних запропоновано алгоритм накопичувального 

рухомого середнього (англ. Comulative Moving Average, CMA) для збереження 

найбільш цінних даних. В основу алгоритму покладено ідею, що чим більш новими 

є дані, тим більшу цінність має їх деталізація в часових рядах. Як тільки компонент 

системи втрачає підключення, він обраховує комулятивне рухоме середнє на 

найстаріших збережених вимірюваннях [4]. 
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𝐶𝑀𝐴𝑛 =
𝑥1 + ⋯ + 𝑥𝑛

𝑛
; 𝐶𝑀𝐴𝑛+1 =

𝑥𝑛+1 + 𝑛 ∗ 𝐶𝑀𝐴𝑛

𝑛 + 1
 (5.1) 

Таким чином отримано наступний алгоритм: 

1. Зчитуються збережені вимірювання сенсорів в хронологічному порядку. 

2. При наближенні до закінчення простору для збереження даних найстаріші 

вимірювання консолідуються з використанням CMA, таким чином останні дані 

є найдеталізованішими. 

3. В випадку відсутності мережі описані вище кроки повторюються, в випадку 

відновлення підключення дані відправляються далі мережею. 

Даний підхід ідеально підходить для вимірювань показників, які не мають 

різких змін і також може використовуватися, якщо кількість згенерованих даних 

тимчасово перевищує пропускні властивості мережі. Його впровадження в вузли 

ГМОТМ з функціоналом кешування дозволяє покращити автономність мережі. 

Розрізняють грудне та черевне (діафрагмальне дихання) людини. При 

окремих розладах, зокрема анкілозуючому спондилоартриті, паралічі міжреберних 

м’язів, сильно вираженому плевральному болю пацієнт переходить на 

діафрагмальне дихання, в якому грудна клітка приймає менше значення [107]. 

Таким чином, для визначення частоти дихання, було розроблено систему, що 

складається з наступного набору сенсорів розпізнавання рухів грудної клітки та 

живота користувача, емпірично підібраних для коректної роботи за різних 

положень тіла користувача: 

1. Комбінований трьохосний акселерометр та гіроскоп. Згідно з 

дослідженнями, проведеними в [1] оптимальним розташуванням даного 

типу сенсора є розміщення збоку знизу грудної клітки, адже ця частина 

тіла має максимальну амплітуду під час дихання. 

2. Датчик тиску розташований на животі користувача для відслідковування 

діафрагмального дихання в положенні «лежачи на животі». 
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3. Двох гнучких датчиків  деформації, котрі згинаються при русі живота і 

дозволяють відслідкувати діафрагмальне дихання в положенні «лежачи на 

спині»(Додаток Д). 

Дана система кріпиться на одяг користувача і забезпечує вимірювання без 

шкоди для якості його сну та руху, як показано на рис. 5.2 (2). 

 

Рис. 5.2. Компоненти системи аналізу даних: смарт датчик та його 

розташування на тілі користувача (1 та 2), мобільний додаток (3) та хмарна 

компонента (4) 
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Рис. 5.3. Схема смарт датчика аналізу активності пацієнта 

Наведені сенсори підключено до центрального вузла в вигляді системи-на-

чіпі, котрий забезпечує передобробку та передачу сигналу на рівень туманних 

обчислень-2 (рис. 5.3). Для побудови прототипів було протестовано 2 SOC на базі 

Atmega 328 та ESP32. Перевагами ESP32 було визначено вищу тактова частота 

процесора, більший об’єм пам’яті та вбудований BLE модуль. Atmega328 з іншого 

боку забезпечував більшу автономність за рахунок значно меншого 

енергоспоживання. 

В таблиці 5.1 наведено порівняння даних SOC в контексті розробленої 

системи, яке показує доцільність використання менш потужної та більш 

енергоефективної версії за наявності постійного підключення до іншого туманного 

вузла (смартфону користувача), в той час як потужніший варіант системи на базі 
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ESP32 краще підходить в випадку відсутності проміжної ланки, адже дозволяє 

ефективніше обробляти дані та виступати в ролі їх накопичувача : 

Таблиця 5.1 

Порівняння SOC на базі ESP32 та Atmega328p 

SOC Вольтаж Енергоспоживання 

(SOC+BLE+сенсори) 

Flash 

пам’ять 

Тактова частота 

процесора 

Atmega328p 3.3В `~20 мА/год 32кб 16МГц 

Espressiv 

ESP32 

3.3В ~50 мА/год 4 Мб 80-160МГц 

Розроблена система записує десятимодальний сигнал: 3 канали 

акселерометра (дані з плаваючою точкою), 3 канали гіроскопа(дані з плаваючою 

точкою), 3 аналогових канали датчиків механічної деформації(цілі числа) та часову 

мітку запису(цілі числа). Таким чином розмір мультимодального вимірювання S: 

𝑆 = 3 ∗ 4𝑏 + 3 ∗ 4𝑏 + 3 ∗ 2𝑏 + 1 ∗ 2𝑏 = 32𝑏𝑦𝑡𝑒𝑠 

Частота вимірювань 10Гц, звідси отримуємо обмеження автономності 

пам’яттю для системи з ESP32 𝐴𝑒𝑠𝑝
𝑚𝑒𝑚 та Atmega328p 𝐴𝑎𝑡𝑚

𝑚𝑒𝑚 

𝐴𝑒𝑠𝑝
𝑚𝑒𝑚 =

4096000

32 ∗ 10
= 12800 сек;     𝐴𝑎𝑡𝑚

𝑚𝑒𝑚 =
32000

32 ∗ 10
= 100 сек 

В якості джерела живлення було застосовано Li-Po акумулятор ємністю 

350мА/год, звідси отримуємо наступну енергетичну автономність: 

𝐴𝑒𝑠𝑝
𝑒𝑛𝑔

= 63000 сек,    𝐴𝑎𝑡𝑚
𝑒𝑛𝑔

= 25200 сек 

Зважаючи на постійну доступність смартфону користувача, саме ємність 

батареї та енергоефективність системи є визначальними факторами її мобільності. 

5.2.2. Передобробка зібраних даних. 

В додатку Д (рис. 5.4) наведено приклади сесій запису дихання пацієнта в 

різних положеннях з симуляцією зупинки дихання (заключна чверть графіка). Як 

видно з рисунків, необроблений сигнал є досить зашумленим та містить велику 
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кількість відхилень спричинених інструментальною похибкою сенсорів та 

«сторонніми» рухами пацієнта. 

 

Рис. 5.4.6 Нормалізований необроблений сигнал з аналогових датчиків в 

положенні: сидячи (1), лежачи на спині (2), лежачи на животі (3) 

Записані вимірювання класифікуються як дані часових рядів (англ. timeseries 

data) в умовах нестаціонарного процесу, тож для їх передобробки можливе 

використання вейвлет перетворень, рекурсивної фільтрації, емпіричної 

декомпозиції (високочастотних та низькочастотних фільтрацій) та за допомогою 

згладжування сигналу рухомим середнім [108]. 

5.2.3. Обробка та збереження вимірювань. 

Дані з смарт-сенсора синхронізуються з мобільним телефоном клієнта 

виступає водночас агрегатором і обробником даних прикінцевої мережі, її 

актуатором та шлюзом до хмари. Для забезпечення даної функціональності було 

розроблено мобільний застосунок, котрий синхронізується з BSN компонентом та 
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хмарною системою. Як шлюз він є точкою передачі даних з датчиків клієнта в 

хмару для подальшої обробки. Як агрегатор та обробник, смартфон відповідає за 

збір та трансформацію, батчинг; забезпечує тимчасове зберігання при відсутності 

підключення до хмари.  

Користувач авторизується в системі, виконує пошук BLE смарт сенсору та 

синхронізується з ним. Після цього вимірювання починають зберігатися в 

локальний кеш та передаватися в хмару. На рис. 5.2 (3) наведено скріншот 

головного вікна авторизованого користувача; дані аналогових сенсорів 

візуалізуються для забезпечення зворотнього зв’язку. 

Хмарний компонент отримує потоки вимірювань від шлюзів прикінцевих 

мереж, зберігає та опрацьовує їх. Результати обробки доступні клієнту в pull-

режимі. Також надається API для інтеграції сторонніх клієнтів і надання їм дозволу 

для доступу до зібраних даних. Авторизація та автентифікація клієнтських додатків 

та користувачів відбувається з допомогою  короткотермінових самостійних (англ. 

self-contained) токенів згідно безпекової специфікації OAUTH2, що забезпечує 

безпеку передачі вимірювань мережею. 

Хмарний компонент не має обмежень потужності та енергоефективності 

наявних на прикінцевому рівні, тож можливим є використання методів машинного 

навчання та штучного інтелекту для визначення частоти дихання пацієнта. Як 

показано в [1] одним з оптимальних варіантів аналізу нестаціонарного сигналу 

процесу руху грудної клітки за наявності перешкоджаючих сигналів викликаних 

іншими компонентами руху не пов’язаними з диханням користувача, а також 

інструментальних похибок натільних сенсорів є використання згорткових 

нейронних мереж. Для зменшення впливу наведених шумів на вимірювання 

акселерометра, сигнали попередньо нормалізуються відносно осі обертання. 

Наступним кроком є перетворення набору одновимірних сигналів акселерометра-

гіроскопа в двовимірні графічні зображення та подальша обробка даних зображень 

з допомогою згорткової нейромережі. Даний підхід показав точність 88% на 
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тестовому датасеті, що складався з 432000 вимірювань руху грудної клітки під час 

різних фізичних активностей здійснених на вибірці з 8ми людей [1]. 

Сучасні системи на чіпі (SoC), котрі зокрема використовуються 

смартфонами, здатні використовувати попередньо серіалізовані моделі машинного 

навчання, дозволяючи побудову автономних модулів обробки та аналізу потоків 

даних. Таким чином смартфон користувача може виступати як актуатор – надавати 

зворотній зв’язок пацієнту, виходячи з результатів аналізу зібраних даних. 

Оскільки нейромережа розпізнавання частоти дихання розроблялися з допомогою 

кросплатформенного пакета TensorFlow, можлива їх інтеграція в прикінцеву 

мережу в існуючому вигляді. Цей підхід забезпечує значно вищу атономність та 

відмовостійкість системи, адже тригер актуації знаходиться разом з джерелом 

даних. 

Крім розпізнавання загострень стану пацієнта на основі визначення патернів 

його дихання, вимірювання руху його тіла дозволяє визначати падіння, які є 

вагомою загрозою для здоров’я літніх людей і часто вимагають негайного 

втручання медиків для надання допомоги, тож їх моніторинг та реакція на 

виявлення в вигляді забезпечення зв’язку з родичами та медиками є актуальною 

задачею [109]. 

Як показано в [110], виявлення падіння пацієнта зводиться до пошуку 

специфічних аномалій на кожній з осей сигналу акселерометра і може 

вирішуватися з допомогою емпіричних (побудованих на визначенні перевищення 

певного порогу спрацювання) методів та методів глибинного навчання. Розрахунки 

повинні виконуватися на обмежених ресурсами пристроях мереж ІоТ, що накладає 

значні обмеження на складність архітектури нейромережі [109]. 

Автоенкодер – тип простої нейронної мережі, який фактично являє собою 

алгоритм стискання та розтискання даних. За рахунок меншої кількості нейронів у 

прихованих шарах, ніж у вхідних шарах (рис. 5.5Рис. 5.5. Архітектура 

автоенкодера), приховані шари запам’ятовують тільки важливу інформацію з 

вхідних значень. Це змушує приховані шари вивчати наявні шаблони з вхідних 
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даних та ігнорувати “шуми”. Таким чином, якщо навчати автоенкодер на сигналах 

без відхилень, він зможе виявляти падіння різних типів бузе необхідності їх 

включення до тренувальних наборів даних.  

Тренування даної архітектури на датасеті SisFall, записаного з допомогою 

акселерометра, закріпленого на животі [111] показало точність 99.81% за повноти 

99.07% [109]. 

 

Рис. 5.5. Архітектура автоенкодера 

Також для пошуку аномалій широко використовуються статистичні 

алгоритми порогового спрацювання, однак вони характеризуються великою 

кількістю хибнопозитивних результатів, і тому непридатні для аналізу 

нестаціонарних процесів [110]. Одним з найбільш ефективних статистичних  

підходів є вдосконалений алгоритм для пошуку аномалій даних часових рядів 

запропонований J. P. G. Brakel [112]. При відхиленні нової точки ряду більш ніж на 

стандартне відхилення від рухомого середнього значення, дане вимірювання 

позначається як аномалія. За рахунок розрахунку рухомого середнього та 

відхилення в межах кожного вікна визначення піків має приблизно однакову 

точність незважаючи зміну амплітуди сигналу. Конфігурація методу під різні типи 
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вхідного сигналу здійснюється з допомогою задання розміру вікна (lag), 

коефіцієнта впливу нових вимірювань на згладжування(influence), та коефіцієнта 

порогу спрацювання (threshold), який визначає допуск відхилень в дисперсіях. 

Даний підхід є дуже енергоефективним та стійким до відмов, проте його точність 

(precision) та повнота (recall) дуже сильно залежать від якості підбору наведених 

вище параметрів (таблиця 5.2). 

 

Рис. 5.6. Аналіз падінь користувача: сигнал осі у акселерометра при ходьбі 

без падінь(1), з падінням(2); результати визначення падіння автоенкодером (2) та 

статистичним методом (3) 

Таблиця 5.2 

Показники ефективності статистичного методу 

 Точність Повнота 

Lag=17, threshold=6, 

influence=0.9 

66% 100% 

Lag=20, threshold=5, 

influence=0.9 

50% 100% 

Lag=30, threshold=5, 

influence=0.2 

50% 50% 
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Виходячи з наведеного вище використання автоенкодерів для визначення 

аномалій в системах постійного моніторингу є більш доцільним та універсальним 

методом. Для усунення небажаних наслідків хибнопозитивних спрацювань 

пропонується додати в систему механізм «відміни тривоги». Варто зауважити, що 

аналіз датасету [111] показав різницю між характером падіння молодих та літніх 

людей, тож для повноцінної реалізації та впровадження даної системи необхідне 

проведення збору наборів даних на релевантній вибірці літніх людей. На даний 

момент основною перешкодою для її збору є небезпека травм для учасників 

експерименту та рідкість настання події при постійному моніторингу для запису не 

симульованих падінь [111]. Використання автоенкодерів значно спрощує цей 

процес адже вимагає запису звичайної повсякденної активності користувача, що не 

становить небезпеки його здоров’ю. 

