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АНОТАЦІЯ 

Шаманіна Т.В. Моделі, методи та засоби нелінійної динамічної 

ідентифікації окуло-моторної системи людини на основі технології айтрекінгу – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення. – Національний 

університет «Одеська політехніка» Міністерства освіти і науки України, Одеса, 

2022. 

Дисертацію присвячено вирішенню актуальної науково-практичної  

задачі, що полягає у створенні методів та засобів нелінійної динамічної 

ідентифікації окуло-моторної системи (ОМС) на основі моделі Вольтерри у 

вигляді багатовимірних перехідних функцій та їх застосуванню в 

інформаційних системах діагностики психофізіологічного стану людини і 

розпізнавання особистості. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. Дослідження рухів 

очей людини і траєкторії їх переміщення дозволяють розкрити структуру 

взаємовідносин індивіда з середовищем, людини зі світом. Аналіз взаємозв'язку 

окуломоторики з центральною нервовою системою, з одного боку, з вмістом 

психічних процесів – з іншого, з різними формами активності (поведінкою, 

діяльністю, спілкуванням) – з третьої, сприяє вивченню механізмів роботи 

мозку і їх порушення, виявленню динаміки психофізіологічних станів людини, 

закономірностей сприйняття, мислення, уявлень, диференціації інтенцій, 

намірів і установок особистості. 

В даний час успішно розвивається інноваційна технологія, яка отримала 

назву Eye tracking (айтрекінг, окулографія). Айтрекінг – процес визначення 

точки на яку спрямовується погляд або визначення координат руху ока при 

фіксованому положенні голови. 
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Знання про рух очей мають важливе теоретичне і прикладне значення, 

розширює можливості вивчення специфіки багатьох професій з метою 

підвищення ефективності функціонування суб'єкта трудової діяльності. 

Однак, більшість систем на основі технології айтрекінгу, для успішного 

функціонування вимагають нових методів математичного опису ОМС людини і 

спеціального обладнання для експериментальних досліджень. Для реалізації 

технології айтрекінгу застосовуються спеціальні прилади для визначення 

позицій ока та його руху – айтрекери (Eye-tracker). 

Для успішного вирішення задач управління, контролю і діагностики в 

медичних застосуваннях необхідно мати ефективні методи ідентифікації ОМС. 

Не маючи адекватної математичної моделі ОМС, що враховує індивідуальні 

властивості людини, неможливо створювати сучасні програми з розширеним 

набором персоналізованих можливостей, наприклад, медичні і спортивні 

тренажери, авторизований доступ до даних, тестування людино-машинних 

систем та ін. 

Значним недоліком існуючих апаратних засобів, що реалізують цю 

технологію, є принципова неможливість вимірювання динамічних і нелінійних 

характеристик ОМС – перспективний напрямок розвитку моделювання 

біологічних об'єктів – без знання яких неможлива побудова ефективної системи 

управління. Для усунення такого недоліку традиційна структура системи 

відстеження поведінки зіниці за допомогою відеореєстрації в даній роботі 

отримала подальший розвиток, що дозволило визначати динамічні 

характеристики зорового апарату людини за експериментальними даними 

спостережень «вхід-вихід» (задача ідентифікації). 

Ефективність використання сучасних методів ідентифікації, в значній 

мірі залежить від адекватності застосовуваних математичних моделей реальним 

об'єктам. В якості інформаційної моделі об'єктів живої природи (у тому числі і 

ОМС), що розглядаються як «чорний ящик», використовуються 
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інтегростепеневі ряди та поліноми Вольтерри, які в компактній формі 

характеризують нелінійні та динамічні властивості досліджуваного об'єкта. 

Практичне застосування інформаційної технології діагностування на 

основі даних ідентифікації ОМС за допомогою айтрекінга доцільно: в медичних 

діагностичних дослідженнях – в неврології при захворюванні головного мозку;  

в психіатрії – хвороби Паркінсона, Альцгеймера, при шизофренії; в 

офтальмології – при корекції косоокості; в практичній психології – для 

психодіагностики особистості, дослідження когнітивних процесів; в спорті 

високих досягнень – при плануванні тренувального процесу спортсменів; у 

військових – для ефективного профвідбору в військові спецпідрозділи, при 

лікуванні посттравматичного синдрому у військовослужбовців – учасників 

бойових дій; у військовій і цивільній авіації – для тестування функціонального 

стану пілотів перед виконанням польотів; в біометрії – для захисту інформації в 

комп’ютерних системах та мережах, аутентифікації. 

Метою роботи є створення методів та засобів нелінійної динамічної 

ідентифікації «вхід-вихід» окуло-моторної системи за даними айтрекінгу на 

основі моделі Вольтерри у вигляді багатовимірних перехідних функцій та їх 

застосуванню в інформаційних системах діагностики психофізіологічного 

стану людини і розпізнавання особистості, що розширює діагностичні 

можливості інструментальних засобів інформаційної технології оцінювання 

стану та підвищує достовірність результатів розпізнавання. 

Для досягнення мети дослідження поставлено і розв´язано такі задачі: 

− здійснити аналіз сучасного стану проблеми ідентифікації ОМС з 

урахуванням її нелінійних та динамічних властивостей у вигляді 

багатовимірних перехідних функцій (БПФ), обгрунтувати задачі досліджень; 

− реалізувати технологію айтрекінгу отримання експериментальних 

даних для ідентифікації ОМС у вигляді БПФ за допомогою відеореєстрації 

відгуків на тестові візуальні стимули (ТВС) з різною відстанню від стартової 

позиції, що відображаються на екрані монітора; 
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− розробити обчислювальні методи детермінованої ідентифікації ОМС у 

вигляді БПФ із застосуванням тестових візуальних стимулів; 

− виконати експериментальні дослідження ОМС фізичних осіб за 

допомогою технології айтрекінгу та визначити на основі даних окулографічних 

досліджень перехідні функції першого, другого та третього порядків; 

− розробити обчислювальні алгоритми визначення інформативних ознак 

на основі результатів ідентифікації ОМС у вигляді БПФ для побудови 

класифікаторів психофізіологічного стану людини та розпізнавання 

особистості. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розвитку та 

поглиблені теорії і методології побудови моделей Вольтерри окуло-моторної 

системи людини та їх застосуванню в дослідженнях когнітивних процесів та 

для біометричної ідентифікації особистості. 

Вперше запропоновано та дано теоретичне обґрунтування формальних 

співвідношень для оцінки діагональних перетинів багатовимірних перехідних 

функцій ОМС у вигляді лінійної комбінації відгуків ОМС на тестові візуальні 

стимули із різною відстанню від стартової позиції, що дало змогу 

алгоритмізувати і спростити програмну реалізацію процедури ідентифікації 

ОМС. 

Вперше запропоновано метод ідентифікації ОМС на основі 

апроксимаційної моделі у вигляді поліному Вольтерри із застосуванням 

тестових візуальних стимулів, що відображаються на екрані монітора на різних 

відстанях від стартової позиції. На відміну від відомих методів для визначення 

діагональних перетинів багатовимірних перехідних функцій використовується 

регуляризований метод найменших квадратів, що дозволяє підвищити точність 

та обчислювальну стійкість процедури ідентифікації ОМС. 

Вперше побудовано моделі ОМС на основі поліномів Вольтерри другого 

та третього порядків за даними айтрекінгу у вигляді діагональних перетинів 

відповідних перехідних функцій, які відрізняються від відомих тим, що 
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надають можливість моделювання ОМС у заданому інтервалі вхідних сигналів 

за межею радіусу збіжності ряду Вольтерри. Моделі залучені при побудові 

класифікаторів психофізіологічних станів людини. 

Вперше побудовано моделі ОМС на основі ряду Вольтерри за даними 

айтрекінгу у вигляді діагональних перетинів перехідних функцій першого, 

другого та третього порядків, які відрізняються від відомих підвищеною 

точністю, що досягається використанням більшої кількості (більше двох) 

експериментів «вхід-вихід» з ОМС. Моделі задіяні для побудови 

класифікаторів біометричної ідентифікації особистості. 

Отримала подальший розвиток інформаційна технологія діагностування 

психофізіологічних станів людини та біометричної ідентифікації особистості за 

рахунок використання в якості джерела первинних даних інформаційних 

моделей ОМС типу «вхід-вихід» на основі рядів і поліномів Вольтерри. Для 

побудови моделей застосовується технологія айтрекінгу. Це дозволяє 

підвищити точність моделювання ОМС і, як наслідок, підвищити достовірність 

діагностування в просторі запропонованих евристичних ознак, які 

визначаються за допомогою інтегральних і диференціальних перетворень 

багатовимірних перехідних функцій ОМС, що значно спрощує визначення 

ознак та практичну реалізацію байєсівских класифікаторів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у створенні 

інструментальних програмних засобів, що реалізують обчислювальні 

алгоритми детермінованої нелінійної динамічної ідентифікації ОМС у вигляді 

БПФ і впровадження їх у наукові дослідження та навчальний процес. 

Розроблено наступні програмні засоби: 

програма «SignalManager» (C#) – дозволяє формувати на екрані монітора 

комп’ютера детерміновані або випадкові ТВС будь-якої конфігурації для 

проведення ідентифікаційних експериментів «вхід-вихід» з ОМС людини із 

застосуванням інноваційної технології айтрекінгу; 
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програма «eSmart» (Java Android) – інструментальні програмні засоби для 

Android-смартфонів, які здійснюють автоматичне розпізнавання зображень 

об'єктів (обличчя, ока, зіниці) на послідовності кадрів відеореєстрації та 

обчислення координат зіниці в динаміці процесу руху ока;  

програма «VolterraApp» (Matlab) – реалізує обчислювальні алгоритми 

нелінійної динамічної ідентифікації ОМС на основі поліному Вольтерри у 

вигляді багатовимірних перехідних функцій; 

програма «VolterraSerie» (Python) – реалізує обчислювальні алгоритми 

нелінійної динамічної ідентифікації ОМС на основі ряду Вольтерри у вигляді 

багатовимірних перехідних функцій. 

За допомогою розроблених обчислювальних алгоритмів і програмних 

засобів обробки експериментальних даних (відгуків на ТВС) отримано 

нелінійні динамічні моделі ОМС людини у вигляді перехідних функцій 

першого, другого та третього порядку. Отримані результати ідентифікації ОМС 

надають можливості ранньої діагностики нейро-дегенеративного процесу при 

хворобах Паркінсона та синдромів паркінсонізму, а також можуть бути 

використані в діагностичних дослідженнях при встановленні стадії 

захворювання, при апаратній корекції зору, в людино-машинних системах при 

професійному відборі операторів швидкоплинних технологічних процесів, для 

біометричної ідентифікації користувачів в комп’ютерних система та мережах у 

пристроях захисту інформації.  

За даними експериментальних досліджень ОМС з використанням 

високотехнологічного обладнання – айтрекера TOBII PRO TX300 (300 Hz), 

наданого Центром інновацій та просунутих технологій Люблінського 

технологічного університету (Люблін, Польща), одержано навчальні вибірки 

для машинного навчання класифікаторів. Побудовано байєсівський 

класифікатор стану втоми людини у просторі (двовимірному) ознак, які 

визначаються на основі БПФ, отриманих за результатами ідентифікації ОМС, 

забезпечує максимальну імовірність правильного розпізнавання (ІПР) P=0,9375. 
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У двовимірному просторі ознак побудований байєсівський класифікатор для 

біометричної ідентифікації особистості досягає максимальної ІПР Р=0,9737. 

Дана технологія застосовувалась в дослідженні посттравматичних 

стресових розладів (ПТСР) у військовослужбовців – учасників бойових дій у  

клініці психіатрії Головного військового клінічного госпіталю (м. Київ) спільно 

з науковцями Інституту очних хвороб імені В.П. Філатова (м. Одеса) та 

військовими медиками. Отримані результати досліджень підтвердили, що 

ПТСР можна діагностувати за даними айтрекінгу (рухів ока). Ця інноваційна 

технологія допоможе виявляти посттравматичні стресові розлади на ранніх 

стадіях та успішніше їх лікувати. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені при реалізації методу 

проектів в навчанні учнів-членів Малої академії наук в рамках виконання 

інноваційного StartUp-проекту «Айтрекінг в дослідженні когнітивних процесів» 

згідно з угодою про співпрацю між Національним університетом «Одеська 

політехніка» МОНУ та Одеською спеціалізованою школою №117 Одеської 

міської ради Одеської області від 26 серпня 2019 р. 

Результати дисертаційної роботи використовуються в навчальному 

процесі кафедри комп’ютеризованих систем та програмних технологій 

Національного університету «Одеська політехніка», зокрема, при викладанні 

дисциплін: «Моделювання динамічних систем», «Математичне моделювання 

технічних систем та технологічних процесів», «Моделювання процесів і 

систем», «Розпізнавання і класифікація в управлінні», а також 

використовуються при розробці тем магістерських дипломних робіт. 

Об’єкт дослідження – процес відстеження руху очей – відгуків на 

зовнішнє збурення у вигляді тестових візуальних стимулів (процес айтрекінга). 

Предмет дослідження – моделі, методи та інструментальні алгоритмічні і  

програмні засоби нелінійної динамічної ідентифікації ОМС людини «вхід-

вихід» на основі БПФ із застосуванням технології айтрекінгу. 
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Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів та додатків. 

У вступі дається загальна характеристика роботи, обґрунтовується тема 

дисертації, сформульовано мету і задачі дослідження, наведено основні наукові 

та практичні результати, які виносяться на захист. 

У першому розділі – «Окуло-моторна система (ОМС) людини та 

інноваційна технологія айтрекінгу: сучасні досягнення та застосування» – 

проаналізовано практичне застосування та впровадження інформаційної 

технології діагностування станів людини за допомогою айтрекінгу в медичній 

сфері – у нейронауках, обґрунтовано мету та постановки задач дисертаційної 

роботи.  

Аналіз літературних джерел показав, що на поточний час не було 

розроблено ефективних методів побудови моделей ОМС на основі ряду і 

поліному Вольтерри і належних інструментальних алгоритмічних та 

програмних засобів визначення БПФ на основі даних експериментів «вхід-

вихід» при використанні тестових візуальних стимулів та реєстрації 

відповідних відгуків за допомогою технології айтрекінгу. Існує потреба 

підвищення точності та обчислювальної стійкості оцінювання БПФ ОМС, 

розробки апаратно-програмних засобів управління процесом ідентифікації, а 

також створення інформаційної технології та інтелектуальних обчислювальних 

систем класифікації в просторі ознак, що визначаються за результатами 

ідентифікації на основі технології айтрекінгу.  

Другий розділ – «Моделі Вольтерри та обчислювальні методи 

ідентифікації ОМС на основі даних айтрекінгу» – містить теоретичне 

обгрунтування методів побудови моделей ОМС у вигляді рядів та поліномів 

Вольтерри на основі даних експериментальних досліджень ОМС «вхід–вихід», 

методику практичної реалізації методів ідентифікації ОМС із застосуванням 

тестових візуальних стимулів та інноваційної технології айтрекінгу.  

У третьому розділі – «Інструментальні алгоритмічні та програмні 

засоби ідентифікації ОМС на основі технології айтрекінгу» – розроблено 
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обчислювальні алгоритми та інструментальні програмні засоби детермінованої 

ідентифікації ОМС на основі рядів і поліномів Вольтерри у вигляді БПФ із 

використанням тестових візуальних стимулів і технології айтрекінгу; створено 

програмне забезпечення підтримки технології айтрекінгу на Андроїд-

смартфоні. 

В четвертому розділ – «Експериментальні дослідження ОМС «вхід-

вихід»: визначення багатовимірних перехідних функцій, та їх практичні 

застосування» – представлено результати експериментальних досліджень ОМС 

«вхід-вихід» фізичних осіб з використанням тестових візуальних стимулів та 

технології айтрекінгу, визначення на основі отриманих емпіричних даних БПФ 

та наведено результати їх ефективного застосування в інформаційних системах 

діагностування психофізіологічних станів людини та біометричної 

ідентифікації особистостей.  

Ключові слова: окуло-моторна система, нелінійна динамічна 

ідентифікація, модель Вольтерри, ряд та поліном Вольтерри, багатовимірні 

перехідні функції, тестові візуальні стимули, технологія айтрекінгу, 

інтелектуальна інформаційна система, діагностика психофізіологічного стану, 

біометрична ідентифікація, простір діагностичних ознак, статистична 

класифікація, машинне навчання, достовірність розпізнавання, байєсівський 

класифікатор.   
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ABSTRACT 

Shamanina T.V. Models, methods and tools for nonlinear dynamic 

identification of a human oculo-motor system on the basis of eye tracking 

technology.  

Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in specialty 121 Software 

Engineering. – Odessa Polytechnic National University, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Odessa, 2022. 

The dissertation is devoted to solving the current scientific and practical 

problem of creating methods and means of nonlinear dynamic identification of the 

oculomotor system (OMS) based on the Volterra model in the form of 

multidimensional transient functions and their application in information systems for 

diagnosing psychophysiological state and personality recognition. 

The purpose of the study is to create methods and means of non-linear 

dynamic identification «input-output» of the oculomotor system according to 

eyetracking data based on the Volterra model in the form of multidimensional 

transient functions and their application in information systems for diagnosing a 

psychophysiological state and recognizing a person. information technology tools for 

assessing the state and increasing the reliability of recognition results. 

Relevance of the topic of the dissertation research. The study of human eye 

movements and the trajectory of their movement allows us to reveal the structure of 

the relationship between an individual and the environment, a person and the world. 

Analysis of the relationship between oculomotor and the central nervous system, on 

the one hand, with the content of mental processes, on the other, with various forms 

of activity (behavior, activity, communication) and, on the third, contributes to the 

study of brain mechanisms and their disorders, to the detection of the dynamics of 

psychophysiological states person, patterns of perception, thinking, ideas, 

differentiation of intentions, intentions and attitudes of the individual. 
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Currently, an innovative technology called Eye tracking is being successfully 

developed. Eye tracking is the process of determining the point to which the gaze is 

directed or determining the coordinates of eye movement with a fixed head position. 

Knowledge of eye movement has important theoretical and applied value, 

expands the possibilities of studying the specifics of many professions in order to 

improve the efficiency of the subject's labor activity. 

However, most systems based on eyetracking technology require new methods 

of mathematical description of human OMS and special equipment for experimental 

research to function successfully. To implement eye tracking technology, special 

devices are used to determine the position of the eye and its movement - eye trackers. 

In order to successfully solve management, control and diagnostic problems in 

medical applications, it is necessary to have effective methods of identification of 

OMS. Without an adequate mathematical model of OMS, which takes into account 

the individual properties of a person, it is impossible to create modern programs with 

an expanded set of personalized capabilities, for example, medical and sports 

simulators, authorized access to data, testing of human-machine systems, etc. 

A significant drawback of the existing hardware that implements this 

technology is the fundamental impossibility of measuring the dynamic and non-linear 

characteristics of the OMS - a promising direction in the development of modeling of 

biological objects - without the knowledge of which it is impossible to build an 

effective control system. To eliminate this shortcoming, the traditional structure of 

the pupil behavior tracking system using video recording was further developed in 

this work, which made it possible to determine the dynamic characteristics of the 

human visual apparatus based on the experimental data of «input-output» 

observations (problem of identification). 

The effectiveness of using modern methods of identification largely depends 

on the adequacy of the applied mathematical models to real objects. As an 

information model of objects of living nature (including OMS), which are considered 

as a "black box", integral power series and Volterra polynomials are used, which in a 
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compact form characterize the nonlinear and dynamic properties of the object under 

study. 

The practical application of diagnostic information technology based on the 

identification data of OMS with the help of eye tracking is expedient: in medical 

diagnostic studies – in neurology for brain diseases; in psychiatry – Parkinson's 

disease, Alzheimer's disease, schizophrenia; in ophthalmology – when correcting 

strabismus; in practical psychology – for psychodiagnostics of personality, research 

of cognitive processes; in sports of high achievements – when planning the training 

process of athletes; in the military – for effective professional selection in military 

special forces, in the treatment of post-traumatic syndrome in military personnel – 

participants in hostilities; in military and civil aviation – for testing the functional 

state of pilots before flights; in biometrics – to protect information in computer 

systems and networks, authentication. 

The purpose of the work is to create methods and means of nonlinear dynamic 

identification «input-output» of the oculomotor system based on eye-tracking data 

based on the Volterra model in the form of multidimensional transient functions and 

their application in information systems for diagnosing the psychophysiological state 

of a person and recognizing a person, which expands the diagnostic capabilities of 

instrumental information technology means of state assessment and increases the 

reliability of recognition results. 

To achieve the purpose of the study raised and solved the following problems: 

– to analyze the current state of the problem of OMS identification taking into 

account its nonlinear and dynamic properties in the form of multidimensional 

transient functions (MTF), to substantiate the research objectives; 

– to implement the technology of eye-tracking to obtain experimental data for 

the identification of OMS in the form of MTF by video recording of responses to test 

visual stimuli (TVS) with different distances from the starting position displayed on 

the monitor screen; 
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– to develop computational methods of deterministic identification of OMS in 

the form of MTF with the use of test visual stimuli; 

– to perform experimental studies of the OMS of individuals using eye-

tracking technology and determine on the basis of oculographic studies the transient 

functions of the first, second and third orders; 

– to develop computational algorithms for determining informative features 

based on the results of OMS identification in the form of MTF for the construction of 

classifiers of human psychophysiological state and personality recognition. 

The scientific novelty of the obtained results is as follows in development and 

deepening theories and methodologies of constructing Volterra models of the human 

oculo-motor system and their application in the study of cognitive processes and for 

biometric identification of the individual. 

For the first time, a theoretical substantiation of formal ratios for the estimation 

of diagonal intersections of multidimensional transient functions of OMS in the form 

of a linear combination of OMS responses to test visual stimuli with different 

distances from the starting position was proposed and given, which made it possible 

to algorithmize and simplify the software implementation of the OMS identification 

procedure. 

For the first time, a method of identifying OMS based on an approximation 

model in the form of a Volterra polynomial with the use of test visual stimuli 

displayed on the monitor screen at different distances from the starting position is 

proposed. In contrast to known methods, the regularized least squares method is used 

to determine the diagonal intersections of multidimensional transient functions, 

which allows to increase the accuracy and computational stability of the OMS 

identification procedure. 

For the first time, OMS models were built on the basis of Volterra 

polynomials of the second and third orders according to eyetracking data in the form 

of diagonal intersections of the corresponding transient functions, which differ from 

the known ones in that they provide the possibility of modeling OMS in a given 
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interval of input signals beyond the radius of convergence of the Volterra series. 

Models are involved in the construction of classifiers of human psychophysiological 

states. 

For the first time, OMS models were built based on the Volterra series based 

on eye-tracking data in the form of diagonal intersections of transient functions of the 

first, second, and third orders, which differ from the known ones by increased 

accuracy, which is achieved by using a larger number (more than two) of «input-

output» experiments with OMS. Models are used to build classifiers for biometric 

identification of a person. 

The information technology of diagnosing psychophysiological states of the 

person and biometric identification of the person due to use as a source of primary 

data of information models of OMS of type «input-output» based on series and 

polynomials of Volterra has received the further development. Eye-tracking 

technology is used to build models. This allows to increase the accuracy of OMS 

modeling and consequently, to increase the reliability of diagnosing in space the 

proposed heuristic features, which are determined by integral and differential 

transformations of multidimensional OMS transient functions, which greatly 

simplifies feature definition and practical implementation of Bayesian classifiers. 

The practical significance of the obtained results lies in the creation of 

software tools that implement computational algorithms for deterministic nonlinear 

dynamic identification of OMS in the form of multidimensional transient functions 

and their implementation in research and educational process. 

The following software has been developed: 

the program «SignalManager» (C #) – allows to generate on the computer 

monitor screen deterministic or random test visual stimuli of any configuration to 

conduct identification experiments «input-output» of human OMS using innovative 

technology tracking; 

the eSmart program (Java Android) – software tools for Android-smartphones 

that automatically recognize images of objects (face, eye, pupil) on a sequence of 
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video recording frames and calculate the coordinates of the pupil in the dynamics of 

the eye movement; 

the program «VolterraApp» (Matlab) – implements computational algorithms 

for nonlinear dynamic identification of OMS based on the Volterra polynomial in the 

form of multidimensional transient functions; 

the program «VolterraSerie» (Python) – implements computational algorithms 

for nonlinear dynamic identification of OMS based on the Volterra series in the form 

of multidimensional transient functions; 

Using the developed computational algorithms and software tools for 

processing experimental data (feedback on TVS), nonlinear dynamic models of 

human OMS in the form of transient functions of the first, second and third order are 

obtained. The obtained results of OMS identification provide opportunities for early 

diagnosis of the neuro-degenerative process in Parkinson's disease and Parkinson's 

syndromes. They can also be used in diagnostic studies to establish the stage of the 

disease, in hardware vision correction, in human-machine systems in the professional 

selection of operators of fast-moving technological processes, for biometric 

identification of users in computer systems and networks in information security 

devices. 

According to the experimental studies of local self-government with the use of 

high-tech equipment – eye-tracker TOBII PRO TX300 (300 Hz), provided by the 

Center for Innovation and Advanced Technologies of the Lublin University of 

Technology (Lublin, Poland), training samples for machine learning classifiers were 

obtained. A Bayesian classifier of the state of human fatigue in space (two-

dimensional) features, which are determined based on MTF obtained by the results of 

OMS identification, provides the maximum probability of correct recognition (PCR) 

P=0.9375. In the two-dimensional space of features the constructed Bayesian 

classifier for biometric identification of the person reaches the maximum PCR 

P=0.9737. 
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This technology was used in the study of post-traumatic stress disorder (PTSD) 

in servicemen - participants in hostilities based on the psychiatric clinic of the Main 

Military Clinical Hospital (Kyiv) together with scientists from the Filatov Institute of 

Eye Diseases and Tissue Therapy (Odesa) and military medics confirmed that PTSD 

can be diagnosed based on eye-tracking (eye movements). This innovative 

technology will help to detect post-traumatic stress disorders in the early stages and 

treat them more successfully. 

The results of the dissertation are implemented in the implementation of the 

project method in teaching students of the Small Academy of Sciences in the 

implementation of the innovative StartUp-project «Eye-racking in the study of 

cognitive processes» under the cooperation agreement between Odessa National 

Polytechnic University and Odessa Specialized School No. 117 from August 26, 

2019. 

The results of the dissertation are used in the educational process of the 

Department of Computer Systems and Software Technologies of the Odessa National 

Polytechnic University, in particular, in teaching disciplines: «Modeling of dynamic 

systems», «Mathematical modeling of technical systems and processes», «Modeling 

of processes and systems», «Recognition and classification in management», and are 

also used in the development of topics of master's theses. 

The object of research is the process the process of tracking eye movements – 

responses to external perturbations in the form of test visual stimuli (the process of 

eye-racking). 

Subject of research – models, methods and instrumental algorithmic and 

software means of nonlinear dynamic identification of human OMS «input-output» 

based on MTF with the use of eye-tracking technology. 

The dissertation consists of an introduction, four chapters and appendices. In 

the introduction, a general description of the work is given, the topic of the 

dissertation is substantiated, the goal and objectives of the research are formulated, 

and the main scientific and practical results presented for the defense are given. 
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In the first chapter – «Human oculomotor system (OMS) and innovative eye-

tracking technology: modern achievements and applicationss» – the practical 

application and introduction of information technology for diagnosing human 

conditions using eye-tracking in the medical field in neurosciences is analyzed, the 

purpose and objectives of the dissertation are substantiated. 

The analysis of literary sources showed that at the present time no effective 

methods of building OMS models based on the Volterra series and polynomial and 

appropriate instrumental algorithmic and software tools for determining the MTF 

based on the data of «input-output» experiments when using test visual stimuli and 

recording the corresponding responses have been developed using eye tracking 

technology. There is a need to increase the accuracy and computational stability of 

the evaluation of the MTF of the OMS, to develop hardware and software tools for 

managing the identification process, as well as to create information technology and 

intelligent computing systems for classification in the space of features determined by 

the results of identification based on eye-tracking technology. 

The second section – «Volterra models and computational methods of 

identifying OMS based on eye-tracking data» – contains a theoretical rationale for the 

methods of building OMS models in the form of Volterra series and polynomials 

based on the data of experimental studies of «input-output» OMS, methods of 

practical implementation of OMS identification methods using test visual stimuli and 

innovative eye tracking technology. 

In the third chapter – «Instrumental algorithmic and software tools for 

identification of OMS based on eye-tracking technology» – computational algorithms 

and instrumental software tools for deterministic identification of OMS based on 

Volterra series and polynomials in the form of MTF using test visual stimuli and eye-

tracking technology are developed; software to support eye-tracking technology on 

Android smartphones has been created. 

