33

Також, якщо звернути увагу на депресію, викликану фізичними вправами
відносного спокою (oidpeak), максимальним пульсом(thalach) та рівнем
холестерина (chol), то з цих трьох атрибутів, рівень холестерину є основною
причиною серцево-судинних захворювань. З чого можна зробити висновок: для
того, щоб знизити шанс захворювання серця, потрібно слідкувати за своїм
здоров’ям, вести здоровий образ життя та правильно харчуватися, хоча і за своє
психічне здоров’я забувати не слід
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На сьогоднішній день ІТ технології дуже стрімко розвиваються та кожен
день з’являються нові додатки та системи. Одним із актуальних напрямків
розробки є системи підтримки прийняття рішень ‒ вони не приймають
самостійних рішень, але пропонують користувачу найбільш оптимальні варіанти
з точки зору цих систем. І вже потім людина ознайомившись із запропонованими
варіантами та спираючись на свій досвід та розсуд приймає остаточне рішення.
Метою даної роботи було створення системи для допомоги прийняття
рішень для випадків, коли необхідно усунути проблему що виникла з
транспортним засобом, а знань водія для цього не достатньо або виникли спірні
питання і він хоче отримати пораду.
На даний момент існують різноманітні системи підтримки прийняття
рішень, так у роботі [1] наводиться система обмеження швидкісного режиму, а у
роботі [2] – керування транспортними потоками на дорогах. Також достатньо
цікавою є програма «Карманний дієтолог» [3], яка відноситься до іншої
предметної галузі але містить корисні елементи та ідеї.
Отже, система, що розробляється, буде використовувати алгоритм, який
оснований на коефіцієнтах [4]. Для цього ми створюємо перелік можливих
несправностей, через які автомобіль перестає працювати та діагностичних
питань, які дозволять виділити ту чи іншу проблему. Кожне питання діагностики
буде привносити свій окремий внесок (коефіцієнт) для кожної несправності
(табл. 1).
В кінці діагностики усі ці коефіцієнти сумуються та вираховується
найбільший. На виході ми будемо виводити ту несправність, до якої належить
цей самий найбільший коефіцієнт. Також ми маємо передбачити, що може бути
декілька однакових по значенню коефіцієнтів, тоді ми маємо сказати, що
несправностей може бути декілька, та вивести їх [4].
Після проходження діагностики усі відповіді можуть бути позитивними, в
результаті чого ми отримаємо, що всі коефіцієнти будуть нульові, але в цьому
випадку нам не потрібно виводити усі несправності, а потрібно повідомити, що
усі відповіді позитивні, та потрібно ще раз пройти діагностику та якщо результат
не змінився, потрібно звертатись на СТО тому, що несправність не стандартна та
визначити, що це саме вона дуже важко без візуальної діагностики майстром.
Таблиця 1 – Коефіцієнти та діагностичні питання
Питання

K1

K2

K3

K4

K5

1.Чи горить лампочка акумулятора?

0,3

0,4

0,1

0,0

0,0

2. Крутить стартер?

0,0

0,2

0,3

0,1

0,0

3. Чи реагує авто на зажигання?

0,2

0,2

0,3

0,1

0,4

4. Чи доходить паливо до форсунок?

0,3

0,0

0,1

0,5

0,1

5. Чи підключено бензонасос правильно?

0,1

0,1

0,0

0,1

0,2
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6. Чи стояла колись нештатна
сигналізація?

0,1

0,0

0,2

0,1

0,3

7. Чи горить лампочка Check Engine?

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

Розроблена система складається з трьох компонентів, а саме:
➢ інтерфейсу користувача;
➢ серверної частини;
➢ та бази діагностичних питань, причин та коефіцієнтів.
Інтерфейс користувача (Front-End) такої системи має бути
мінімалістичним, інтуїтивно зрозумілим та генерувати невелику кількість
трафіку [5].
У Back-End частині додатку реалізовано зазначену вище бізнес логіку.

Рисунок 1 – Дизайн додатку
До переваг та недоліків такої систем можна віднести:
- швидкість;
- простота використання;
- доступність (невибагливість до місця використання)
- автоматизованість.
А до недоліків можна віднести:
- відносна точність ‒ такі системи не можуть дати 100 відсотків точності
роботи)
- необізнаність ‒ людина повинна мати хоча б якісь теоретичні навички в
автомобільній сфері для коректного проходження діагностики)
З цього ми можемо зробити висновки. Такі системи підходять для швидкої
діагностики невеликих проблем з авто, але при серйозних несправностях з
великою вірогідністю потрібна буде допомога майстра на СТО. Також можна
відмітити легкість використання, але також не можна забувати про відносну
точність на відміну від візуальної діагностики. Тому такі системи в деяких
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випадках зручно використовувати для того, щоб не їхати на СТО, але є випадки
коли без візиту СТО не обійтись ніяк.
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В роботі розглянуто особливості створення розподілених систем
заснованих на REST-архітектурі із використанням Spring Boot.
REST (скор. англ. Representational State Transfer) – це стиль проектування
розподілених систем за допомогою певних обмежень. Застосунки, які реалізують
REST архітектуру називають – RESTful. Перелік вимог до RESTful застосунків є
наступним:
- клієнт-серверна модель;
- взаємодія без збереження стану;
- система має підтримувати кешування;
- однорідний інтерфейс.
В останні роки розробники всього світу почали активно використовувати
REST-архітектуру. Згідно статистичних даних за 2019 рік більше 80% webзастосунків написані згідно даної архітектури [1]. REST набув популярності
завдяки наданню можливостей для розробників створювати загальнодоступний
прикладний програмний інтерфейс (API). Якщо завдяки REST розробники