Висновки до розділу 5 

Розпізнавання активності пацієнта є важливою складовою системи 

постійного моніторингу його стану. В даному розділі було досліджено побудову λ 

-архітектури з врахуванням прикінцевих обчислень наведену в розділі 4 та 

розроблено систему постійного моніторингу дихання пацієнта на основі аналізу 

руху його грудної клітки та діафрагми з допомогою акселерометра, гіроскопа та 

сенсорів механічної деформації. 

Було продемонстровано перевикористання зібраних даних на основі 

визначення падіння пацієнта з допомогою знятого сигналу акселерометра. 

Проаналізовано методи HAR, які здатні виконуватися в туманній мережі, показана 

пробематика наявності хибнопозитивних спрацювань та запропоновано 

використання функціоналу «відміни тривоги» для усунення їх негативних 

наслідків. Розроблена система сенсорів, хмарний та мобільний додатки 

використовувалася для збору та збереження даних під час роботи над публікацією 

[1], а також була представлена та стала переможцем конкурсу Sikorsky challenge-

2018 у номінації «Краще технологічне рішення».  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі розв’язано актуальну науково-практичну задачу 

розробки методики побудови архітектури електронної системи охорони здоров’я. 

Створення екосистеми збору, обробки та забезпечення доступу до медичних даних, 

котра не просто слугуватиме їх сховищем, а заохочуватиме обмін та колаборацію, 

підніме ефективність системи охорони здоров’я на новий рівень. Кожне 

підключене джерело даних збагачує анамнез пацієнта та, потенційно, може 

допомогти науковій спільноті, адже анонімізовані структуровані дані можуть 

пізніше бути перевикористаними в дослідженнях. В даному контексті особливо 

обіцяючим виглядає постійний збір інформації про стан пацієнта з допомогою 

мереж натільних сенсорів, проте їх інтеграція в хмарну систему приносить 

додаткові виклики. В результаті дослідження отримані наступні теоретичні і 

практичні результати, покликані допомогти в розв’язку наведеної вище задачі: 

1. Сформовано набір методів проектування архітектури Електронної Системи 

Охорони Здоров’я згідно принципів СОА, на основі яких забезпечується 

можливість інтеграції сторонніх компонентів в систему як окремих сервісів, 

доступних в загальному репозиторії сервісів та вказано на можливий 

подальший розвиток в вигляді надання можливостей семантичного вибору 

сервісів. 

2. Вперше запропоновано динамічний метод розподілу обчислень між хмарною 

та туманною мережами з врахуванням особливостей та потужностей різних 

типів вузлів, що особливо важливо для гетерогенних систем інтернету речей, 

що дозволяє збільшити автономність систем моніторингу стану пацієнта, 

зменшити вихідний трафік та навантаження на хмарну частину системи. 

Даний метод є удосконаленням традиційних ІоТ-архітектур, адже по суті 

дозволяє представляти прикінцеві вузли як сервіси і забезпечує можливість 

композиції  їх функціоналу. 
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3. Класифікувано вразливості компонентів ЕСОЗ та запропоновано зонування 

компонентів системи відповідно до їх безпекових характеристик. В 

результаті обробка даних  ізолюється на різних рівнях інфраструктури, 

мінімізуючи їх передачу та дозволяючи застосовувати різні механізми 

захисту відповідно до потреб конкретного шару абстракції. Запропоновано 

метод безпечного обміну конфіденційною медичною інформацією 

користувача, який відрізняється від існуючих верифікацією записів ЕМК на 

відсутність неавторизованих втручань з допомогою блокчейн технологій. 

4. Запропонований  алгоритм тимчасового зберігання  динамічних даних  з 

пристроїв IoT для випадків  втрати мережевого з'єднання, який базується на 

обчисленні рухомої ковзної середньої величини і дозволяє не втрачати ці 

дані, а отримувати середні їх значення за  період відсутності зв’язку  з більш 

детальнішим описом  останніх даних.  

5. Розроблена архітектура, набір сервісів та сенсорів для мобільної медичної 

системи моніторингу  типів людської активності, призначеної  для допомоги 

нагляду за літніми  хворими людям в рамках реалізації національної 

програми перебудови системи охорони здоров’я в Україні, котра розпізнає 

дихання та падіння користувача. 
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ДОДАТОК Б  
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їх збереження. 
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досліджувалися питання безпеки обміну даними пацієнта, побудови архітектури 

системи ЕМК виходячи з безпекових вимог. 

5. Pysmennyi, I., Kyslyi, R., & Petrenko, A. (2019). Edge computing in multi-

scope service-oriented mobile healthcare systems. System Research and Information 
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здобувачем досліджувалася інтеграція прикінцевих обчислень в хмарні медичні 

системи, досліджувалися питання безпеки та ефективності обробки даних на 

прикінцевих вузлах в умовах обмежених ресурсів. 

  



132 

 

ДОДАТОК В 

Розрахунок відстаней онтологічних моделей API ЕСОЗ 

𝐷𝑚𝑎𝑥 = log(1 + 2 ∗ 0.496) − log(0.008) = 5.52 

humanSubject – clinicalTrialStudyCompletionDate 

APS(hs)=1/(3+2)=0.2 APS(SCD) = 0.5 

APS = 0.004 alpha = 0.004/0.2= 0.02 beta = 0.496 

𝐷(𝐻𝑆, 𝑆𝐶𝐷) =
log(1 + 2 ∗ 0.496) − log (0.02)

5.52
= 0.32 

clinicalTrialPrimaryCompletionDate – clinicalTrialStudyCompletionDate 

APS1=APS2=0.5 APS p = 1/(2+2)=0.25 

Alpha = 0.25/0.5=0.5 beta=0.25 

𝐷 =
log(1 + 2 ∗ 0.25) − log (0.5)

5.52
= 0.078 

objectMolecularEntity – clinicalTrialStudyCompletionDate 

APS1 = 0.5 APS2= 0.33 APS p = 0.004 

Alpha = 0.008 beta = 0.326 

𝐷 =
log(1 + 2 ∗ 0.326) − log (0.008)

5.52
= 0.964 

objectMolecularEntity–  healthyEnrollee 

APS1=0.5 APS2=0.5 Aps p =0.0256 

Alpha =0.0256/0.5 = 0.0512 beta = 0.4744 

𝐷 =
log(1 + 2 ∗ 0.4744) − log (0.0512)

5.52
= 0.659 

humanSubject- chemicalMolecularEntity 

APS1=0.2 APS2=0.5 APS p = 0.0256 

Alpha =0.128 beta = 0.4744 

𝐷 =
log(1 + 2 ∗ 0.4744) − log (0.128)

5.52
= 0.48 

humanSubject- healthyEnrollee 

APS1 = 0.2 APS 2 0.5 APS p =0.2 
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ALPHA =1 beta=0.3 

𝐷 =
log(1 + 2 ∗ 0.3) − log (1)

5.52
= 0.076 

clinicalTrialPrimaryCompletionDate – chemicalMolecularEntity 

aps1 =0.5 aps2 = 0.5 aps p = 0.004 

alpha = 0.008 beta = 0.4496 

𝐷 =
log(1+2∗0.496)−log (0.008)

5.52
=0.989 

clinicalTrialPrimaryCompletionDate – patient 

aps1 =0.5 aps2 = 0.5 aps p = 0.004 

alpha = 0.008 beta = 0.4496 

𝐷 =
log(1+2∗0.496)−log (0.008)

5.52
=0.989 
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ДОДАТОК Г  

Вихідний код моделі туманного вузла ГМОТМ 

<!--   =========   Active Object Class   ========  -
-> 
<ActiveObjectClass> 
 <Id>1594480983805</Id> 
 <Name> 
  <![CDATA[FogNode]]> 
 </Name> 
 <ClientAreaTopLeft> 
  <X>0</X> 
  <Y>0</Y> 
 </ClientAreaTopLeft> 
 <Import> 
  <![CDATA[import 
java.util.concurrent.ConcurrentHashMap; 
import com.google.common.collect.Lists;]]> 
 </Import> 
 <Implements> 
  <![CDATA[EdgeNode]]> 
 </Implements> 
 <Generic>false</Generic> 
 <GenericParameter> 
  <Id>1594480983803</Id> 
  <Name> 
   <![CDATA[1594480983803]]> 
  </Name> 
  <GenericParameterValue 
Class="CodeValue"> 
   <Code> 
    <![CDATA[T extends 
Agent]]> 
   </Code> 
  </GenericParameterValue> 
  <GenericParameterLabel> 
   <![CDATA[Generic 
parameter:]]> 
  </GenericParameterLabel> 
 </GenericParameter> 
 <FlowChartsUsage>ENTITY</FlowChartsUsage> 
 <SamplesToKeep>100</SamplesToKeep> 
 <LimitNumberOfArrayElements>false</LimitNumb
erOfArrayElements> 
 <ElementsLimitValue>100</ElementsLimitValue> 
 <MakeDefaultViewArea>true</MakeDefaultViewAr
ea> 
 <SceneGridColor/> 
 <SceneBackgroundColor/> 
 <SceneSkybox>null</SceneSkybox> 
 <AgentProperties> 
  <SpaceType>CONTINUOUS</SpaceType>
    
 
 <EnvironmentDefinesInitialLocation>true</Env
ironmentDefinesInitialLocation> 
 
 <RotateAnimationTowardsMovement>true</Rotate
AnimationTowardsMovement> 
 
 <RotateAnimationVertically>false</RotateAnim
ationVertically> 
  <VelocityCode 
Class="CodeUnitValue"> 
   <Code> 
    <![CDATA[10]]> 
   </Code> 
   <Unit Class="SpeedUnits"> 
    <![CDATA[MPS]]> 
   </Unit> 
  </VelocityCode> 

  <PhysicalLength 
Class="CodeUnitValue"> 
   <Code> 
    <![CDATA[1]]> 
   </Code> 
   <Unit Class="LengthUnits"> 
    <![CDATA[METER]]> 
   </Unit> 
  </PhysicalLength> 
  <PhysicalWidth 
Class="CodeUnitValue"> 
   <Code> 
    <![CDATA[1]]> 
   </Code> 
   <Unit Class="LengthUnits"> 
    <![CDATA[METER]]> 
   </Unit> 
  </PhysicalWidth> 
  <PhysicalHeight 
Class="CodeUnitValue"> 
   <Code> 
    <![CDATA[1]]> 
   </Code> 
   <Unit Class="LengthUnits"> 
    <![CDATA[METER]]> 
   </Unit> 
  </PhysicalHeight> 
 </AgentProperties> 
 <EnvironmentProperties> 
  <EnableSteps>false</EnableSteps> 
  <StepDurationCode 
Class="CodeUnitValue"> 
   <Code> 
    <![CDATA[1.0]]> 
   </Code> 
   <Unit Class="TimeUnits"> 
    <![CDATA[SECOND]]> 
   </Unit> 
  </StepDurationCode> 
  <SpaceType>CONTINUOUS</SpaceType> 
  <WidthCode> 
   <![CDATA[500]]> 
  </WidthCode> 
  <HeightCode> 
   <![CDATA[500]]> 
  </HeightCode> 
  <ZHeightCode> 
   <![CDATA[0]]> 
  </ZHeightCode> 
  <ColumnsCountCode> 
   <![CDATA[100]]> 
  </ColumnsCountCode> 
  <RowsCountCode> 
   <![CDATA[100]]> 
  </RowsCountCode> 
 
 <NeigborhoodType>MOORE</NeigborhoodType> 
  <LayoutType>USER_DEF</LayoutType> 
 
 <LayoutTypeApplyOnStartup>true</LayoutTypeAp
plyOnStartup> 
  <NetworkType>USER_DEF</NetworkType> 
 
 <NetworkTypeApplyOnStartup>true</NetworkType
ApplyOnStartup> 
  <ConnectionsPerAgentCode> 
   <![CDATA[2]]> 
  </ConnectionsPerAgentCode> 
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  <ConnectionsRangeCode> 
   <![CDATA[50]]> 
  </ConnectionsRangeCode> 
  <NeighborLinkFractionCode> 
   <![CDATA[0.95]]> 
  </NeighborLinkFractionCode> 
  <MCode> 
   <![CDATA[10]]> 
  </MCode> 
 </EnvironmentProperties> 
 <DatasetsCreationProperties> 
  <AutoCreate>true</AutoCreate> 
 
 <OccurrenceAtTime>true</OccurrenceAtTime> 
 
 <OccurrenceDate>1594540800000</OccurrenceDat
e> 
  <OccurrenceTime 
Class="CodeUnitValue"> 
   <Code> 
    <![CDATA[0]]> 
   </Code> 
   <Unit Class="TimeUnits"> 
    <![CDATA[SECOND]]> 
   </Unit> 
  </OccurrenceTime> 
  <RecurrenceCode 
Class="CodeUnitValue"> 
   <Code> 
    <![CDATA[1]]> 
   </Code> 
   <Unit Class="TimeUnits"> 
    <![CDATA[SECOND]]> 
   </Unit> 
  </RecurrenceCode> 
 </DatasetsCreationProperties> 
 <ScaleRuler> 
  <Id>1594480983801</Id> 
  <Name> 
   <![CDATA[scale]]> 
  </Name> 
  <X>0</X> 
  <Y>-150</Y> 
  <PublicFlag>false</PublicFlag> 
 
 <PresentationFlag>false</PresentationFlag> 
  <ShowLabel>false</ShowLabel> 
 
 <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode> 
  <Length>100</Length> 
  <Rotation>0</Rotation> 
 
 <ScaleType>BASED_ON_LENGTH</ScaleType> 
  <ModelLength>10</ModelLength> 
  <LengthUnits>METER</LengthUnits> 
  <Scale>10</Scale> 
 