In the fourth section – «Experimental studies of OMS «input-output»: 

definition of multidimensional transient functions, and their practical application» – 
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the results of experimental studies of OMS «input-output» of individuals using test 

visual stimuli and eye-tracking technology are presented, determination based on the 

empirical data of MTF and the results of their effective use in information systems of 

diagnosing psychophysiological states of a person and biometric identification of 

individuals. 

Keywords: human oculo-motor system, nonlinear dynamic identification, 

Volterra model, Volterra series and polynomial, multidimensional transient functions, 

test visual stimuli, eye-tracking technology, intelligent information system, diagnosis 

of psycho-physiological state, biometric identification, space of diagnostic features, 

statistical classification, machine learning, reliability recognition, Bayesian classifier. 
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ПНСКП   процентна нормована середньоквадратична похибка 

ПС    парціальна складова відгуку в моделі Вольтерри НДС 

СКП   середньоквадратична похибка 

ТВС   тестові візуальні стимули 

ЯВ    ядра Вольтерри 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. В даний час успішно розвивається 

інноваційна технологія, яка отримала назву Eye tracking (айтрекінг, 

окулографія). Айтрекінг – процес визначення точки на яку спрямовується 

погляд або рух ока при фіксованому положенні голови. 

Дослідження рухів очей людини і траєкторії їх переміщення дозволяють 

розкрити структуру взаємовідносин індивіда з середовищем, людини зі світом. 

Аналіз взаємозв'язку окуломоторики з центральною нервовою системою, з 

одного боку, з вмістом психічних процесів – з іншого, з різними формами 

активності (поведінкою, діяльністю, спілкуванням) – з третьої, сприяє 

вивченню механізмів роботи мозку і їх порушення, виявленню динаміки 

психофізіологічних станів людини, закономірностей сприйняття, мислення, 

уявлень, диференціації інтенцій, намірів і установок особистості. 

Знання про рух очей мають важливе теоретичне і прикладне значення, 

розширює можливості вивчення специфіки багатьох професій з метою 

підвищення ефективності функціонування суб'єкта трудової діяльності. 

Однак, більшість систем на основі технології айтрекінгу, для успішного 

функціонування вимагають нових методів математичного опису ОМС людини і 

спеціального обладнання для експериментальних досліджень. Для реалізації 

технології айтрекінгу застосовуються спеціальні прилади для визначення 

позицій ока та координат його руху – айтрекери (Eye-tracker). 

Для успішного вирішення задач управління, контролю і діагностики в 

медичних застосуваннях необхідно мати ефективні методи ідентифікації ОМС. 

Не маючи адекватної математичної моделі ОМС, що враховує індивідуальні 

властивості людини, неможливо створювати сучасні програми з розширеним 

набором персоналізованих можливостей, наприклад, медичні і спортивні 

тренажери, авторизований доступ до даних, тестування людино-машинних 

систем та ін. 



32 

 

Значним недоліком існуючих апаратних засобів, що реалізують цю 

технологію, є принципова неможливість вимірювання динамічних і нелінійних 

характеристик ОМС – перспективний напрямок розвитку моделювання 

біологічних об'єктів – без знання яких неможлива побудова ефективної системи 

управління. Для усунення такого недоліку традиційна структура системи 

відстеження поведінки зіниці за допомогою відеореєстрації в даній роботі 

отримала подальший розвиток, що дозволило визначати динамічні 

характеристики зорового апарату людини за експериментальними даними 

спостережень «вхід-вихід» (задача ідентифікації). 

Ефективність використання сучасних методів ідентифікації, в значній 

мірі залежить від адекватності застосовуваних математичних моделей реальним 

об'єктам. В якості інформаційної моделі об'єктів живої природи (у тому числі і 

ОМС), що розглядаються як «чорний ящик», використовуються 

інтегростепеневі ряди та поліноми Вольтерри, які в компактній формі 

характеризують нелінійні та динамічні властивості досліджуваного об'єкта. 

Методи математичного моделювання є основними засобами дослідження 

нелинейних динамічних систем (НДС) [13, 15, 16, 20, 24, 25, 31, 34, 35]. Для 

опису НДС «вхід-вихід» часто застосовуються ряди та поліноми Вольтерри [52, 

54, 58, 59]. При цьому нелінійні та динамічні властивості системи 

характеризуються послідовністю багатовимірних вагових функцій – ядрами 

Вольтерри (ЯВ). Задача побудови моделі у вигляді поліномів та рядів 

Вольтерри полягає у визначенні багатовимірних вагових функцій на основі 

експериментальних даних «вхід–вихід» НДС.  

У розвиток теорії ідентифікації та моделювання НДС на основі моделі 

Вольтерри та її практичні застосування значний вклад внесли українські вчені: 

О. Г. Івахненко, А. Ф. Верлань, В. А. Іванюк, Ю. Ю. Коляденко, Б. Р. Марченко, 

Н. В. Моркун, В. Д. Павленко, В. В. Поповський, А. О. Серков, В. А. Федорчук 

та зарубіжні вчені: Я. З. Ципкин, Ю. С. Попков, О. М. Кисельов, 

Б. Л. Шмульян, К. О. Пупков, В. І. Капалін, А. С. Ющенко, А. С. Апарцин, 
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Д. М. Сидоров, С. В. Солодуша, Л. В. Данилов, А. А. Ланне, О. Б. Соловьова, 

N. Wiener, H. L. Van Trees, M. Schetzen, L. O. Chua, W. J. Rugh, G. B. Giannakis, 

E. Serpedin, F. J. Doyle, R. K. Pearson, B. A. Ogunnaike та інші.   

Практичне застосування інформаційної технології діагностування на 

основі даних ідентифікації ОМС за допомогою айтрекінга доцільно: в медичних 

діагностичних дослідженнях – в неврології при захворюванні головного мозку;  

в психіатрії – хвороби Паркінсона, Альцгеймера, при шизофренії; в 

офтальмології – при корекції косоокості; в практичній психології – для 

психодіагностики особистості, дослідження когнітивних процесів; в спорті 

високих досягнень – при плануванні тренувального процесу спортсменів; у 

військових – для ефективного профвідбору в військові спецпідрозділи, при 

лікуванні посттравматичного синдрому у військовослужбовців – учасників 

бойових дій; у військовій і цивільній авіації – для тестування функціонального 

стану пілотів перед виконанням польотів; в біометрії – для захисту інформації в 

комп’ютерних системах та мережах, аутентифікації. 

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

Дисертаційна робота виконувалась у відповідності з пріоритетними напрямами 

науково-дослідних робіт (НДР) Національного університету “Одеська 

політехніка”, згідно координаційних планів МОН України, зокрема, в рамках 

наукових досліджень за держбюджетною НДР за участю автора: «Засоби 

моніторингу динамічних об’єктів, засновані на застосуванні моделей у вигляді 

нечітких множин», № ДР 0118U006825 (2019-2022). 

Зміст роботи, її основні задачі відповідають постанові Президії НАН 

України від 30.01.2019 № 30: «Про основні наукові напрямки та найважливіші 

проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних, 

суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України на 2019–

2023 роки», Закону України від 26.11.2015 № 848-VIII (редакція станом на 

06.04.2022) «Про наукову і науково-технічну діяльність». 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=F.J.III+Doyle&text=F.J.III+Doyle&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=R.K.+Pearson&text=R.K.+Pearson&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/B-A-Ogunnaike/e/B002SU471I/ref=dp_byline_cont_book_3
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Мета дисертаційного дослідження – створення методів та засобів 

нелінійної динамічної ідентифікації «вхід-вихід» окуло-моторної системи за 

даними айтрекінгу на основі моделі Вольтерри у вигляді багатовимірних 

перехідних функцій та їх застосуванню в інформаційних системах діагностики 

психофізіологічного стану людини і розпізнавання особистості, що розширює 

діагностичні можливості інструментальних засобів інформаційної технології 

оцінювання стану та підвищує достовірність результатів розпізнавання. 

Для досягнення мети дослідження поставлено і розв´язано такі задачі: 

− здійснити аналіз сучасного стану проблеми ідентифікації ОМС з 

урахуванням її нелінійних та динамічних властивостей у вигляді 

багатовимірних перехідних функцій (БПФ), обґрунтувати задачі досліджень; 

− реалізувати технологію айтрекінгу отримання експериментальних 

даних для ідентифікації ОМС у вигляді БПФ за допомогою відеореєстрації 

відгуків на тестові візуальні стимули з різною відстанню від стартової позиції, 

що відображаються на екрані монітора;  

− розробити обчислювальні методи детермінованої ідентифікації ОМС у 

вигляді БПФ із застосуванням тестових візуальних стимулів; 

− виконати експериментальні дослідження ОМС фізичних осіб за 

допомогою технології айтрекінгу та визначити на основі даних окулографічних 

досліджень перехідні функції першого, другого та третього порядків; 

− розробити обчислювальні алгоритми визначення інформативних ознак 

на основі результатів ідентифікації ОМС у вигляді БПФ для побудови 

класифікаторів психофізіологічного стану людини та розпізнавання 

особистості. 

Об’єкт дисертаційного дослідження – процес відстеження руху очей – 

відгуків на зовнішнє збурення у вигляді тестових візуальних стимулів (процес 

айтрекінга). 

Предмет дисертаційного дослідження – моделі, методи та 

інструментальні алгоритмічні і програмні засоби нелінійної динамічної 



35 

 

ідентифікації ОМС людини «вхід-вихід» на основі БПФ із застосуванням 

технології айтрекінгу. 

Методи досліджень. При вирішенні задач дисертаційного дослідження 

використовувались методи теорії непараметричної ідентифікації на основі 

моделі Вольтерри із застосуванням тестових багатоступінчатих тестових 

сигналів, методи обчислень та кількісні методи обробки емпіричних даних: 

методи регуляризації некоректних задач і вейвлет–перетворень (при реалізації 

методів ідентифікації), методи програмної інженерії (при розробці 

інструментального забезпечення), методи теорії обчислювальних 

експериментів (при розв’язуванні тестових та прикладних задач, аналізі 

точності оцінки БПФ), засоби імітаційного моделювання (для підтвердження 

достовірності отриманих теоретичних результатів).  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розвитку та 

поглиблені теорії і методології побудови моделей Вольтерри окуло-моторної 

системи людини та їх застосуванню в дослідженнях когнітивних процесів та 

для біометричної ідентифікації особистості. 

Вперше запропоновано та дано теоретичне обґрунтовання формальних 

співвідношень для оцінки діагональних перетинів багатовимірних перехідних 

функцій ОМС у вигляді лінійної комбінації відгуків ОМС на тестові візуальні 

стимули із різною відстанню від стартової позиції, що дало змогу 

алгоритмізувати і спростити програмну реалізацію процедури ідентифікації 

ОМС. 

Вперше запропоновано метод ідентифікації ОМС на основі 

апроксимаційної моделі у вигляді поліному Вольтерри із застосуванням 

тестових візуальних стимулів, що відображаються на екрані монітора на різних 

відстанях від стартової позиції. На відміну від відомих методів для визначення 

діагональних перетинів багатовимірних перехідних функцій використовується 

регуляризований метод найменших квадратів, що дозволяє підвищити точність 

та обчислювальну стійкість процедури ідентифікації ОМС. 
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Вперше побудовано моделі ОМС на основі поліномів Вольтерри другого 

та третього порядків за даними айтрекінгу у вигляді діагональних перетинів 

відповідних перехідних функцій, які відрізняються від відомих тим, що 

надають можливість моделювання ОМС у заданому інтервалі вхідних сигналів 

за межею радіусу збіжності ряду Вольтерри. Моделі залучені при побудові 

класифікаторів психофізіологічних станів людини. 

Вперше побудовано моделі ОМС на основі ряду Вольтерри за даними 

айтрекінгу у вигляді діагональних перетинів перехідних функцій першого, 

другого та третього порядків, які відрізняються від відомих підвищеною 

точністю, що досягається використанням більшої кількості (більше двох) 

експериментів «вхід-вихід» з ОМС. Моделі задіяні для побудови 

класифікаторів біометричної ідентифікації особистості. 

Отримала подальший розвиток інформаційна технологія діагностування 

психофізіологічних станів людини та біометричної ідентифікації особистості за 

рахунок використання в якості джерела первинних даних інформаційних 

моделей ОМС типу «вхід-вихід» на основі рядів і поліномів Вольтерри у 

вигляді відповідних БПФ. Для побудови моделей застосовується технологія 

айтрекінгу. Це дозволяє підвищити точність моделювання ОМС і, як наслідок, 

підвищити достовірність діагностування в просторі запропонованих 

евристичних ознак, які визначаються за допомогою інтегральних і 

диференціальних перетворень багатовимірних перехідних функцій ОМС, що 

значно спрощує визначення ознак та практичну реалізацію байєсівских 

класифікаторів. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у створенні 

інструментальних програмних засобів, що реалізують обчислювальні 

алгоритми детермінованої нелінійної динамічної ідентифікації ОМС у вигляді 

багатомірних перехідних функцій і впровадження їх у наукові дослідження та 

навчальний процес. 

Розроблено наступні програмні засоби: 
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програма «SignalManager» (C#) – дозволяє формувати на екрані монітора 

комп’ютера детерміновані або випадкові тестові візуальні стимули будь-якої 

конфігурації для проведення ідентифікаційних експериментів «вхід-вихід» з 

ОМС людини із застосуванням інноваційної технології айтрекінгу; 

програма «eSmart» (Java Android) – інструментальні програмні засоби для 

Android-смартфонів, які здійснюють автоматичне розпізнавання зображень 

об'єктів (обличчя, ока, зіниці) на послідовності кадрів відеореєстрації та 

обчислення координат зіниці в динаміці процесу руху ока;  

програма «VolterraApp» (Matlab) – реалізує обчислювальні алгоритми  

нелінійної динамічної ідентифікації ОМС на основі поліному Вольтерри у 

вигляді багатовимірних перехідних функцій; 

програма «VolterraSerie» (Python) – реалізує обчислювальні алгоритми  

нелінійної динамічної ідентифікації ОМС на основі ряду Вольтерри у вигляді 

багатовимірних перехідних функцій. 

Особистий внесок здобувача. Усі наукові положення, теоретичні і 

практичні результати, що наведені в дисертації, отримані здобувачем особисто 

та опубліковані в 11 наукових працях. У роботах, опублікованих у 

співавторстві, здобувачу належать: теоретичне обґрунтування методів побудови 

моделі ОМС на основі поліному [1, 2] і ряду Вольтерри [3, 4] у вигляді 

багатовимірних перехідних функцій із застосуванням тестових ступінчастих 

сигналів з різними амплітудами; розробка методу ідентифікаціїї ОМС людини 

на основі експериментальних досліджень «вхід-вихід» за допомогою технології 

айтрекінгу [1, 2, 9, 10, 11]; розробка методу діагностування психофізіологічного 

стану людини за даними ідентифікації ОМС «вхід-вихід» і технології 

айтрекінгу [1, 2]; розробка методу біометричної ідентифікації особистості за 

даними айтрекінгу [3, 4, 6, 7, 8]; розробка і реалізація інструментальних 

алгоритмічних і програмних засобів нелінійної динамічної ідентифікації ОМС 

на основі моделей Вольтерри у вигляді багатовимірних перехідних функцій із 

застосуванням тестових візуальних стимулів та технології айтрекінгу [5]; 
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визначення діагностичних ознак на основі одержаних на етапі ідентифікації 

багатовимірних перехідних функцій, формування у просторі діагностичних 

ознак тренувальних вибірок даних для побудови класифікаторів методами 

машинного навчання [8]. Публікацію [22] здійснено одноосібно. Посилання на 

публікації наведені в порядку, зазначеному в Додатку А. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертації доповідалися і обговорювалися на: IX Міжнародна наукова 

конференція «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування 

та оптимізації, OPTIMA-2020» (Кам'янець-Подільський, 2020); XX Міжнародна 

науково-технічна конференція «Проблеми інформатики та моделювання, ПІМ-

2020» (Харків-Одеса, Кароліно-Бугаз, 2020); VII Міжнародна науково-технічна 

конференція «Інформатика, управління та штучний інтелект, ІУШІ-2020» 

(Харків, 2020); X Міжнародна конференція студентів і молодих науковців 

«Сучасні інформаційні технології, MIT-2020» (Одеса, 2020); 5th International 

Conference on Applied Physics, Simulation and Computing, APSAC’2021 (Italy, 

Salerno, 2021); 11th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition 

and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS-2021 

(Poland, Cracow, 2021); 16th Conference on Dynamical Systems: Theory and 

Applications, DSTA’2021 (Poland, Lodz, 2021); International Scientific Conference 

«Intellectual Decision-Making Systems and Problems of Computational Intelligence, 

ISDMCI'2021» (Kherson, Zalizniy Port 2021); 16th IEEE International Conference 

on Computer Science and Information Technologies, CSIT-2021 (Ukraine, Lviv, 

2021); VІІІ International Scientific and Technical Conference «Informatics. Culture. 

Technology» , ICT-2021 (Odesa, 2021); 10th International scientific and practical 

conference «Fundamental and applied research in the modern world» (USA, Boston, 

2021); ХХV Міжнародний молодіжний форум «Радіоелектроніка та молодь у 

ХХІ столітті» (Харків, 2021); ХХІІІ, ХХІV Міжнародні молодіжні науково-

практичні конференції «Людина і Космос» (Дніпро, 2021, 2022); XI, XІІ 

Міжнародні наукові конференції студентів та молодих учених «Сучасні 
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Інформаційні Технології», MIT-2021, MIT-2022 (Одеса, 2021, 2022); 

Всеукраїнському семінарі-практикумі для педагогів «Особливості організації 

освітнього процесу в закладах освіти в умовах воєнного стану» (Київ, НЦ 

«Мала академія наук України» під егідою ЮНЕСКО, 2022); ІІІ науково-

практичній онлайн-конференції «Обдаровані діти – скарб нації» (Київ, НАПН 

України та НЦ «Мала академія наук України», 2022); 6th International 

Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems, CoLInS’2022 

(Poland, Gliwice, 2022);  

International Innovation Show, E-NNOVATE 2021, Category: Information 

Technology, SILVER AWARD (Bydgoszcz, Poland, 2021, On line); XV 

International Invention and Innovation Show INTARG, BRONZE MEDAL / 

INTARG AWARD (Katowice, Poland, 2022, Online); The International Festival of 

Engineering Science and Technology in Tunisia, I-FEST, GOLD MEDAL AWARD 

(Tunisia, 2022, Online).  

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 4 

розділів, загальних висновків та 6 додатків. Обсяг загального тексту дисертації 

складає 214 сторінок, з них основного тексту 140 сторінок. Робота ілюстрована 

15 таблицями та 80 рисунками. Список використаних джерел містить 182 

найменування.  



40 

 

РОЗДІЛ 1 

 ОКУЛО-МОТОРНА СИСТЕМА (ОМС) ЛЮДИНИ ТА ІННОВАЦІЙНА 

ТЕХНОЛОГІЯ АЙТРЕКІНГУ: СУЧАСНІ ДОСЯГНЕННЯ 

 ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

1.1 Окуло-моторна система людини 

Рухи очей людини є важливим джерелом відбору інформації з 

візуального середовища. Дослідження цих рухів та траєкторії їх переміщення 

дозволяє розкрити структуру взаємин індивіда з навколишнім середовищем, 

людини зі світом. Знання про рух очей мають велике теоретичне і прикладне 

значення, розширюють можливості вивчення специфіки багатьох професій з 

метою підвищення ефективності суб'єкта трудової діяльності. [97, 128, 158, 

180]. 

 

Рисунок 1.1 – Прямі м’язи очей 

Окуло-моторна системи людини утворена очним яблуком, шістьма 

поперечно-смугастими м'язами, що працюють в парах і різними навколишніми 

тканинами, рідинами і каналами. З шести м'язів бічні і медіальні відповідають 

за горизонтальні рухи очей, верхні і нижні прямі (рис. 1.1) відповідають за 

вертикальні рухи очей, а верхній і нижній косі в основному відповідають за 

торсіонні рухи очей [162]. Рухи очей координуються послідовностями 

мозкових імпульсів, що передаються через око-руховий нерв (n.oculomotorius) 

(для медіального, верхнього, нижнього прямого і нижнього косого м'язів), 

блоковий нерв (n.trochlearis) (для верхнього косого м'яза) і відвідний нерв 

(n.abducens) (для зовнішнього прямого м’яза ока) [129].  
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Перші систематичні дослідження рухів очей були проведені вкінці XIX 

століття і містили дослідження рухів очей під час читання [105, 116, 133]. Ці 

ранні дослідження показали, що коли людина обробляє візуальний стимул 

(наприклад, текст), очі не рухаються однорідним (безперервним) способом, а 

роблять надзвичайно швидкі рухи від однієї точки фокусу до іншої. Ці швидкі 

рухи називаються саккадами, а точки фокусування – фіксаціями. У наступні 

роки дослідження рухів очей під час різних завдань візуальної обробки 

просунулися далі, були досліджені взаємозв'язки між рухами очей і 

сприйняттям, між рухами очей і вибірковою увагою. Детально досліджений 

зв'язок між візуальними стимулами і виконаними завданнями, ефекти саккадної 

адаптації в сприйнятті [92, 168]. 

Вищезазначені дослідження свідчать про те, що рух очей є джерелом 

інформації. Генерація рухів очей включає в себе два механізми, які можуть 

викликати між суб'єктні відмінності:  

1) фізична окуло-рухова система кожної людини; 

2) мозкова діяльність, що підтримує функції зору, які можуть бути 

пов'язані з пізнанням і сприйняттям [92].  

Око-рухова система (очне яблуко, екстраокулярні м'язи і стовбур мозку) 

прихована всередині порожнини ока, і її прояв у вигляді рухів очей не є 

статичним і не може бути відтворений з одного зображення, як це може бути 

потенційно зроблено для таких модальностей, як відбитки пальців, обличчя та 

райдужна оболонка ока [132]. Рухи очей можуть бути зафіксовані віддалено і 

ненав'язливо разом з іншими біометричними об’єктами, такими як райдужна 

оболонка ока [130]. Таким чином, вони забезпечують привабливий природний 

інтерфейс для вилучення біометричної інформації під час взаємодії з 

майбутніми переносними пристроями, наприклад, Google Glass [Google]. 

Оскільки рухи очей є результатом функціонування зорової системи людини, 

яка залучає різні ділянки мозку, прояв патологій, що відбуваються в цих 

областях, може бути виявлений в особливостях, витягнутих з рухів очей. 
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Прикладом є використання рухів очей для виявлення легких черепно-мозкових 

травм [94]. Швидкість, з якою рухаються очі під час саккади, тобто саккадної 

бадьорості, може бути відображенням відмінностей в моделях прийняття 

рішень людиною у здоровому стані та під час хвороби [169]. Також рухи очей 

можуть бути використані для оцінки втоми користувача [85]. У цьому контексті 

відокремлення біометричних функцій від рухів очей дає унікальну можливість 

для створення «розумних біометричних систем», які поєднують в собі 

розпізнавання та моніторинг здоров'я з використанням одного і того ж 

апаратного та програмного забезпечення. 

Сьогодні існують різні методи для вилучення фізичних та поведінкових 

біометричних характеристик рухів очей, розробляються методології 

моделювання [167] та їх нового застосування до проблем біомедичного 

інтересу з акцентом на нелінійних аспектах фізіологічної функції. Оскільки 

важливість нелінійності в розумінні складних механізмів фізіологічних функцій 

стає все більш актуальною, потреба в ефективних і практичних методологіях 

моделювання, які вирішують проблему нелінійної динаміки в науках про життя, 

стає все більш актуальною. 

Актуальними залишаються: 

 дослідження взаємозв’язку психічних станів і когнітивних процесів у 

навчальній діяльності, професійної придатності, синдрому втоми, 

посттравматичних стресових розладів, діагностика стадій хвороб Паркінсона та 

Альцгеймера, перевірка психофізіологічного стану пілотів і водіїв [89, 96, 99, 

114, 115, 162]; 

 дослідження взаємодії психічних станів і пізнавальних процесів під час 

навчальної діяльності студентів, об'єктивна оцінка рівня їх пізнавального 

розвитку, оцінка ефективності навчання з метою вдосконалення психічних 

процесів і психологічної корекції особистості [115]; 

 подовження творчого життя особистості за рахунок ранньої 

діагностики дегенеративних процесів когнітивних функцій мозку. Виявлення 
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обдарованої особистості (побудова психологічної моделі особистості) та оцінка 

її здібностей. Професійний відбір (виявлення та виховання лідерів) [106]. 

 

1.2 Застосування систем реєстрації рухів ОМС в психології та медицині 

Рухи очей, їх роль в процесі пізнання і діяльності має давню історію в 

психології [1]. Около-моторна система тісно пов'язана з процесами зорового 

сприйняття. В. А. Баранщиков і А. В. Жегалло [7] зазначали, що значення, яке 

надається око-руховій діяльності людини, обумовлено місцем, яке займають 

рухи очей в структурі взаємин людини зі світом. Вчені підкреслювали, що при 

інтерпретації даних для запису рухів очей необхідно вивчати цілісні око-рухові 

структури, що виражають більш високий рівень організації рухів очей. В 

результаті око-руховий акт стає не просто реакцією на зоровий подразник, а 

передбачає діяльність суб'єкта сприйняття, який керується як минулим і 

сьогоденням, так і майбутнім: цілями, намірами, планами або установами. 

Таким чином, за напрямком погляду ховається унікальний стан спостерігача 

[8]. Через ставлення до предмета сприйняття око-рухова діяльність стає 

предметом дослідження в психології, а реєстрація рухів очей – методом 

вивчення психічних процесів і станів, активності і спілкування.  

Подібні ідеї в даний час активно розвиваються. Велика кількість 

наукових робіт присвячена можливостям практичного застосування систем 

реєстрації руху очей в медицині, ергономіці, спортивній психології, 

маркетинговій та рекламній психології та інших галузях.  

В даний час системи запису руху очей активно впроваджуються в 

тренувальний процес в різних сферах діяльності. Так, в дослідженнях, 

присвячених реєстрації рухів очей лікарів в процесі виконання трудових 

завдань, аналізуються особливості візуального пошуку, а також взаємозв'язок 

око-рухових параметрів з точністю або наявністю помилок при виконанні 

професійних операцій. У зв'язку з цим особливо інтенсивно розвиваються 

напрямки досліджень рухів очей в хірургії. Особливий інтерес вчених 
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спрямований на використання даних відстеження очей з метою підвищення 

ефективності роботи фахівців, що працюють «в одній команді». Окрім хірургів, 

дослідників цікавить ефективність кардіологів при читанні ЕКГ та багато інших 

медичних працівників.   

Пауліним О. Н. та Комлевою (Старкова) Н. О. [28, 49, 50, 63-65, 119] 

запропонована і науково обґрунтована нова інформаційна технологія 

діагностики рухового апарату зорового аналізатора (РАЗА) людини, яка 

заснована на застосуванні інформаційної об’єктно-орієнтованої моделі процесу 

діагностики та методі виявлення і аналізу діагностичних ознак РАЗА. 

Обґрунтовано, що рухова система ока може бути представлена як система типу 

динамічна нелінійна-лінійна з екстремальною статичною характеристикою. 

Вченими розроблено автоматизовану систему діагностування 

«EYECOM», що забезпечує перетворення інформаційних потоків протягом 

всього процесу діагностики і отримання результату у вигляді класу стану 

РАЗА. Структурно-функціональний аналіз дозволив науковцям сформувати 

множину ознак – відхилення довжин м'язів, що рухають око, і відхилення 

постійних часу перехідних процесів при зміні зовнішнього впливу від їх 

номінальних значень, по яким проводиться діагностика РАЗА. Автоматизована 

система діагностики впроваджена в наукові дослідження та лікувальну 

практику в Інституті очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН 

України (м. Одеса). Система «EYECOM» застосовується для визначення 

наявності і величини косоокості у дітей, корекції косоокості за допомогою 

спеціального тренувального процесу [63]. 

Інтенсивно вивчаються закономірності око-рухової діяльності також в 

процесі керування транспортними засобами та діяльності операторів. Так, в 

авіації системи запису руху очей використовуються для оцінки особливостей 

зорового сприйняття, уваги пілотів в процесі вирішення різних завдань на 

тренажерах. На основі даних відстеження очей розробляються методи оцінки 

стану втоми у водіїв наземного транспорту. Зокрема у дослідженнях 
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Б. М. Величковського та ін. [14] айтрекінг застосовувався для діагностики 

станів учасників дорожнього руху. Отримані дані дозволяють розробити моделі 

ранньої діагностики дорожніх епізодів з високою ймовірністю помилки водіїв.  

