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                                                        РЕФЕРАТ
    
 Магістерська атестаційна робота містить: 73 с., 27 рис., 14 табл., 16 джерел.
   Об'єктом досліджень є процес обробки медичної діагностичної інформації і 
постановки діагнозу.
     Предметом дослідження є модель і метод синтезу багаторівневої
архітектури нейромережевої системи на основі вкладеності мікрокластерів,
кластерів і макрокластерів до простору ознак для вирішення задач діагностики.
     Метою даної роботи є автоматизація і підвищення достовірності
результатів постановки діагнозу для класу захворювань дихальних шляхів.
Методи дослідження. Результати проведених і представлених у даній
роботі досліджень отримані з використанням методів системного аналізу,
кластеризації даних і нейромережевого моделювання.
Наукова новизна полягає в наступному:
– розроблено метод синтезу багаторівневої архітектури нейромережевої
системи для вирішення завдань діагностики, в основі якого лежить ієрархічна
вкладена структура простору ознак, що дає можливість виділення
мікрокластерів, кластерів і макрокластерів ознак, а також проведення
декомпозиції множини ознак на об'єднуючі і розподільчі підмножини;
– розроблено модель багаторівневої нейронної мережі і способу взаємодії
її складових частин, яка відрізняється застосуванням об'єднуючих і 
розподільчих ознак, та додаткових факторів впливу, що дає можливість 
підвищити точність розпізнавання захворювання.
    Практичне значення отриманих результатів. Розроблену модель і метод
реалізовано у програмному забезпеченні.
    Необхідне тестування та впровадження програмного модулю в інформаційну 
систему медичного закладу м. Кременчука.
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                                                                   ABSTRACT

     Master Certification work contains: 73 p., 27 fig., 14 tables, 16 sources.
    The object of the study is the process of processing medical diagnostic
information and diagnosis.
     The subject of the research is the model and method of synthesis of the
multilevel architecture of the neural network system based on the insertion of micro
cluster, clusters and macro cluster into the space of signs for the solution of diagnostic
problems.
     The purpose of this work is to automate and improve the reliability of the results
of the diagnosis for the class of respiratory diseases.
    Research methods. The results of the studies carried out and presented in this
work were obtained using methods of system analysis, data clustering and neural
network modeling.
    Scientific novelty of the results:
– the method of synthesis of the multilevel architecture of the neural network
system for the solution of diagnostic tasks based on the hierarchical embedded
structure of the space of attributes, which makes it possible to isolate the micro cluster,
cluster and macro cluster features, as well as the decomposition of the set of features
on the unifying and distribution subsets;
– a model of a multilevel neural network and a method of interaction of its
component parts, which differs by the use of combining and distributive features, and
additional factors of influence, which makes it possible to increase the accuracy of the
recognition of the disease.
    The practical value of the results. The developed models are implemented in
the software. It is necessary to test and implement the program module in the
information system of the medical institution of Kremenchuk.
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