 <InheritedFromParentAgentType>true</Inherite
dFromParentAgentType> 
 </ScaleRuler> 
 <CurrentLevel>1594480983804</CurrentLevel> 
 <ConnectionsId>1594480983800</ConnectionsId> 
 <Variables> 
  <Variable Class="PlainVariable"> 
   <Id>1594557271235</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[availableCP]]> 
   </Name> 
   <X>-230</X> 
   <Y>120</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 

   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Properties 
SaveInSnapshot="true" Constant="false" 
AccessType="public" StaticVariable="false"> 
    <Type> 
    
 <![CDATA[int]]> 
    </Type>         
    <InitialValue 
Class="CodeValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[Constants.PROCESS_FOG]]> 
     </Code> 
    </InitialValue> 
   </Properties> 
  </Variable> 
  <Variable Class="PlainVariable"> 
   <Id>1594559294943</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[availableTP]]> 
   </Name> 
   <X>-230</X> 
   <Y>150</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Properties 
SaveInSnapshot="true" Constant="false" 
AccessType="public" StaticVariable="false"> 
    <Type> 
    
 <![CDATA[int]]> 
    </Type>         
    <InitialValue 
Class="CodeValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[Constants.TRANSFER_FOG]]> 
     </Code> 
    </InitialValue> 
   </Properties> 
  </Variable> 
  <Variable Class="PlainVariable"> 
   <Id>1594563582647</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[connectedCapabilities]]> 
   </Name> 
   <X>-230</X> 
   <Y>190</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
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   <Properties 
SaveInSnapshot="true" Constant="false" 
AccessType="public" StaticVariable="false"> 
    <Type> 
    
 <![CDATA[Map<String,CapabilityAdvert>]]> 
    </Type>         
    <InitialValue 
Class="CodeValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[new 
ConcurrentHashMap<String,CapabilityAdvert>();]]> 
     </Code> 
    </InitialValue> 
   </Properties> 
  </Variable> 
  <Variable Class="PlainVariable"> 
   <Id>1613597886594</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[DEFAULT_RETRY_TIMEOUT_SECONDS]]> 
   </Name> 
   <X>830</X> 
   <Y>40</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Properties 
SaveInSnapshot="true" Constant="false" 
AccessType="public" StaticVariable="false"> 
    <Type> 
    
 <![CDATA[double]]> 
    </Type>         
    <InitialValue 
Class="CodeValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[0.01]]> 
     </Code> 
    </InitialValue> 
   </Properties> 
  </Variable> 
  <Variable Class="Parameter"> 
   <Id>1594481096714</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[coordinate]]> 
   </Name> 
   <X>90</X> 
   <Y>40</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Properties 
SaveInSnapshot="true" ModificatorType="STATIC"> 
    <Type> 
    
 <![CDATA[Coordinate]]> 
    </Type> 
    <UnitType> 

    
 <![CDATA[NONE]]> 
    </UnitType> 
   
 <SdArray>false</SdArray> 
    <ParameterEditor> 
    
 <Id>1594481096712</Id> 
    
 <EditorContolType>TEXT_BOX</EditorContolType
> 
    
 <MinSliderValue> 
     
 <![CDATA[0]]> 
    
 </MinSliderValue> 
    
 <MaxSliderValue> 
     
 <![CDATA[100]]> 
    
 </MaxSliderValue> 
    
 <DelimeterType>NO_DELIMETER</DelimeterType> 
    </ParameterEditor> 
   </Properties>                  
  </Variable> 
  <Variable Class="Parameter"> 
   <Id>1594550707575</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[communicationRadius]]> 
   </Name> 
   <X>220</X> 
   <Y>40</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Properties 
SaveInSnapshot="true" ModificatorType="STATIC"> 
    <Type> 
    
 <![CDATA[int]]> 
    </Type> 
    <UnitType> 
    
 <![CDATA[NONE]]> 
    </UnitType> 
   
 <SdArray>false</SdArray> 
    <DefaultValue 
Class="CodeValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[150]]> 
     </Code> 
    </DefaultValue> 
    <ParameterEditor> 
    
 <Id>1594550707573</Id> 
    
 <EditorContolType>TEXT_BOX</EditorContolType
> 
    
 <MinSliderValue> 
     
 <![CDATA[0]]> 
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 </MinSliderValue> 
    
 <MaxSliderValue> 
     
 <![CDATA[100]]> 
    
 </MaxSliderValue> 
    
 <DelimeterType>NO_DELIMETER</DelimeterType> 
    </ParameterEditor> 
   </Properties>                  
  </Variable> 
  <Variable Class="Parameter"> 
   <Id>1613596681457</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[queueSizePackagesCount]]> 
   </Name> 
   <X>460</X> 
   <Y>40</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Properties 
SaveInSnapshot="true" ModificatorType="STATIC"> 
    <Type> 
    
 <![CDATA[int]]> 
    </Type> 
    <UnitType> 
    
 <![CDATA[NONE]]> 
    </UnitType> 
   
 <SdArray>false</SdArray> 
    <ParameterEditor> 
    
 <Id>1613596681455</Id> 
    
 <EditorContolType>TEXT_BOX</EditorContolType
> 
    
 <MinSliderValue> 
     
 <![CDATA[0]]> 
    
 </MinSliderValue> 
    
 <MaxSliderValue> 
     
 <![CDATA[100]]> 
    
 </MaxSliderValue> 
    
 <DelimeterType>NO_DELIMETER</DelimeterType> 
    </ParameterEditor> 
   </Properties>                  
  </Variable> 
  <Variable Class="Parameter"> 
   <Id>1613597398617</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[secondsToRecieveOneRequest]]> 
   </Name> 
   <X>460</X> 
   <Y>70</Y> 
   <Label> 

    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Properties 
SaveInSnapshot="true" ModificatorType="STATIC"> 
    <Type> 
    
 <![CDATA[double]]> 
    </Type> 
    <UnitType> 
    
 <![CDATA[NONE]]> 
    </UnitType> 
   
 <SdArray>false</SdArray> 
    <ParameterEditor> 
    
 <Id>1613597398615</Id> 
    
 <EditorContolType>TEXT_BOX</EditorContolType
> 
    
 <MinSliderValue> 
     
 <![CDATA[0]]> 
    
 </MinSliderValue> 
    
 <MaxSliderValue> 
     
 <![CDATA[100]]> 
    
 </MaxSliderValue> 
    
 <DelimeterType>NO_DELIMETER</DelimeterType> 
    </ParameterEditor> 
   </Properties>                  
  </Variable> 
  <Variable Class="Parameter"> 
   <Id>1613597540795</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[dataProcessedPerSecond]]> 
   </Name> 
   <X>460</X> 
   <Y>100</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Properties 
SaveInSnapshot="true" ModificatorType="STATIC"> 
    <Type> 
    
 <![CDATA[double]]> 
    </Type> 
    <UnitType> 
    
 <![CDATA[NONE]]> 
    </UnitType> 
   
 <SdArray>false</SdArray> 
    <ParameterEditor> 
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 <Id>1613597540793</Id> 
    
 <EditorContolType>TEXT_BOX</EditorContolType
> 
    
 <MinSliderValue> 
     
 <![CDATA[0]]> 
    
 </MinSliderValue> 
    
 <MaxSliderValue> 
     
 <![CDATA[100]]> 
    
 </MaxSliderValue> 
    
 <DelimeterType>NO_DELIMETER</DelimeterType> 
    </ParameterEditor> 
   </Properties>                  
  </Variable> 
  <Variable Class="Parameter"> 
   <Id>1613598002914</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[kTransferingData]]> 
   </Name> 
   <X>830</X> 
   <Y>70</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Properties 
SaveInSnapshot="true" ModificatorType="STATIC"> 
    <Type> 
    
 <![CDATA[double]]> 
    </Type> 
    <UnitType> 
    
 <![CDATA[NONE]]> 
    </UnitType> 
   
 <SdArray>false</SdArray> 
    <ParameterEditor> 
    
 <Id>1613598002912</Id> 
    
 <EditorContolType>TEXT_BOX</EditorContolType
> 
    
 <MinSliderValue> 
     
 <![CDATA[0]]> 
    
 </MinSliderValue> 
    
 <MaxSliderValue> 
     
 <![CDATA[100]]> 
    
 </MaxSliderValue> 
    
 <DelimeterType>NO_DELIMETER</DelimeterType> 
    </ParameterEditor> 
   </Properties>                  
  </Variable> 

  <Variable 
Class="CollectionVariable"> 
   <Id>1613596207999</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[requestsQueue]]> 
   </Name> 
   <X>650</X> 
   <Y>20</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Properties 
SaveInSnapshot="true" AccessType="public" 
StaticVariable="false"> 
    <CollectionClass> 
    
 <![CDATA[LinkedList]]> 
    </CollectionClass> 
    <ElementClass> 
    
 <![CDATA[ProcessingRequest]]> 
    </ElementClass> 
    <ValueElementClass> 
    
 <![CDATA[String]]> 
   
 </ValueElementClass> 
   </Properties> 
 
  </Variable> 
  <Variable 
Class="CollectionVariable"> 
   <Id>1613597208942</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[missedPackages]]> 
   </Name> 
   <X>650</X> 
   <Y>40</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Properties 
SaveInSnapshot="true" AccessType="public" 
StaticVariable="false"> 
    <CollectionClass> 
    
 <![CDATA[LinkedList]]> 
    </CollectionClass> 
    <ElementClass> 
    
 <![CDATA[ProcessingRequest]]> 
    </ElementClass> 
    <ValueElementClass> 
    
 <![CDATA[String]]> 
   
 </ValueElementClass> 
   </Properties> 
 
  </Variable> 
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  <Variable 
Class="CollectionVariable"> 
   <Id>1613599627431</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[processedPackages]]> 
   </Name> 
   <X>650</X> 
   <Y>60</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Properties 
SaveInSnapshot="true" AccessType="public" 
StaticVariable="false"> 
    <CollectionClass> 
    
 <![CDATA[LinkedList]]> 
    </CollectionClass> 
    <ElementClass> 
    
 <![CDATA[ProcessingRequest]]> 
    </ElementClass> 
    <ValueElementClass> 
    
 <![CDATA[String]]> 
   
 </ValueElementClass> 
   </Properties> 
 
  </Variable> 
 </Variables> 
 <StatechartElements> 
  <StatechartElement Class="State" 
ParentState="ROOT_NODE"> 
   <Id>1594557138324</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[AVAILABLE]]> 
   </Name> 
   <X>190</X> 
   <Y>180</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>10</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Properties Width="100" 
Height="30"> 
    <FillColor>-
16711936</FillColor> 
   </Properties> 
  </StatechartElement> 
  <StatechartElement Class="State" 
ParentState="ROOT_NODE"> 
   <Id>1594557168954</Id> 
   <Name> 
    <![CDATA[BUSY]]> 
   </Name> 
   <X>180</X> 
   <Y>260</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>10</Y> 

   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Properties Width="130" 
Height="50"> 
    <FillColor>-
65536</FillColor> 
   </Properties> 
  </StatechartElement> 
  <StatechartElement Class="State" 
ParentState="ROOT_NODE"> 
   <Id>1594561324592</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[ADPROCESS]]> 
   </Name> 
   <X>340</X> 
   <Y>180</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>10</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Properties Width="100" 
Height="30"> 
    <FillColor/> 
   </Properties> 
  </StatechartElement> 
  <StatechartElement Class="State" 
ParentState="ROOT_NODE"> 
   <Id>1600032406125</Id> 
   <Name> 
    <![CDATA[ACTIVE]]> 
   </Name> 
   <X>520</X> 
   <Y>180</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>10</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Properties Width="100" 
Height="30"> 
    <FillColor/> 
   </Properties> 
  </StatechartElement> 
  <StatechartElement Class="State" 
ParentState="ROOT_NODE"> 
   <Id>1600032460433</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[OCCUPIED]]> 
   </Name> 
   <X>520</X> 
   <Y>330</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>10</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
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   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Properties Width="100" 
Height="50"> 
    <FillColor/> 
   </Properties> 
  </StatechartElement> 
  <StatechartElement 
Class="EntryPoint" ParentState="ROOT_NODE"> 
   <Id>1594557133735</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[statechartAV]]> 
   </Name> 
   <X>240</X> 
   <Y>140</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Points> 
    <Point> 
     <X>0</X> 
     <Y>0</Y> 
    </Point> 
    <Point> 
     <X>0</X> 
     <Y>40</Y> 
    </Point> 
   </Points> 
   <Properties 
Target="1594557138324"> 
   </Properties>  
  </StatechartElement> 
  <StatechartElement 
Class="Transition" ParentState="ROOT_NODE"> 
   <Id>1594557195248</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[transition]]> 
   </Name> 
   <X>210</X> 
   <Y>210</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
  
 <ShowLabel>false</ShowLabel> 
   <Points> 
    <Point> 
     <X>0</X> 
     <Y>0</Y> 
    </Point> 
    <Point> 
     <X>0</X> 
     <Y>50</Y> 
    </Point> 
   </Points> 
  
 <IconOffset>20.0</IconOffset> 
   <Properties 
Source="1594557138324" Target="1594557168954" 
Trigger="condition"> 
    <Timeout 
Class="CodeUnitValue"> 

     <Code> 
     
 <![CDATA[1]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="TimeUnits"> 
     
 <![CDATA[SECOND]]> 
     </Unit> 
    </Timeout> 
    <Condition> 
    
 <![CDATA[this.availableCP<=0]]> 
    </Condition> 
    <Rate 
Class="CodeUnitValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[1]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="RateUnits"> 
     
 <![CDATA[PER_SECOND]]> 
     </Unit> 
    </Rate> 
    <MessageType> 
    
 <![CDATA[Object]]> 
    </MessageType> 
   
 <DefaultTransition>true</DefaultTransition> 
    <FilterType> 
    
 <![CDATA[satisfies]]> 
    </FilterType> 
    <EqualsExpression> 
    
 <![CDATA["text"]]> 
    </EqualsExpression> 
   
 <SatisfiesExpression> 
    
 <![CDATA[true]]> 
   
 </SatisfiesExpression> 
   </Properties>  
  </StatechartElement> 
  <StatechartElement 
Class="Transition" ParentState="ROOT_NODE"> 
   <Id>1594557783982</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[transition1]]> 
   </Name> 
   <X>260</X> 
   <Y>260</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
  