Методи запису рухів очей використовуються і в дослідженнях 

професійної діяльності космонавтів [21], професійних спортсменів, 

співробітників правоохоронних органів, балерин [179].   

Відносно новим і перспективним напрямком психологічних досліджень 

з використанням систем запису рухів очей є розробка проблеми людино-

машинної взаємодії. В даний час окорухові інтерфейси активно 

використовуються в різних сферах: промисловість, медицина, наука.   

Б. М. Величковський [14] поділяє око-рухові інтерфейси на два класи: 

інтерфейси, в яких використовується управління очима, і чутливі до уваги 

інтерфейси. Інтерфейси, в яких використовується управління поглядом, 

використовують командну парадигму взаємодії: в цьому випадку погляд 

використовується в якості вказівного пристрою (аналогічно комп'ютерній 

мишці). Чутливі до уваги інтерфейси зосереджуються на некомандній 

парадигмі взаємодії людини і машини. Відстежуючи напрямок погляду і 

характеристики око-рухової активності користувача, чутливі до уваги 

інтерфейси намагаються виявити намір користувача і підтримати їх в 

реалізації цих намірів. Таким чином, системи запису рухів очей дозволяють 

вирішувати завдання детального аналізу виконуваної професійної діяльності.  

А. І. Грушко та С. В. Леонов в публікації [107] зробили детальний огляд 

напрямків і результатів досліджень око-рухової активності в спорті. Айтрекінг 

в баскетболі використовував H. Ripoll (1982, 1986), в бейсболі – А. Bahill і 

Т. LaRitz (1984), в бадмінтоні – H. Ripoll (1988), в футболі – V. Kuhn (1988), в 

хокеї – K. Bard, M. Fleury (1981), в гольфі – J. Vickers (1992), в тенісі – D. Lafont 

(2007), в біатлоні – R. Ward (2008); око-рухову активність шахістів при виборі 

найкращого ходу вивчали О. К. Тихомиров і О. Д. Телегіна (1967).  



46 

 

Системи запису рухів очей активно використовуються для аналізу 

професійної діяльності в медицині, авіації, космонавтиці, поліції, а також в 

спортивній діяльності. При цьому використання айтрекінгу дозволяє 

вирішувати досить широкий спектр завдань психологічної підтримки 

представників різних професій та оптимізації їх діяльності на основі оцінки 

динаміки функціонального стану працівників, раціоналізації робочих місць, 

забезпечення співпраці співробітників в процесі спільної діяльності, навчання 

фахівців виконанню нових професійних дій і операцій і т.д.  

 

1.3 Айтрекінг в біометричній ідентифікації 

Тенденції розвитку досліджень в області біометричної ідентифікації 

показують, що використання технології айтрекінгу останнім часом поширилося 

[9, 18, 22, 26, 29, 30, 32, 67, 77, 85, 95, 112, 118, 120-124]. Айтрекери є 

популярним інструментом для вивчення когнітивних, емоційних процесів і 

процесів уваги в різних групах населення та учасників різного віку, починаючи 

від немовлят і закінчуючи людьми похилого віку. Однією з тем, до якої 

застосовуються вимірювання рухів очей, є індивідуальні відмінності [127]. 

Анатомічне біометричне розпізнавання широко використовується в багатьох 

цивільних і державних програмах у межах добре перевірених біометричних 

параметрів [90, 95, 182]. При відстеженні рухів очей пропонується помітити дві 

характеристики ока. Перша – фіксація погляду на певній точці дисплея. Друга – 

момент руху очей при переведенні погляду з однієї точки на іншу. Комп'ютер 

оцінює отримані дані і визначає унікальні характеристики для кожного 

випадку, тобто для кожної людини, включаючи роботу м'язів очного яблука 

[106, 120, 121, 124, 160, 161, 181]. 

Людський організм забезпечує безцінне джерело відмінної інформації, 

яка може бути використана при виконанні завдання біометричної ідентифікації. 

Найбільш добре вивченими і широко прийнятими біометричними 

характерстиками є відбитки пальців, райдужна оболонка ока і обличчя. Деякі 
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інші вивчені біометричні риси включають долоню, геометрію руки, вуха, ніс і 

губи. Аналіз морфології кровоносних судин з'являється як основне джерело 

біометричних особливостей в таких методах, як відповідність вен і сканування 

сітківки [118].  

Хоча концепція використання рухів очей для біометричного 

розпізнавання є зовсім недавньою, дослідженням різних властивостей рухів 

очей більше, ніж століття. Рухи очей дають можливість розшифрувати 

інформація про зони мозку, які беруть участь у зоровому контакті та генерації 

нейронних команд для око-рухової системи, що містить позаочні м'язі, очне 

яблуко та навколишні тканини. І мозок, і око-рухові компоненти добре 

приховані від зовнішнього впливу, що робить його практично неможливим 

проводити реплікацію для успішної атаки спуфінгу [123]. 

Попередні дослідження показують, що рухи очей людини можуть 

служити цінним джерелом інформації про структурні елементи око-рухової 

системи, а також можуть відкривати вікно до нейронних функцій і когнітивних 

механізмів, пов’язаних із зоровою увагою та сприйняттям. Дослідницька галузь 

біометрії, присвячена рухам очей, вивчає вилучення індивідуальних 

характеристик із рухів очей та їх використання для цілей розпізнавання. У 

роботі [162] представляно дослідження для включення динамічних саккадичних 

характеристик у модель біометрії, керованої рухом очей.  

Поєднання різних джерел біометричної інформації може відкрити шлях 

до створення біометричних систем з підвищеною надійністю від недоліків 

безпеки і підміни атак [163, 165].   

Новостворена область досліджень біометрії руху очей використовує 

відмінності між ними у виконанні рухів очей і концентрується на формуванні, 

порівнянні та класифікації відповідних біометричних шаблонів. Хоча 

надійність біометрії руху очей все ще не порівнянна з традиційними підходами 

біометричного розпізнавання, такими як сканування райдужної оболонки ока, 

використання біометричних сигналів руху очей може запропонувати істотні 

переваги з точки зору опору спуфінгу [123]. 



48 

 

Злиття біометричної інформації може бути реалізовано кількома 

способами. Загальний підхід полягає в об'єднанні інформації, що надходить з 

різних модальностей (наприклад, відбитків пальців, обличчя, райдужної 

оболонки ока і т.д.). Ранні досліджння, що демонструють таку мультимодальну 

схему синтезу відбитків пальців і сигналів обличчя, була представлена в роботі 

L.Hong, A.Jain [112]. Крім того, одне з перших важливих досліджень, що 

оцінюють інформаційне злиття відбитків пальців, обличчя та геометрії рук, 

було представлено A. Ross, A. Jain в [164]. Дослідження, представлене A.K. Jain 

[113], описувало характеристики руки, таких як відбитки пальців, геометрія рук 

і відбитки долонь. Аналогічно, кілька підходів були зосереджені на злитті 

інформації, що надходить з обличчя і області голови, враховуючи велику 

кількість різних характеристик цих конкретних частин тіла.  

Інший тип синтезу інформації в біометрії передбачає поєднання даних, 

що надходять від однієї біометричної модальності, застосовуючи багато 

алгоритмічні методи синтезу. У сфері біометрії відбитків пальців є кілька 

прикладів синтезу інформації, реалізованих за допомогою декількох алгоритмів 

на різних стадіях процесу розпізнавання. У роботі, представленій М. Ватса 

(M.Vatsa) використовувалася райдужна оболонка ока як єдина модальність для 

реалізації мультиалгоритмічного синтезу інформації [178]. Різні методи 

виконання мультиалгоритмічного синтезу також оцінювалися для біометрії 

обличчя [166], намагаючись використовувати мінливість особливостей цієї 

специфічної модальності.  

Незалежно від використання однієї або декількох модальностей, методи 

синтезу також можуть бути класифіковані щодо їх участі в типових рівнях 

обробки (модулях), що слідують в режимі біометричного розпізнавання [164], 

тобто рівень датчика, рівень функції, рівень оцінки порівняння (або 

відповідності) та рівень прийняття рішень. Синтез інформації на рівні датчика 

може бути виконаний за допомогою даних, отриманих різними типами 

датчиків, наприклад, оптичними і конденсаторами. Злиття на рівні функцій 
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може бути реалізовано шляхом безпосереднього включення витягнутих 

функцій в компактне представлення функцій. Однак в декількох випадках 

характер векторів ознак забороняє таку операцію. Поєднання інформації на 

рівні порівняльного балу є на сьогодняшній день найпоширенішою стратегією 

реалізації синтезу в біометрії [112, 164]. У цьому випадку універсальна 

доступність порівняльних балів і мінімальний вплив неоднорідності ознак 

каталітично діють на створення ефективних схем синтезу інформації. Нарешті, 

злиття інформації також може бути виконане на етапі класифікації або за 

допомогою ідентифікаційної інформації ранжирування, або за допомогою 

рішень щодо особи або обґрунтованості вимоги про перевірку. 

Сучасні обчислювальні системи, такі як смартфони і хмарні сховища, 

містять все більший обсяг конфіденційної інформації про людину. Хоча було 

реалізовано кілька кроків для захисту безпеки персональних даних від загроз 

вторгнення, все ще існують деякі тернисті моменти. Наприклад, навіть коли 

сеанс входу відкривається за допомогою безпечної схеми, він все ще 

залишається вразливим до спроб вторгнення, відомих як  атаки «перехоплення 

сеансу», де зловмисник намагається отримати доступ до системи після того, як 

справжній користувач увійшов у систему. Схема безперервної перевірки, 

заснована на біометричних підказках, може забезпечити ефективну протидію 

атакам. У цьому контексті біометрія руху очей пропонує великі перспективи 

для створення високо захищених додатків [123].  

Попередні дослідження показали, що можна побудувати айтрекер для 

очей за допомогою немодифікованого компактного мобільного пристрою з веб-

камерою [110, 111, 126]. Таким чином, можна припустили, що переносні 

пристрої, такі як Google Glass, також можуть бути використані для створення 

додатків для відстеження очей, які забезпечать безперервний скринінг безпеки 

під час підключення користувачів до їх особистих даних. У роботі [86] 

практично досліджуються  питання, пов'язані з впровадженням біометричного 

додатка для відстеження очей у мобільних / переносних пристроях. У таких 
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пристроях вимоги низького споживання енергії накладають певні обмеження на 

бюджет обчислювальної обробки. Для відео-додатків для відстеження очей 

одним з найважливіших аспектів, що диктують споживання енергії, є роздільна 

здатність датчика камери відстеження очей. Досліджується зв'язок між 

параметрами візуалізації очей і отриманою точністю відстеження очей, а також 

їх вплив на біометричну продуктивність руху очей. Досліджується вплив 

низької роздільної здатності зображення на отриману точність відстеження 

очей за допомогою недорогого айтрекера для очей на основі програмного 

забезпечення з відкритим кодом. Оцінено вплив деградації точності 

відстеження очей (для різних частот дискретизації) на біометричну перевірку 

виконання найсучаснішого алгоритму біометрії руху очей.  

У сфері біометрії руху очей точність відстеження очей має вирішальне 

значення, оскільки вона може вплинути на точні значення витягнутих функцій. 

Попередні дослідження біометрії руху очей [109] показали, що як точність 

айтрекера, так і частота вибірки можуть значно вплинути на продуктивність 

біометричного розпізнавання. 

Все більшого поширення набувають системи ідентифікації, які 

використовують біометричні характеристики особи для вирішення проблеми 

доступу до інформаційних систем. Загалом існує декілька біометричних ознак, 

які можна використовувати для розпізнавання людей: фізіологічні, поведінкові 

та м’які біометричні ознаки [159]. На практиці використовуються такі 

біометричні методи: розпізнавання відбитків пальців, зображення людини, 

райдужної оболонки, сітківки ока – ті ознаки, які характерні для організму 

людини – фізіологічні ознаки. Біометрична технологія є дуже надійною та 

зручною для користувача. Але найчастіше розглядаються лише деякі з 

біометричних характеристик, які використовуються для ідентифікації 

користувача, наприклад виявлення вуха, розпізнавання пальців і обличчя [91]. 

Відбиток пальця, райдужка – всього цього може бути недостатньо для 

надійного захисту. Більше того, технічно ці підходи до ідентифікації можна 
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порушити шляхом створення моделі пальця або сітківки ока голографічними 

методами. Тому була запропонована біометрична технологія, яка ідентифікує 

людину за окремими рухами очей [88, 175] – риси поведінки. Ця форма 

ідентифікації особливо стійка до підробок через складні моделі рухів очей, 

створювані мозком. 

Існує зростаюча тенденція до використання вимірювання точки погляду 

(куди дивиться) або руху ока відносно голови для вивчення емоційних, 

концентраційних і когнітивних процесів у різних групах населення різного віку, 

починаючи з немовлят, людям похилого віку [181]. Анатомічна біометрична 

ідентифікація широко використовується в багатьох державних і цивільних 

програмах, в рамках добре перевірених біометричних параметрів [113, 174]. 

При відстеженні рухів очей рекомендується визначати дві характеристики ока. 

По-перше, необхідно зафіксувати погляд на певній точці дисплея. Потім 

зафіксувати момент переведення погляду з однієї точки на іншу. Нарешті, 

програма обробляє дані та визначає унікальні характеристики для кожної 

людини, що містять роботу м’язів очного яблука [117, 120, 120, 121, 134, 145]. 

1.4  Моделювання ОМС. Методологія математичного моделювання 

Модель – це об'єкт або опис об'єкта, системи для заміщення (за певних 

умов, пропозицій, гіпотез) однієї системи (оригіналу) іншою системою для 

кращого вивчення оригіналу або відтворення будь-яких його властивостей. 

Модель – це результат відображення однієї структури (вивченої) на іншу 

– (маловивчену). Будь-яка модель будується і досліджується при певних 

припущеннях, гіпотезах. Модель повинна будуватися так, щоб вона найбільш 

повно відтворювала ті якості об'єкта, які необхідно вивчити відповідно до 

поставленої мети. 

Під моделлю ОМС будемо розуміти формальний об'єкт (математична 

абстракція), який в процесі дослідження заміщає об'єкт-оригінал так, що його 

безпосереднє вивчення дає нові знання про об'єкт-оригінал. 
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Визначення моделі за А. А. Ляпуновим: «Моделювання – це 

опосередковане практичне або теоретичне дослідження об'єкта, при якому 

безпосередньо вивчається не сам цікавий для нас об'єкт, а деяка допоміжна 

штучна або природна система (модель), яка: 

 знаходиться в деякій об'єктивній відповідності з об'єктом, який 

вивчається (пізнається); 

 здатна заміщати його в певних відносинах; 

 дає при її дослідженні, в кінцевому рахунку, інформацію про сам 

об'єкт, що моделюється». 

У всіх відносинах модель повинна бути простіше об'єкта і зручніше його 

для вивчення. Таким чином, для одного і того ж об'єкта можуть існувати різні 

моделі, класи моделей, відповідні різним цілям його вивчення. Необхідною 

умовою моделювання є подібність об'єкта його моделі. У цьому випадку 

говорять про адекватність моделі об'єкту-оригіналу. 

Якщо результати моделювання підтверджуються і можуть служити 

основою для прогнозування процесів, що протікають в досліджуваних об'єктах, 

то кажуть, що модель адекватна об'єкту. При цьому адекватність моделі 

залежить від мети моделювання і прийнятих критеріїв. 

Під адекватною моделлю розуміється модель, яка з певним ступенем 

наближення на рівні розуміння модельованої системи розробником моделі 

відображає модель її функціонування у зовнішньому середовищі. Під 

адекватністю будемо розуміти ступінь відповідності результатів, отриманих за 

розробленою моделлю, даним експерименту або тестової задачі. Якщо система, 

для якої розробляється модель, існує, то порівнюють вихідні дані моделі і цієї 

системи. У тому випадку, коли два набори даних виявляються подібними, 

модель існуючої системи вважається адекватною. Чим більше спільного між 

існуючою системою і її моделлю, тим більше впевненості в правильності 

моделі системи. 
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Перевірка адекватності моделі необхідна для того, щоб переконатися в 

справедливості сукупності гіпотез, сформульованих на першому етапі розробки 

моделі, і у досягненні точності отриманих результатів, необхідних за технічним 

завданням. 

Для моделей, призначених для приблизних розрахунків, задовільною 

вважається точність 10-15%, а для моделей, призначених для використання в 

керуючих і контролюючих системах, – 1-2%. 

Будь-яка модель має наступні властивості: 

 кінцевістю: модель відображає оригінал лише в кінцевому числі його 

відносин; 

 спрощеністю: модель відображає тільки суттєві сторони об'єкта; 

 приблизністю: дійсність відображається моделлю грубо або приблизно; 

 адекватністю: модель успішно описує модельовану систему; 

 інформативністю: модель повинна містити достатню інформації про 

систему в рамках гіпотез, прийнятих при побудові моделі. 

Процес побудови, вивчення і застосування моделей називають 

моделюванням, тобто можна сказати, що моделювання – це метод дослідження 

об'єкта шляхом побудови і дослідження його моделі, здійснюваний з певною 

метою, і складається в заміні оригіналу його моделлю. Основна мета 

моделювання – отримати модель, яка досить добре відображає функціонування 

модельованої системи. 

Метод дослідження процесів або явищ шляхом побудови їх математичних 

моделей і дослідження цих моделей називається математичним 

моделюванням. 

Сучасна наука ґрунтується на широкому застосуванні математичного 

моделювання. Ця методологія пізнання, конструювання, проектування поєднує 

в собі багато достоїнств як теорії, так і експерименту. Обчислювальні 

(комп'ютерні, симуляційні, імітаційні) експерименти з моделями об'єктів 

дозволяють, спираючись на потужність сучасних обчислювальних методів і 
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інструментальних засобів інформатики, детально і глибоко вивчати об'єкти в 

достатній повноті, недоступної чисто теоретичним підходам [56].  

Не дивно, що методологія математичного моделювання бурхливо 

розвивається, охоплюючи все нові сфери – від розробки технічних систем і 

управління ними до аналізу найскладніших біомедицинських, економічних і 

соціальних процесів. 

В даний час методологія математичного моделювання є інтелектуальним 

ядром інформаційних технологій, всього процесу інформатизації суспільства. 

Системи (явища, процеси), що вивчаються сучасною наукою, більше не 

піддаються вивченню (в потрібній повноті і точності) звичайними 

теоретичними методами. Прямий натурний експеримент над ними довгий, 

витратний, часто або небезпечний, або просто неможливий, так як багато з цих 

систем існують в «єдиному екземплярі». Ціна помилок і прорахунків в 

поводженні з ними неприпустимо висока. Тому, математичне (ширше – 

інформаційне) моделювання є неминучою складовою науково-технічного 

прогресу. Сама постановка питання про математичне моделювання будь-якого 

об'єкта, зокрема окуло-моторної системи людини, що досліджується в роботі, 

породжує чіткий план дій. Його можна умовно розбити на три етапи: модель – 

алгоритм – програма (рис. 1.2) [56].  

 

Рисунок 1.2 – Етапи математичного моделювання 

На першому етапі вибирається (або будується) «еквівалент» об'єкта, що 

відображає в математичній формі найважливіші його властивості – закони, 
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яким він підпорядковується, зв'язки, що притаманні складовим його частинам, і 

т. д. Математична модель (або її фрагменти) досліджуються теоретичними 

методами, що дозволяє отримати важливі попередні знання про об'єкт. 

Другий етап – вибір (або розробка) алгоритму для реалізації моделі на 

комп'ютері. Модель представляється у формі, зручній для застосування 

чисельних методів, визначається послідовність обчислювальних і логічних 

операцій, які потрібно зробити, щоб знайти шукані величини із заданою 

точністю. Обчислювальні алгоритми повинні не спотворювати основні 

властивості моделі і, отже, самого об'єкта, бути економічними і адаптуватися до 

особливостей вирішуваних задач і використовуваних комп'ютерів. 

На третьому етапі створюються програми, які «переводять» модель і 

алгоритм на доступну комп'ютеру мову. До них також пред'являють вимоги 

економічності та адаптивності. Їх можна назвати «електронним» еквівалентом 

досліджуваного об'єкта, вже придатним для безпосереднього випробування на 

«експериментальній установці» – комп'ютері. Створивши тріаду «модель – 

алгоритм – програма», дослідник отримує в руки універсальний, гнучкий і 

недорогий інструмент, який спочатку налаштовується, тестується в «пробних» 

обчислювальних експериментах. Після того як адекватність (достатня 

відповідність) тріади досліджуваному об'єкту засвідчена, з моделлю 

проводяться різноманітні і докладні «досліди», що дають всі необхідні якісні і 

кількісні властивості та характеристики об'єкта. Процес моделювання 

супроводжується поліпшенням і уточненням, в міру необхідності, всіх ланок 

тріади. 

Вирішуючи проблеми інформаційного суспільства, було б наївно 

сподіватися тільки на потужність комп'ютерів та інших засобів інформатики. 

Постійне вдосконалення тріади математичного моделювання («модель – 

алгоритм – програма») та її впровадження в сучасні інформаційно-моделюючі 

системи – методологічний імператив. Лише його виконання дає можливість 
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отримувати так потрібну нам високотехнологічну, конкурентоспроможну і 

різноманітну матеріальну і інтелектуальну продукцію [56]. 

 

1.5 Класифікація моделей 

1.5.1. Формальна класифікація. В основі формальної класифікації 

моделей лежать математичні засоби, які використовуються для опису об'єктів. 

На практиці для класифікації моделей широко застосовується такий 

дихотомічний набір:  

 статичні (static models) або динамічні (dynamic models); 

 лінійні (linear models) або нелінійні (nonlinear models); 

 детерміновані (deterministic models) або стохастичні (stochastic models); 

 дискретні (discrete models) або неперервні (continuous models);  

 зосереджені моделі (with lumped parameters) або розподілені моделі 

(with distributed parameters) і так далі. 

У математичному моделюванні часто використовуються змішані типи 

моделей, наприклад, нелінійні, динамічні, дискретні та зосереджені моделі 

одночасно. 

1.5.2. Класифікація за способом уявлення об'єкта.  

Структурні або функціональні (інформаційні) моделі. Моделі «чорного» 

та «сірого» ящика. 

Структурні моделі представляють об'єкт як систему зі своїм 

влаштуванням і механізмом функціонування. Якщо в математичній моделі 

відбивається структура (устрій) об'єкта, який моделюється, істотні для цілей 

дослідження властивості і взаємозв'язки компонентів цього об'єкта, – то така 

модель називається структурною. 

Функціональні (інформаційні) моделі не використовують таких уявлень і 

відбивають тільки як зовні сприймається поведінка (функціонування) об'єкта. 

Якщо ж модель відображає тільки те, як об'єкт функціонує – наприклад, як він 
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реагує на зовнішні впливи, – то вона називається функціональною 

(інформаційною). Моделі об'єктів з повністю невідомою структурою 

називаються також моделями «чорного ящика». Можливі також комбіновані 

типи моделей, які іноді називають моделями «сірого ящика». 

Змістовні і формальні моделі 

У процесі математичного моделювання спочатку будується особлива 

ідеальна конструкція (ідеальний об'єкт) – змістовна модель (концептуальна 

модель, умоглядна модель або предмодель). При цьому фінальна математична 

конструкція називається формальною моделлю або просто математичною 

моделлю, отриманою в результаті формалізації даної змістовної моделі 

(предмоделі). 

Побудова змістовної моделі може проводитися за допомогою набору 

готових ідеалізацій, як в механіці, де ідеальні пружини, тверді тіла, ідеальні 

маятники, пружні середовища і т. п. Дають готові структурні елементи для 

змістовного моделювання. Однак в областях знання, де не існує повністю 

завершених формалізованих теорій (передній край фізики, біології, медицини, 

економіки, соціології, психології, і більшості інших областей), створення 

змістовних моделей різко ускладнюється. 

 

1.6. Пряма і обернена задачі математичного моделювання 

Виділяють два основні класи задач, пов'язаних з математичними 

моделями: прямі і обернені. 

Пряма задача: структура моделі і всі її параметри вважаються відомими, 

головне завдання – провести дослідження моделі для вилучення корисного 

знання про об'єкт. 

Обернена задача: відомо декілька можливих моделей, треба вибрати 

конкретну модель на підставі додаткових даних про об'єкт. Найчастіше, 

структура моделі відома, і необхідно визначити деякі невідомі параметри. 

Додаткова інформація може складатися з додаткових емпіричних даних, або у 
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вимогах до об'єкта (задача проектування). Додаткові дані можуть надходити 

незалежно від процесу розв'язання оберненої задачі (пасивне спостереження) 

або бути результатом спеціально плануємого в ході розв’язку експерименту 

(активне спостереження). 

До обернених задач математичного моделювання відносяться задачі 

ідентифікації моделей та об'єктів. 

Ідентифікація моделі – (model identification). Під ідентифікацією моделі 

розуміють вибір перемінних моделі, а також параметрів її рівнянь з подальшою 

їх оцінкою на основі статистичних даних, отриманих в результаті 

спостереження або експерименту. 

Ідентифікація об'єкта – (object identification). Визначення характеристик 

об'єкта і виявлення прикладених до нього впливів за допомогою спостереження 

за його входами і виходами і статистичної обробки отриманих даних. Іншими 

словами, ідентифікація об’єкта означає ототожнення йому як оригіналу деякої 

моделі. Таке найбільш загальне визначення, що відноситься до систем різного 

роду (технічних, біомедичних, економічних та ін.). 

Основою для створення математичної (інформаційної, функціональної) 

моделі досліджуваного об'єкта (ОМС) є результати вимірювань його вхідних і 

вихідних перемінних, і розв’язок задачі ідентифікації пов'язаний з отриманням 

експериментальних даних та їх обробкою з урахуванням шумів вимірювань. 

Для опису об'єктів невідомої структури доцільно використовувати 

найбільш універсальні нелінійні непараметричні динамічні моделі – моделі 

Вольтерри [17, 31, 52-54, 59, 60]. При цьому нелінійні і динамічні властивості 

досліджуваного об'єкту однозначно описуються послідовністю інваріантних 

відносно виду вхідного сигналу багатовимірних вагових функцій – ядер 

Вольтерри (ЯВ) [48, 53, 54]. 
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1.7 Нелінійні динамічні моделі на основі ряду і поліному Вольтерри 

Перетворення вхідних сигналів X=(x1,x2,...,xν) у вихідні Y=(y1,y2,...,y) у 

час t, тобто. математичну модель динамічного об'єкта з ν-входами та μ-

виходами, можна у загальному вигляді представити за допомогою оператора 

A(t) 

Y(t)=A(t)[X()],                                                  (1.1) 

де tt, ; =[t0, t] t=[t0,T]; t0, T – відповідно початковий та кінцевий 

моменти інтервалу спостереження за об'єктом [48]. 

Оператор динамічного об'єкта може бути заданий у різних формах. Часто 

оператор об'єкта задають у вигляді системи диференціальних рівнянь, що 

виражає у неявній формі залежність між вхідними та вихідними змінними 

об'єкта. Іншою, і, в більшості випадків найбільш зручною, формою опису 

динамічних властивостей об'єкта є уявлення зв'язку між його вхідними і 

вихідними сигналами в явному вигляді, коли не потрібно вирішення 

диференціальних рівнянь. Таким уявленням, що враховує нелінійні та 

динамічні властивості об'єкта, є опис на основі розкладання оператора A(t) в 

інтегральний ряд. 

Для широкого класу нелінійних динамічних систем (НДС) залежність між 

впливом X(t) та реакціей Y(t) у явній формі може бути представлено 

функціональним (інтегростепеневим) рядом Вольтерри. 

Співвідношення «вхід-вихід» для неперервної НДС з невідомою 

структурою (типу "чорний ящик") з одним входом і одним виходом (SISO, 

«Single Input – Single Output») (рис.1.3) може бути представлено рядом 

Вольтерри у вигляді  [53]: 
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де )(tx и )(ty  – відповідно вхідний і вихідний сигнали системи;  nnw  ,...,1  – ядро 

Вольтерри або вагова функція n-го порядку, n=1,2,3,..., симетрична відносно 

дійсних змінних 1,…,n функція; w0(t) – вільний член ряду (при нульових 

початкових умовах w0(t) ≡ 0);   txyn  –  n-а парціальна складова (ПС) відгуку 

системи (n-вимірний інтеграл згортки): 
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де t – поточний час. 

 

Рисунок 1.3 – НДC з одним входом і одним виходом 

Багатовимірні вагові функції симетричні, тобто    
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Структурна схема моделі Вольтерри в часовій області представлена на 

рис. 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Модель Вольтерри НДС у часовій області 
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Ряд Вольтерри є універсальною математичною моделлю для нелінійних 

неперервних систем. Багатовимірні вагові функції  
nn

w τ,,τ
1
  є вичерпною 

характеристикою нелінійних і динамічних властивостей системи, що 

моделюється:  
212
τ,τw  – характеризує квадратичні властивості;  

3213
τ,τ,τw  – 

характеризує кубічні властивості і т.д.  
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                                       (1.8) 

де δ(t) – дельта–функція Дірака, то ряд Вольтерри перероджується в степеневий 

ряд, що описує безинерційні нелінійні системи: 
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оскільки справедлива рівність (фільтруюча властивість δ-функції): 
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Для наближеного опису відгуку НДС y(t) на довільний детермінований 

сигнал x(t) використовуються поліноми Вольтерри   
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де N – порядок апроксимаційної моделі. 

1.7.1. Окремий випадок моделі Вольтерри: модель Вінера. Модель 

Вінера представлена структурною схемою на рис. 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Модель Вінера 

Тут: ЛДЕ – лінійний динамічний (інерційний) елемент, НЕ – нелінійний 

статичний (безінерційний) елемент.  

Вихідні сигнали ЛДЕ та НЕ, відповідно 
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                        (1.16) 

У моделі Вінера багатовимірні вагові функції – сепарабельні і являють 

собою добутки вагових функцій лінійного динамічного елемента. 

1.7.2. Окремий випадок моделі Вольтерри: модель Гаммерштейна. 

Модель Гаммерштейна представлена структурною схемою на рис. 1.6 

 

Рисунок 1.6 – Модель Гаммерштейна 

Тут: НЕ – нелінійний статичний (безинерційний) элемент, ЛДЕ – лінійний 

динамічний (інерційний) елемент.  

Вихідні сигнали НЕ та ЛДЕ, відповідно 
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                               (1.21) 

1.7.3. Багатовимірна модель Вольтерри. Якщо система має ν входів і μ 

виходів (рис. 1.7), то для її повного опису потрібно ν·μ операторів зв'язку «вхід-

вихід». 

 

Рисунок 1.7 – Система с ν входами і μ виходами 

Для лінійної багатовимірної системи модель можна представити у вигляді 

матриці вагових функцій  τjiw : 
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Відгук на j-му виході має вид:  
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              (1.25) 

В загальному випадку для НДС з багатьма входами і багатьма виходами 

(MIMO, «multiple input – multiple output») модель Вольтерри має вигляд 
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або в розгорнутій формі при   00 tw j   
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де yj(t) – відгук НДС на j-му виході в поточний момент часу t при нульових 

початкових умовах; x1(t),...,x(t) – вхідні функції; )τ,...,τ( 1...21 n

j

iii n
w  –  ядра 

Вольтерри n-го порядку по i1,...,in входам і j-му виходу, симетричні функції 

щодо дійсних перемінних 1,…,n; ,  – кількість входів і виходів НДС, 

відповідно.  
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або в розгорнутій формі:  
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або в розгорнутій формі:  
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(1.30) 

Якщо вихідні перемінні системи незалежні друг від друга (при 

відсутності внутрішніх перехресних зворотних зв'язків в об'єкті), то досить 

розглянути систему із ν входами і одним виходом. Тоді процедура побудови 

моделі багатовимірної системи зводяться до послідовного застосування 

процедури побудови моделі системи з ν входами і одним виходом μ разів. 
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1.8 Ідентифікація ОМС на основі моделі Вольтерри за даними 

експериментів «вхід-вихід» із застосуванням технології айтрекінгу 

Під ідентифікацією в широкому значенні розуміється отримання або 

уточнення за експериментальними даними моделі реального об'єкта, вираженої 

в тих чи інших термінах [33, 48]. 

Іншими словами під ідентифікацією розуміють процес побудови 

математичної моделі, яка встановлює закономірність між вхідними та 

вихідними перемінними об'єкта, яка дає можливість визначити з заданою 

точністю вихідну перемінну об'єкта-оригіналу за його вхідними перемінними. 

Основою для створення моделі досліджуваного об'єкта служать результати 

вимірювань вхідних і вихідних перемінних об'єкта, і рішення задачі 

ідентифікації пов'язано з отриманням цих експериментальних даних і їх 

обробкою з урахуванням шумів вимірювань. 

Ідентифікація динамічного об'єкта (системи, процесу) полягає у 

визначенні параметрів і структури математичної моделі, що забезпечують 

найкращий збіг вихідних координат моделі і об'єкта при однакових вхідних 

впливах. На рис. 1.8 представлена схема ідентифікації системи. 

 

Рисунок 1.8 – Схема ідентифікації 
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Для вирішення задач ідентифікації необхідно мати певну міру близькості 

об'єкта та моделі або критерій їхньої адекватності. 

У процесі ідентифікації експеримент повинен забезпечувати при 

мінімальному числі та тривалості штучних впливів, максимум корисної 

інформації. Отримані внаслідок експерименту оцінки є наближеними. 

Ідентифікація ускладнюється наявністю шумів, якими можуть бути: чисті 

перешкоди; похибки вимірювання та перетворення; похибки через 

невимірювані сигнали, корельовані з вимірюваними; похибки, що пов'язані з 

неадекватністю передбачуваної структури моделі об'єкту; похибки, що 

пов'язані з кінцевим часом спостереження. 

Всі ці шуми можна привести до виходу та представити однією величиною 

 tn  (рис. 1.9). 

 

Рис. 1.9 – Аддитивний шум при вимірюваннях відгуків об’єкту 

Сигнал, що вимірюється      tntytz  , являє собою адитивну суміш 

відгуку об'єкта та шуму, наведеного до виходу об'єкта ідентифікації. Можливі 

випадки, коли вимірюваний сигнал є деякою функцією       tntyFtz , . 

Труднощі вирішення проблеми ідентифікації породжуються її змістом. 

Уже при постановці конкретної задачі побудови математичної моделі об'єкта 

необхідно мати ясність з наступних питань: клас операторів моделі (лінійні або 

нелінійні); врахування похибок вимірів, похибок квантування, клас впливів, 

наявність неконтрольованих шумів і виключення їх впливу на точність 

ідентифікації та ін.; вибір і обґрунтування методу і алгоритму розв'язання 

задачі ідентифікації; зміст експериментальної частини рішення задачі 

ідентифікації та її реалізація. 
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1.8.1. Критерії ідентифікації. При вирішенні задачі ідентифікації 

важливу роль відіграють критерії ідентифікації. У більшості випадків 

використовується критерій мінімуму середньоквадратичної похибки (СКП) – 

Mean Square Error (MSE): 
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або процентної нормованої середньоквадратичної похибки (ПНСКО) – 

Percentage Normalize Mean Square Error (PNMSE): 
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де k – кількість відліків на інтервалі часу спостереження, yt  – значення відгуку 

системи, що ідентифікується, і tŷ – значення відгуку моделі, що отримані в 

результаті обробки експериментальних даних (відгуків системи) в дискретні 

моменти часу t. 

1.8.2. Непараметрична ідентифікація у вигляді ряду або поліному 

Вольтерри. Для об'єктів, щодо яких відсутня будь-яка апріорна інформація 

(об'єктів типу "чорний ящик"), використовуються методи непараметричної 

ідентифікації [27, 48, 57]. При цьому визначаються дискретні значення 

динамічних характеристик в кінцевому числі точок, шляхом подачі спеціальних 

пробних сигналів заданої форми (активний експеримент) або знаходяться 

розв'язки відповідних рівнянь статистичної динаміки (пасивний експеримент). 

Активні методи ідентифікації не можуть бути застосовані в режимі нормальної 

експлуатації об'єкта і в цьому випадку використовуються пасивні методи, які 

засновані на статистичній обробці сигналів, що спостерігаються (кореляційному 

аналізі). 

Таким чином, основне завдання ідентифікації полягає у відновленні 

динамічних характеристик системи на підставі вимірів відгуків досліджуваної 

системи на спеціально підібрані тестові сигнали. 
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При використанні моделей Вольтерри виникає проблема поділу відгуку 

y(t) досліджуваної НДС на парціальні складові (ПС) yn(t), що відповідають 

окремим членам ряду Вольтерри (РВ), оскільки вимірюється сумарний відгук 

y(t) на тестовий сигнал x(t). Тому необхідно застосовувати спеціальні прийоми 

виділення ПС з відгуку НДС [47]. 

Необхідно також враховувати, що ідентифікація за своєю суттю 

відноситься до зворотних задач, при вирішенні яких виникають труднощі 

обчислювального плану, обумовлені некоректністю постановки задачі. 

Отримувані розв’язки задачі ідентифікації виявляються нестійкими до похибок 

вхідних даних – вимірювань відгуків НДС, що ідентифікується. 

Таким чином, побудова моделі НДС у вигляді ряду або поліному 

Вольтерри полягає у виборі виду тестових впливів x(t) і розробці алгоритму, 

який дозволяв би по виміряним реакціям y(t) виділяти парціальні складові і 

визначати на їх основі ЯВ wn(1,…,n), n=1, 2, …, для моделювання системи в 

часовій області. 

1.8.3. Ідентифікація ОМС на основі даних айтрекінгу. 

Високотехнологічна інновація айтрекінг в останні роки (2010-2020) отримала 

подальший розвиток та ефективне застосування при побудові математичної 

моделі процесу неперервного відстеження руху ока з метою виявлення 

аномалій у даних відстеження для кількісної оцінки рухових симптомів 

хвороби Паркінсона [6, 114, 115]. При цьому використовуються нелінійні 

динамічні моделі Вінера і Вольтерри-Лагерра та ідентифікація ОМС заснована 

на використанні тестових випадкових впливів, що потребує застосування 

методів кореляційного аналізу та отримання великого обсягу 

експериментальних даних (великої тривалості експериментальних досліджень).  

Для побудови моделі Вольтерри ОМС людини можна використовувати 

детерміновані тестові впливи, наприклад, ступінчасті сигнали (найбільш 

адекватні для дослідження динаміки ОМС) [48, 143], що дозволить спростити 
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обчислювальний алгоритм ідентифікації та істотно зменшити час обробки 

експериментальних даних [136, 137, 142, 144 – 146, 155].  

В роботах М. М. Масрі та Г. М. Федорової [74, 75, 135] розроблено метод 

детермінованої ідентифікації ОМС у вигляді багатовимірних перехідних 

функцій з використанням ступінчастих тестових сигналів, подібний 

компенсаційному методу ідентифікації НДС за допомогою імпульсних 

тестових сигналів [39, 40, 47, 48, 143]. Хоча метод потребує мінімальної 

кількості тестових сигналів для ідентифікації ОМС, але точність його 

недостатня для побудови моделей Вольтерри більш ніж другого порядку, що 

заважає його практичному застосуванню. 

Переваги детермінованих методів щодо порівняно з методами 

статистичної ідентифікації – порівняльна простота обробки експериментальних 

даних та реалізації тестових сигналів. Проте, на результати детермінованої 

ідентифікації істотно впливають похибки вимірів [143]. Отримані оцінки ЯВ 

виявляються нестійкими до похибок вимірів відгуків ідентифікуємої ОМС, що 

обмежує застосування методів в умовах реального експерименту [47]. 

 

1.9 Застосування моделей Вольтерри в якості джерела діагностичної 

інформації  

В [131] запропонована інформаційна технологія побудови систем 

діагностування, що інтегрує в собі отримання вихідного опису об’єкта контроля 

(ОК) на основі ЯВ (ідентифікацію ОК), ефективне стиснення діагностичної 

інформації (редукцію діагностичних моделей), та побудова вирішальних правил 

оптимальної класифікації (навчання системи розпізнавання). 

Пропонована інформаційна технологія непрямого контролю та 

діагностики нелінійних динамічних систем заснована на непараметричній 

ідентифікації ОК з використанням ЯВ та полягає у послідовному вирішенні 

наступних завдань: 
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1. Ідентифікація ОК. Мета: отримання інформаційної моделі ОК у 

вигляді ЯВ. Етапи реалізації: – подача тестових сигналів на входи ОК; 

вимірювання відгуків на них; визначення ЯВ на основі даних експерименту 

«вхід-вихід». 

2. Побудова діагностичної моделі ОК. Мета: формування простору 

діагностичних ознак. Етапи реалізації: визначення інформативних ознак на 

основі ЯВ; визначення діагностичної цінності ознак; вибір оптимальної системи 

ознак – редукція діагностичної моделі. 

3. Побудова класифікатора станів ОК. Мета: побудова сімейства 

вирішальних правил оптимальної класифікації. Етапи реалізації: побудова 

вирішальних правил – навчання; оцінка достовірності класифікації – іспит; 

оптимізація діагностичної моделі. 

4. Діагностика ОК. Мета: оцінка стану ОК. Етапи реалізації: 

ідентифікація ОК; оцінка діагностичних ознак; розпізнавання – віднесення ОК 

до певного класу. 

Застосування інформаційної технології пов'язані з розв'язанням задач 

параметризації багатовимірних ЯВ [103, 104, 131]. Вибір простору ефективних 

діагностичних ознак має вирішальний вплив на точність діагностичної моделі і, 

як наслідок, достовірність розпізнавання станів ОК. 

Діагностичну цінність ознак, отриманих на основі ЯВ, можна визначити 

на основі різних критеріїв достовірності розпізнавання – максимальної 

імовірності правильного розпізнавання Pmax, мінімуму середнього ризику Rmin та 

ін [177], що реалізується побудованою системою класифікації.  

У роботах Л. С. Файнзільберга [70, 71] запропоновано підхід до оцінки 

корисності діагностичних методів (тестів) із використанням теорії 

статистичних рішень. Доведено формальні математичні умови, за яких 

очікувані середні втрати тесту гарантовано менші, ніж втрати класифікатора, 

що оперує лише апріорними розподілами класів. Ці умови дозволили посилити 

традиційний ROC-аналіз шляхом виділення відповідної області ROC-кривої, в 
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якій тест свідомо корисний. У [70] розроблено методи та інструментальні 

засоби оцінки стану об'єктів за сигналами з локально зосередженими ознаками, 

розвиваються інтелектуальні інформаційні технології у цифровій медицині. У 

[69] розроблено інформаційну технологію для діагностики функціонального 

стану оператора. 

У роботах О. О. Фоміна [100 – 104] вирішується задача побудови 

діагностичних моделей ОК нелінійної динаміки. Пропонується широкий огляд і 

класифікація методів зменшення розмірності простору діагностичних ознак, 

включаючи об'єкти з невідомою структурою, які можуть розглядатися як 

«чорний ящик». Метод полягає в послідовному застосуванні фільтрації ознак 

для формування первинного простору ознак, побудова простору вторинних 

ознак за допомогою спектральних перетворень. Розроблено детальний алгоритм 

побудови діагностичних моделей із застосуванням запропонованого гібридного 

метода.  

Вченими Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут» А. І. Поворознюком, А. Є. Філатовою та ін. [51, 156, 

157] розроблено математичну модель процесу інструментального 

обстеження пацієнтів, досліджено етапи лікувально-діагностичного процесу 

при розробці комп'ютерної системи підтримки прийняття рішень у медицині. 

Для комплексної оцінки етапу лікувально-діагностичного процесу з метою 

мінімізації ризику помилки лікаря вченими був розроблений метод 

кластеризації діагнозу в просторі фармакологічної дії та корекції порогу в 

діагностичному вирішальному правилі [157]. 

 

1.10 Висновки до розділу 1  

Аналіз літературних джерел показав, що на поточний час не розроблено 

ефективних методів побудови моделей ОМС на основі ряду і поліному 

Вольтерри за експериментальними даними, отриманими за допомогою 

айтрекінгу. Немає і належних інструментальних алгоритмічних та програмних 
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засобів підтримки методів ідентифікації ОМС із застосуванням технології 

айтрекінгу. 

Існує потреба підвищення точності та обчислювальної стійкості 

оцінювання багатовимірних перехідних функцій ОМС, розробки апаратно-

програмних засобів управління процесом ідентифікації, а також створення 

інформаційної технології та інтелектуальних обчислювальних систем 

класифікації в просторі ознак, що визначаються за результатами ідентифікації  

ОМС за даними айтрекінгу.   

Таким чином, на основі даного огляду літератури, поставлено мету 

дисертаційного дослідження, яка полягає в створенні методів та засобів 

нелінійної динамічної ідентифікації «вхід-вихід» окуло-моторної системи за 

даними айтрекінгу на основі моделей Вольтерри у вигляді багатовимірних 

перехідних функцій та їх застосуванню в інформаційних системах діагностики 

психофізіологічного стану людини і розпізнаванню особистості, що 

розширюють діагностичні можливості інструментальних засобів інформаційної 

технології оцінювання стану та підвищують достовірність результатів 

розпізнавання. 
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РОЗДІЛ 2 

МОДЕЛІ ВОЛЬТЕРРИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕТОДИ  

ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОМС НА ОСНОВІ ДАНИХ АЙТРЕКІНГУ 

 

2.1 Обґрунтування застосування моделей на основі рядів та поліномів 

Вольтерри для ідентифікації НДС 

Основою для створення математичної (інформаційної) моделі 

досліджуваного об'єкту є результати вимірювань його вхідних і вихідних 

змінних, і вирішення задачі ідентифікації пов'язаний з отриманням 

експериментальних даних та їх обробкою з урахуванням шумів вимірювань. 

Для опису об'єктів невідомої структури доцільно використовувати 

найбільш універсальні нелінійні непараметричні динамічні моделі – моделі 

Вольтерри [17]. При цьому нелінійні і динамічні властивості досліджуваного 

об'єкта однозначно описуються послідовністю інваріантних відносно виду 

вхідного сигналу багатовимірних вагових функцій – ядер Вольтерри. 

Область застосування моделей у вигляді рядів Вольтерри обмежується 

слабонелінійним режимом роботи, тобто роботою НДС при малих амплітудах 

вхідних сигналів або невеликою нелінійністю. При цьому результати 

моделювання справедливі в області збіжності ряду Вольтерри [11]. Для опису 

суттєво нелінійної системи використовуються поліноми Вольтерри [10, 19, 23, 

62, 66, 87]. Теорема, що доведена М. Фреше (M. Freсhet) [47], обґрунтовує 

принципову можливість такого наближення. Проте, теорема не дає 

конструктивних алгоритмів побудови поліномів Вольтерри за даними 

експериментів «вхід-вихід». Метод побудови апроксимаційної моделі у вигляді 

поліному Вольтерри застосовується для суттєво нелінійних систем і дозволяє 

моделювати НДС в заданому інтервалі амплітуд вхідних сигналів, за межею 

радіусу збіжності ряду Вольтерри. Таким чином розширюється область 

застосування інтегро-степеневих моделей для опису НДС в координатах «вхід-

вихід». 
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Згідно з теоремою Фреше [47]:  

Для будь-якого неперервного оператора F[x(t)], визначеного на 

компактній множині функцій x(t), існує послідовність інтегральних поліномів 

зростаючих ступенів, яка рівномірно сходиться до оператора F.  

По суті, теорема Фреше є функціональним аналогом апроксимаційної 

теореми Вейерштрасса. Як показав Вейерштрасс, будь-яку неперервну 

функцію, про похідні якої немає необхідності робити будь-які припущення, 

завжди можливо наближено представити з якою завгодно точністю 

поліномами.  Підвищення точності, звичайно, вимагає, як в формулі Тейлора, 

підвищення ступеня апроксимуючого полінома N. Але і в цьому відношенні є 

істотна відмінність між обома методами. Поліпшення наближення за 

допомогою поліномів Тейлора досягається одним тільки збільшенням членів 

вищого рівня до вже знайденого поліному Тейлора більш низького ступеня. На 

противагу цьому, при бажанні поліпшити наближення довільної неперервної 

функції по Вейерштрасу завжди необхідно заново визначити весь 

апроксимуючий поліном. Відзначимо ще, що метод Тейлора дає явні формули, 

часто зручні для практичного застосування, між тим, як викладено нижче, 

апроксимаційна теорема Вейерштрасса містить тільки твердження про 

існування наближення. Ця терема стверджує:  

Нехай функція f(x) неперервна в замкнутому інтервалі a ≤ x ≤ b. Тоді для 

будь-якої наперед заданої межі точності ε>0 існує такий поліном P(x), що       

|f(x) – P(x)| < ε на всьому інтервалі a ≤ x ≤ b. Ступінь цього поліному N 

необмежено зростає при ε → 0.  

Формула Тейлора (формула наближеного уявлення функції) дає 

можливість більш точно дослідити хід зміни функції f(x) в оточенні значення 

x=a або поведінку заданої кривої в оточенні будь-якої її точки, так як вона 

являє приріст функції при переході до сусідньої точки в вигляді суми величин 

першого, другого, третього порядку і т.д.  
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Тому методи ідентифікації НДС на основі рядів та поліномів Вольтерри 

відрізняються обчислювальними методами і являють собою принципово різні 

підходи до моделювання НДС.  

На цих засадах в [143] розроблено метод побудови апроксимаційної 

моделі НДС у вигляді поліному Вольтерри з використанням поліімпульсних і 

багатоступінчастих тестових сигналів. Метод ідентифікації полягає у 

наближенні відгуків НДС y(t) на довільний детермінований сигнал x(t) у вигляді 

поліному Вольтерри N-го порядку (N – порядок апроксимаційної моделі): 
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Доведено наступне твердження: 

Нехай на вхід НДС по черзі подаються тестові сигнали a1x(t), a2x(t), ,…, 

aLx(t); де a1, a2,…,aL — різні дійсні числа, що задовольняють умові 0<aj1 для 

j=1,2,...,L, тоді 

.)(ˆτ)τ()τ,...,τ(...

)]([ˆ)]([~

111 0

1

0

1

n

j

N

n

ni

n

i

i

N

n

t

nn

t

n

j

j

N

n

njN

atydtxwa

txaytxay

 











                       (2.2)                        

В апроксимаційній моделі ПС визначаються за допомогою МНК, який 

дозволяє отримати такі їх оцінки при яких сума квадратів відхилень відгуків 

НДС, що ідентифікується, від відгуків моделі мінімальна, тобто забезпечує 

мінімум середньоквадратичного критерію 
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де )]([)( txayty jj  . Мінімізація критерію (2.3) зводиться до розв’язання 

системи нормальних рівнянь Гаусса, яку у векторно-матричній формі можна 

записати у вигляді 

yAŷAA  ,                                          (2.4) 
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A  – транспонована матриця. 

З рівняння (2.4), отримуємо 

yAA)A(ŷ 1  
.                                             (2.5)  

Здійснивши в (2.5) матричні операції, отримуємо 
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                 (2.6) 

 

2.2 Застосування методів регуляризації та вейвлет-перетворень в 

процедурі ідентифікації НДС на основі моделей Вольтерри 

Обчислювальна стійкість процедури ідентифікації на основі розв’язку 

системи лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР) (2.4) забезпечується за 

допомогою методу регуляризації некоректних задач А. М. Тихонова [2, 5, 60, 

68]. Для згладжування оцінок отриманих функцій використовується вейвлет-

фільтрація [37, 61], що дозволяє мінімізувати вплив похибок вимірювань на 

точність ідентифікації у 1,3 – 3,5 рази [47, 143]. 

Тут під терміном «обчислювальна стійкість» розуміємо чутливість 

рішення задачі до малих змін вхідних даних. Алгоритм розв'язання задачі 

називається обчислювально нестійким, якщо малі зміни вхідних даних 

призводять до великих змін рішення. Обчислювальну стійкість, наприклад, 

розв’язок СЛАР, можна визначити наступним чином: припустимо ми 
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розв’язали систему рівнянь щодо x, тобто знайшли розв’язок x*. Якщо ми трохи 

змінимо значення вхідних даних – елементів матриці А чи вектора правих 

частин b, то нове рішення x** повинно бути в деякій метриці близьким до 

розв’язку x*. 

В [47] обчислювальна стійкість оцінюється середнім значенням 

середньоквадратичного відхилення оцінки багатовимірних вагових функцій, 

отриманих за допомогою алгоритму ідентифікації, від значень відповідних 

еталонних характеристик при різних значеннях рівня шуму в даних 

вимірювань. При цьому для наведених прикладів досягається зменшення 

похибок ідентифікації в 1,5 – 2,5 рази. 

 

2.3 Метод ідентифікація ОМС на основі дискретного поліному Вольтерри  

Співвідношення «вхід–вихід» для НДС з невідомою структурою (типу 

«чорний ящик») з одним входом і одним виходом може бути представлено 

дискретним кубічним поліномом Вольтерри (N=3) у вигляді [47, 98]: 
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,    (2.7) 

де w1[k1], w2[k1,k2], w3[k1,k2,k3] – дискретні вагові функції (ядра Вольтерри) 1-го, 

2-го та 3-го порядків; х[m], y[m] – вхідна (стимул) і вихідна (відгук) функції 

(сигнали) системи, яка моделюється, відповідно; ][ˆ myn – парціальні складові 

відгуку n-го порядку (згортка послідовностей n-го порядку); m – дискретна 

змінна часу. 

Структурна схема моделі Вольтерри має вигляд  (рис. 2.1).  

Задача ідентифікації полягає в виборі тестових впливів x[m] і розробці 

алгоритму, який дозволяє за вимірюваними реакціями y[m] виділяти парціальні 

складові ][ˆ myn  (n=1, 2, 3) і визначати на їх основі ЯВ w1[k1], w2[k1,k2], 

w3[k1,k2,k3] [40, 41, 47]. 
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Рисунок 2.1 – Структурна схема моделі Вольтерри 

Якщо тестовий сигнал x[m]=θ[m], де θ[m] – одинична функція (функція 

Ґевісайда), тоді парціальні складові відгуку ][ˆ
1

my , ][ˆ
2

my , ][ˆ3 my  дорівнюватимуть 

перехідної функції першого порядку ][1 mh  і діагональним перетинам 

перехідних функцій 2-го і 3-го порядків ],,[],,[ 32 mmmhmmh ,  відповідно: 
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               (2.8) 

Для ідентифікації використовуються тестові багатоступінчасті сигнали 

[143] з різними амплітудами aj (j=1,2,…,L; L – кількість експериментів, L ≥ N) 

xj(t)=ajθ(t). Відгуки ОМС, які при цьому вимірюються, позначимо як y1[m], 

y2[m],…, yL[m]. Якщо визначити парціальні складові відгуку моделі ][ˆ1 my , ][ˆ2 my , 

][ˆ3 my , то це призведе до оцінки перехідних функцій першого порядку ][ˆ1 mh  та 

діагональних перетинів перехідних функцій n-го порядку (n=2, 3) ],[ˆ2 mmh , 

],,[ˆ3 mmmh  (2.8). 

Відгуки поліноміальної моделі Вольтерри дорівнюють 

][ˆ][ˆ][ˆ][~
3

3

2

2

1 myamyamyamy iiii  ,   i=1, 2, …, L.                        (2.9) 

Для визначення перехідних функцій ],,[],,[],[ 321 mmmhmmhmh  

використовується метод найменших квадратів (МНК) [41], який забезпечує 
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мінімум середньоквадратичної похибки відхилення відгуків моделі від відгуків 

ОМС на один і той же стимул:  

min][ˆ][
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2
3

1
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n

jjN myamyJ .                           (2.10) 

Мінімізація критерію (2.10) зводиться до розв’язку системи нормальних 

рівнянь Гауса (2.4), яку в векторно-матричній формі можна записати у вигляді 

yAŷAA  ,                                                     (2.11) 
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Розв’язавши систему рівнянь (2.11) щодо ][ˆ],[ˆ],[ˆ 321 mymymy , отримуємо 

оцінки багатовимірних перехідних функцій ОМС ],,[],,[],[ 321 mmmhmmhmh в 

кожен момент часу m на інтервалі спостереження. З рівняння (2.11), отримуємо 

yAA)A(ŷ 1  
.                                                  (2.12) 

Виконавши в (2.12) матричні операції, отримуємо 
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         (2.13) 

Таким чином, для моделі на основі кубічного поліному Вольтерри для 

N=3 (2.7), дістанемо оцінки перехідних функцій першого ][ˆ )3(

1 mh , другого 

],[ˆ )3(

2 mmh  і третього ],,[ˆ )3(

3 mmmh  порядків (2.13).  
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Аналогічно отримуємо формули для оцінки перехідних функцій першого 

порядку ][ˆ )1(

1 mh  – при N=1; першого і другого порядків ][ˆ )2(

1 mh , ],[ˆ )2(

2 mmh  – при 

N=2: 
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Система нормальних рівнянь Гауса (2.12) дає хороші результати щодо 

апроксимації функцій, якщо кількість вимірювань L досить велика (набагато 

більша за ступінь апроксимуючого полінома N) або похибки вимірювань малі. 

В іншому випадку визначник системи виявляється близьким до нуля, і система 

стає невизначеною. У цьому випадку можливі великі похибки в оцінці 

параметрів апроксимуючого полінома. 