 <ShowLabel>false</ShowLabel> 
   <Points> 
    <Point> 
     <X>0</X> 
     <Y>0</Y> 
    </Point> 
    <Point> 
     <X>0</X> 
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     <Y>-50</Y> 
    </Point> 
   </Points> 
  
 <IconOffset>20.0</IconOffset> 
   <Properties 
Source="1594557168954" Target="1594557138324" 
Trigger="condition"> 
    <Timeout 
Class="CodeUnitValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[1]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="TimeUnits"> 
     
 <![CDATA[SECOND]]> 
     </Unit> 
    </Timeout> 
    <Condition> 
    
 <![CDATA[this.availableCP>0]]> 
    </Condition> 
    <Rate 
Class="CodeUnitValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[1]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="RateUnits"> 
     
 <![CDATA[PER_SECOND]]> 
     </Unit> 
    </Rate> 
    <MessageType> 
    
 <![CDATA[Object]]> 
    </MessageType> 
   
 <DefaultTransition>true</DefaultTransition> 
    <FilterType> 
    
 <![CDATA[unconditionally]]> 
    </FilterType> 
    <EqualsExpression> 
    
 <![CDATA["text"]]> 
    </EqualsExpression> 
   
 <SatisfiesExpression> 
    
 <![CDATA[true]]> 
   
 </SatisfiesExpression> 
   </Properties>  
  </StatechartElement> 
  <StatechartElement 
Class="Transition" ParentState="ROOT_NODE"> 
   <Id>1594561330933</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[transition2]]> 
   </Name> 
   <X>290</X> 
   <Y>200</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 

  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
  
 <ShowLabel>false</ShowLabel> 
   <Points> 
    <Point> 
     <X>0</X> 
     <Y>0</Y> 
    </Point> 
    <Point> 
     <X>50</X> 
     <Y>0</Y> 
    </Point> 
   </Points> 
  
 <IconOffset>20.0</IconOffset> 
   <Properties 
Source="1594557138324" Target="1594561324592" 
Trigger="message"> 
    <Action> 
    
 <![CDATA[processAdvertised(msg);]]> 
    </Action> 
    <Timeout 
Class="CodeUnitValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[1]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="TimeUnits"> 
     
 <![CDATA[SECOND]]> 
     </Unit> 
    </Timeout> 
    <Condition> 
    
 <![CDATA[true]]> 
    </Condition> 
    <Rate 
Class="CodeUnitValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[1]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="RateUnits"> 
     
 <![CDATA[PER_SECOND]]> 
     </Unit> 
    </Rate> 
    <MessageType> 
    
 <![CDATA[Advertisment]]> 
    </MessageType> 
   
 <DefaultTransition>true</DefaultTransition> 
    <FilterType> 
    
 <![CDATA[unconditionally]]> 
    </FilterType> 
    <EqualsExpression> 
    
 <![CDATA["text"]]> 
    </EqualsExpression> 
   
 <SatisfiesExpression> 
    
 <![CDATA[true]]> 
   
 </SatisfiesExpression> 
   </Properties>  
  </StatechartElement> 
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  <StatechartElement 
Class="Transition" ParentState="ROOT_NODE"> 
   <Id>1594561447469</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[transition3]]> 
   </Name> 
   <X>340</X> 
   <Y>190</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
  
 <ShowLabel>false</ShowLabel> 
   <Points> 
    <Point> 
     <X>0</X> 
     <Y>0</Y> 
    </Point> 
    <Point> 
     <X>-50</X> 
     <Y>0</Y> 
    </Point> 
   </Points> 
  
 <IconOffset>20.0</IconOffset> 
   <Properties 
Source="1594561324592" Target="1594557138324" 
Trigger="condition"> 
    <Timeout 
Class="CodeUnitValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[1]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="TimeUnits"> 
     
 <![CDATA[SECOND]]> 
     </Unit> 
    </Timeout> 
    <Condition> 
    
 <![CDATA[true]]> 
    </Condition> 
    <Rate 
Class="CodeUnitValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[1]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="RateUnits"> 
     
 <![CDATA[PER_SECOND]]> 
     </Unit> 
    </Rate> 
    <MessageType> 
    
 <![CDATA[Object]]> 
    </MessageType> 
   
 <DefaultTransition>true</DefaultTransition> 
    <FilterType> 
    
 <![CDATA[unconditionally]]> 
    </FilterType> 
    <EqualsExpression> 

    
 <![CDATA["text"]]> 
    </EqualsExpression> 
   
 <SatisfiesExpression> 
    
 <![CDATA[true]]> 
   
 </SatisfiesExpression> 
   </Properties>  
  </StatechartElement> 
  <StatechartElement 
Class="EntryPoint" ParentState="ROOT_NODE"> 
   <Id>1600032392168</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[statechartRecieveRequest]]> 
   </Name> 
   <X>570</X> 
   <Y>140</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Points> 
    <Point> 
     <X>0</X> 
     <Y>0</Y> 
    </Point> 
    <Point> 
     <X>0</X> 
     <Y>40</Y> 
    </Point> 
   </Points> 
   <Properties 
Target="1600032406125"> 
   </Properties>  
  </StatechartElement> 
  <StatechartElement 
Class="Transition" ParentState="ROOT_NODE"> 
   <Id>1600032520959</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[transition4]]> 
   </Name> 
   <X>540</X> 
   <Y>210</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
  
 <ShowLabel>false</ShowLabel> 
   <Points> 
    <Point> 
     <X>0</X> 
     <Y>0</Y> 
    </Point> 
    <Point> 
     <X>0</X> 
     <Y>120</Y> 
    </Point> 
   </Points> 
  
 <IconOffset>50.0</IconOffset> 
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   <Properties 
Source="1600032406125" Target="1600032460433" 
Trigger="message"> 
    <Action> 
    
 <![CDATA[recievePackage(msg);]]> 
    </Action> 
    <Timeout 
Class="CodeUnitValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[1]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="TimeUnits"> 
     
 <![CDATA[SECOND]]> 
     </Unit> 
    </Timeout> 
    <Condition> 
    
 <![CDATA[true]]> 
    </Condition> 
    <Rate 
Class="CodeUnitValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[1]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="RateUnits"> 
     
 <![CDATA[PER_SECOND]]> 
     </Unit> 
    </Rate> 
    <MessageType> 
    
 <![CDATA[ProcessingRequest]]> 
    </MessageType> 
   
 <DefaultTransition>true</DefaultTransition> 
    <FilterType> 
    
 <![CDATA[unconditionally]]> 
    </FilterType> 
    <EqualsExpression> 
    
 <![CDATA["text"]]> 
    </EqualsExpression> 
   
 <SatisfiesExpression> 
    
 <![CDATA[true]]> 
   
 </SatisfiesExpression> 
   </Properties>  
  </StatechartElement> 
  <StatechartElement 
Class="Transition" ParentState="ROOT_NODE"> 
   <Id>1600033069457</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[transition5]]> 
   </Name> 
   <X>590</X> 
   <Y>330</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 

  
 <ShowLabel>false</ShowLabel> 
   <Points> 
    <Point> 
     <X>0</X> 
     <Y>0</Y> 
    </Point> 
    <Point> 
     <X>0</X> 
     <Y>-120</Y> 
    </Point> 
   </Points> 
  
 <IconOffset>50.0</IconOffset> 
   <Properties 
Source="1600032460433" Target="1600032406125" 
Trigger="timeout"> 
    <Timeout 
Class="CodeUnitValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[secondsToRecieveOneRequest]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="TimeUnits"> 
     
 <![CDATA[SECOND]]> 
     </Unit> 
    </Timeout> 
    <Condition> 
    
 <![CDATA[true]]> 
    </Condition> 
    <Rate 
Class="CodeUnitValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[1]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="RateUnits"> 
     
 <![CDATA[PER_SECOND]]> 
     </Unit> 
    </Rate> 
    <MessageType> 
    
 <![CDATA[Object]]> 
    </MessageType> 
   
 <DefaultTransition>true</DefaultTransition> 
    <FilterType> 
    
 <![CDATA[unconditionally]]> 
    </FilterType> 
    <EqualsExpression> 
    
 <![CDATA["text"]]> 
    </EqualsExpression> 
   
 <SatisfiesExpression> 
    
 <![CDATA[true]]> 
   
 </SatisfiesExpression> 
   </Properties>  
  </StatechartElement> 
 </StatechartElements> 
 <Events> 
  <Event> 
   <Id>1594556669150</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[advertiseCapabilities]]> 
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   </Name> 
   <X>-230</X> 
   <Y>80</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Properties 
TriggerType="timeout" Mode="cyclic"> 
    <Timeout 
Class="CodeUnitValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[1]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="TimeUnits"> 
     
 <![CDATA[SECOND]]> 
     </Unit> 
    </Timeout> 
    <Rate 
Class="CodeUnitValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[1]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="RateUnits"> 
     
 <![CDATA[PER_SECOND]]> 
     </Unit> 
    </Rate> 
   
 <OccurrenceAtTime>true</OccurrenceAtTime> 
   
 <OccurrenceDate>1594627200000</OccurrenceDat
e> 
    <OccurrenceTime 
Class="CodeUnitValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[1]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="TimeUnits"> 
     
 <![CDATA[SECOND]]> 
     </Unit> 
    </OccurrenceTime> 
    <RecurrenceCode 
Class="CodeUnitValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[1]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="TimeUnits"> 
     
 <![CDATA[SECOND]]> 
     </Unit> 
    </RecurrenceCode> 
    <Condition> 
    
 <![CDATA[false]]> 
    </Condition> 
   </Properties> 
   <Action> 

   
 <![CDATA[if(statechartAV.getState()==BUSY){ 
 return; 
} 
CapabilityAdvert own = new 
CapabilityAdvert(getNodeId(),availableCP,availableTP
,0); 
List<CapabilityAdvert> available = 
Lists.newArrayList(own); 
available.addAll(connectedCapabilities.values()); 
Advertisment msg = new 
Advertisment(getNodeId(),available); 
possibleConnections.deliverToAllConnected(msg);]]> 
   </Action> 
  </Event> 
  <Event> 
   <Id>1594564378475</Id> 
   <Name> 
    <![CDATA[cleanup]]> 
   </Name> 
   <X>-230</X> 
   <Y>40</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Properties 
TriggerType="timeout" Mode="cyclic"> 
    <Timeout 
Class="CodeUnitValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[1]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="TimeUnits"> 
     
 <![CDATA[SECOND]]> 
     </Unit> 
    </Timeout> 
    <Rate 
Class="CodeUnitValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[2]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="RateUnits"> 
     
 <![CDATA[PER_SECOND]]> 
     </Unit> 
    </Rate> 
   
 <OccurrenceAtTime>true</OccurrenceAtTime> 
   
 <OccurrenceDate>1594627200000</OccurrenceDat
e> 
    <OccurrenceTime 
Class="CodeUnitValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[0]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="TimeUnits"> 
     
 <![CDATA[SECOND]]> 
     </Unit> 
    </OccurrenceTime> 



145 

 

    <RecurrenceCode 
Class="CodeUnitValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[500]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="TimeUnits"> 
     
 <![CDATA[MILLISECOND]]> 
     </Unit> 
    </RecurrenceCode> 
    <Condition> 
    
 <![CDATA[false]]> 
    </Condition> 
   </Properties> 
   <Action> 
   
 <![CDATA[clearOld();]]> 
   </Action> 
  </Event> 
  <Event> 
   <Id>1613596320593</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[processRequest]]> 
   </Name> 
   <X>650</X> 
   <Y>90</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Properties 
TriggerType="timeout" Mode="cyclic"> 
    <Timeout 
Class="CodeUnitValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[1]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="TimeUnits"> 
     
 <![CDATA[SECOND]]> 
     </Unit> 
    </Timeout> 
    <Rate 
Class="CodeUnitValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[1]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="RateUnits"> 
     
 <![CDATA[PER_SECOND]]> 
     </Unit> 
    </Rate> 
   
 <OccurrenceAtTime>true</OccurrenceAtTime> 
   
 <OccurrenceDate>1613635200000</OccurrenceDat
e> 
    <OccurrenceTime 
Class="CodeUnitValue"> 
     <Code> 

     
 <![CDATA[0]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="TimeUnits"> 
     
 <![CDATA[SECOND]]> 
     </Unit> 
    </OccurrenceTime> 
    <RecurrenceCode 
Class="CodeUnitValue"> 
     <Code> 
     
 <![CDATA[secondsToProcessRequest( 
    
!requestsQueue.isEmpty()?requestsQueue.getLast():nul
l 
)]]> 
     </Code> 
     <Unit 
Class="TimeUnits"> 
     
 <![CDATA[SECOND]]> 
     </Unit> 
    </RecurrenceCode> 
    <Condition> 
    
 <![CDATA[false]]> 
    </Condition> 
   </Properties> 
   <Action> 
   
 <![CDATA[ProcessingRequest request = null; 
 
if(!requestsQueue.isEmpty()) 
    request=requestsQueue.removeLast(); 
 
if(request!=null) 
 processAndForward(request);]]> 
   </Action> 
  </Event> 
 </Events> 
 <Functions> 
  <Function AccessType="public" 
StaticFunction="false"> 
  
 <ReturnModificator>VOID</ReturnModificator> 
   <ReturnType> 
    <![CDATA[double]]> 
   </ReturnType> 
   <Id>1594548709224</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[addPossibleConnection]]> 
   </Name> 
   <X>180</X> 
   <Y>-100</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Parameter> 
    <Name> 
    
 <![CDATA[other]]> 
    </Name> 
    <Type> 
    
 <![CDATA[EdgeNode]]> 
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    </Type> 
   </Parameter> 
   <Body> 
   