Метод регуляризації А.М. Тихонова [68], який базується на варіаційному 

методі побудови регуляризуючого оператора, використовується для отримання 

стійкого до похибок вимірювань розв’язку СЛАР (2.12). Цей метод зводиться 

до знаходження наближеного вектора розв’язку, який мінімізує певний 

функціонал згладжування. Єдиний вектор, що задовольняє умову мінімуму 

функціоналу згладжування, можна визначити з розв’язку СЛАР: 

yΑŷαI)ΑΑ( α  ,                                (2.16) 

де Α – транспонована матриця; I – одинична матриця;  – параметр 

регуляризації А.М. Тихонова. 

Отриманий на основі (2.16) наближений розв'язок відповідає нульовому 

порядку регуляризації (слабка регуляризація). Для підвищення гладкості 

розв’язків використовується матриця регуляризації R та обчислюється 

розв’язок СЛАР. 
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yΑŷαR)ΑΑ( α                      (2.17) 

з вибраним значенням параметра . Матриця регуляризації R має структуру 

[68]: 
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               (2.18) 

де h – другий параметр регуляризації, зазвичай збігається з кроком 

дискретизації амплітуди тестових сигналів Δa. 

При N=2 
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При реалізації цього алгоритму параметр регуляризації  вибирається 

достатньо малим з аналізу наявної інформації про похибку вихідних даних і 

похибку розрахунку. У роботі відповідне значення параметра регуляризації  

визначається підбором, тобто повторними обчисленнями, для різних значень . 

Квазіоптимальне значення параметра 0  вибирається з умови: 

min||ŷŷ|| α1α 
 ii ,                                           (2.19) 

де ..,2,1,0  ,10  ,1   iii . Слід зазначити, що різні способи визначення 

параметра регуляризації можуть давати різні результати і, як наслідок, різні 

регуляризовані розв'язки. 
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2.4 Метод ідентифікація ОМС на основі дискретного ряду Вольтерри  

Для неперервної нелінійної динамічної системи з одним входом і одним 

виходом співвідношення «вхід-вихід» можна представити дискретним рядом 

Вольтерри у формі [47]: 
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де 
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kmxkkwmy                                   (2.21) 

yn[m] – парціальні складові відгуку ОМС (згортка послідовностей n-го порядку 

wn[k1,…,kn] і х[m]); w1[k1], w2[k1,k2], w3[k1,k2,k3] – дискретні вагові функції (ядра 

Вольтерри) першого, другого і третього порядків, …; х[m], y[m] – вхідні 

(стимули) та вихідні (відгуки) функції (сигнали) ОМС, відповідно; m – 

дискретна змінна часу. 

На практиці ряд Вольтерри замінюється поліномом і зазвичай 

обмежується кількома першими членами ряду. У даному дослідженні 

обмежуємося першими трьома членами ряду (вибрано ступінь полінома 

Вольтерра N=3). 

Задача ідентифікації полягає у виборі тестових сигналів x[m]  і розробці 

алгоритму, який дозволяє визначати парціальні складові yn[m], (n=1, 2, 3) на 

основі отриманих відгуків y[m] і визначити за ними багатовимірні ядра 

Вольтерри: w1[k1], w2[k1,k2], w3[k1,k2,k3]. 

Якщо тестовий сигнал x[m]=θ[m], де θ[m] – одинична функція, то 

парціальні складові відгуку y1[m], y2[m], y3[m] є перехідними функціями 

першого порядку (h1[m]) та діагональними перетинами другого (h2[m,m]) та 

третього (h3[m,m,m]) порядків, відповідно: 
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Тут зауважимо, що багатовимірні перехідні функції ОМС

,],,[],,[],[
321

mmmhmmhmh  що отримано на основі ряду Вольтерри, можуть 

значно відрізнятися від перехідних функцій в апроксимаційній моделі на основі 

полінома Вольтерри. 

Відгуки поліноміальної моделі ОМС у вигляді відрізку ряду Вольтерри 

ступеня N=3 на вхідну ступінчасту функцію амплітудою aj обчислюються за 

формулою: 
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В дисертаційному дослідженні використовується апроксимаційний метод 

ідентифікації [143]. Апроксимаційний метод ідентифікації НДС у часовій 

області ґрунтується на виділенні з відгуку НДС n–ої ПС за допомогою 

побудови лінійних комбінацій відгуків на тестові сигнали з різними 

амплітудами. 

Справедливе наступне твердження, доведення якого для ідентифікації 

неперервної НДС дається в [143]: 

Нехай на вхід системи по черзі подаються тестові сигнали  a1x[m], 

a2x[m],…,aNx[m]  (N – ступінь ; a1, a2,…,aN  – різні дійсні числа, які 

задовольняють умові ai1 для i=1,2,...,N; x[m] – довільна функція), тоді 

лінійна комбінація відгуків НДС на ці впливи дорівнює n–ої ПС відгуку на 

вхідний сигнал x[m]. При цьому виникає методична похибка через ПС відгуку 

OMС вищих порядків n>N: 
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якшо сj – дійсні коефіцієнти такі, що 
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В окремих випадках, маємо: 

для N=2 
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Система (2.25) завжди має розв’язок, причому єдиний, оскільки її 

детермінант тільки множником Naaa ...21  відрізняється від детермінанта 

Вандермонда. Таким чином, при будь-яких дійсних числах aj, відмінних від нуля 

и попарно різних, можна знайти числа cj, за яких лінійна комбінація (2.24) з 

відгуків НДС дорівнює n-му члену ряду Вольтерри з точністю до відкинутих 

членів ряду порядку N+1 й вище. При виконанні вказаних умов  формування 

СЛАР (2.25), отримуємо співвідношення (2.24). 

Оцінки перехідних функцій отримуємо наступним чином: 
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де ])θ[(][ maymy ja j
  – відгуки OMС на тестовий сигнал з амплітудою aj.  

В окремих випадках маємо: 

для N=2  
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для N=3  
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2.5 Організація та методика експериментальних досліджень із 

застосуванням технології айтрекінгу 

Для реалізації запропонованих методів побудови непараметричних 

нелінійних динамічних моделей ОМС на основі рядів і поліномів Вольтерри із 

застосуванням інноваційної технології айтрекінгу використовуються тестові 

візуальні стимули, що відображаються на моніторі  комп’ютера на різних 

відстаннях хj від стартової позиції х0. Такий тестовий сигнал еквівалентний 

вхідному ступінчастому сигналу відповідної амплітуди aj, що визначається 

значенням відстані хj. 

При проведенні експериментальних досліджень здійснюються такі дії: 

 респондент (людина, яка досліджується) розміщується перед 

комп’ютером таким чином, щоб його очі були на рівні центру монітору на 

відстані 40-50 см від нього (рис. 2.2);  

  

  

Рисунок 2.2 – Схема розташування респондента 

 

 голова респондента фіксується щоб не допускати її рухів при 

дослідженнях та для забезпечення однакових умов експерименту 

(використиовується аксесуар head holder);  

 за готовністю респондента, слід запустити програму генерування 

тестових візуальних стимулів (рис. 2.3);  
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1 

 

  

 а) б) 

2 

 

 

 в) г) 

3 

 

 

 д) є) 

Рисунок 2.3 – Тестові візуальні стимули для L=3: а, в, д – стартові 

позиції; б, г, є – позиції тестових стимулів 

 в центрі екрану (або від його краю) з’являється кружок червоного 

кольору – стартова позиція (рис. 2.3, а); 

 після невеликої паузи (2-3 с) кружок в стартовій позиції зникає і 

з'являється кружок іншого кольору в точці з заданими координатами (рис. 2.3, 

б), який є візуальним стимулом (тестовим сигналом), що відображається 

протягом заданої тривалості 1-2 с (ця дія змушує око рухатись в напрямку на 

візуальний стимул); 

 далі цей кружок зникає та з'являється кружок червоного кольору в 

стартовій позиції (рис. 2.3, в), це змушує око рухатись у зворотному напрямку 

до стартової позиції і після цих дій окремий експеримент завершується; 

 повний цикл досліджень ОМС в одному напрямку визначається 

значенням L (розглянемо випадок L=3) і тоді буде продовжено відображення 

тестових стимулів, як показано на рис. 2.3, г; 2.3, д; 2.3, е;  
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 за допомогою айтрекеру визначаються координати зіниці ока в процесі 

його руху (реакції на візуальний стимул) в період між стартовими позиціями і 

отримані значення координат зберігаються у файлі типу .xls. 

На рис. 2.4 наведено графіки відгуків ОМС при L=3, шо отримано за 

допомогою айтрекера TOBII Pro TX300. 

 

Рисунок 2.4 – Відгуки ОМС при L=3, шо отримано за допомогою  

айтрекера TOBII Pro TX300 

 

На рис. 2.5 представлено схему процеса айтрекінга для отримааня 

екпериментальних даних, що використовуються для ідентифікації ОМС 

людини.  

 

Ноутбук, візуальний стимул, 

айтрекер 
Респондент Відгуки ОМС – вихідні 

сигнали айтрекера 

Рисунок 2.5 – Схема процесу айтрекінга 

Перехідний процес у відгуку ОМС на тестовий сигнал при a1=0,33 lx (lx  – 

довжина екрану монітора) зображено на рис. 2.6. Дані перехідних процесів 

відгуків ОМС на тестові ступінчасті сигнали з амплітудами a1, a2, a3, які 

отримано за допомогою технології айтрекінга,  використовуються при побудові 
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моделей Вольтерри ОМС у вигляді багатовимірних перехідних функцій  

],,[],,[],[ 321 mmmhmmhmh . 

 
Рисунок 2.6 – Перехідний процес у відгуку ОМС на тестовий сигнал з 

амплітудою а1 

 

Процес моделювання ОМС на основі моделі Вольтерри наведено на рис. 

2.7. 

 

Тестові сигнали Модель Вольтерри Відгуки ОМС та моделі для 

N=3 при амплітудах a1, a2, a3 

Рисунок 2.7 – Процес моделювання ОМС на основі моделі Вольтерри 

 

 

2.6 Висновок до розділу 2 

1. Запропоновано метод побудови апроксимаційної моделі ОМС на основі 

поліному Вольтерри із застосуванням тестових візуальних стимулів, що 
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відображаються на екрані монітора на різних відстанях від стартової позиції. 

На відміну від відомих методів для визначення діагональних перетинів 

багатовимірних перехідних функцій використовується регуляризований метод 

найменших квадратів, що дозволяє підвищити точність та обчислювальну 

стійкість процедури ідентифікації. 

2. Запропоновано і теоретично обґрунтовано формальні співвідношення, 

які представляють універсальні вирази для оцінки діагональних перетинів 

багатовимірних перехідних функцій (n-вимірних інтегралів від ядер Вольтерри) 

ОМС у вигляді лінійної комбінації відгуків ОМС на тестові візуальні стимули, 

що дало змогу алгоритмізувати і спростити програмну реалізацію процедури 

ідентифікації. 

3. Розроблено методику експериментальних досліджень ОМС людини з 

використанням інноваційної технології айтрекінгу отримання емпіричних 

даних для ідентифікації ОМС у вигляді БПФ за допомогою відеореєстрації 

відгуків на тестові візуальні стимули з різною відстанню від стартової позиції, 

що відображаються на екрані монітора комп’ютера.  

 

Матеріали розділу 2 опубліковано в [43, 45, 83, 138, 139, 150, 151].   
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РОЗДІЛ 3  

ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ АЛГОРИТМІЧНІ ТА ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ 

ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОМС НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ АЙТРЕКІНГУ 

 

Для підтримки технології ІТ-діагностики нейро-фізіологічних процесів та 

біометричної ідентифікації розроблено програмне забезпечення нелінійної 

динамічної ідентифікації ОМС людини на основі інноваційної технології 

айтрекінгу. Розроблено інструментадьні алгоритмічні та програмні засоби 

побудови моделей Вольтерри ОМС у вигляді багатовимірних перехідних 

функцій: 

 програма «SignalManager» – дозволяє формувати на екрані монітора 

комп’ютера детерміновані або випадкові тестові візуальні стимули будь-якої 

конфігурації для проведення ідентифікаційних експериментів «вхід-вихід»  

ОМС із застосуванням технології айтрекінгу;  

 програма «eSmart» – інструментальні програмні засоби для Android-

смартфонів, які здійснюють автоматичне розпізнавання зображень об'єктів 

(обличчя, ока, зіниці) на послідовності кадрів відеореєстрації та обчислення 

координат зіниці в динаміці процесу руху ока;  

 програма «VolterraApp» – реалізує обчислювальні алгоритми  

нелінійної динамічної ідентифікації ОМС на основі поліному Вольтерри у 

вигляді багатовимірних перехідних функцій;  

 програма «VolterraSerie» – реалізує обчислювальні алгоритми 

нелінійної динамічної ідентифікації ОМС на основі ряду Вольтерри у вигляді 

багатовимірних перехідних функцій. 

 

3.1 Програма формування тестових візуальних стимулів «Signal Manager» 

Розроблено застосунок, який дозволяє формувати на екрані монітора 

комп’ютера детерміновані або випадкові тестові візуальні стимули будь-якої 

форми для проведення ідентифікаційних експериментів «вхід-вихід» з ОМС 
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людини на основі інноваційної технології айтрекінгу. 

Враховуючи фізіологічні особливості ОМС, для ідентифікації доцільно 

використовувати тестові ступінчасті сигнали різної амплітуди, які реалізуються 

у вигляді яскравої точки з різною відстанню aі (i=1,2,…,L; L – кількість 

експериментів) від стартової позиції. Тестові візуальні стимули формально 

можна вважати функціями x(t)=aіθ(t), де θ(t) – одинична функція (функція 

Гевісайда). Відповідні відгуки ОМС на тестові візуальні стимули фіксуються 

айтрекером і далі використовуються, як вихідні дані для ідентифікації ОМС.   

Тестові сигнали відображаються по восьми напрямкам: від границь 

екрана (рис. 3.1) або від центру екрана (рис. 3.2). При цьому у кожному 

напрямку використовуються L циклів з детермінованими позиціями візуальних 

стимулів:  

 (xi = ilx/L, yi = 0.5ly) – у напрямку «По горизонталі», 

 (xi = 0.5lx, yi = ily/L) – у напрямку «По вертикалі»,  

 (xi = ilx/L, yi = ily/L) – у напрямку «По діагоналі»,  

де lx, ly – ширина і висота екрану; xi , yi – координати по горизонталі і 

вертикалі, відповідно; i=1,2,…,L. На границях або в центрі екрану розміщується 

стартова точка (червоний кружок), який відображається тривалістю T1 (рис. 

3.3). Потім стартовий сигнал зникає і одночасно з’являється кружок синього 

кольору – візуальний стимул, який відображається протягом часу T2.  

Програма "Signal Manager" дозволяє генерувати також випадкові тестові 

стимули. У цьому випадку на екрані спочатку з’являється стартова точка з 

координатами К1(x,y), потім вона зникає і послідовно відображаються 

(з’являється та зникають) точки-стимули K2, K3, … з координатами, які 

генеруються програмою випадковим чином (рис. 3.4). 

Для підвищення достовірності експериментальних досліджень ОМС при 

використанні технології айтрекінгу і виключити можливість передбачення 

респондентом наступних координат точки-стимула реалізовані різні алгоритми 

випадкового генерування стимулів: 
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 Алгоритм 1 – з подвійною випадковістю: спочатку випадково задається 

напрямок зі списку (1,2, ..., 8), потім випадковим чином генеруються всі точки-

стимули в цьому напрямку зі списку (1,2,...,L); 

 Алгоритм 2 – координати точки–стимула генеруються випадковим 

чином: визначаються значенями двух незалежних випадкових перемінних – 

«напрямком» та «відстанню від стартової позиції». 

 

 

Рисунок 3.1 – Напрямки та 

послідовність генерації тестових 

сигналів від границь екрану 

Рисунок 3.2 – Напрямки та 

послідовність генерації тестових 

сигналів від центру екрану 

 

 

Рисунок 3.3 – Розташування точок 

на екрані в одному циклі 

експериментів (L=3) 

Рисунок 3.4 – Випадкові тестові 

візуальні стимули 

При реалізації цих алгоритмів виключається повторне відображення 

стимулів в координатах, які були згенеровані раніше. 

Для формування візуальних стимулів використовуються бібліотеки: 

«System.Drawing», «System.Windows.Forms», та бібліотека «System.Threading» – 

для паузи.  

При виконанні програми формується файл протоколу експериментальних 
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досліджень ОМС, в якому зберігається інформація про напрямки, амплітуди 

стимулів (їх координати), таймінг процесу експериментальних досліджень. 

Після отримання масивів даних – відгуків ОМС на тестові стимули – для 

подальшої їх обробки відповідно алгоритму ідентифікації, необхідно 

упорядкувати дані по координатам в кожному напрямку.  

Програму розроблено з використанням технології WinForms та мови 

програмування C# на платформі Microsoft .NET Framework. Для збереження 

даних – координат позицій для відображення стимулів та їх параметрів (форми, 

кольору, таймінгу), використовувається база даних Microsoft Access і 

технологія Entity Framework – для доступу до бази даних з програми в якості її 

об’єктного представлення. Для збереження списків тестових сигналів 

використовується серіалізація списків в xml-файл. При запуску застосунка xml-

файл десеріалізується у списки тестових сигналів.  

Структура файлу бази даних включає дві таблиці: "Point_lists" та «Points» 

(рис. 3.5).  

 

Рисунок 3.5 – Структура бази даних 

Таблиця point_lists включає поля з інформацією про списки точок: 

point_list_id – ідентифікатор; point_list_name – ім'я списку точок; 

generation_type – ім'я алгоритму генерації. 

Таблиця Points має такі поля: id – первинний ключ, list_id – вторинний 

ключ на ключове поле в таблиці point_lists; x – координата по горизонталі; y – 
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координата по вертикалі; width – ширина точки; height – висота точки; type – 

форма точки (еліпс / прямокутник); argb – колір точки; display_time – час 

відображення тестового стимулу на екрані монітора; is_starting_point – маркер, 

який відділяє стартові точки від точок –тестових стимулів; metadata – 

згруповані дані (напрямок та ін.). 

Таблиця Settings має такі поля: point_source – ім’я файлу, де знаходяться 

координати точок для відображання; same_display_time – чи необхідно 

встановлювати час відображення точки однаковим; display_time – час 

відображення; make_pause – чи треба робити паузи між відображенням точок; 

pause_time – час паузи; selected_list – вибраний список точок; points_count –

кількість точок для генерування; starting_points – режим генерування; 

point_display_time – час відображення тестового стимула; 

starting_point_display_time – час відображання стартової точки; point_color_argb 

– колір тестового стимула; starting_point_color_argb – колір стартової точки; 

point_type – форма тестового стимула; starting_point_type – форма стартової 

точки; new_list_name – ім’я нового списку; control_type – тип контролю процесу 

відображання;   background_color_argb – колір фону. 

Для доступу до бази даних створено клас Database, який використовує 

бібліотеки «System.Data.OleDb», «System.Collections.Generic», а для збереження 

даних класи: Point (описує точку), PointList (описує список, а саме його id, ім’я 

та набір точок) та Settings (зберігає налаштування). 

Database складається з полів: 

 String file_location – розташування файлу, 

 List <PointList> point_lists – список наборів точок, 

 Settings settings – налаштування, 

та методів: 

 CreateTables – генерує таблиці в файлі access, 

 Read – зчитує інформацію з файлу, 

 CheckDatabase – перевіряє чи підходить вказаний файл для роботи, 
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 Save – зберігає дані в файл. 

Метод Save використовується при завершенні роботи «Signal manager».  

Програма видаляє старі дані з метою збереження нових. Спочатку у циклах 

зберігаються набір, та його точки. Збереженню підлягають усі дані, крім ID. 

Після того як всі точки були збережені, в файл записуються нові налаштування. 

Метод CheckDatabase потрібний для перевірки на придатність файлу 

Access для роботи. Тут програма перевіряє який рядок підключення потрібно 

використовувати при встановленні зв’язку з БД. Потім вона перевіряє чи треба 

генерувати 3 таблиці: Point_lists, points, settings. Якщо вони існують, то 

здійснюється спроба зчитування даних з них. Якщо виникла помилка, то файл 

непридатний до роботи. 

На рис. 3.6 наведено стартове вікно програми «Signal Manager». В 

налаштуваннях програми на сторінці «List generation» (рис. 3.7) можна 

сформувати точки, вибравши потрібний тип генерації та натиснувши кнопку 

«Create new list». В програмі є 26 різних алгоритмів генерування стимулів, з них 

слід виділити наступні: 

1. Два типи (від центру і краю екрану) з поступовою подвійною 

випадковістю, де спочатку випадковим чином вибирається напрямок, а потім 

випадково генеруються точки на цьому напрямку. Так отримуємо вказану 

кількість точок на одному напрямку. 

2. Два типи генерування (від центру і краю екрану) з одночасною 

подвійною випадковістю, де генерується випадкова точка у випадковому 

напрямку. Так отримуємо набір точок, що можуть чергуватися як при 

використанні першого алгоритму, так і відноситись до різних напрямків з 

різною відстанню від початкової координати. 

При першому відкритті програми потрібно прокласти шлях до файлу з 

базою даних. Для цього використовується кнопка «Settings». 

При відкритті налаштувань, можна побачити меню сторінок налаштувань 

(зліва), та першу сторінку Database file settings (рис. 3.8). Тут треба ввести 
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адресу, де знаходиться файл бази даних, для цього необхідно натиснути кнопку 

з трьома крапками, та вибрати у випадаючому списку набір, звідки будуть 

виводитись точки. 

 

  

Рисунок 3.6 – Стартове вікно 

програми "Signal Manager" 

Рисунок 3.7 – Налаштування програми 

"Signal Manager" (Settings), сторінка List 

generation 

 

 

Рисунок 3.8 – Налаштування, сторінка 1. 

На сторінці Output settings (рис 3.9) можна вибрати список точок для 

відображення їх на екрані, встановити однаковий час для кожної точки та паузи 

між їх відображенням. 
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Рисунок 3.9 – Налаштування, сторінка 2.  

На сторінці Another (Рис. 3.10) можна вибрати колір фону та вид 

контролю відображення. 

 

Рисунок 3.10 – Налаштування, сторінка 3.  

На сторінці Points generation (рис. 3.11) необхідно вибрати кількість 

тестових стимулів для генерування, режим, їх колір та час відображення, а 

потім вказати ім’я нового списку. Ця сторінка доступна тільки якщо на сторінці 

1 було вибрано «Points generation» (генерувати тестові стимули). 
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Рисунок 3.11 – Налаштування, сторінка 4.  

Для того, щоб додати точки або змінити їх параметри, необхідно відкрити  

вікно Data (рис. 3.12), в якому відображаються дві таблиці: назви списків 

(перша таблиця) та кординати стимулів (друга таблиця). Тут можна 

переглянути параметри генеруємих стимулів, вибрав ім’я списку. Для 

створення нового списку абодля завдання параметрів нового стимулу необхідно 

клікнути (натиснути) на пусте поле id. 

 

Рисунок 3.12 – Дані у програмі 
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При роботі описаних вище алгоритмів заборонено повторне 

відображення стимулів в координатах, які реалізовано в процесі генерації 

раніше. Випадковість генерування стимулів обумовлено необхідністю 

виключення процесу адаптації респондента до послідовності відображення 

стимулів, щоб респондент не намагався (навмисно або несвідомо) 

передбачувати де з’явиться наступний стимул і реагував тільки після його 

виведення на екран. 

При старті експерименту, а саме процесу виведення стимулів на екран, 

айтрекер починає зчитувати реакції, а програма «Signal Manager» формує 

файл (протокол експерименту), де зберігається інформація про напрямки і 

амплітуди (рис. 3.13) стимулів в процесі експериментальних досліджень 

ОМС. В файлі записані також дані про загальний час експерименту, 

використані напрямки, таймінг точок, координати, назва набору, кількість 

циклів, кількість генеруємих стимулів в кожному циклі, пауза і т.д.  

 

Рисунок 3.13 –  Протокол експерименту 

Після отримання масиву даних – відгуків ОРС на тестові стимули, для 

подальшої обробки даних, необхідно впорядкувати дані по координатам в 

кожному напрямку. Для цього потрібно на сторінці налаштувань вибрати 

протокол експерименту та запустити процес сортування (кнопка «Сортувати 

дані»). Після сортування даних програма сформує новий файл з 

підготовленими даними для подальшої обробки, а саме: кількість стимулів, їх 
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координати та напрямки, тип кожного (рис. 3.14), що буде використаний в  

поцедурі ідентифікації. 

 

Рисунок 3.14 – Файл з відсортованими даними 

 

3.2 Програмні засоби підтримки технології айтрекінгу на смартфоні 

Android. Програма «eSmart» 

Розроблено програмні засоби для Android-смартфонів, які здійснюють 

автоматичне розпізнавання зображень об'єктів (обличчя, ока, зіниці) на 

послідовності кадрів відеореєстрації та визначення координат зіниці в динаміці 

процесу руху ока. Важливою особливістю даної інтелектуальної інформаційної 

технології є невимогливість до апаратного забезпечення.  

Технологія розробки даного застосунку полягає в використанні 

бібліотеки OpenCV (Open Source Computer Vision Library) за допомогою якої 

реалізовано алгоритм розпізнавання зіниці ока та здійснюється навчання 

каскаду Хаара. Для збереження результатів експериментів використовується 

кросплатформна мобільна база даних Realm IO Firebase Google. Бібліотека 

FFMpeg використана для роботи з відеофайлами. Для збереження координат 

зіниці ока у форматі csv та побудови графіків «Координата-Час» застосована 

графічна бібліотека Android з відкритим вихідним кодом – MPAndroidChart. 

Реалізована функція згладжування масивів координат за допомогою алгоритму 

ковзного середнього з вибором необхідного рівня згладжування для подальшої 

обробки масиву даних. 
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Для пошуку об'єкта на зображенні застосовується метод Віоли-Джонса, в 

основу якого покладено інтегральне представлення зображення за ознаками 

Хаара, побудова класифікатора на основі алгоритму адаптивного бустінгу і 

спосіб комбінування класифікаторів в каскадну структуру. Це дозволяє 

здійснювати пошук об'єкта на зображенні в режимі реального часу. Програмне 

забезпечення технології айтрекінгу реалізовано засобами мови Java.  

В застосунку eSmart (рис. 3.15) реалізовано 4 алгоритма обробки даних. 

Вибір одного з алгоритмів здійснюється в налаштуваннях (рис. 3.16) і 

обирається один із способів отримання вхідних даних.  

 

 

Рисунок 3.15 – Головне актівіті Рисунок 3.16 – Вікно вибору способу 

обробки даних 

Після вибору варіанту вводу даних, обирається спосіб їх обробки. Ввод 

даних можливй з відеопотоку або у вигляді папки з кадрами, що збережені в 

ході уже здійсненого експерименту.  

Робочі вікна програми зображено на рис.3.17 – 3.22. 



104 

 

 

 

Рисунок 3.17 – Актівіті заповнення 

анкети 

Рисунок 3.18 – Проведення аналізу 

  

Рисунок 3.19 – Вікна обробки даних 
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Рисунок 3.20 – Актівіті результатів Рисунок 3.21 – Результати 

дослідження 

 

 

Рисунок 3.22 – Налаштування 

За допомогою програми «Signal Manager» проводяться експерименти та 
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фіксуються відгуки ОМС на відео, яке піддається обробці за допомогою 

програми «eSmart». Під час обробки відео розбивається на кадри і здійснюється 

запис координат зіниці ока в окремий файл формата .xls (Excel). На рис. 3.23 

наведені графіки, які побудовано на смартфоні за даними масивів координат x і 

y зіниці ока респондента, що отримано при відстеженні руху ока в динаміці. 

Використовуючи редагування (застосовується згладжування), отримуємо 

графік, представлений на рис. 3.24. 

  

Рисунок 3.23 – Графіки координат x 

(зверху) та y (знизу) 

Рисунок 3.24 – Редагування даних 

відстеження 

Після здійснення відеозйомки при різних амплітудах тестових сигналів 

(відстанях візуальних стимулів від стартової позиції), файл з відеозаписом 

рухів очей зберігається в пам'яті пристрою (смартфону). Далі виконується 

процес обробки відео. Обробка відео полягає у нарізанні відеофайла на кадри. 

Обробка зображень відбувається в декілька етапів. 
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Спочатку ми отримуємо окреме зображення (кадр) і знаходимо обличчя. 

Далі, коли визначили обличчя, знаходимо на зображенні око. При цьому 

використовується метод findEye(). Після завершення обробки зображень 

застосовується інтелектуальна технологія розпізнавання зіниці ока та 

визначаються її координати. Записуються отримані координати у файл .xls. 

Будується графік залежності координат зіниці ока від часу. 

В табл. 3.1 наведені застосовані методи обробки зображень та їх 

функціонал. 

Таблиця 3.1 

Методи обробки зображень та їх функціонал 

Етап Метод Функціонал Вхідні 

параметри 

Вихідні параметри 

1 mLoaderCallback 

() 

Перевірка на 

існування 

haarcascade.xml 

файлу і 

ініціалізація 

каскаду 

haarcascade.xml haarcascade.xml 

2 findFace () Пошук обличчя Зображення 

 

3 findEye () Пошук ока Оброблене 

зображення 

після 

findFace () 

 

4 getIris () Отримання 

координат зіниці 

Оброблене 

зображення 

після  

findEye () 

 
Координата 
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За допомогою програми Photoshop визначався центр зіниці ока. Дані, що 

отримано в Photoshop, порівнюються з даними, які  одержано за допомогою 

програми eSmart. Похибка у визначенні центру зіниці ока за допомогою 

програми eSmart становить у середньому 1%. 

 

3.3 Програмні засоби нелінійної динамічної ідентифікації ОМС на основі 

поліному Вольтерри. Програма «VolterraApp» 

Розроблено інструментальні алгоритмічні та програмні засоби побудови 

непараметричних динамічних моделей ОМС на основі поліномів Вольтерри у 

вигляді багатовимірних перехідних функцій. Програма використовує для 

побудови моделі дані спостережень «вхід-вихід» ОМС, що отримані в процесі 

айтрекінгу із застосуванням тестових візуальних стимулів. 

GUI-інтерфейс програми «VolterraApp». розроблено за допомогою 

додатку App Designer, який входить до складу ППП Matlab. Інтерфейс містить 

три вкладки, які включають функції: 

– завантаження даних від айтрекера після передобробки; 

– налаштування програми та побудова моделі;  

– порівняння відгуків ОМС та моделі (оцінка адекватності моделі). 

В програмі розроблено класи: 

 Клас VolterraModel відповідає за створення вікна програми та 

розташування у ньому компонентів інтерфейсу. Управляти поведінкою цих 

компонентів можна з будь-якого місця програми, так як вони виступають 

властивостями класу VolterraModel. 

 Клас ModelBuilder відповідає за обчислювальну частину програми, 

властивості якого містять всю необхідну інформацію для побудови моделі (ім’я 

файлу з даними відгуків ОМС, порядок моделі, перехідні функції та ін.). 

Методи класу описують такі дії, як завантаження даних у програму, побудова 

графіків відгуків ОМС та моделі, побудова БПФ, знаходження похибок та ін. 
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Після натискання кнопки «File…» з’являється модальне вікно, за 

допомогою якого користувач вибирає файл з даними відгуків ОМС. Після цього 

слід вказати діапазон комірок з потрібними даними у полі «Cells», наприклад, 

«A1:C50». 

Зчитування даних відгуків ОМС на тестові впливи та їх відображення у 

робочій області вікна програми відбувається після натискання кнопки «Load», 

яка викликає метод readData(), код якого наведено в додатку Г.  

В основі методу лежить функція зчитування даних з електронних таблиць 

Excel xlsread(). В якості аргументів слід вказати повний шлях до файлу та 

діапазон комірок в яких містяться необхідні дані. Прикладом діапазону комірок 

може слугувати наступна зміна cells = 'A1:C50'. У такому випадку функція 

xlsread() поверне масив даних розміром [50х3], де кожному елементу масива 

буде дорівнювати вміст відповідної комірки. На рис. 3.25 зображена вкладка 

«Initial data» після завантаження даних. 

 

Рисунок 3.25 – Дані відгуків ОМС «Вранці» в робочій області програми 

Побудова графіків відгуків ОМС на тестові впливи відбувається після 

виклику метода buildObjectResponses(), код якого наведено в додатку Г. Метод 

викликається натисканням на кнопку «Plot» на вкладці «Initial data». 

Функція plot() здійснює графічне відображення даних, які були отримані 

в якості аргументу. У циклі for відбувається заповнення масиву строками для 
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наступного його відображення в якості легенди за допомогою функції legend(). 

Функції title(), xlabel() та ylabel() формують назву графіка, підпис осі абсцис та 

осі ординат, відповідно. Приклад отриманого в результаті графіка наведено на 

рис. 3.26. 

 

Рисунок 3.26 – Графіки відгуків ОМС людини на тестові впливи 

різної амплітуди 

Натискання кнопки «Input values» на вкладці «Model building» викликає 

метод setInputValues(), відповідає за встановлення амплітуд тестових впливів. 

Код методу наведено у додатку Г. 

Ввод значень амплітуд відбувається за допомогою діалогового вікна, 

виклик якого реалізує функція inputdlg(). Значення амплітуди тестового впливу 

можна вказувати у вигляді звичайного або десяткового дробу. Необхідний 

порядок моделі Вольтерри обирається за допомогою випадаючого меню  

«Model order». 

Побудова моделі Вольтерри відбувається за допомогою методу 

buildModel(), в основі якого лежить метод найменших квадратів. Цей метод 

викликається натисканням кнопки «Build». Безпосереднє знаходження БПФ 

відбувається за допомогою наступного коду: 

obj.TransitionFunctions = inv(obj.MatrixA' * obj.MatrixA) * 

obj.MatrixA' * obj.ObjectResponses'; 
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На рис. 3.27 зображено отримані БПФ моделі другого порядку у робочій 

області програми. 

 

Рисунок 3.27 – Вкладка «Model building» з даними побудованої моделі 

Побудова графіків БПФ відбувається за допомогою методу 

buildPlotTransitionFunctions(), який має однакову структуру з методом 

побудови відгуків ОМС. Відмінність полягає лише у даних для відображення та 

підписах осей координат. Виклик методу відбувається після натискання кнопки 

«Plot» на вкладці «Model building». 

Оцінка якості моделі відбувається на вкладці «Estimation of error». 

Натискання кнопки «Estimate» викликає метод estimateModel(), результатом 

виконання якого є абсолютні похибки відгуків моделі у кожний момент часу та 

середньоквадратичні похибки для відгуків кожної амплітуди. 

Графічне відображення відповідності відгуків моделі відгукам ОМС 

відбувається за допомогою методу buildEstimatedPlots(), який викликається 

натисканням кнопки «Build» на вкладці «Estimation of error».  

Метод buildEstimatedPlots() будує в одній системі координат відгуки 

моделі та відгуки ОМС. Це дозволяє швидко оцінити відповідність відгуків 

моделі Вольтерри відгукам ОМС. 

На рис. 3.28 наведено GUI програми VolterraApp – вікно візуалізації 

відгуків ОМС та моделі при N=1 і L=3 у вигляді перехідної функції ][ˆ1 mh  для 

різних значень амплітуд вхідних сигналів a1, a2, a3. 
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Рисунок 3.28 – GUI програми VolterraApp – вікно візуалізації відгуків ОМС та 

моделі при N=1 і L=3 для різних значень амплітуд вхідних сигналів a1, a2, a3 

 

3.4 Програмні засоби нелінійної динамічної ідентифікації ОМС на основі 

ряду Вольтерри. Програма «VolterraSerie» 

Розроблено на мові Python інструментальні алгоритмічні та програмні 

засоби побудови непараметричних динамічних моделей ОМС на основі рядів 

Вольтерри у вигляді багатовимірних перехідних функцій. Програма 

використовує для побудови моделі дані спостережень «вхід-вихід» ОМС, що 

отримані в процесі айтрекінгу із застосуванням тестових візуальних стимулів. 

Після проведення одного циклу експериментального дослідження ОМС 

отримаємо таблицю формату .tsv з інформацією про дослідження та масивами 

координат очей в різні моменти часу – на кожному кадрі. На рис. 3.29 

зображено графік координат зіниці лівого ока. 

Розглянемо програму передобробки експериментальних даних, розбивши 

її на кілька фрагментів. На початку імпортуємо необхідні модулі: OS для 

роботи з файловою системою комп’ютера, tkinter для створення діалогового 
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вікна, pandas і xlsxwriter для роботи з таблицями формату .tsv та .xlsx; 

numpy використано для швидких операцій з масивами даних: 

import os 

import tkinter as tk 

import tkinter.filedialog as fd 

 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import xlsxwriter as xlwr 

 

 

Рисунок 3.29 – Координати зіниці лівого ока, отримані з айтрекера 

Як бачимо на рис. 3.29, на початку та в кінці експерименту велика 

частина даних непотрібна і представляє марний хід. Функція cut_experiment 

вирізає відгуки ОМС індивіда і зберігає цю важливу інформацію для подальшої 

обробки (побудови моделі): 

def cut_experiment(arr): 

    arr = arr[:-700] 

    for i in range(0, len(arr)-111): 

        left_counter = 0 

        for j in range(i, i+110): 

            if arr[j] > 1200: 

                left_counter += 1 

        if left_counter == 110: 

            arr = arr[i-200:] 

            break 

    for i in range(len(arr)-1, 110, -1): 

        right_counter = 0 

        for j in range(i-109, i+1): 

            if arr[j] > 1800: 
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                right_counter += 1 

        if right_counter == 110: 

            return arr[:i+200] 

 

На рис. 2.30 показано отриманий масив відгуків індивіда – координати 

зіниця ока в моменти часу, коли респондент слідкує за візуальними стимулами. 

 

Рисунок 3.30 – Відгуки ОМС індивіда на візуальні стимули різної амплітуди 

Далі виконуються функції separate_ampl і cut_transition. Блок 

коду separate_ampl розділяє ряд координат на три окремих масива відгуків 

на тестові сигнали амплітудою a1=1/3, a2=2/3 та a3=1 (від ширини екрану). 

Функція cut_transition виділяє перехідний процес відгуку: 

def separate_ampl(arr): 

    data = [[] for i in range(3)] 

    ampls = (1200, 1500, 1800) 

    for ampl in ampls: 

        for i in range(len(arr)): 

            counter = 0 

            for j in range(i, i+110): 

                if arr[j] > ampl: 

                    counter += 1 

            if counter == 110: 

                data[ampls.index(ampl)] = arr[i-200:i+600] 

                break 

    return data 

def cut_transition(arr): 

    for i in range(len(arr)): 

        for j in range(len(arr[i])-5): 

            for k in range(j, j+4): 

                if arr[i][k+1] - arr[i][k] < 15: 
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                    break 

                if k == j+3: 

                    arr[i] = arr[i][j:j+50] 

                    break 

            if k == j+3: 

                break 

    return arr 

На рис. 3.31 показано масиви перехідних процесів відгуків, отримані на 

виході роботи програми. 

 
a 

 
б 

 
в 

Рисунок 3.31 – Відгуки ОМС людини на стимули з амплітудами:  

a) a1=1/3; б) a2=2/3;  в) a3=1 

Функція write_xlsx записує в стовпці таблиці Excel масив даних, які 

передаються як параметр: 

def write_xlsx(worksheet, col, arr): 

    row = 0 

    for value in arr: 

        worksheet.write(row, col, value) 

        row += 1 

Головна функція main запитує директорію за допомогою діалогового 

вікна, в якій зберігаються файли експерименту формату .tsv, виконує функції 

обробки даних та зберігає отриману інформацію в новій таблиці формату .xlsx: 

def main(): 

    root = tk.Tk() 

    root.withdraw() 

    folder_directory = fd.askdirectory(parent=root, 

title="Choose a directory") 

    files_list = os.listdir(rf"{folder_directory}") 

    files_list = [f for f in files_list if f.endswith(".tsv")] 

    for file in files_list: 

        df = pd.read_csv(f"{folder_directory}\{file}", 
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                         delimiter="\t", encoding='utf-8', 

low_memory=False) 

        workbook = 

xlwr.Workbook(rf"{folder_directory}\{file[:-4]}_exp.xlsx") 

        worksheet = workbook.add_worksheet("Experiment") 

        y = df[["GazePointLeftX (ADCSpx)"]].values.tolist() 

        for i in range(len(y)): 

            y[i] = y[i][0] 

        y = np.array(y) 

        y = y[~np.isnan(y)] 

        y = cut_experiment(y) 

        write_xlsx(worksheet, 0, y) 

        data = separate_ampl(y) 

        for i in range(len(data)): 

            write_xlsx(worksheet, i+2, data[i]) 

        data = cut_transition(data) 

        for i in range(len(data)): 

            write_xlsx(worksheet, i+6, data[i]) 

        workbook.close() 

Програма ідентифікації ОМС написана у середовищі програмування  

Python IDLE з використанням бібліотеки numpy, а саме модуля 

numpy.linalg для реалізації операцій лінійної алгебри в Python. Модуль os 

використано для роботи з файловою системою комп’ютера. Бібліотека pandas 

і xlsxwriter застосовується в програмі для зчитування стовпчиків таблиці 

вхідних даних. Також були імпортовані модулі tkinter для реалізації 

діалогового вікна. 

На вході програма отримує шлях до папки, в якій зберігаються оброблені 

файли експериментів. У кожному файлі містяться масиви y1, y2, y3 – відгуки 

ОМС індивіда на тестові сигнали різної амплітуди. Клас «Experiment» включає 

функції поступового формування та розв`язування матричних рівнянь для 

знаходження перехідних функцій h1[m],…,hN[m,…,m]. Після обчислення масивів 

перехідних функцій для моделей Вольтерри порядку N=1, 2, 3 програма 

створює нову таблицю Excel  з аркушами “N1h1”; “N2h1”, “N2h2”; “N3h1”, 

“N3h2”, “N3h3” та зберігає у них масиви значень відповідних перехідних 

функцій. Розглянемо код програми, розбивши його на декілька фрагментів. 

Імпорт необхідних модулей: 
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import os 

import tkinter as tk 

import tkinter.filedialog as fd 

 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import xlsxwriter as xlwr 

from numpy.linalg import inv 

 

Створюємо клас «Experiment», в якому помістимо функції, необхідні для 

обчислення перехідних функцій h1[m],…,hN[m,…,m]. Розглянемо обчислення за 

даними функціями на прикладі моделs 3-го порядку: 

class Experiment: 

    def __init__(self, sets, sed_desc): 

        self.sets = np.array(sets) 

        self.set_desc = sed_desc 

        self.a = [] 

 

    def __get__(self, obj, objtype): 

        print('print') 

        return self.sets  

 

    def __set__(self, obj, val): 

        print('asd') 

        self.val = val    

 

    def set_data(self, sets): 

        self.sets = np.array(sets) 

 

    def trim_sets(self, trimpoint): 

        result = [] 

        for i in range(len(self.sets)): 

            result.append([self.sets[i][j]  for j in 

range(trimpoint)]) 

        self.sets = np.array(result) 

Створення одиничної матриці C для її подальшої обробки з метою 

пошуку відповідних коефіцієнтів Nccc ,,, 21  : 

    def create_C(self): 
        C = np.identity(len(self.sets)) 

        return(C) 

 

Будуємо матрицю A у рівнянні (2.23). Для цього спочатку створюємо 

вектор (а1 a2 a3) = (1/3, 2/3, 1) і піднесенням кожного значення до степенів 1, 2, 

3 створюємо матрицю A: 
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    def create_a(self): 

        step = len(self.create_C()[0,:]) 

        a = [((1/3)*(i+1)) for i in 

range(len(self.create_C()[0,:]))]     

        return(a) 

    def create_A(self): 
        A = [] 

        for i in range(len(self.create_a())): 

            a = [pow(self.create_a()[j], i+1) for j in 

range(len(self.create_a()))] 

            A += [a] 

        return(np.array(A)) 

 

Знаходимо матрицю, обернену до А: 

    def create_A_inv(self): 
        return inv(self.create_A()) 

 

Задаємо функцію calc_H(), яка обчислює безпосередньо перехідні 

функції h1[m],…,hN[m,…,m] шляхом множення обох частин рівняння (2.23) на 

матрицю, обернену до матриці А. На виході функції отримуємо двомірний 

масив, що складається з масивів значень перехідних функцій для кожного з 

трьох порядків: 

 

    def calc_H(self): 

        H = [[] for i in range(len(self.sets))] 

        C = self.create_C() 

 

        Cr = np.array([np.dot(self.create_A_T(), C[i]) for i 

in range(len(H))]) 

 

        for i in range(len(self.sets[0])): 

            B = self.sets[:,i] 

            h = [] 

 

            for j in range(len(H)): 

                h = np.dot(B, Cr[j,:]) 

                H[j].append(h) 

        return(H) 

 

Головна функція main запитує у користувача директорію з файлами 

оброблених відгуків ОМС індивіда, обчислює масиви значень перехідних 
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функцій для кожного порядку моделі N та зберігає результатb у нову таблицю 

Excel. 

def main(): 

    root = tk.Tk() 

    root.withdraw() 

    folder_directory = fd.askdirectory(parent=root, 

title='Choose a directory') 

    workbook = 

xlwr.Workbook(rf"{folder_directory}\transients.xlsx") 

    worksheet_names = ("N1h1", "N2h1", "N2h2", "N3h1", "N3h2", 

"N3h3") 

    worksheets = [workbook.add_worksheet(name) for name in 

worksheet_names] 

    files_list = [name for name in os.listdir( 

        rf"{folder_directory}") if "norm" not in name] 

    col_index = 0 

    for filename in files_list: 

        df = pd.read_excel(f"{folder_directory}\{filename}", 

header=None) 

        for N in range(1, 4): 

            y1 = np.array(df[0].values.tolist())[:50] 

            y2 = np.array(df[1].values.tolist())[:50] 

            y3 = np.array(df[2].values.tolist())[:50] 

            y1 = y1[~np.isnan(y1)] 

            y2 = y2[~np.isnan(y2)] 

            y3 = y3[~np.isnan(y3)] 

            data = [y1, y2, y3] 

            experiment = Transients(data[:N], "dataset") 

            transients = experiment.calc_H() 

            for i in range(len(transients)): 

                experiment.write_transients( 

                    worksheets[N+i-int(bool(N % 3))], 

col_index, transients[i]) 

        col_index += 1 

    workbook.close() 

 

3.5 Висновки до розділу 3 

Розроблено інструментальні алгоритмічні та програмні засоби побудови 

непараметричної динамічної моделі окуло-моторної системи (ОМС) людини з 

урахуванням її інерційних і нелінійних властивостей на основі даних 

експериментальних досліджень «вхід-вихід» з використанням інноваційної 

технології айтрекінгу. При цьому застосовується поліноміальна модель та 

модель на основі ряду Вольтерри у вигляді багатовимірних перехідних 

функцій. 
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 Розроблено програмне забезпечення інформаційної технології отримання 

експериментальних даних для ідентифікації ОМС за допомогою тестових 

візуальних стимулів та застосування технології айтрекінгу лля відстеження при 

цьому відповідних рухів ока.  

Розроблено програму «Signal Manager» (C#) генерування тестових 

візуальних стимулів (яскравих точок), що відображаються на екрані монітора 

комп’ютера в заданих координатах для проведення ідентифікаційних 

експериментів «вхід-вихід» ОМС із застосуванням технології айтрекінгу. 

Розроблено програмне забезпечення «eSmart» (Java Android)  для 

визначення координат зіниці ока в кадрах відеоряду, отриманих в процесі 

айтрекінгу на Android-смартфоні.  

Розроблено програму «VolterraApp» (Matlab), яка реалізує обчислювальні 

алгоритми нелінійної динамічної ідентифікації ОМС на основі поліному 

Вольтерри у вигляді багатовимірних перехідних функцій. 

Розроблено програму «VolterraSerie» (Python), що реалізує обчислювальні 

алгоритми нелінійної динамічної ідентифікації ОМС на основі ряду Вольтерри 

у вигляді багатовимірних перехідних функцій. 

 

Матеріали розділу 3 опубліковано в [82, 84, 140, 153, 171, 173].  
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РОЗДІЛ 4  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ОМС «ВХІД-ВИХІД»: 

ВИЗНАЧЕННЯ БАГАТОВИМІРНИХ  ПЕРЕХІДНИХ ФУНКЦІЙ, ТА ЇХ 

ПРАКТИЧНІ ЗАСТОСУВАННЯ  

 

Здійснено експериментальні дослідження ОМС з використанням 

високотехнологічного обладнання – айтрекера Tobii Pro TX300 (300 Hz), 

наданого Центром інновацій та просунутих технологій Люблінського 

технологічного університету (Люблін, Польща), одержано тренувальні вибірки 

даних в просторах запропонованих еврістичних ознак для машинного навчання 

класифікаторів [55]. 

Отримано дані експериментів «вхід-вихід» ОМС із застосуванням 

тестових візуальних стимулів і технології айтрекінгу для реєтрації відповідних 

відгуків (траєкторії руху очей). Одержані експериментальні дані використано 

при побудові математичних моделей на основі поліномів і рядів Вольтерри у 

вигляді БПФ, які застосовуються в якості джерела інформації при побудові 

класифікаторів в інформаційних системах діагностики психофізіологічного 

стану людини і біометричної ідентифікації особистості. 

 

4.1 Визначення БПФ ОМС за допомогою айтрекінга для діагностування 

психофізіологічних станів людини 

За допомогою розробленого програмного забезпечення здійснено 

дослідження психофізіологічних станів людини. Експерименти були 

організовані з метою класифікації досліджуваних (інформантів) за станом 

втоми.  

Дані для побудови моделі ОМС – відгуки ОМС на однакові тестові 

сигнали, отримані за допомогою айтрекера Tobii Pro TX300 у різний час доби: 

«Вранці» (до роботи) і «Ввечері» (після роботи), та в різні дні. Один повний 

цикл досліджень ОМС для одного респондента складається з 3-х експериментів 
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при різних амплітудах тестових сигналів a1, a2 та a3. На рис. 4.1 наведено 

розташування респондента при дослідженнях ОМС за допомогою айтрекера 

Tobii Pro TX300.  

Отримані експериментальні дані від айтрекера для одного респондента 

при різних амплітудах тестових сигналів a1, a2 та a3  для стану «Вранці» 

(виконано 8 повних циклів досліджень ОМС) і для стану «Ввечері» (виконано 8 

повних циклів досліджень) представлено на рис. 4.2 а, б у вигляді графіків, що 

приведені до загального початку (стартової точки). Усереднені значення 

відгуків ОМС «Вранці» і «Ввечері» при різних амплітудах тестових сигналів 

наведено на рис. 4.3. 

 
Рисунок 4.1 – Розташування респондента при дослідженнях ОМС з 

а допомогою айтрекера Tobii Pro TX300 

 

 

a) 

 

б) 

Рисунок 4.2 – Відгуки ОМС при різних амплітудах тестових сигналів: 

а) – «Вранці»; б) – «Ввечері» 
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За усередненими даними відгуків ОМС на візуальні стимули з різною 

відстанню хj від стартової позиції на основі обчислень за формулами (2.13) – 

(2.15) визначено перехідні функції ОМС при використанні апроксимаційних 

моделей різного ступеня N (N=1, 2, 3): ][ˆ )1(

1 mh  – при N=1 (2.14); ][ˆ )2(

1 mh  і 

],[ˆ )2(

2 mmh  – при N=2 (2.15); ][ˆ )3(

1 mh , ],[ˆ )3(

2 mmh  і ],,[ˆ )3(

3 mmmh  – при N=3 (2.13).  

Графіки перехідних функцій ОМС для станів респондента «Вранці» та 

«Ввечері» на основі моделі (2.7) при N=1 представлені на рис. 4.4, при N=2 – на 

рис. 4.5 та при N=3 – на рис. 4.6. Визначено відгуки за допомогою розрахунків 

на моделях при різних амплітудах вхідних сигналів для аналогічних станів при 

N=1, 2, 3 (2.9), графіки яких наводяться у порівнянні з подібними відгуками 

ОМС на рис. 4.7-4.9, відповідно. На рис. 4.10 приведені графіки розрахованих 

на моделі відгуків для N=3 при різних амплітудах вхідних сигналів «Вранці» і 

«Ввечері». 

 

  

Рисунок 4.3 – Усереднені відгуки 

ОМС при різних амплітудах тестових 

сигнадів «Вранці» і «Ввечері» 

Рисунок 4.4 – Оцінки перехідних 

функцій ОМС «Вранці» і «Ввечері» 

при N=1 
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Рисунок 4.5 – Оцінки перехідних 

функцій ОМС «Вранці» і «Ввечері» 

при N=2 

Рисунок 4.6 – Оцінки перехідних 

функцій ОМС «Вранці» і «Ввечері» 

при N=3 

 

 

Рисунок 4.7 – Відгуки ОМС та моделі 

для N=1 при різних амплітудах 

вхідних сигнадів «Вранці» 

Рисунок 4.8 – Відгуки ОМС та моделі 

для N=2 при різних амплітудах 

вчідних сигнадів «Вранці» 

 

 

Рисунок 4.9 – Відгуки ОМС та моделі 

для N=3 при різних амплітудах 

тестових сигналів «Вранці» 

Рисунок 4.10 – Відгуки моделі для 

N=3 при різних амплітудах тестових 

сигналів «Вранці» і «Ввечері» 
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4.2 Аналіз варіативності перехідних функцій ОМС людини в різних 

станах  

Аналіз відхилення усереднених відгуків ОМС для станів респондента 

«Вранці» і «Ввечері» ][],[ me mymy , відповідно, при різних значеннях амплітуд 

тестових сигналів a1, a2 та a3 засновано на обчисленнях наступних показників: 

,][][maxσ me
],0[

mymy
Mm




                                                (4.1) 
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mymy

,                                              (4.2) 

– максимального (σ) і нормованого середньоквадратичного відхилення 

(НСКВ, ε) відгуків ОМС, відповідно. Результати обчислень зазначених 

показників наведено в табл. 4.1. 

Таблиця 4.1  

Показники відхилення усереднених відгуків ОМС для станів респондента 

«Вранці» і «Ввечері» 

Амплітуди тестових 

сигналів  

Максимальне відхилення, 

σ 

НСКВ, ε 

a1 0.013 0.019 

a2 0.027 0.025 

a3 0.045 0.027 

Змінність (відхилення) перехідних функцій різних порядків n 

апроксимаційної моделі ОМС для станів респондента «Вранці» і «Ввечері» 

кількісно оцінюється за допомогою показників: σnN – максимального 

відхилення та εnN – нормованого середньоквадратичного відхилення, які 

обчислюються за формулами  

,][ˆ][ˆmaxσ me
],0[

mymy nn
Mm

nN 


                                               (4.3)  
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Результати розрахунків зазначених показників зведені в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2  

Показники відхилення перехідних функцій різних порядків апроксимаційної 

моделі ОМС для станів респондента «Вранці» і «Ввечері» 

N ε1N σ1N ε2N σ2N ε3N σ3N 

1 0,019 0,03  –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      – – – 

2 0,051 0,078 0,232 0,109 – – 

3 0,04 0,1 0,199 0,387 0,322 0,291 

Максимальне відхилення відгуку апроксимаційної моделі різного порядку 

][~ myN від відгуку ОМС ][my  при різних значеннях амплітуд тестових сигналів 

a1, a2 та a3 для станів респондента «Вранці» і «Ввечері» наведено в табл. 4.3. 

Відповідні оцінки НСКВ наведені в табл. 4.4. 

Таблиця 4.3 

Максимальне відхилення відгуку апроксимаційної моделі різного порядку N  

від відгуку ОМС при різних значеннях амплітуд тестових сигналів a1, a2 та a3 

для станів респондента «Вранці» і «Ввечері» 

N a1 a2 a3 

Вранці Ввечері Вранці Ввечері Вранці Ввечері 

1 0.127 0.128 0.046 0.06 0.067 0.08 

2 0.033 0.023 0.033 0.023 0.011 0.008 

3 ~1.0e-13  1.0e-13  1.0e-13  1.0e-13  1.0e-13  1.0e-13  

Таблиця 4.4 

НСКВ апроксимаційної моделі різного порядку N від відгуку ОМС  

при різних значеннях амплітуд тестових сигналів a1, a2 та a3 для станів 

респондента «Вранці» і «Ввечері» 

N a1 a2 a3 

Вранці Ввечері Вранці Ввечері Вранці Ввечері 

1 0.198 0.209 0.043 0.063 0.042 0.054 

2 0.057 0.05 0.033 0.028 0.007 0.007 

3 1.0e-13  1.0e-13  1.0e-13  1.0e-13  1.0e-13  1.0e-13  
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Максимальне відхилення відгуків апроксимаційних моделей ОРС 

відповідних порядків N «Вранці» ][~
m myN  і «Ввечері» ][~

e myN  при різних 

значеннях амплітуд тестових сигналів наводяться в табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 

Максимальне відхилення відгуків апроксимаційних моделей ОМС різних 

порядків N для станів респондента «Вранці» і «Ввечері» при різних значеннях 

амплітуд тестових сигналів a1, a2 та a3 

N a1 a2 a3 

1 0.01 0.02 0.03 

2 0.018 0.022 0.043 

3 0.013 0.027 0.045 

Мінливість (відхилення) перехідних функцій різних порядків n 

апроксимаційної моделі ОМС для станів респондента "Вранці" ][ˆ )(

m mh N

n  та 

"Ввечері" ][ˆ )(

e mh N

n  кількісно визначається за допомогою показників: 

σnN – максимальне відхилення  

,][ˆ][ˆmaxσ )(

e

)(

m
],0[

mhmh N

n

N

n
Mm

nN 


                                         (4.5) 

εnN  – нормоване середньоквадратичне відхилення  
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                                       (4.6) 

де .,,2,1 Nn   

Показники відхилень перехідних функцій різних порядків n моделей 

OМС респондентів "Вранці" та "Ввечері" для N=1, 2, 3 наведені в табл. 4.6 і 

представлені діаграмами на рис. 4.11 і рис. 4.12.   