 <![CDATA[if(other!=this) 
possibleConnections.connectTo((Agent)other);]]> 
   </Body> 
  </Function> 
  <Function AccessType="public" 
StaticFunction="false"> 
  
 <ReturnModificator>VOID</ReturnModificator> 
   <ReturnType> 
    <![CDATA[double]]> 
   </ReturnType> 
   <Id>1594549178596</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[addPossibleConnections]]> 
   </Name> 
   <X>370</X> 
   <Y>-100</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Parameter> 
    <Name> 
    
 <![CDATA[others]]> 
    </Name> 
    <Type> 
    
 <![CDATA[List<EdgeNode>]]> 
    </Type> 
   </Parameter> 
   <Body> 
   
 <![CDATA[others.forEach(other-
>this.addPossibleConnection(other));]]> 
   </Body> 
  </Function> 
  <Function AccessType="public" 
StaticFunction="false"> 
  
 <ReturnModificator>RETURNS_VALUE</ReturnModi
ficator> 
   <ReturnType> 
   
 <![CDATA[Coordinate]]> 
   </ReturnType> 
   <Id>1594549341337</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[getCoordinate]]> 
   </Name> 
   <X>570</X> 
   <Y>-100</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Body> 

    <![CDATA[return 
this.coordinate;]]> 
   </Body> 
  </Function> 
  <Function AccessType="public" 
StaticFunction="false"> 
  
 <ReturnModificator>RETURNS_VALUE</ReturnModi
ficator> 
   <ReturnType> 
    <![CDATA[int]]> 
   </ReturnType> 
   <Id>1594550765973</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[getCommunicationRadius]]> 
   </Name> 
   <X>370</X> 
   <Y>-50</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Body> 
    <![CDATA[return 
this.communicationRadius;]]> 
   </Body> 
  </Function> 
  <Function AccessType="default" 
StaticFunction="false"> 
  
 <ReturnModificator>VOID</ReturnModificator> 
   <ReturnType> 
    <![CDATA[double]]> 
   </ReturnType> 
   <Id>1594562443136</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[processAdvertised]]> 
   </Name> 
   <X>180</X> 
   <Y>-140</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Parameter> 
    <Name> 
    
 <![CDATA[ad]]> 
    </Name> 
    <Type> 
    
 <![CDATA[Advertisment]]> 
    </Type> 
   </Parameter> 
   <Body> 
   
 <![CDATA[CapabilityAdvert cap = 
ad.getRemoteConvolutionExcluding(getNodeId()); 
this.connectedCapabilities.put(ad.senderId,cap); 
System.out.println(getNodeId()+" processed 
capability advert "+cap.toString());]]> 
   </Body> 
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  </Function> 
  <Function AccessType="public" 
StaticFunction="false"> 
  
 <ReturnModificator>RETURNS_VALUE</ReturnModi
ficator> 
   <ReturnType> 
    <![CDATA[String]]> 
   </ReturnType> 
   <Id>1594563728759</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[getNodeId]]> 
   </Name> 
   <X>360</X> 
   <Y>-140</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Body> 
    <![CDATA[return 
"fn_"+this.getId();]]> 
   </Body> 
  </Function> 
  <Function AccessType="default" 
StaticFunction="false"> 
  
 <ReturnModificator>VOID</ReturnModificator> 
   <ReturnType> 
    <![CDATA[double]]> 
   </ReturnType> 
   <Id>1594564095939</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[clearOld]]> 
   </Name> 
   <X>180</X> 
   <Y>-170</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Body> 
    <![CDATA[for(String 
key: connectedCapabilities.keySet()){ 
 if(System.currentTimeMillis()-
connectedCapabilities.get(key).timestamp>Constants.T
IMEOUT_MILLIS){ 
  connectedCapabilities.remove(key); 
  System.out.println("removed 
entry"+key); 
 } 
}]]> 
   </Body> 
  </Function> 
  <Function AccessType="default" 
StaticFunction="false"> 
  
 <ReturnModificator>RETURNS_VALUE</ReturnModi
ficator> 
   <ReturnType> 
   
 <![CDATA[Advertisment]]> 

   </ReturnType> 
   <Id>1600618076347</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[getAdvert]]> 
   </Name> 
   <X>350</X> 
   <Y>-170</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Body> 
   
 <![CDATA[CapabilityAdvert own = new 
CapabilityAdvert(getNodeId(),availableCP,availableTP
,0); 
List<CapabilityAdvert> available = 
Lists.newArrayList(own); 
available.addAll(connectedCapabilities.values()); 
Advertisment msg = new 
Advertisment(getNodeId(),available); 
return msg;]]> 
   </Body> 
  </Function> 
  <Function AccessType="default" 
StaticFunction="false"> 
  
 <ReturnModificator>VOID</ReturnModificator> 
   <ReturnType> 
    <![CDATA[double]]> 
   </ReturnType> 
   <Id>1600626608820</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[processAndForward]]> 
   </Name> 
   <X>510</X> 
   <Y>-140</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Parameter> 
    <Name> 
    
 <![CDATA[request]]> 
    </Name> 
    <Type> 
    
 <![CDATA[ProcessingRequest]]> 
    </Type> 
   </Parameter> 
   <Body> 
   
 <![CDATA[System.out.println(getNodeId()+" 
received request from "+request.getOrigin()); 
 
get_Main()._packagesInQueueOnFogNodes--; 
get_Main()._dataInQueueOnFogNodes-
=request.dataToProcess; 
get_Main()._packagesProcessedByFogNode++; 
get_Main()._dataProcessedByFogNode+=request.dataToPr
ocess; 
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request.dataToTransfer = 
(int)(request.dataToTransfer/kTransferingData); 
request.dataToProcess = 0; 
 
 
 
processedPackages.addFirst(request); 
send(request,peekTransferConnection());//todo 
 
 
 
 
 
]]> 
   </Body> 
  </Function> 
  <Function AccessType="default" 
StaticFunction="false"> 
  
 <ReturnModificator>RETURNS_VALUE</ReturnModi
ficator> 
   <ReturnType> 
    <![CDATA[Agent]]> 
   </ReturnType> 
   <Id>1600630013302</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[peekProcessingConnection]]> 
   </Name> 
   <X>500</X> 
   <Y>-210</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Body> 
    <![CDATA[Agent 
connection = null; 
int maxVal =0; 
List<Agent> 
cns=this.possibleConnections.getConnections(); 
String[] 
cnids=possibleConnections.getConnections().stream().
map(t-
>(EdgeNode)t).map(EdgeNode::getNodeId).toArray(Strin
g[]::new); 
for( Agent a: cns){ 
 if(a instanceof FogNode){ 
  int val= 
((FogNode)a).getAdvert().getRemoteConvolutionExcludi
ng(cnids).computePower; 
  if(val>=maxVal){ 
   maxVal=val; 
   connection = a; 
  } 
 } 
} 
if(connection!=null) 
 return connection; 
for( Agent a: cns) 
 if(a instanceof Gateway) 
  return a; 
for( Agent a: cns) 
 if(a instanceof Cloud) 
  return a; 
return null;//todo here may be regular sensor 
retutrned as well]]> 
   </Body> 

  </Function> 
  <Function AccessType="default" 
StaticFunction="false"> 
  
 <ReturnModificator>RETURNS_VALUE</ReturnModi
ficator> 
   <ReturnType> 
    <![CDATA[Agent]]> 
   </ReturnType> 
   <Id>1600630046566</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[peekTransferConnection]]> 
   </Name> 
   <X>500</X> 
   <Y>-240</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Body> 
   
 <![CDATA[List<Agent> 
cns=this.possibleConnections.getConnections(); 
 
for( Agent a: cns) 
 if(a instanceof Cloud) 
  return a; 
for( Agent a: cns) 
 if(a instanceof Gateway) 
  return a; 
for( Agent a: cns) 
 if(a instanceof FogNode) 
  return a; 
 
return null;//todo here may be regular sensor 
retutrned as well]]> 
   </Body> 
  </Function> 
  <Function AccessType="default" 
StaticFunction="false"> 
  
 <ReturnModificator>RETURNS_VALUE</ReturnModi
ficator> 
   <ReturnType> 
    <![CDATA[double]]> 
   </ReturnType> 
   <Id>1613597754082</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[secondsToProcessRequest]]> 
   </Name> 
   <X>650</X> 
   <Y>120</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Parameter> 
    <Name> 
    
 <![CDATA[request]]> 
    </Name> 
    <Type> 
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 <![CDATA[ProcessingRequest]]> 
    </Type> 
   </Parameter> 
   <Body> 
   
 <![CDATA[if(request!=null) 
 return 
request.dataToProcess*1.0/dataProcessedPerSecond; 
else 
 return DEFAULT_RETRY_TIMEOUT_SECONDS;]]> 
   </Body> 
  </Function> 
  <Function AccessType="default" 
StaticFunction="false"> 
  
 <ReturnModificator>VOID</ReturnModificator> 
   <ReturnType> 
    <![CDATA[double]]> 
   </ReturnType> 
   <Id>1613600900704</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[recievePackage]]> 
   </Name> 
   <X>650</X> 
   <Y>160</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <Parameter> 
    <Name> 
    
 <![CDATA[request]]> 
    </Name> 
    <Type> 
    
 <![CDATA[ProcessingRequest]]> 
    </Type> 
   </Parameter> 
   <Body> 
   
 <![CDATA[if(requestsQueue.size()<queueSizePa
ckagesCount){ 
    requestsQueue.addFirst(request); 
    get_Main()._packagesInQueueOnFogNodes++; 
    
get_Main()._dataInQueueOnFogNodes+=request.dataToPro
cess; 
}else{ 
    // Houston, we have a problem 
    missedPackages.addFirst(request); 
    get_Main()._packagesLostByFogNode++; 
    
get_Main()._dataLostByFogNode+=request.dataToProcess
; 
}]]> 
   </Body> 
  </Function> 
 </Functions> 
 <AgentLinks> 
  <AgentLink> 
   <Id>1594480983800</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[connections]]> 
   </Name> 
   <X>50</X> 

   <Y>-50</Y> 
   <Label> 
    <X>15</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
  
 <HandleReceiveInConnections>false</HandleRec
eiveInConnections> 
  
 <AgentLinkType>COLLECTION_OF_LINKS</AgentLin
kType> 
  
 <AgentLinkBidirectional>true</AgentLinkBidir
ectional> 
   <MessageType> 
    <![CDATA[Object]]> 
   </MessageType> 
   <StatechartReference> 
    <PackageName> 
    
 <![CDATA[graphfog]]> 
    </PackageName> 
    <ClassName> 
    
 <![CDATA[FogNode]]> 
    </ClassName> 
    <ItemName> 
    
 <![CDATA[statechartAV]]> 
    </ItemName> 
   </StatechartReference> 
   <StatechartReference> 
    <PackageName> 
    
 <![CDATA[graphfog]]> 
    </PackageName> 
    <ClassName> 
    
 <![CDATA[FogNode]]> 
    </ClassName> 
    <ItemName> 
    
 <![CDATA[statechartRecieveRequest]]> 
    </ItemName> 
   </StatechartReference> 
  
 <LineStyle>SOLID</LineStyle> 
   <LineWidth>1</LineWidth> 
   <LineColor>-
16777216</LineColor> 
  
 <LineZOrder>UNDER_AGENTS</LineZOrder> 
   <LineArrow>NONE</LineArrow> 
  
 <LineArrowPosition>END</LineArrowPosition> 
  </AgentLink> 
  <AgentLink> 
   <Id>1594546802368</Id> 
   <Name> 
   
 <![CDATA[possibleConnections]]> 
   </Name> 
   <X>180</X> 
   <Y>-50</Y> 
   <Label> 
    <X>15</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
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 <PublicFlag>false</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
  
 <HandleReceiveInConnections>false</HandleRec
eiveInConnections> 
  
 <AgentLinkType>COLLECTION_OF_LINKS</AgentLin
kType> 
  
 <AgentLinkBidirectional>false</AgentLinkBidi
rectional> 
   <MessageType> 
    <![CDATA[Object]]> 
   </MessageType> 
   <StatechartReference> 
    <PackageName> 
    
 <![CDATA[graphfog]]> 
    </PackageName> 
    <ClassName> 
    
 <![CDATA[FogNode]]> 
    </ClassName> 
    <ItemName> 
    
 <![CDATA[statechartAV]]> 
    </ItemName> 
   </StatechartReference> 
   <StatechartReference> 
    <PackageName> 
    
 <![CDATA[graphfog]]> 
    </PackageName> 
    <ClassName> 
    
 <![CDATA[FogNode]]> 
    </ClassName> 
    <ItemName> 
    
 <![CDATA[statechartRecieveRequest]]> 
    </ItemName> 
   </StatechartReference> 
   <DrawLine>true</DrawLine> 
  
 <LineStyle>DOTTED</LineStyle> 
   <LineWidth>1</LineWidth> 
   <LineColor>-
4144960</LineColor> 
  
 <LineZOrder>UNDER_AGENTS</LineZOrder> 
   <LineArrow>NONE</LineArrow> 
  
 <LineArrowPosition>END</LineArrowPosition> 
  </AgentLink> 
 </AgentLinks> 
 
 <ContainerLinks> 
  <ContainerLink> 
   <Id>1594481258671</Id> 
   <Name> 
    <![CDATA[main]]> 
   </Name> 
   <X>50</X> 
   <Y>-100</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>false</PublicFlag> 

  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
   <ShowLabel>true</ShowLabel> 
   <ActiveObjectClass> 
    <PackageName> 
    
 <![CDATA[graphfog]]> 
    </PackageName> 
    <ClassName> 
    
 <![CDATA[Main]]> 
    </ClassName> 
   </ActiveObjectClass> 
  </ContainerLink> 
 </ContainerLinks> 
 
 <Presentation> 
  <Level> 
   <Id>1594480983804</Id> 
   <Name> 
    <![CDATA[level]]> 
   </Name> 
   <X>0</X> 
   <Y>0</Y> 
   <Label> 
    <X>10</X> 
    <Y>0</Y> 
   </Label> 
  
 <PublicFlag>true</PublicFlag> 
  
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
  
 <ShowLabel>false</ShowLabel> 
  
 <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode> 
   <Z>0</Z> 
  
 <LevelVisibility>DIM_NON_CURRENT</LevelVisib
ility> 
 
   <Presentation> 
    <Image> 
    
 <Id>1594481008582</Id> 
     <Name> 
     
 <![CDATA[image]]> 
     </Name> 
     <X>-20</X> 
     <Y>-20</Y> 
     <Label> 
     
 <X>0</X> 
     
 <Y>-10</Y> 
     </Label> 
    
 <PublicFlag>true</PublicFlag> 
    
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
    
 <ShowLabel>false</ShowLabel> 
    
 <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D3D</DrawMode> 
    
 <EmbeddedIcon>false</EmbeddedIcon> 
     <Z>0</Z> 
    
 <Width>40</Width> 
    
 <Height>40</Height> 
    
 <Rotation>0.0</Rotation> 
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 <ImageFiles> 
     
 <ImageResourceReference> 
      
 <PackageName> 
      
  <![CDATA[graphfog]]> 
      
 </PackageName> 
      
 <ClassName> 
      
  <![CDATA[IoT_Hardware-board_light-
bg@4x.png]]> 
      
 </ClassName> 
     
 </ImageResourceReference> 
    
 </ImageFiles> 
    
 <OriginalSize>false</OriginalSize> 
    </Image> 
    <Text> 
    
 <Id>1613598297460</Id> 
     <Name> 
     
 <![CDATA[text]]> 
     </Name> 
     <X>20</X> 
     <Y>10</Y> 
     <Label> 
     
 <X>0</X> 
     
 <Y>-10</Y> 
     </Label> 
    
 <PublicFlag>true</PublicFlag> 
    
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
    
 <ShowLabel>false</ShowLabel> 
    
 <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D</DrawMode> 
    
 <EmbeddedIcon>false</EmbeddedIcon> 
     <Z>0</Z> 
    
 <Rotation>0.0</Rotation> 
     <Color>-
16744448</Color> 
     <Text> 
     
 <![CDATA[text]]> 
     </Text> 
     <TextCode> 
     
 <![CDATA[processedPackages.size()]]> 
     </TextCode> 
     <Font> 

     
 <Name>SansSerif</Name> 
     
 <Size>10</Size> 
     
 <Style>0</Style> 
     </Font> 
    
 <Alignment>LEFT</Alignment> 
    </Text> 
    <Text> 
    
 <Id>1613598330578</Id> 
     <Name> 
     
 <![CDATA[text1]]> 
     </Name> 
     <X>20</X> 
     <Y>30</Y> 
     <Label> 
     
 <X>0</X> 
     
 <Y>-10</Y> 
     </Label> 
    
 <PublicFlag>true</PublicFlag> 
    
 <PresentationFlag>true</PresentationFlag> 
    
 <ShowLabel>false</ShowLabel> 
    
 <DrawMode>SHAPE_DRAW_2D</DrawMode> 
    
 <EmbeddedIcon>false</EmbeddedIcon> 
     <Z>0</Z> 
    
 <Rotation>0.0</Rotation> 
     <Color>-
8388608</Color> 
     <Text> 
     
 <![CDATA[text]]> 
     </Text> 
     <TextCode> 
     
 <![CDATA[missedPackages.size()]]> 
     </TextCode> 
     <Font> 
     
 <Name>SansSerif</Name> 
     
 <Size>10</Size> 
     
 <Style>0</Style> 
     </Font> 
    
 <Alignment>LEFT</Alignment> 
    </Text> 
   </Presentation> 
  </Level> 
 </Presentation> 
</ActiveObjectClass> 
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ДОДАТОК Д  

Набори даних використані при розпізнаванні активностей 

1. Положення лежачи на спині 

Time  Gyro 

angle 

x 

Gyro 

angle 

y 

Gyro 

angle 

z 

Acc 

x 

Acc 

y 

Acc 

z 

Bent 

B 

Bent 

A 

Preassure 

0 -55.14 124.27 39.77 -0.12 -0.05 -
0.93 

1623 1698 0 

10 -55.41 124.04 39.73 -0.11 -0.08 -
0.91 

1621 1702 0 

20 -54.85 123.47 38.62 -0.14 -0.16 -
0.93 

1622 1703 0 

30 -55.34 123.74 38.17 -0.09 -0.01 -
0.91 

1613 1711 0 

40 -55.95 125.07 38.41 -0.11 -0.09 -
0.94 

1605 1712 0 

50 -56.44 125.65 38.73 -0.02 -0.04 -
0.91 

1607 1707 0 

60 -56.99 126.38 38.80 -0.09 -0.03 -
0.91 

1599 1701 0 

70 -57.55 125.75 38.67 -0.10 -0.01 -
0.91 

1600 1689 0 

80 -57.53 125.70 38.83 -0.07 -0.07 -
0.93 

1595 1680 0 

90 -57.32 126.22 38.62 -0.10 -0.04 -
0.92 

1590 1680 0 

100 -57.08 126.12 38.32 -0.07 -0.02 -
0.93 

1589 1678 0 

110 -57.11 125.52 37.30 -0.07 -0.04 -
0.91 

1535 1665 0 

120 -56.51 125.53 36.82 -0.14 -0.08 -
0.93 

1534 1666 0 

130 -57.30 126.20 36.77 -0.11 -0.05 -
0.93 

1581 1661 0 

140 -57.86 125.90 36.79 -0.12 -0.01 -
0.91 

1583 1657 0 

150 -58.17 125.82 36.93 -0.10 -0.04 -
0.93 

1583 1657 0 

160 -58.05 125.46 36.93 -0.11 -0.02 -
0.93 

1583 1662 0 

170 -57.99 125.87 36.95 -0.12 -0.02 -
0.94 

1584 1670 0 

180 -57.87 126.39 36.88 -0.13 -0.03 -
0.92 

1582 1675 0 

190 -58.00 126.90 36.65 -0.12 -0.04 -
0.91 

1583 1675 0 

200 -58.69 126.59 36.41 -0.13 0.03 -
0.91 

1582 1674 0 

210 -56.62 126.72 36.25 -0.09 0.02 -
0.94 

1584 1678 0 

220 -56.73 127.99 36.17 -0.08 -0.04 -
0.91 

1586 1666 0 

230 -56.50 128.50 36.15 -0.08 -0.01 -
0.94 

1584 1677 0 

240 -56.47 129.06 36.05 -0.07 -0.00 -
0.92 

1596 1684 0 
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250 -56.46 129.49 35.98 -0.07 -0.02 -
0.94 

1599 1683 0 

260 -56.42 129.56 35.92 -0.07 -0.04 -
0.92 

1600 1681 0 

270 -56.05 129.60 36.12 -0.06 -0.03 -
0.92 

1601 1673 0 

280 -56.05 129.75 35.91 -0.06 -0.03 -
0.92 

1603 1681 0 

290 -55.93 129.69 35.98 -0.06 -0.02 -
0.94 

1601 1678 0 

300 -55.91 129.03 35.80 -0.07 -0.05 -
0.94 

1598 1677 0 

310 -55.94 128.85 35.77 -0.10 -0.04 -
0.95 

1600 1682 0 

320 -56.05 128.92 35.82 -0.08 -0.02 -
0.93 

1600 1680 0 

330 -56.18 129.29 35.90 -0.08 -0.03 -
0.94 

1601 1679 0 

340 -56.45 129.63 35.99 -0.11 -0.02 -
0.94 

1600 1677 0 

350 -56.50 129.61 36.22 -0.07 -0.06 -
0.93 

1595 1665 0 

360 -55.27 129.51 36.21 -0.09 0.02 -
0.92 

1591 1664 0 

370 -54.12 129.31 36.35 -0.08 0.01 -
0.92 

1586 1661 0 

380 -52.93 129.23 36.49 -0.09 0.00 -
0.92 

1581 1658 0 

390 -51.72 128.90 36.65 -0.11 0.02 -
0.92 

1583 1654 0 

400 -51.93 128.99 36.35 -0.10 -0.04 -
0.94 

1578 1648 0 

410 -51.49 127.85 37.08 -0.11 -0.00 -
0.94 

1571 1650 0 

420 -51.75 127.82 37.45 -0.13 -0.04 -
0.93 

1568 1652 0 

430 -50.82 128.33 37.11 -0.13 0.05 -
0.92 

1568 1648 0 

440 -51.04 128.48 36.97 -0.12 -0.00 -
0.93 

1567 1646 0 

450 -51.15 128.43 37.01 -0.13 -0.01 -
0.94 

1563 1648 0 

460 -51.18 128.28 37.00 -0.14 -0.01 -
0.92 

1555 1652 0 

470 -51.23 128.12 36.99 -0.14 -0.01 -
0.91 

1520 1653 0 

480 -51.37 127.73 37.00 -0.15 -0.00 -
0.91 

1520 1654 0 

490 -51.39 127.55 36.95 -0.14 -0.01 -
0.94 

1516 1653 0 

500 -49.90 127.93 36.89 -0.15 0.01 -
0.91 

1516 1660 0 

510 -49.71 128.74 36.93 -0.14 -0.01 -
0.93 

1522 1661 0 

520 -49.71 129.18 36.85 -0.13 -0.01 -
0.91 

1526 1663 0 

530 -48.22 129.80 36.80 -0.13 0.00 -
0.92 

1530 1664 0 
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540 -46.85 130.62 36.68 -0.11 0.00 -
0.92 

1566 1674 0 

550 -45.39 131.50 36.58 -0.10 0.00 -
0.93 

1578 1675 0 

560 -45.42 132.19 36.47 -0.09 -0.01 -
0.91 

1584 1675 0 

570 -43.95 132.69 36.37 -0.07 0.00 -
0.93 

1588 1679 0 

580 -43.88 133.19 36.31 -0.07 -0.01 -
0.93 

1587 1677 0 

590 -43.95 133.45 36.20 -0.07 -0.02 -
0.93 

1589 1675 0 

600 -43.96 133.58 36.17 -0.07 -0.01 -
0.92 

1598 1678 0 

610 -44.02 133.84 36.13 -0.05 -0.02 -
0.93 

1597 1679 0 

620 -44.04 134.11 36.10 -0.06 -0.02 -
0.93 

1593 1674 0 

630 -43.96 134.41 36.04 -0.06 -0.02 -
0.92 

1595 1674 0 

640 -44.19 134.47 35.99 -0.05 -0.02 -
0.94 

1598 1673 0 

650 -44.22 134.57 36.04 -0.06 -0.02 -
0.94 

1600 1674 0 

660 -44.41 134.42 36.14 -0.05 -0.02 -
0.92 

1598 1671 0 

670 -44.64 134.44 36.23 -0.06 -0.02 -
0.93 

1594 1665 0 

680 -44.90 134.29 36.33 -0.07 -0.01 -
0.93 

1597 1664 0 

690 -45.14 134.08 36.40 -0.07 -0.01 -
0.93 

1595 1662 0 

700 -45.40 133.82 36.50 -0.08 -0.01 -
0.93 

1589 1659 0 

710 -44.21 133.51 36.53 -0.08 0.00 -
0.93 

1584 1659 0 

720 -44.47 133.26 36.56 -0.09 -0.02 -
0.93 

1583 1658 0 

730 -43.24 133.08 36.60 -0.10 0.02 -
0.93 

1583 1651 0 

740 -43.46 133.00 36.66 -0.09 -0.00 -
0.94 

1578 1649 0 

750 -42.18 132.83 36.70 -0.10 0.00 -
0.93 

1574 1653 0 

760 -40.92 132.53 36.67 -0.11 0.01 -
0.92 

1573 1650 0 

770 -39.60 132.32 36.65 -0.11 0.01 -
0.92 

1570 1658 0 

780 -38.31 132.27 36.66 -0.12 0.01 -
0.92 

1567 1652 0 

790 -36.98 132.77 36.71 -0.12 0.01 -
0.93 

1568 1654 0 

800 -37.09 132.89 36.72 -0.12 -0.00 -
0.91 

1569 1653 0 

810 -35.68 133.29 36.75 -0.10 0.00 -
0.92 

1567 1659 0 

820 -34.31 133.81 36.75 -0.11 0.00 -
0.92 

1573 1661 0 
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830 -32.87 134.32 36.76 -0.09 0.00 -
0.92 

1575 1662 0 

840 -32.79 134.97 36.69 -0.10 -0.00 -
0.91 

1580 1666 0 

850 -32.64 135.84 36.62 -0.08 -0.01 -
0.93 

1584 1674 0 

860 -32.68 136.42 36.51 -0.09 -0.01 -
0.94 

1587 1677 0 

870 -32.89 136.74 36.41 -0.05 -0.01 -
0.93 

1587 1677 0 

880 -32.96 137.00 36.29 -0.06 -0.01 -
0.93 

1597 1677 0 

890 -33.00 137.23 36.29 -0.06 -0.02 -
0.93 

1597 1676 0 

900 -33.12 137.43 36.28 -0.05 -0.02 -
0.93 

1597 1671 0 

910 -33.21 137.62 36.24 -0.06 -0.01 -
0.93 

1600 1678 0 

920 -33.34 137.77 36.25 -0.05 -0.02 -
0.93 

1611 1675 0 

930 -33.47 137.89 36.25 -0.06 -0.02 -
0.93 

1601 1677 0 

940 -33.61 137.82 36.25 -0.06 -0.03 -
0.92 

1604 1677 0 

950 -33.84 137.83 36.30 -0.05 -0.02 -
0.93 

1606 1677 0 

960 -34.09 137.74 36.40 -0.06 -0.00 -
0.93 

1602 1679 0 

970 -34.37 137.68 36.50 -0.06 -0.02 -
0.93 

1601 1673 0 

980 -34.48 137.88 36.60 -0.06 -0.02 -
0.94 

1600 1670 0 

990 -34.96 138.61 36.81 -0.06 -0.03 -
0.93 

1599 1670 0 

1000 -34.92 138.59 37.00 -0.07 -0.02 -
0.97 

1593 1661 0 

1010 -34.75 139.89 37.25 -0.04 -0.04 -
0.97 

1591 1661 0 

1020 -33.24 139.58 37.19 -0.05 0.03 -
0.88 

1585 1659 0 

1030 -33.56 139.33 37.24 -0.05 -0.00 -
0.91 

1588 1658 0 

1040 -33.72 139.14 37.24 -0.06 -0.01 -
0.94 

1584 1658 0 

1050 -33.81 139.03 37.27 -0.05 -0.00 -
0.92 

1573 1658 0 

1060 -33.91 138.98 37.22 -0.06 -0.01 -
0.93 

1535 1654 0 

1070 -34.06 138.80 37.22 -0.07 -0.01 -
0.92 

1535 1659 0 

1080 -34.14 138.98 37.25 -0.07 -0.00 -
0.93 

1535 1663 0 
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2.  Положення сидячи 