Таблиця 4.6  

Показники відхилень багатовимірних перехідних функцій 

N ε1N σ1N ε2N σ2N ε3N σ3N 

1 0.019 0.03 – – – – 

2 0.051 0.078 0.232 0.109 – – 

3 0.04 0.1 0.199 0.387 0.322 0.291 
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Як можна бачити на рис. 4.11 та 4.12, отримані перехідні функції першого 

порядку для станів "Вранці" та "Ввечері" практично не залежать від стану 

індивіда. Однак, діагональні перетини перехідних функцій другого і третього 

порядку істотно змінюється за величиною. Отже, вони можуть ефективно 

використовуватися як основне джерело початкових даних при побудові  

класифікаторів психофізіологічних станів людини за допомогою машинного 

навчання. 

 

Рисунок 4.11 – Діаграма показників відхилень σnN 

 

Рисунок 4.12 – Діаграма показників відхилень εnN 
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4.3 Визначення БПФ ОМС за допомогою айтрекінга для біометричної 

ідентифікації особистості 

Організація та методика експериментальних досліджень із застосуванням 

технології айтрекінгу детально описані у розділі 2 (п. 2.5). 

Експерименти було організовано з метою виявити мінливість БПФ ОМС 

для різних індивідів та можливість застосування отриманих БПФ для 

біометричної ідентифікації особистості. Дані для побудови моделі – відгуки 

ОМС на однакові тестові стимули – ступінчасті сигнали з різними амплітудами 

a1, a2 і a3 для кожного з двох індивідів було отримано за допомогою айтрекера 

Tobii Pro TX300.  

У дослідженні кожного індивіда реалізовано повні цикли «Вправо по 

горизонталі». У кожному циклі послідовно здійснюються 3 незалежних 

експерименти з амплітудами тестових сигналів а1=0.33, а2=0.66, а3=1.0 (у 

відносних одиницях від ширини екрану монітора). Таким чином, реалізується 

наступна послідовність вхідних візуальних сигналів, координати яких:  

в експерименті 1: (x=0, y=0.5) та (x=0.33, y=0.5);  

в експерименті 2: (x=0, y=0.5) та (x=0.66, y=0.5);  

в експерименті 3: (x=0, y=0.5) та (x=1.0, y=0.5).  

Експериментальні дослідження індивідів проводились в різний час і в 

різні дні.  

Графіки відгуків ОМС, отриманих при різних амплітудах тестових 

сигналів для індивіда 1 (16 повних циклів досліджень ОМС) та для індивіда 2 

(22 повних циклів досліджень ОМС), наведені на рис. 4.13 і 4.14, відповідно.  

За усередненими даними відгуків ОМС на візуальні стимули з різною 

відстанню від стартової позиції (формально це відповідає тестовим сигналам 

різної амплітуди), графіки яких наведено рис. 4.15, визначено перехідні функції 

ОМС при використанні моделей на основі відрізку ряду Вольтерри (2.18) у 

вигляді поліномів різного ступеня N (N=1, 2, 3). Графіки перехідних функцій 

ОМС першого порядку для індивіда 1 та індивіда 2 при N=1 наведено на 
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рис. 4.16; перехідних функцій першого та другого порядку для двох індивідів 

при N=2 – на рис. 4.17 і перехідних функцій першого, другого та третього 

порядку при N=3 – на рис. 4.18. 

  

Рисунок 4.13 – Відгуки ОМС індивіда 

1 на візуальні стимули з амплітудами 

а1, а2, а3 

Рисунок 4.14 – Відгуки ОМС індивіда 

2 на візуальні стимули з амплітудами 

а1, а2, а3 

 

Визначено відгуки за допомогою розрахунків на моделях за формулою 

(2.23) при різних амплітудах тестових сигналів для індивіда 1 та індивіда 2, 

графіки яких наводяться у порівнянні з подібними відгуками ОМС, на рис. 4.19, 

4.20 – при N= 2 і на рис.4.21, 4.22 – при N= 3. 

 

 

Рисунок 4.15 – Усереднені відгуки 

ОМС: 1 –  індивіда 1; 2 – індивіда 2 

Рисунок 4.16 – Перехідні функції  

першого порядку ОМС для моделі 

при N=1: 1 – індивіда 1; 2 – індивіда 2 
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Рисунок 4.17 – Перехідні функції 

ОМС: 1 – першого; 2 – другого 

порядку для моделі при N=2 для двох 

індивідів  

Рисунок 4.18 – Перехідні функції 

ОМС: 1 – першого; 2 – другого; 3 – 

третього порядку для моделі при N=3 

для двох індивідів 

 

 

Рисунок 4.19 – Відгуки ОМС індивіда 

1 та її моделі 2-го порядку на тестові 

сигнали з амплітудами a1, a2  

Рисунок 4.20 – Відгуки ОМС індивіда 

2 та її моделі 2-го порядку на тестові 

сигнали з амплітудами a1, a2  

 

 

Рисунок 4.21 – Відгуки ОМС індивіда 

1 та її моделі для N=3 на тестові 

сигнали з амплітудами a1, a2 і a3  

Рисунок 4.22 – Відгуки ОМС індивіда 

2 та її моделі для N=3 на тестові 

сигнали з амплітудами a1, a2 і a3 
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4.4 Аналіз варіативності перехідних функцій ОМС для різних індивідів 

Аналіз мінливості (варіативності) перехідних функцій ОМС різних 

порядков, отриманих на основі обробки усереднених даних відгуків для двох 

інформантів: індивіда 1 – ][ˆ )1( myn  та індивіда 2 – ][ˆ )2( myn , засновано на 

розрахунку наступних показників: 

,][ˆ][ˆmaxσ )2()1(

],0[
mymy nn

Mm
nN 


                                        (4.7) 

 
2/1

0

2)2()1( ][ˆ][ˆ
1

ε 







 



M

m

nnnN mymy
M

, ....,,2,1 Nn                            (4.8) 

де nNσ , nNε  - максимальне та стандартне відхилення відгуків ОМС, відповідно; 

[0,M ] – інтервал спостереження.  

Результати розрахунку цих показників наведені в табл. 4.7 і представлені 

діаграмами рис.4.23 та 4.24. 

Таблиця 4.7 

Показники варіативності перехідних функцій 

N ε1 σ 1 ε2 σ 2 ε3 σ 3 

1 0,025 0,056  -   -   -   -  

2 0,066 0,118 0,489 0,264  -   -  

3 0,158 0,22 0,83 0,808 1,182 0,66 
 

 

Рисунок 4.23 – Діаграма відхилень БПФ для двох індивідів  

за показником σnN 
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Рисунок 4.24 – Діаграма відхилень БПФ для двох індивідів  

за показником εnN 

 

Як можна бачити з рис. 4.23 та 4.24, отримані перехідні функції першого 

порядку для індивідів 1 та 2 змінюються не суттєво. Проте, діагональні 

перетини перехідних функцій другого та третього порядків істотно змінюються 

за величиною, отже, в подальшому можуть ефективно використовуватися, як 

джерело первинних даних, для побудови апаратно-програмних засобів 

біометричної ідентифікації користувачів комп’ютерних систем. 

 

4.5 Побудова байєсівського класифікатора для діагностики 

психофізіологічного стану людини  

Для оцінки психофізіологічного стану людини у вигляді перехідних 

функцій ОМС, отриманих за даними айтрекінга на основі апроксимаційної 

моделі Вольтерри: 1-го порядку – h1(m), та діагональних перетинів перехідних 

функцій 2-го та 3-го порядків – h2(m,m), h3(m,m,m), побудовано: 

– простори ознак для побудови класифікаторів психофізіологічних станів  

людини за допомогою машинного навчання [177]; 

–  класифікатори з використанням статистичних методів навчання 

розпізнаванню образів на основі даних, отриманих за допомогою технології 

відстеження рухів очей. 
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Для побудови класифікаторів можливо застосовання нейромережевих  

технологій [36, 38] та статистичних методів розпізнавання образів [177]. Для 

навчання нейронної мережі необхідно мати достатню кількість прикладів у 

навчальній вибірці. Але в нашому випадку маємо для навчання вибірку 

невеликого об’єму, тому використовуємо статистичні методи розпізнавання 

образів – метод максимальної правдоподібності, який зводиться до побудови 

байєсовсього класифікатора в просторі запропонованих евристичних ознак, що 

визначаються на основі отриманих БПФ ОМС.   

На основі навчальних вибірок даних для об’єктів класів A ("Вранці") і B 

("Ввечері") послідовно обчислюються дискримінантні функції dk(x), 

k=1,2,…,n0, де n0=n1+n2, n1 та n2  – кількість об’єктів в навчальних вибірках у 

класі А і класі B, відповідно [177]: 
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2  d           (4.9) 

де x=(x1,x2,…,xn)' – вектор ознак, n – розмірність простору ознак, mi – вектор 

математичних очікувань ознак класу i, i=1, 2; Si=M[(x-mi)(x-mi)'] – коваріаційна 

матриця для класу i (M [ ] – операція математичного очікування). 1S
i  – 

матриця, обернена до Si, |Si|– визначник матриці Si.  

Даний метод дає оптимальне вирішальне правило в смислі максимуму 

ІПР для розділення двох класів з нормальним законом розподілу ознак в класах. 

При вирішенні багатьох практичних завдань діагностування, закони 

розподілу параметрів у класах та інші імовірнісні характеристики залишаються 

невідомими, таким чином маємо недостатньо апріорної інформації. В 

результаті цього параметричні методи можуть давати неприпустимо великі 

помилки розпізнавання. Для підвищення достовірності розпізнавання в цьому 

випадку пропонується коригувати вирішальне правило (4.9), що отримано 

методом максимальної правдоподібності, відповідно до алгоритму: 

Крок 1. Відшукується визначальне правило методом максимальної 

правдоподібності. 
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Крок 2. Для кожного об´єкта навчальної вибірки підраховується значення 

дискримінантної функції d(xk), k=1,2,…, n0; n0 – обсяг екзаменаційної 

(навчальної) вибірки. 

Крок 3. Отримана множина значень {d(x1), d(x2),…,d(xn0)} 

упорядковується за величиною і в парі з номером класу для кожного об’єкта 

екзаменаційної (навчальної) вибірки, становить «картину розпізнавання». 

Крок 4. Послідовно, прирівнюючи =d(xk) для всіх елементів «картини 

розпізнавання», вибирається поріг класифікації max, що забезпечує найбільшу 

ІПР для об’єктів з екзаменаційної (навчальної) вибірки. 

Крок 5. Класифікація об’єкта здійснюється відповідно до правила:  

якщо d(x) > max, то x  Ω1 (клас A); 

  якщо d(x) ≤ max, то x  Ω2 (клас B).                             (4.10) 

Для розділення двох класів (випадок дихотомії), використовується 

зміщена дискримінантна функція байєсівського (гаусівського) класифікатора 

виду [177]: 
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У розгорнутому вигляді (4.10) можна записати так: 

max

1

2

)2()2(

1 1

)2(')1()1(

1 1

)1('

λ
S

S
ln

))((σ
2

1
))((σ

2

1
(x)



 
  

llkk

n

k

n

l

klllkk

n

k

n

l

kl mxmxmxmxd

;       (4.12) 

де  





1

11

)1( 1 n

i
ijj x

n
m ;  




2

12

)2( 1 n

i
ijj x

n
m                                       (4.13) 












 



1

1

)1()1(

11

1)1( 1

1
σ

n

l
lkilikkl mmxx

nn

n
; 











 



2

1

)2()2(

22

2)2( 1

1

n

l
lkilikkl mmxx

nn

n
 ,  (4.14) 

m
(l)

 – вектор середніх значень діагностичних ознак для i-го (i=1, 2) класу;  
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)('σ l

kl – елементи матриці 
1S

i – оберненої коваріаційної матриці;  

|Si| – визначник коваріаційної матриці Si;  

ni – кількість об'єктів навчальної вибірки i-го класу. 

Здійснено аналіз інформативності (діагностичної цінності) різних 

поєднань ознак на основі критерію ІПР. Інформативність ознак та їх комбінацій 

із запропонованого набору евристичних ознак з табл. 4.8 – 4.11 оцінюється за 

результатами класифікації даних навчальної (або екзаменаційної) вибірки.  

 

Таблиця 4.8  

Досліджувані евристичні ознаки – дискретний інтеграл від перехідних 

 функцій ОМС 

№ Ознака Формальне визначення 

1 x1 



M

m

mhx
0

11 ][  

2 x2 



M

m

mmhx
0

22 ],[  

3 x3 



M

m

mmmhx
0

33 ],,[  

 

Таблиця 4.9 

Досліджувані евристичні ознаки – максимальні значення похідних перехідних 

функцій ОМС та їх відповідні аргументи 

№ Ознака Формальне визначення 

1 x4 ],0[

'

14 ][max
Mm

mhx


  

2 x5 ],0[

'

15 ][maxarg
Mm

mhx


  

3 x6 ],0[

'

26 ],[max
Mm

mmhx


  

4 x7 ],0[

'

27 ],[maxarg
Mm

mmhx


  

5 x8 ],0[

'

38 ],,[max
Mm

mmmhx


  

6 x9 ],0[

'

39 ],,[maxarg
Mm

mmmhx
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Таблиця 4.10  

Досліджувані евристичні ознаки – мінімальні значення  похідних перехідних 

функцій ОМС та їх відповідні аргументи 

№ Ознака Формальне визначення 

1 x10 
],0[

'

110 ][min
Mm

mhx


  

2 x11 ],0[

'

111 ][minarg
Mm

mhx


  

3 x12 ],0[

'

212 ],[min
Mm

mmhx


  

4 x13 ],0[

'

213 ],[minarg
Mm

mmhx


  

5 x14 ],0[

'

314 ],,[min
Mm

mmmhx


  

6 x15 ],0[

'

315 ],,[minarg
Mm

mmmhx


  

 

Таблиця 4.11  

Досліджувані евристичні ознаки – максимальне значення модуля перехідної 

функції та відповідний аргумент 

№ Ознака Формальне визначення 

1 x16 ],0[

116 ][max
Mm

mhx


  

2 x17 
],0[

117 ][maxarg
Mm

mhx


  

3 x18 
],0[

218 ],[max
Mm

mmhx


  

4 x19 
],0[

219 ],[maxarg
Mm

mmhx


  

5 x20 
],0[

320 ],,[max
Mm

mmmhx


  

6 x21 ],0[

321 ],,[maxarg
Mm

mmmhx


  

Побудовано байєсівський класифікатор стану втоми людини [177]. У 

двовимірному просторі ознак максимальна ІПР P = 0,9375 досягається 

комбінаціями наступних ознак: 














],0[
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m

mmhxmmmhx ,                              (4.15)  

або 
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або 
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або 
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],0[

'

39 ],[max&],,[maxarg
MmMm

mmhxmmmhx ,                         (4.19) 

або 











 ],0[

'

26
],0[

'

213 ],[max&],[minarg
MmMm

mmhxmmhx .                         (4.20) 

Для окремих ознак ІПР: x6 або x8, P=0,625; x3 або x12, P=0,6875; x11 або x15, 

P = 0,8125. 

Метод опорних векторів [177]. Метод опорних векторів (SVM) дає 

близький результат (P=0,875) в двовимірному просторі ознак (x6, x9) або (x6, x13).  

Класифікатор побудований з використанням ядра 2-го порядку: 

  dK )1xx,(xx,                                               (4.21) 

де d – параметр, d =2. 

Для застосування SVM була використана бібліотека Scikit-learn (клас 

sklearn.svm.SVC). 

Розташування об'єктів навчальної вибірки в просторі ознак (x6, x9) і 

(x6, x13) показано на рис.4.25 і рис.4.26, відповідно. 
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Рисунок 4.25 – Розташування об’єктів навчальної вибірки  

у просторі ознак x6 та x9 

 
Рисунок 4.26 – Розташування об’єктів навчальної вибірки  

у просторі ознак x6 та x13 

 

4.6 Побудова байєсівського класифікатора для біометричної ідентифікації 

Для біометричної ідентифікації особистості на основі моделі ОМС у 

вигляді перехідних функцій 1-го порядку – h1(m), та діагональних перетинів 

перехідних функцій 2-го та 3-го порядку – h2(m,m), h3(m,m,m) було сформовано 

тренувальні вибірки даних для двох респондентів за допомогою евристичних 
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ознак з табл. 4.8 – 4.11.  

Аналіз достовірності розпізнавання особистості в просторі ознак, 

розрахованих на основі БПФ, полягає у формуванні всіляких комбінацій ознак 

та оцінці їх інформативності на основі результатів класифікації досліджуваної 

вибірки даних з використанням критерію ІПР. Таким чином, методом повного 

перебору були досліджені всі можливі пари ознак.  

Байєсівський класифікатор особистості у двовимірному просторі ознак із 

табл. 4.8 – 4.11 забезпечує максимальну ІПР (P) при наступних комбінаціях 

ознак: 

– визначених на основі моделі Вольтерри при N=2:        
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при цьому Р=0,9737; 
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при цьому Р=0,9474; 

– визначених на основі моделі Вольтерри при N=3:        
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або 
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або 
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або 
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при цьому ІПР  P=0,9211; 
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при цьому ІПР P=0,9474; 











 ],0[

'

314
],0[

'

110
],,[min&][min

MmMm

mmmhxmhx ,                           (4.32) 

при цьому ІПР P=0,9737. 

Для задачі аналізу стабільності показника інформативності різних 

просторів ознак були створені випадкові вибірки із гаусівським розподілом 

щільності імовірності, де стандартне відхилення розподілу дорівнює добутку 

середнього значення вектора ознак на рівень шуму (1 і 5%). Результати аналізу 

стійкості ІПР представлені в табл. 4.12 і на рис. 4.27. 

Таблиця 4.12 

Значення ІПР (%) для класифікаторів в просторах ознак з різним рівнем шуму 

Рівень 

шуму, % 
x10 & x14 

x6 & 

x10 

x6 & 

x14 

x8 & 

x10 
x10&x16 x10&x18 x10&x20 x10&x19 

0 97.37 94.74 92.11 92.11 92.11 92.11 92.11 92.11 

1 97.37 96.05 90.35 92.11 91.67 92.98 92.11 89.47 

5 92.98 91.23 82.89 88.6 89.47 92.11 90.35 90.79 
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Рисунок 4.27 – ІПР для класифікаторів в просторах вибраних ознак  

при впливі на ознаки різних рівнів шуму 

Отже, найбільш завадостійкими комбінаціями ознак маємо такі: 
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'
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Ці функції забезпечують стійкість як при низькому, так і при високому 

рівні шуму. При цьому окремо ці ознаки дають наступні значення ІПР: 
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У табл. 4.13 відображені помилки типу I та типу II вибраних пар ознак. 

Таблиця 4.13  

Значення помилок типу I та типу II для просторів 

Тип помилки x10 & x14 x10 & x18 x10 & x20 

Тип I, α 0 1 0 

Тип II, β 1 2 3 
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Близькі результати були отримані за допомогою машинного навчання на 

основі методу опорних векторів (Support Vector Machine – SVM) [117]: 

– визначених на основі моделі Вольтерри при N=2:      











 ],0[

'

110
],0[

'

213 ][min&],[minarg
MmMm

mhxmmhx                          (4.33) 

або     











 ],0[

116
],0[

'

110
][max&][min

MmMm

mhxmhx ,                                (4.34) 

при цьому P=0,947; 
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при цьому P=0,921; 

– визначених на основі моделі Вольтерри при N=3:              
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при цьому P=0,974. 

Класифікатор на основі SVM побудовано з використанням 

поліноміального ядра 2-го порядку: 

  dK )1xx,(xx,  ,                                     (4.37) 

де d – параметр, d =2. 

Для застосування SVM використовувалася бібліотека Scikit-learn (клас 

sklearn.svm.SVC). Для оцінки показників надійності розпізнавання [176] 

використовувалися функції модуля sklearn.metrics.  

На рис. 4.28 – на рис. 4.30 представлено розташування об’єктів 

навчальної множини в просторі ознак, що дають найвищі результати 

розпізнавання (максимальні показники ІПР). 
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Рисунок 4.28 – Розташування об'єктів 

навчальної множини в просторі ознак x10 & x14 

 

Рисунок 4.29 – Розташування об'єктів 

навчальної множини в просторі ознак x10 & x18 

 

Рисунок 4.30 – Розташування об'єктів 

навчальної множини в просторі ознак x10 & x20 
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Результати оцінки ефективності класифікаторів, побудованих за 

допомогою SVM, у просторах ознак (x10, x14), (x10, x18), (x10, x20), представлено у 

табл. 4.14.  

Таблиця 4.14 

Метрики оцінки ефективності класифікаторів, побудованих за допомогою SVM 

Error Type x10 & x14 x10 & x18 x10 & x20 

Type I, α 1 4 4 

Type II, β 0 0 0 

PCR, 
TNFNFPTP

TNTP



  0.9737 0.8947 0.8947 

Recall, 
FNTP

TP



 1 1 1 

Precision, 
FPTP

TP


 0.9565 0.8462 0.8462 

F1- Score, 
recallprecision

recallprecision



**2  0.9778 0.9167 0.9167 

На рис. 4.31 – рис. 4.33 представлені похідні перехідних функцій для двох 

індивідів.  

 

Рисунок 4.31– Похідні перехідних функцій 1-го порядку для двох індивідів: 

1 – 1-й індивід; 2 – 2-й індивід; 
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Рисунок 4.32 – Похідні перехідних функцій 2-го порядку для двох індивідів: 

1 – 1-й індивід; 2 – 2-й індивід; 
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Рисунок 4.33 – Похідні перехідних функцій 3-го порядку для двох індивідів. 

1 – 1-й індивід; 2 – 2-й індивід; 
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4.7 Висновки за розділом 4 

Застосовано розроблену в Розділі 2 методику побудови нелінійних 

динамічних моделей ОМС людини на основі даних експериментальних 

досліджень «вхід-вихід» за допомогою тестових візуальних стимулів та 

інноваційної технології айтрекінгу при проектуванні інтелектуальних 

інформаційних систем діагностування психофізіологічних станів людини та 

біометричної ідентифікації. 

Здійснено експериментальні дослідження ОМС респондента до початку 

та після робочого дня. На основі даних, отриманих за допомогою айтрекера 

Tobii Pro TX300, визначено перехідні функції першого, другого та третього 

порядків ОМС при застосуванні апроксимаційної моделі у вигляді поліному 

Вольтерри. Аналіз побудованої моделі ОМС у вигляді БПФ підтверджує 

адекватність її досліджуваному об'єкту – практичний збіг (в межах допустимої 

похибки) відгуків ОМС і моделі при однакових тестових сигналах. 

Виявлено варіативність перехідних функцій другого та третього порядків 

для різних психофізіологічних станів респондента (за рівнем втоми). Таким 

чином, представляється доцільнім використовувати багатовимірні перехідні 

функції  в діагностичних дослідженнях в області нейронаук та психології.  

Отримала подальший розвиток інформаційна технологія діагностування 

психофізіологічних станів людини та біометричної ідентифікації особистості за 

рахунок використання в якості джерела первинних даних інформаційних 

моделей ОМС типу «вхід-вихід» на основі рядів і поліномів Вольтерри. Для 

побудови моделей застосовується технологія айтрекінгу. Це дозволяє 

підвищити точність моделювання ОМС і, як наслідок, підвищити достовірність 

діагностування в просторі запропонованих евристичних ознак, які 

визначаються за допомогою інтегральних і диференціальних перетворень 

багатовимірних перехідних функцій ОМС, що значно спрощує визначення 

ознак та практичну реалізацію байєсівских класифікаторів. 
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Запропоновано множину евристичних ознак, які визначаються на основі 

отриманих за даними айтрекінгу БПФ. Досліджено інформативність окремих 

ознак та їх всіляких поєднань в парах за показником ІПР. Знайдено двовимірні 

простори ознак з максимальним значенням показника ІПР при вирішенні задач 

оцінки психофізіологічного стану (стану втоми) людини (P=0,938) та 

біометричної ідентифікації особистості (P=0,974). Результати досліджень 

отримано за допомогою побудови байєсівських класифікаторів у різних 

просторах запропонованих ознак засобами машинного навчання на основі 

даних сформованих начальних вибірок, отриманих на основі технології 

айтрекінгу  окремо для кожної задачі. 

 

Матеріали розділу 4 опубліковано в [12, 46, 84, 147, 152, 153, 170, 172].  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі розв’язано важливу науково-практичну задачу, 

яка полягає у створенні методів та засобів нелінійної динамічної ідентифікації 

ОМС з використанням тестових візуальних стимулів на основі моделі 

Вольтерри у вигляді багатовимірних перехідних функцій та їх застосуванню в 

інформаційних системах діагностики психофізіологічного стану людини і 

біометричної ідентифікації особистості. 

На основі теоретичних та експериментальних досліджень створено 

ефективні обчислювальні і програмні засоби визначення багатовимірних 

перехідних функцій ОМС за даними айтрекінга. 

4. Аналіз літературних джерел показав, що на поточний час не було 

розроблено методи побудови моделей ОМС на основі ряду і поліному 

Вольтерри в часовій області і належних інструментальних алгоритмічних та 

програмних засобів визначення БПФ на основі даних експериментів «вхід-

вихід» при використанні тестових візуальних стимулів та реєстрації 

відповідних відгуків за допомогою технології айтрекінгу. Існує потреба 

підвищення точності та обчислювальної стійкості оцінювання багатовимірних 

перехідних функцій ОМС, розробки апаратно-програмних засобів управління 

процесом ідентифікації, а також створення інформаційної технології та 

інтелектуальних обчислювальних систем класифікації в просторі ознак, що 

визначаються за результатами ідентифікації на основі технології айтрекінгу.   

5. Розроблено методику експериментальних досліджень ОМС людини з 

використанням інноваційної технології айтрекінгу отримання емпіричних 

даних для ідентифікації ОМС у вигляді БПФ за допомогою відеореєстрації 

відгуків на тестові візуальні стимули з різною відстанню від стартової позиції, 

що відображаються на екрані монітора комп’ютера в різних напрямах (по 

горизонталі, по вертикалі, по діагоналі).  

6. Запропоновано і теоретично обґрунтовано формальні співвідношення, 

які представляють універсальні вирази для оцінки діагональних перетинів 
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багатовимірних перехідних функцій (n-вимірних інтегралів від ядер Вольтерри) 

ОМС у вигляді лінійної комбінації відгуків ОМС на тестові візуальні стимули із 

різною відстанню від стартової позиції, що дало змогу алгоритмізувати і 

спростити програмну реалізацію процедури ідентифікації. 

7. Запропоновано метод побудови апроксимаційної моделі ОМС на основі 

поліному Вольтерри із застосуванням тестових візуальних стимулів, що 

відображаються на екрані монітора на різних відстанях від стартової позиції. 

На відміну від відомих методів для визначення діагональних перетинів 

багатовимірних перехідних функцій використовується регуляризований метод 

найменших квадратів, що дозволяє підвищити точність та обчислювальну 

стійкість процедури ідентифікації. 

8. Побудовано моделі ОМС на основі поліномів Вольтерри другого та 

третього порядків за даними айтрекінгу у вигляді діагональних перетинів 

відповідних перехідних функцій, які відрізняються від відомих тим, що 

надають можливість моделювання ОМС у заданому інтервалі вхідних сигналів 

за межею радіусу збіжності ряду Вольтерри. Моделі залучені при побудові 

класифікаторів психофізіологічних станів людини. 

9. Побудовано моделі ОМС на основі ряду Вольтерри за даними 

айтрекінгу у вигляді діагональних перетинів перехідних функцій першого, 

другого та третього порядків, які відрізняються від відомих підвищеною 

точністю, що досягається використанням більшої кількості експериментів 

«вхід-вихід» з ОМС (більше двох). Моделі задіяні для побудови класифікаторів 

біометричної ідентифікації особистості. 