Time Gyro 

angle 

x 

Gyro 

angle 

y 

Gyro 

angle 

z 

Acc 

x 

Acc 

y 

Acc 

z 

Bent 

B 

Bent 

A 

Preassure 

0 -136.77 -107.52 -63.43 0.63 -0.52 -0.55 1635 1895 0 

10 -136.55 -107.43 -63.48 0.61 -0.51 -0.56 1635 1893 0 

20 -136.47 -107.42 -63.43 0.61 -0.51 -0.58 1635 1893 0 

30 -136.12 -107.50 -63.40 0.61 -0.51 -0.57 1633 1890 0 

40 -135.54 -107.75 -63.40 0.61 -0.52 -0.56 1633 1882 0 

50 -135.17 -107.75 -63.42 0.63 -0.53 -0.54 1629 1875 0 

60 -134.88 -107.60 -63.42 0.61 -0.53 -0.54 1634 1872 0 

70 -134.64 -107.53 -63.41 0.61 -0.54 -0.55 1626 1855 0 

80 -134.00 -107.48 -63.49 0.62 -0.54 -0.55 1627 1861 0 

90 -133.45 -107.38 -63.61 0.62 -0.54 -0.53 1633 1856 0 

100 -133.37 -107.25 -63.70 0.62 -0.55 -0.52 1630 1853 0 

110 -133.84 -107.56 -63.81 0.62 -0.51 -0.53 1632 1854 0 

120 -133.85 -107.66 -63.76 0.63 -0.54 -0.54 1630 1850 0 

130 -133.90 -107.68 -63.52 0.61 -0.57 -0.55 1626 1840 0 

140 -134.17 -107.01 -63.04 0.58 -0.53 -0.55 1631 1845 0 

150 -133.48 -105.83 -62.79 0.61 -0.52 -0.57 1631 1841 0 

160 -132.78 -104.66 -63.21 0.64 -0.54 -0.51 1645 1850 0 

170 -132.94 -102.61 -63.62 0.69 -0.56 -0.50 1642 1870 0 

180 -131.80 -100.58 -63.78 0.67 -0.53 -0.54 1642 1887 0 

190 -131.50 -99.13 -63.55 0.70 -0.54 -0.45 1635 1877 0 

200 -130.89 -98.64 -63.20 0.68 -0.56 -0.43 1628 1871 0 

210 -129.62 -99.31 -63.52 0.73 -0.58 -0.43 1619 1870 0 

220 -124.89 -99.63 -64.09 0.70 -0.61 -0.38 1616 1845 0 

230 -121.05 -99.50 -64.84 0.67 -0.61 -0.29 1631 1817 0 

240 -119.25 -99.33 -64.60 0.71 -0.54 -0.31 1623 1802 0 

250 -118.82 -99.57 -65.17 0.70 -0.66 -0.33 1623 1783 0 

260 -118.20 -100.44 -65.80 0.67 -0.67 -0.35 1631 1767 0 

270 -117.58 -101.67 -66.49 0.73 -0.60 -0.28 1625 1758 0 

280 -118.19 -101.02 -66.55 0.71 -0.60 -0.33 1628 1747 0 

290 -118.31 -100.86 -66.59 0.72 -0.58 -0.32 1629 1750 0 

300 -118.16 -100.44 -66.47 0.70 -0.63 -0.32 1626 1774 0 

310 -118.26 -100.42 -66.56 0.71 -0.63 -0.33 1623 1772 0 

320 -118.17 -100.88 -66.47 0.71 -0.63 -0.32 1616 1775 0 

330 -118.67 -101.26 -66.45 0.69 -0.64 -0.34 1630 1770 0 

340 -118.85 -101.34 -66.39 0.71 -0.65 -0.33 1603 1767 0 

350 -118.88 -101.35 -66.54 0.69 -0.63 -0.34 1605 1759 0 

360 -118.86 -101.20 -66.65 0.71 -0.63 -0.34 1602 1750 0 

370 -118.83 -101.18 -66.70 0.69 -0.64 -0.34 1603 1757 0 

380 -118.55 -101.46 -66.73 0.70 -0.63 -0.35 1602 1763 0 

390 -118.45 -101.82 -66.63 0.70 -0.64 -0.34 1599 1757 0 

400 -118.54 -101.85 -66.61 0.69 -0.63 -0.33 1600 1746 0 

410 -118.62 -101.53 -66.60 0.70 -0.62 -0.33 1600 1751 0 

420 -118.67 -101.14 -66.59 0.69 -0.63 -0.35 1602 1754 0 

430 -119.02 -100.32 -66.84 0.70 -0.62 -0.32 1599 1757 0 

440 -119.84 -99.95 -66.98 0.68 -0.64 -0.32 1602 1771 0 

450 -121.20 -100.43 -66.85 0.70 -0.61 -0.34 1602 1779 0 
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460 -122.65 -101.35 -66.86 0.68 -0.61 -0.32 1607 1785 0 

470 -124.08 -101.46 -66.74 0.70 -0.62 -0.36 1607 1792 0 

480 -125.18 -102.12 -66.58 0.68 -0.63 -0.37 1621 1808 0 

490 -127.21 -103.42 -66.39 0.70 -0.63 -0.40 1611 1798 0 

500 -129.14 -104.49 -66.36 0.66 -0.58 -0.46 1611 1776 0 

510 -130.66 -104.52 -66.12 0.62 -0.46 -0.46 1613 1782 0 

520 -131.77 -103.87 -65.91 0.66 -0.57 -0.49 1600 1739 0 

530 -132.00 -104.14 -65.99 0.66 -0.55 -0.49 1612 1731 0 

540 -132.31 -104.09 -65.90 0.67 -0.54 -0.50 1613 1741 0 

550 -132.12 -104.13 -65.83 0.67 -0.55 -0.49 1616 1734 0 

560 -131.93 -104.27 -65.69 0.66 -0.55 -0.50 1612 1715 0 

570 -131.38 -104.68 -65.68 0.65 -0.57 -0.48 1609 1681 0 

580 -130.73 -104.97 -65.48 0.66 -0.57 -0.49 1607 1658 0 

590 -129.87 -104.99 -65.48 0.66 -0.57 -0.48 1606 1648 0 

600 -129.51 -105.16 -65.37 0.64 -0.58 -0.49 1606 1632 0 

610 -129.19 -105.55 -65.15 0.64 -0.57 -0.48 1605 1621 0 

620 -128.97 -105.63 -64.99 0.63 -0.59 -0.48 1600 1607 0 

630 -128.73 -105.49 -64.91 0.63 -0.60 -0.48 1601 1602 0 

640 -129.62 -104.93 -64.87 0.63 -0.59 -0.47 1601 1601 0 

650 -131.53 -104.08 -65.13 0.64 -0.60 -0.47 1600 1604 0 

660 -132.80 -103.90 -65.51 0.66 -0.59 -0.48 1599 1619 0 

670 -133.90 -103.69 -66.60 0.68 -0.56 -0.48 1605 1648 0 

680 -134.05 -103.07 -67.21 0.66 -0.56 -0.47 1603 1744 0 

690 -134.24 -102.76 -67.70 0.68 -0.52 -0.47 1602 1766 0 

700 -135.37 -102.58 -67.79 0.68 -0.53 -0.47 1602 1770 0 

710 -137.16 -102.65 -67.81 0.69 -0.51 -0.47 1605 1775 0 

720 -138.55 -103.63 -67.93 0.68 -0.51 -0.51 1603 1775 0 

730 -141.45 -105.72 -68.51 0.70 -0.45 -0.55 1609 1797 0 

740 -143.23 -105.98 -68.66 0.66 -0.46 -0.55 1615 1815 0 

750 -144.83 -106.57 -68.58 0.66 -0.45 -0.59 1617 1834 0 

760 -146.09 -106.95 -68.47 0.65 -0.41 -0.61 1625 1858 0 

770 -146.25 -106.76 -68.50 0.65 -0.41 -0.64 1621 1866 0 

780 -145.73 -106.06 -68.69 0.64 -0.42 -0.58 1625 1872 0 

790 -145.61 -106.00 -69.02 0.66 -0.41 -0.54 1616 1872 0 

800 -146.29 -106.28 -69.13 0.67 -0.41 -0.57 1623 1872 0 

810 -146.43 -106.38 -69.08 0.66 -0.40 -0.59 1626 1871 0 

820 -145.73 -106.41 -68.90 0.67 -0.40 -0.61 1626 1870 0 

830 -145.23 -106.33 -68.84 0.66 -0.41 -0.57 1617 1855 0 

840 -143.73 -106.20 -68.80 0.66 -0.44 -0.61 1602 1840 0 

850 -142.61 -105.89 -68.70 0.68 -0.45 -0.57 1600 1823 0 

860 -141.07 -105.27 -68.75 0.66 -0.49 -0.55 1590 1825 0 

870 -138.87 -104.18 -68.63 0.69 -0.48 -0.54 1583 1821 0 

880 -136.91 -102.88 -68.20 0.69 -0.51 -0.49 1574 1829 0 

890 -136.42 -101.74 -67.79 0.69 -0.55 -0.44 1566 1789 0 

900 -136.42 -101.26 -67.55 0.68 -0.53 -0.44 1555 1776 0 

910 -136.36 -101.03 -67.29 0.70 -0.54 -0.44 1554 1771 0 

920 -136.75 -100.88 -67.25 0.69 -0.56 -0.44 1557 1767 0 

930 -136.96 -100.58 -67.35 0.69 -0.55 -0.46 1557 1765 0 

940 -137.00 -100.13 -67.54 0.70 -0.53 -0.44 1559 1775 0 

950 -137.43 -99.33 -67.81 0.69 -0.53 -0.42 1559 1776 0 

960 -137.09 -98.59 -68.34 0.72 -0.53 -0.40 1566 1775 0 



158 

 

970 -136.39 -97.84 -68.90 0.74 -0.55 -0.40 1568 1772 0 

980 -136.86 -97.46 -69.03 0.73 -0.52 -0.39 1573 1763 0 

990 -137.72 -97.32 -69.10 0.75 -0.54 -0.39 1579 1773 0 

1000 -138.67 -97.16 -69.01 0.75 -0.52 -0.42 1585 1784 0 

1010 -139.98 -97.15 -68.97 0.73 -0.51 -0.43 1583 1787 0 

1020 -141.08 -97.59 -69.17 0.72 -0.50 -0.43 1601 1793 0 

1030 -142.04 -97.85 -69.46 0.73 -0.49 -0.45 1611 1796 0 

1040 -143.04 -97.93 -69.73 0.73 -0.46 -0.46 1611 1798 0 

1050 -143.25 -98.02 -70.05 0.74 -0.46 -0.47 1614 1806 0 

1060 -143.54 -98.04 -70.20 0.73 -0.45 -0.48 1618 1808 0 

1070 -143.68 -98.16 -70.31 0.73 -0.46 -0.49 1621 1808 0 

1080 -143.62 -98.12 -70.31 0.74 -0.46 -0.48 1621 1810 0 

 

3. Положення лежачи на животі 

Time  Gyro 

angle 

x 

Gyro 

angle 

y 

Gyro 

angle 

z 

Acc 

x 

Acc 

y 

Bent 

B 

Bent A Preassure 

0 -21.45 -9.94 -1.83 0.14 -0.37 1582 1619 1514 

10 -21.46 -9.92 -1.81 0.14 -0.36 1581 1616 1493 

20 -21.31 -9.79 -1.81 0.15 -0.35 1579 1619 1501 

30 -21.07 -9.63 -1.79 0.14 -0.36 1577 1626 1584 

40 -21.02 -9.61 -1.78 0.14 -0.36 1580 1623 1666 

50 -21.01 -9.57 -1.77 0.14 -0.36 1580 1626 1685 

60 -21.05 -9.65 -1.79 0.14 -0.35 1580 1631 1711 

70 -21.05 -9.54 -1.79 0.13 -0.36 1580 1637 1671 

80 -21.02 -9.63 -1.80 0.13 -0.35 1589 1645 1669 

90 -21.00 -9.64 -1.79 0.14 -0.36 1591 1647 1695 

100 -21.03 -9.62 -1.79 0.13 -0.35 1591 1648 1668 

110 -21.00 -9.57 -1.79 0.14 -0.35 1594 1647 1658 

120 -20.96 -9.57 -1.78 0.14 -0.35 1598 1648 1636 

130 -20.97 -9.50 -1.76 0.13 -0.34 1598 1649 1644 

140 -20.94 -9.58 -1.79 0.14 -0.36 1600 1648 1664 

150 -20.95 -9.59 -1.80 0.13 -0.35 1599 1648 1673 

160 -20.94 -9.53 -1.80 0.13 -0.36 1600 1648 1685 

170 -20.93 -9.54 -1.80 0.13 -0.35 1600 1648 1675 

180 -20.83 -9.48 -1.81 0.13 -0.35 1600 1643 1639 

190 -20.67 -9.40 -1.81 0.13 -0.35 1599 1651 1609 

200 -20.51 -9.23 -1.78 0.13 -0.34 1600 1651 1559 

210 -20.51 -9.18 -1.76 0.13 -0.35 1595 1655 1589 

220 -20.48 -9.17 -1.75 0.12 -0.34 1594 1658 1573 

230 -20.45 -9.12 -1.72 0.13 -0.34 1591 1666 1484 

240 -20.47 -9.11 -1.73 0.13 -0.34 1586 1659 1468 

250 -20.47 -9.09 -1.71 0.13 -0.34 1585 1662 1446 

260 -20.46 -9.10 -1.71 0.13 -0.34 1584 1661 1428 

270 -20.47 -9.08 -1.71 0.13 -0.34 1584 1662 1418 

280 -20.52 -9.13 -1.71 0.12 -0.34 1581 1660 1454 

290 -20.52 -9.13 -1.73 0.13 -0.34 1582 1661 1477 

300 -20.52 -9.14 -1.74 0.13 -0.33 1584 1660 1429 

310 -20.56 -9.14 -1.77 0.13 -0.35 1582 1661 1439 
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320 -20.60 -9.18 -1.77 0.13 -0.35 1583 1661 1458 

330 -20.64 -9.26 -1.78 0.14 -0.34 1579 1659 1569 

340 -20.71 -9.33 -1.79 0.14 -0.34 1582 1657 1633 

350 -20.78 -9.48 -1.83 0.14 -0.34 1584 1655 1665 

360 -20.86 -9.65 -1.87 0.13 -0.34 1584 1657 1701 

370 -20.87 -9.76 -1.88 0.13 -0.34 1585 1653 1714 

380 -20.89 -9.82 -1.90 0.14 -0.35 1587 1648 1727 

390 -20.90 -9.85 -1.90 0.14 -0.35 1584 1648 1759 

400 -20.90 -9.86 -1.90 0.14 -0.35 1590 1647 1773 

410 -20.94 -9.89 -1.90 0.14 -0.35 1569 1646 1790 

420 -20.94 -9.87 -1.89 0.15 -0.35 1594 1645 1813 

430 -20.95 -9.90 -1.89 0.14 -0.35 1589 1643 1807 

440 -20.96 -9.88 -1.90 0.14 -0.35 1597 1645 1802 

450 -20.87 -9.78 -1.87 0.14 -0.34 1593 1646 1731 

460 -20.85 -9.70 -1.85 0.13 -0.35 1590 1648 1689 

470 -20.76 -9.57 -1.82 0.13 -0.34 1591 1648 1569 

480 -20.70 -9.53 -1.80 0.13 -0.34 1584 1649 1458 

490 -20.68 -9.45 -1.79 0.14 -0.34 1588 1648 1424 

500 -20.66 -9.49 -1.79 0.14 -0.34 1588 1649 1421 

510 -20.66 -9.52 -1.79 0.14 -0.34 1587 1648 1435 

520 -20.69 -9.56 -1.79 0.13 -0.34 1585 1654 1415 

530 -20.74 -9.61 -1.81 0.13 -0.34 1587 1650 1433 

540 -20.68 -9.78 -1.85 0.13 -0.34 1573 1648 1388 

550 -20.83 -10.10 -1.95 0.13 -0.34 1584 1643 1491 

560 -21.16 -10.70 -2.17 0.15 -0.35 1586 1630 1617 

570 -21.55 -11.40 -2.39 0.16 -0.34 1593 1616 1724 

580 -21.80 -12.56 -2.71 0.18 -0.35 1599 1605 1843 

590 -21.76 -13.78 -3.05 0.20 -0.35 1600 1600 1877 

600 -21.62 -14.60 -3.20 0.22 -0.34 1600 1600 1983 

610 -21.77 -14.73 -3.17 0.22 -0.35 1600 1615 2097 

620 -22.10 -14.82 -3.12 0.23 -0.36 1600 1599 2116 

630 -22.10 -14.60 -3.08 0.23 -0.37 1602 1603 2157 

640 -21.96 -14.33 -3.03 0.22 -0.37 1600 1606 2031 

650 -22.01 -13.46 -2.84 0.19 -0.34 1595 1607 1840 

660 -22.50 -12.55 -2.41 0.18 -0.35 1602 1620 1797 

670 -22.90 -10.10 -1.67 0.19 -0.40 1610 1626 1890 

680 -23.28 -8.18 -1.13 0.12 -0.40 1615 1627 1781 

690 -23.83 -6.88 -0.65 0.08 -0.38 1614 1625 1655 

700 -23.88 -5.16 -0.14 0.06 -0.41 1535 1616 1567 

710 -23.37 -4.75 -0.13 0.04 -0.41 1575 1616 1626 

720 -22.46 -5.64 -0.45 0.03 -0.39 1578 1616 1567 

730 -21.33 -6.54 -0.72 0.06 -0.36 1580 1611 1577 

740 -20.84 -7.17 -0.85 0.08 -0.35 1591 1619 1631 

750 -20.86 -7.21 -0.84 0.09 -0.33 1584 1613 1632 

760 -21.09 -6.94 -0.79 0.09 -0.36 1587 1617 1659 

770 -21.19 -6.73 -0.74 0.08 -0.36 1600 1622 1695 

780 -21.15 -6.82 -0.78 0.08 -0.35 1594 1616 1743 

790 -21.02 -6.96 -0.83 0.08 -0.35 1598 1614 1803 

800 -21.00 -7.00 -0.84 0.08 -0.35 1600 1615 1815 

810 -20.90 -6.86 -0.80 0.07 -0.36 1598 1616 1777 

820 -20.78 -6.81 -0.79 0.07 -0.35 1597 1617 1719 
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830 -20.68 -6.84 -0.79 0.08 -0.34 1591 1618 1691 

840 -20.62 -6.86 -0.79 0.08 -0.34 1584 1622 1709 

850 -20.60 -6.80 -0.80 0.08 -0.34 1577 1626 1693 

860 -20.55 -6.90 -0.82 0.08 -0.34 1568 1625 1673 

870 -20.53 -6.93 -0.81 0.08 -0.34 1559 1632 1623 

880 -20.55 -6.94 -0.80 0.07 -0.34 1557 1626 1628 

890 -20.56 -6.95 -0.81 0.08 -0.34 1535 1616 1603 

900 -20.59 -6.92 -0.81 0.07 -0.34 1535 1629 1505 

910 -20.59 -6.89 -0.80 0.07 -0.34 1535 1625 1497 

920 -20.59 -6.86 -0.81 0.07 -0.34 1535 1629 1491 

930 -20.58 -6.80 -0.80 0.07 -0.34 1535 1629 1491 

940 -20.62 -6.83 -0.81 0.07 -0.33 1534 1627 1493 

950 -20.62 -6.87 -0.84 0.08 -0.34 1535 1627 1490 

960 -20.63 -6.86 -0.85 0.08 -0.34 1535 1627 1488 

970 -20.65 -6.86 -0.82 0.08 -0.34 1535 1626 1488 

980 -20.67 -6.86 -0.85 0.07 -0.34 1535 1626 1520 

990 -20.71 -6.90 -0.86 0.07 -0.34 1535 1629 1562 

1000 -20.78 -6.95 -0.87 0.07 -0.34 1535 1630 1654 

1010 -20.91 -6.90 -0.87 0.08 -0.34 1535 1623 1642 

1020 -21.02 -7.04 -0.89 0.08 -0.34 1535 1625 1712 

1030 -21.08 -7.06 -0.92 0.08 -0.35 1535 1635 1747 

1040 -21.20 -7.05 -0.93 0.08 -0.35 1535 1620 1776 

1050 -21.20 -7.02 -0.92 0.09 -0.34 1553 1617 1809 

1060 -21.24 -7.02 -0.93 0.08 -0.34 1557 1618 1829 

1070 -21.28 -7.04 -0.96 0.08 -0.34 1558 1619 1872 

1080 -21.28 -7.14 -1.00 0.08 -0.35 1563 1612 1904 

 

4. Розпізнавання падінь користувача 

Time  Acc x Acc y Acc 

z 
Gyro angle 

x 
Gyro 

angle y 
Gyro 

angle z 
Preassure 

0 0 0 0 36.51 0 0 914 

1 4096 6620 13468 24.46 -3032 537 913 

2 2812 1408 15344 24.60 913 4245 913 

3 -2080 856 15076 24.65 1681 2284 913 

4 -5224 540 13172 24.60 -1713 2572 913 

5 -6048 1200 13704 24.65 -555 1480 913 

6 -4852 1076 13796 24.79 -138 805 910 

7 -1276 1872 14120 24.74 623 1522 604 

8 -2900 1928 15032 24.79 -6013 3088 913 

9 -4300 -1108 13512 24.79 6 1085 913 

10 -596 2404 16740 24.69 5355 -776 913 

11 1092 2584 14776 24.79 -4621 1819 913 

12 1960 1492 14592 24.79 -414 1819 913 

13 1208 388 14424 24.88 -3533 1556 913 

14 0 0 0 36.51 0 0 922 

15 -11868 2404 7216 21.92 10194 1595 921 

16 -12156 2584 11012 22.15 2279 746 921 

17 -10316 1492 11064 22.15 5627 -123 921 
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18 -9532 1692 10444 22.15 2191 -742 921 

19 -11676 2404 7988 22.20 -3836 1797 921 

20 -11768 2584 6872 22.25 -1432 416 921 

21 -12160 1492 6448 22.25 524 221 921 

22 -14256 5392 3844 22.25 -3652 2433 921 

23 -14000 2464 -932 22.29 -1486 -108 921 

24 -13980 4808 2148 22.29 4336 -2676 921 

25 -16652 4540 2888 22.25 4385 -1423 921 

26 0 0 0 36.51 0 0 921 

27 5948 -14312 -4732 22.15 169 1260 921 

28 5800 -13956 -4776 22.20 -659 276 921 

29 5660 -14332 -4576 22.29 -223 346 921 

30 5540 6620 -5040 22.34 -650 685 921 

31 5212 1408 -4804 22.39 -589 907 921 

32 5132 856 -4892 22.39 -351 849 921 

33 5144 540 -4996 22.39 -286 631 921 

34 5076 1200 -4544 22.39 7 229 921 

35 4892 1076 -4356 22.44 -455 702 921 

36 5080 1872 -4472 22.34 -74 882 921 

37 4928 1928 -4572 22.48 -418 699 921 

38 4496 -1108 -4168 22.34 -12 637 921 

39 4520 2404 -4400 22.44 -478 832 921 

40 4564 2584 -4428 22.44 -848 611 921 

41 4652 1492 -4556 22.48 -445 305 921 

42 4676 388 -4512 22.44 -241 689 921 

43 4728 0 -4328 22.53 -438 371 921 

44 4756 2404 -4256 22.58 -649 661 921 

45 4864 2584 -4352 22.44 -390 962 921 

46 4688 1492 -4112 22.53 -960 244 921 

47 4688 1692 -4396 22.44 96 804 921 

48 5120 2404 -3140 22.44 -2285 -172 921 

49 4572 2584 -4928 22.62 -2880 275 921 

50 4480 1492 -5852 22.53 1275 1256 921 

51 4784 5392 -6808 22.48 1601 570 921 

52 4404 2464 -6336 22.48 546 702 921 

53 5348 4808 -6332 22.58 1357 658 921 

54 4784 4540 -5260 22.53 3344 1036 921 

55 3344 5392 -496 22.53 5678 2571 921 

56 476 2464 6988 22.58 27094 2656 917 

57 -2316 4736 4544 22.58 -15002 -1517 921 

58 -9772 -11264 22620 22.58 5977 3430 605 

59 -3792 -1276 8080 22.62 1330 537 850 

60 -5288 -3880 14508 22.62 -2671 -960 867 

61 -1272 -2832 9292 22.62 -2183 -393 834 

62 -1828 -2772 13880 22.62 -1052 350 848 

63 -2172 -3724 15052 22.58 -503 955 834 

64 -1972 -3852 14324 22.72 -2090 88 836 
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65 -1672 -6372 14544 22.67 -7345 -225 837 

66 -696 -9188 11396 22.62 -6404 -197 874 

67 1120 -11244 10460 22.62 -76 -1178 921 

68 -880 -9872 13300 22.76 6113 310 921 

69 -1928 -4752 12812 22.67 8137 351 916 

70 5220 1180 13044 22.67 2074 -1924 909 

71 7628 -9876 14024 22.76 -6351 -163 921 

72 6716 -7268 10280 22.76 -10785 -109 921 

73 6072 -19744 7488 22.67 -12045 -423 921 

74 976 -12576 1092 22.72 -6490 2336 921 

75 1248 -12544 -864 22.67 -4111 2075 921 

76 3112 -15288 -1172 22.72 -2263 1213 921 

77 5812 -15236 -7044 22.72 -89 46 921 

78 6644 -14356 -5260 22.76 -2561 1622 921 

79 6140 -15184 -3616 22.81 -1299 840 921 

80 4384 -15980 -4268 22.81 692 31 921 

81 3756 -15892 -2628 22.76 1585 1271 921 

82 3728 -15412 -4048 22.76 653 254 921 

83 3476 -17112 -3468 22.76 -595 1105 921 

84 4140 -12320 -2144 22.86 302 555 921 

85 3208 -13252 -3008 22.76 -338 1978 921 

86 6112 -17028 -1648 22.86 -4274 1242 921 

87 2512 -14348 1564 22.81 337 2256 921 

88 2296 -16140 -1296 22.81 9639 190 921 

89 3452 -15324 -1404 22.81 2123 932 921 

90 2940 -16252 -1960 22.72 -1464 1121 921 

91 1308 -15424 -520 22.81 -2738 619 921 

92 1348 -15204 -2080 22.76 -2134 475 921 

93 888 -14640 -3980 22.86 -1688 340 921 

94 364 -15460 -4264 22.81 -513 331 921 

95 16 -15936 -4372 22.76 -1369 938 921 

96 1320 -14804 -5068 22.81 -574 765 921 

97 752 -15008 -5160 22.86 -697 490 921 

98 968 -15516 -5360 22.81 -1089 1045 921 

99 1368 -15324 -5704 22.86 -1525 1027 921 

100 896 244 -1704 22.91 -19749 -11344 921 

101 
-32768 -32768 

-
32768 

22.81 -32768 20584 921 

102 11840 -9948 -2276 22.81 30979 32767 921 

103 
940 200 

-
18464 

22.86 461 691 921 

104 
1160 504 

-
18240 

22.86 -351 932 921 

105 
1120 448 

-
18316 

22.95 -354 726 921 

 