10. Розроблено обчислювальні алгоритми та інструментальні програмні 

засоби детермінованої ідентифікації ОМС на основі рядів і поліномів 

Вольтерри у вигляді БПФ із використанням тестових візуальних стимулів і 

технології айтрекінгу. Виконано експериментальні дослідження ОМС фізичних 

осіб за допомогою айтрекінгу та визначені на основі даних окулографічних 

досліджень перехідні функції першого, другого та третього порядків. 
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11. Розвинуто інформаційну технологію діагностування 

психофізіологічних станів людини та біометричної ідентифікації особистості за 

рахунок використання в якості джерела первинних даних інформаційних 

моделей ОМС типу «вхід-вихід»  на основі рядів і поліномів Вольтерри. Для 

побудови моделей застосовується технологія айтрекінгу. Це дозволяє 

підвищити точність моделювання ОМС і, як наслідок, підвищити достовірність 

діагностування в просторі запропонованих евристичних ознак, які 

визначаються за допомогою інтегральних і диференціальних перетворень 

багатовимірих перехідних функцій ОМС, що значно спрощує визначення ознак 

та практичну реалізацію байєсовських класифікаторів. 

12. Інформаційна технологія застосовувалась в дослідженні 

посттравматичних стресових розладів (ПТСР) у військовослужбовців – 

учасників бойових дій на базі клініки психіатрії Головного військового 

клінічного госпіталю (м. Київ) спільно з науковцями Інституту очних хвороб  

імені В.П. Філатова (м. Одеса) та військовими медиками. Отримані результати 

досліджень підтвердили, що ПТСР можна діагностувати за допомогою даних 

айтрекінгу (рухів ока).  

13. Результати дисертаційної роботи впроваджені при реалізації методу 

проектів в навчанні учнів-членів Малої академії наук в рамках виконання 

інноваційного StartUp-проекту «Айтрекінг в дослідженні когнітивних процесів» 

згідно з угодою про співпрацю між Одеським національним політехнічним 

університетом МОНУ та Одеською спеціалізованою школою №117 Одеської 

міської ради Одеської області.  

14. Впроваджено результати дисертаційної роботи в наукові дослідження 

та навчальний процес кафедри комп'ютеризованих систем та програмних 

технологій Національного університету «Одеська політехніка» МОН України, 

використано при розробці тем магістерських дипломних робіт. 

  



152 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Айтрекинг в психологической науке и практике / Отв. ред. 

В. А. Барабанщиков. Москва : Когито-Центр, 2015. 410 c. 

2. Амосов А. А. Вычислительные методы для инженеров: Учеб. Пособие 

/ А. А. Амосов, Ю. А. Дубинский, Н. В. Копченова. Москва : Высш. шк., 1994. 

544с. 

3. Апарцин А. С. Полилинейные интегральные уравнения Вольтерра 

первого рода: элементы теории и численные методы. Известия ИГУ, серия 

математика. 2007. № 1. С. 13-42. 

4. Апарцин А. С. К исследованию устойчивости решения 

полиномиального уравнения Вольтерра I рода. Автоматика и телемеханика. 

2011. № 6. С. 95–102. 

5. Апарцин А. С. К теории интегральных уравнений Вольтерра I рода с 

разрывными ядрами. Журнал вычислительной математики и математической 

физики. 2016. Т. 56, № 5. С. 824–839.  

https://doi.org/10.7868/s0044466916050069  

6. Базиян Б. Х., Чигалейчик Л. А., Тестенко Е. Л., Лачинова Д. Р. 

Использование анализа траекторий движения глаз, головы и руки для ранней 

функциональной диагностики болезни Паркинсона. Бюллетень 

экспериментальной биологии и медицины. 2007. Т.143, № 5. С. 484–486. 

7. Барабанщиков В. А., Жегалло А. В. Методы регистрации движений 

глаз в психологии: основы учебно-методического комплекса. 

Экспериментальная психология. 2014. Т. 7. № 1. С. 132–137 

8. Барабанщиков В. А., Жегалло А. В. Регистрация и анализ 

направленности взора человека. Российская Академия Наук, Институт 

психологии. Москва : Институт психологии РАН, 2013. 318 с. 

9. Бекмурзин М. С., Захаров В. П., Зачек О. И. Биометрические 

технологии в антитеррористической деятельности правоохранительных 

органов: перспективы и проблемы использования. Вестник Московского 

https://doi.org/10.7868/s0044466916050069


153 

 

университета МВД России. 2014. №10. С. 44–49.  

https://cyberleninka.ru/article/n/biometricheskie-tehnologii-v-

antiterroristicheskoy-deyatelnosti-pravoohranitelnyh-organov-perspektivy-i-

problemy-ispolzovaniya  

10. Беслер И., Даугавет И. K. О приближении нелинейных операторов 

полиномами Вольтерра. Тр. Ленинградского мат. общества. 1990. Т. 1. С. 53-

64. 

11. Бобрешов А. М., Мымрикова Н. Н. Проблемы анализа сильно 

нелинейных режимов электронных устройств на основе рядов Вольтерры. 

Вестник ВГУ. Серия: Физика. Математика. 2013. № 2. С. 15-25.  

12. Броска Д. В., Чорний В. С., Степанова А. Д., Шаманіна Т. В.,  

Павленко В. Д. Ідентифікація око-рухової системи людини на основі даних 

айтрекінгу. Сучасні інформаційні технології 2020: матеріали X Міжнародної 

конференції студентів і молодих науковців (MIT-2020), 14-15 травня 2020 р. 

Одеса : Наука і техніка, 2020. С. 61–62. 

13. Васильев В. В., Грездов Г. И., Симак Л. А., Васильев А. В., 

Косова А. М. Моделирование динамических систем: аспекты мониторинга и 

обработки сигналов /Под ред. В. В. Васильева. Институт проблем 

моделирования в энергетике им. Г. Е. Пухова НАН Украины. Отделение 

гибридных моделирующих и управляющих систем в энергетике Киев : 2002. 

344 с. 

14. Величковский Б. М., Румянцев М. А., Морозов М. А. Новый подход к 

проблеме «прикосновения Мидаса»: идентификация зрительных команд на 

основе выделения фокальных фиксаций. Вестник Московского университета. 

Сер. 14: Психология. 2007.  № 1. C. 57–71. 

15. Верлань А. Ф., Федорчук В. А., Іванюк В. А. Комп’ютерне 

моделювання в задачах динаміки електромеханічних систем ІПМЕ ім. Г. Є. 

Пухова. Кам’янець-Подільський : Кам’янець–Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 2010. 204 с. 



154 

 

16. Верлань А. Ф., Москалюк С. С. Математическое моделирование 

непрерывных динамических систем. Київ : Наукова думка, 1988. 287 с. 

17. Вольтерра В. Теория функционалов, интегральных и интегро-

дифференциальных уравнений. Москва : Наука, 1982. 304 с. 

18. Воронова В. А., Тихонов В. А. Системы контроля и управления 

доступом. Москва : Горячая линия – Телеком, 2010. 272 с. 

19. Данилов Л. В., Соловьева Е. Б. Макромоделирование существенно 

нелинейных электрических цепей на основе функциональных 

полиномов. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. 1990. 

Т. 33, № 6. С. 3–7.  

https://doi.org/10.20535/s002134701990060012 

20. Дейч А. М. Методы идентификации динамических объектов. Москва : 

Энергия, 1979. 240 с. 

21. Глухих Д. О., Корнилова Л. Н., Наумов И. А., Хабарова Е. В. 

Зрительномануальное слежение после длительных космических полетов. Новые 

подходы к изучению классических проблем: материалы VIII Всероссийской с 

международным участием конференции с элементами научной школы по 

физиологии мышц и мышечной деятельности. Москва : ООО Альфа-Принт, 

2015. С. 48. 

22. Десятчиков А. А., Лобанцов В. В., Матвеев И. А., Мурынин А. Б. Об 

объединении дистанционных биометрических методов распознавания человека. 

Современный экстремизм в Российской Федерации: особенности проявления и 

средства противодействия: Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции в Академии Управления МВД России. Москва : Академия 

управления МВД РФ, 2006. С. 374–379. 

23. Золотницкий В. М., Соловьева Е. Б. К решению задачи 

идентификации модели в виде полинома Вольтерра. Известия ЛЭТИ: сб. науч. 

тр. Ленинград : ЛЭТИ, 1990.  Вып. 424. С. 15-19. 

24. Ивахненко А. Г. Индуктивный метод самоорганизации моделей 

https://doi.org/10.20535/s002134701990060012


155 

 

сложных систем. Москва : Наукова думка, 1982. 296 с. 

25. Ивахненко А. Г. Моделирование сложных систем: информационный 

подход. Київ : Наукова думка, 1987. 136 с. 

26. Іванов В. Г., Кошева Н. А., Мазниченко Н. І. Біометричні технології в 

задачах ідентифікації користувачів інформаційних комп’ютерних систем. 

Системи обробки інформації. 2012. Том 1. Вип. 4 (102). С. 118-121. 

27. Іванюк В. А., Федорчук В. А. Адаптивний метод ідентифікації 

моделей нелінійних динамічних систем інтегральними рядами Вольтерри 

Електрон. моделювання. 2019. 41. № 3. С. 33–42. 

28. Комлевая Н. О., Паулин О. Н. Разработка информационной 

технологии диагностирования нелинейных систем. Холодильна техніка і 

технологія. Одесса, 2005. Вып. 4(96). С. 110–117.  

29. Кошева Н. А., Мазниченко Н. І. Ідентифікація користувачів 

інформаційно-комп’ютерних систем: аналіз і прогнозування підходів. Системи 

обробки інформації. 2013. Вип. 6 (113). С. 215–223. 

30. Кухарев Г. А. Биометрические системы: методы и средства 

идентификации личности человека. Санкт-Петербург : Политехника, 2001. 

240 с. 

31. Ланнэ А. А. Нелинейные динамические системы: синтез, 

оптимизация, идентификация. Ленинград : ВАС, 1985. 240 с. 

32. Ленков С. В., Перегудов Д. А., Хорошко В. А. Методы и средства 

защиты информации. В 2-х томах. Київ : Арий, 2008. Т. 2 : Информационная 

безопасность. 344 с. 

33. Льюнг Л. Идентификация систем. Теория для пользователя. Москва : 

Наука, 1991. С. 432. 

34. Матвійчук Я. М. Математичне макромоделювання динамічних 

систем: теорія та практика. Наукове видання. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2000. 

236 с. 

35. Мокін Б. І., Мокін В. Б., Мокін О. Б. Математичні методи 



156 

 

ідентифікації динамічних систем: навчальний посібник. Вінниця : ВНТУ, 2010. 

260 с. 

36. Назаров А. В., Лоскутов А. И. Нейросетевые алгоритмы 

прогнозирования и оптимизации систем. Санкт-Петербург : Наука и техника, 

2003. 384 с. 

37. Новиков Л. В. Основы вейвлет–анализа сигналов: Учебное пособие. 

Санкт-Петербург : Изд-во ООО "МОДУС+", 1999. 154 с.  

38. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации /Пер. с 

польск. И.Д. Рудинского. Москва : Финансы и статистика, 2002. 344 с. 

39. Павленко В. Д. Компенсационный метод идентификации нелинейных 

динамических систем в виде ядер Вольтерра. Тр. Одес. политехн. ун–та. 

Одесса, 2009. Вып. 2 (32). С.121-129. 

40. Павленко В. Д., Ломовой В. І. Побудова апроксимаційної моделі 

нелінійної динамічної системи у вигляді полінома Вольтерри. Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: 

Технічні науки. 2018. Том 29 (68). № 6. С. 200-205. 

41. Павленко В. Д., Броска Д. В., Чорний В. С. Ідентифікація око-рухової 

системи на основі моделі Вольтерри і технології айтрекінгу. Інформатика та 

математичні методи в моделюванні. 2019. Т 9. №4. С. 222-230.  

42. Павленко В. Д., Чорі В. В., Шаманіна Т. В. Моделі, методи та засоби 

ідентифікації особистості на основі технології айтрекінгу. Проблеми 

інформатики та моделювання (ПІМ-2020): Тези 21-ї Міжнародної науково-

технічної конференції, 9-14 вересня, 2021, Одеса (Кароліно-Бугаз), Україна. 

Харків : НТУ "ХПІ", 2021. С. 13. 

43. Павленко В. Д., Шаманина Т. В. Построение модели Вольтерры глазо-

двигательной системы человека на основе данных айтрекинга. Modern 

engineering and innovative technologies. Technical sciences. 2020. Issue No.12, Part 

3. P. 84-95.  

44. Павленко В. Д., Шаманіна Т. В. Метод обчислень багатовимірних 



157 

 

перехідних функцій окорухової системи на основі даних експериментів «вхід-

вихід» Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ-2020). Тези 20-ї 

Міжнародної науково-технічної конференції, 16-21 вересня, 2020, Одеса 

(Кароліно-Бугаз), Україна. Харків : НТУ "ХПІ", 2020. С. 62.  

45. Павленко В. Д., Шаманіна Т. В. Побудова моделі Вольтерри око-

рухової системи людини на основі даних айтрекінгу Вісник НТУ "ХПІ". 

Тематичний випуск: Інформатика і моделювання. Харків : НТУ "ХПІ". 2020. 

№1 (3). С. 15-29.  

46. Павленко В. Д., Шаманіна Т. В. Побудова моделі Вольтерри око-

рухової системи на основі даних айтрекінгу Матеріали 9-ї міжнародної 

наукової конференції "Сучасні проблеми математичного моделювання, 

прогнозування та оптимізації", 14-15 травня 2020, Кам'янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, 2020. С. 57-59. 

47. Павленко С. В., Павленко В. Д., Положаенко С. А. Вычислительные 

методы идентификации моделей Вольтерра: [монография]. Одесса : Экология, 

2017. 124 с.  

48. Павленко С. В., Павленко В. Д., Положаєнко С. А. Методи 

ідентифікації нелінійних систем на основі моделей Вольтерра за допомогою 

тестових поліімпульсних впливів. Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Інформатика та 

моделювання. Харків : НТУ "ХПІ". 2012. № 62 (968) С. 155–161. 

49. Паулин О. Н., Комлевая (Старкова) Н. О. Автоматизация процесса 

исследования переходных характеристик математической модели двигательной 

системы глаза человека. Вісник Технологіч. ун-ту Поділля. Хмельницький, 2002. 

Вип.4. Ч. 1(42). С. 116-119. 

50. Паулін О. М., Комлевая Н. О. Оцінка похибок апаратно-програмного 

комплексу для дослідження функціонування рухового апарата зорового 

аналізатора. Вісник ЖІТІ. 2003. № 1(24). С. 156–159. 

51. Поворознюк А. І., Мумладзе Г. Р., Поворознюк О. А. Інформаційна 

підтримка діагностично-лікувальних заходів у медицині. Інформаційні 



158 

 

технології та комп’ютерна інженерія. 2017, № 1(38). С. 30-36. 

52. Попков Ю. С., Киселев О. Н., Петров Н. П., Шмульян Б. Л. 

Идентификация и оптимизация нелинейных стохастических систем. Москва : 

Энергия, 1976. 440 с. 

53. Пупков К. А., Егупов Н. Д. Методы классической и современной 

теории автоматического управления: Учебник для ВУЗов. В 5 т. Т. 2: 

Статистическая динамика и идентификация систем автоматического 

управления. Москва : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. 638 с. 

54. Пупков К. А., Капалин В. И, Ющенко А. С. Функциональные ряды в 

теории нелинейных систем. Москва : Наука, 1976. 448 с. 

55. Салата Д. В., Чори В. В., Mishchenko I., Павленко В. Д., Milosz M., 

Dzienkowski M. Экспериментальные исследования глазодвигательной системы 

с помощью айтрекера TOBII PRO TX300 Матеріали VІІІ Міжнар. конф. 

студентів і молодих науковців «Сучасні інформаційні технології 2018» (MIT-

2018), 23-25 травня 2018, Одеса, Україна. Одеса: ОНПУ ІКС, 2018. С. 38-43. 

56. Самарский А. А., Михайлов А. П. Математическое моделирование 

Идеи. Методы. Примеры. Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2005. 320 с. 

57. Серков А. А. Бреславец В. С., Кравец В. О. Експериментальне 

визначення ядер Вольтерра моделі пристрою захисту інформаційних каналів 

зв’язку. Систем обробки інформації: Зб. наук. пр. Вип. 2(5). Харків : НАНУ, 

ПАНМ, ХВУ. 1999. 

58. Сидоров Д. Н., Сидоров Н. А. Обобщенные решения в задаче 

моделирования нелинейных динамических систем полиномами Вольтерра. 

Автоматика и телемеханика. 2011. Т. 6. С. 127-132. 

59. Сидоров Д. Н. Методы анализа интегральных динамических моделей: 

теория и приложения. Иркутск : Изд. ИГУ, 2013. 293 с. 

60. Сизиков В. С. Математические методы обработки результатов 

измерений. Санкт-Петербург : Политехника, 2001. С. 239. 

61. Смоленцев Н. К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB. 



159 

 

Москва : ДМК Пресс, 2005. 304 с. 

62. Солодуша С. В., Спиряев В. А., Щербининэ М. С. О моделировании 

нелинейных динамических систем с векторным входом полиномами Вольтерра. 

Математика. Механика. Информатика: Материалы Всероссийской научной 

конференции, Челябинск, 19–22 сентября, 2006. Челябинск : ЧелГУ, 2007.  С. 

181–187. 

63. Старкова Н. О. К вопросу автоматизации диагностики в 

офтальмологии. Системний аналіз, управління і інформаційні технології: 

Вісник Харківського держ. політехн. ун-ту. Зб. наук. праць. Харків, 2000. Вип. 

97. С. 96–100. 

64. Старкова Н. О., Паулин О. Н., Македон С. В. Построение 

имитационной модели двигательного аппарата глаза. Тр. Одес. политехн. ун-

та. Одесса, 1999. Вып. 2(8). С. 153–156. 

65. Старкова Н. О. Систематизация параметров двигательного аппарата 

глаза с целью его идентификации и диагностики. Тр. Одес. политехн. ун-та. 

Одесса, 1999. Вып. 3(9). С. 133–135.  

66. Суворов С. Г. Аппроксимация нелинейных операторов рядами 

Вольтерра в многомерном случае. Український математичний вісник. Т. 2. №3. 

2005. С. 418–441. 

67. Суомалайнен А. Биометрическая защита: обзор технологии. ДМК-

Пресс, 2019. 99 с. 

68. Тихонов А. Н., Гончарский А. В., Степанов В. В., Ягола А. Г. 

Численные методы решения некорректных задач. Москва : 1990. 230 с. 

69. Файнзильберг Л. С. Информационная технология для диагностики 

функционального состояния оператора. Управляющие системы и машины. 

1998. № 4. С. 40–45. 

70. Файнзильберг Л. С. Объектно–ориентированная модель данных в 

информационных технологиях обработки сигналов. Управляющие системы и 

машины. 1998. № 3. С. 37–41. 



160 

 

71. Файнзильберг Л. С. Математические методы оценки полезности 

диагностических признаков. Киев : Освита Украины, 2010. 152 с.  

72. Файнзильберг Л. С. Оценка полезности признаков при решении задач 

диагностики в статистической постановке. Мат. машины и системы. 1998. 

№ 1. С. 57–64. 

73. Файнзильберг Л. С. Условия полезности диагностических тестов с 

позиции теории статистических решений. Проблемы управления и 

информатики. 2003. № 2. С. 100–111 

74. Файнзильберг Л. С. К вопросу о полезности диагностических методов 

в задачах скрининга. Управляющие системы и машины. 2002. № 6. С. 10-17. 

75. Фомин А. А., Масри М. М., Павленко В. Д., Фёдорова А. Н. Метод и 

информационная технология построения непараметрической динамической 

модели глазо-двигательного аппарата. Східно-Європейський журнал передових 

технологій. 2015. Том 4, вып. 2/9 (74). C. 64–69.  

76. Фомин А. А., Павленко В. Д., Фёдорова А. Н. Метод построения 

многомерной модели Вольтерра глазо-двигательного аппарата. 

Електротехнічні та комп’ютерні системи. 2015. №19 (95). С. 296 – 302.  

77. Хорошко В. А., Чекатков А. А. Методы и средства защиты 

информации / Под ред. Ю.С.Ковтанюка. Киев : Изд-во Юниор, 2003. 504 с. 

78. Чиркінян А. Ю., Луб’янов В. С., Шаманіна Т. В., Павленко В. Д. 

Біометрична ідентифікація на основі даних айтрекінгу. Сучасні Інформаційні 

Технології – 2021: Матеріали XI Міжнародної наукової конференції студентів та 

молодих учених «СІТ-2021» (13-14 травня 2021, м. Одеса) / МОН України; 

Державний університет «Одеська політехніка»: Інститут комп’ютерних систем. 

Одеса : Наука і Техніка, 2021. С. 41-42. 

79. Чорі В. В., Шаманіна Т. В., Павленко В. Д. Інформаційна технологія 

оцінки нейрофізіологічних станів індивіда на основі моделі Вольтерри і даних 

айтрекінга. ХХІІІ Міжнародна молодіжна науково-практична конференція 

«Людина і космос», 14-16 квітня 2021. Збірник тез, НЦАОМ, Дніпро. 2021. 



161 

 

c.79. 

80. Шаманіна Т. В., Леонтюк В. В., Павленко В. Д. Побудова 

байєсівського класифікатора станів людини в просторі ознак, що визначаються 

на основі даних айтрекінга. Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції 

студентів та молодих учених «Сучасні інформаційні технології – 2022» 

«Modern Information Technology – 2022», (MIT-2022), 19-20 травня 2022 р., м. 

Одеса / МОН України; Державний університет «Одеська політехніка»; Ін-т 

комп’ют. систем. Одеса : Наука і техніка, 2022. С. 39-40. 

81. Шаманіна Т. В., Павленко В. Д. Діагностування нейрофізіологічних 

станів індивіда на основі даних айтрекінгу 25-й Міжнародний молодіжний 

форум «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті». Зб. матеріалів форуму. 

Т. 1. Харків : ХНУРЕ. 2021. С. 167-168. 

82. Шаманіна Т. В., Павленко В. Д. Інструментальні засоби ідентифікації 

окуло-моторної системи людини на основі моделі Вольтерри із застосуванням 

технології айтрекінгу Вчені записки Таврійського національного університету 

імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. 2021. Том 32 (71), № 3. С. 174-

186.  

83. Шаманіна Т. В., Павленко В. Д., Метод захисту інформації в 

комп’ютерних системах за даними айтрекінгу. Інформатика та математичні 

методи в моделюванні. 2021. Т 11. №1-2(8). С. 74-85.  

84. Шаманіна Т. В., Степанова А. Д., Павленко В. Д. Програмне 

забезпечення діагностики психофізіологічних станів людини за даними 

айтрекінга Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції студентів та 

молодих учених «Сучасні інформаційні технології – 2022» «Modern Information 

Technology – 2022», (MIT-2022), 19-20 травня 2022 р., м. Одеса / МОН України; 

Державний університет «Одеська політехніка»; Ін-т комп’ют. систем. Одеса : 

Наука і техніка, 2022. С. 41–42. 

85. Abdulin E., Komogortsev O. User Eye Fatigue Detection via Eye 

Movement Behavior. CHI '15: CHI Conference on Human Factors in Computing 



162 

 

Systems, Seoul Republic of Korea. New York, NY, USA, 2015. P. 1265-1270.  

https://doi.org/10.1145/2702613.2732812 

86. Abdulin E., Rigas I., Komogortsev O. Eye Movement Biometrics on 

Wearable Devices. CHI'16: CHI Conference on Human Factors in Computing 

Systems, San Jose California USA. New York, NY, USA, 2016. P. 1-6.  

https://doi.org/10.1145/2851581.2892306 

87. Apartsyn A. S., Solodusha S. V., Spiryaev V. A. Modeling of Nonlinear 

Dynamic Systems with Volterra Polynomials. International Journal of Energy 

Optimization and Engineering. 2013. Vol. 2, No. 4. P. 16–43. 

https://doi.org/10.4018/ijeoe.2013100102 

88. Brasil A. R. A., Andrade J. O., Komati K. S. Eye Movements Biometrics: 

A Bibliometric Analysis from 2004 to 2019. International Journal of Computer 

Applications. 2020. Vol. 176, No. 24. P. 1–9.  

https://doi.org/10.5120/ijca2020920243 

89. Bro V., Medvedev A. V. Nonlinear dynamics of the human smooth pursuit 

system in health and disease: Model structure and parameter estimation. 2017 IEEE 

56th Annual Conference on Decision and Control (CDC), Melbourne, Australia, 12–

15 December 2017. 2017. P. 4692-4697.  

https://doi.org/10.1109/cdc.2017.8264352 

90. Cantoni V., Galdi C., Nappi M., Porta M., Riccio D. Gant: gaze analysis 

technique for human identification. Pattern Recognition. 2015. Vol. 48, No. 4. 

P. 1027–1038.  

https://doi.org/10.1016/j.patcog.2014.02.017 

91. Cherrat E. M., Alaoui R., Bouzahir H. Score fusion of finger vein and face 

for human recognition based on convolutional neural network mode. International 

Journal of Computing. 2020. P. 11–19.  

https://doi.org/10.47839/ijc.19.1.1688 

92. Choi J. E. S., Vaswani P. A., Shadmehr R. Vigor of Movements and the 

Cost of Time in Decision Making. Journal of Neuroscience. 2014. Vol. 34, No. 4. 

https://doi.org/10.1145/2702613.2732812
https://doi.org/10.1145/2851581.2892306
https://doi.org/10.4018/ijeoe.2013100102
https://doi.org/10.5120/ijca2020920243
https://doi.org/10.1109/cdc.2017.8264352
https://doi.org/10.1016/j.patcog.2014.02.017
https://doi.org/10.47839/ijc.19.1.1688


163 

 

P. 1212–1223.  

https://doi.org/10.1523/jneurosci.2798-13.2014 

93. Chori V., Shamanina T., Pavlenko V. Building a classifier in the 

personality recognition system based on eye tracking data. Bulletin of the National 

Technical University "KhPI" A series of "Information and Modeling". 2021. Vol. 1, 2 

(6).  

https://doi.org/10.20998/2411-0558.2021.02.09 

94. Cifu D.X., Wares J.R., Hoke K.W., Wetzel P.A., Gitchel G., Carne W. 

Differential Eye Movements in Mild Traumatic Brain Injury Versus Normal 

Controls. Journal of Head Trauma Rehabilitation. 2015. Vol. 30, No. 1. P. 21–28.  

https://doi.org/10.1097/htr.0000000000000036 

95. Corveleyn X., Blampain J., Ott L., Lavenu I., Delayen C., Di Pastena A., 

Coello Y. DeepEyedentificationLive: Oculomotoric Biometric Identification and 

Presentation-Attack Detection Using Deep Neural Networks. IEEE Transactions on 

Biometrics, Behavior, and Identity Science. 2021. Vol. 3, No. 4. P. 506–518.  

https://doi.org/10.1109/tbiom.2021.3116875 

96. Corveleyn X., Blampain J., Ott L., Lavenu I., Delayen C., Di Pastena A., 

Coello Y. Body-centred and Object-centred Motor Imagery in Alzheimer's Disease / 

X. Corveleyn et al. Current Alzheimer Research. 2018. Vol. 15, No. 3. P. 247–258.  

https://doi.org/10.2174/1567205014666171030105720  

97. Daoudi M., Coello M., Desrosiers P., Ott L. A new computational approach 

to identify human social intention in action. 2018 13th IEEE international conference 

on automatic face & gesture recognition (FG 2018), Xi'an, 15–19 May 2018. 2018.  

https://doi.org/10.1109/fg.2018.00082 

98. Doyle F. J. I., Pearson R. K., Ogunnaike B. A. Identification and Control 

Using Volterra Models (Communications and Control Engineering). Springer, 2001. 

314 p. 

99. El Haj M., Coello Y., Kapogiannis D., Gallouj K., Antoine P. Negative 

Prospective Memory in Alzheimer’s Disease: «Do Not Perform That 

Action». Journal of Alzheimer's Disease. 2017. Vol. 61, No. 2. P. 663–672.  

https://doi.org/10.1523/jneurosci.2798-13.2014
https://doi.org/10.20998/2411-0558.2021.02.09
https://doi.org/10.1097/htr.0000000000000036
https://doi.org/10.1109/tbiom.2021.3116875
https://doi.org/10.2174/1567205014666171030105720
https://doi.org/10.1109/fg.2018.00082


164 

 

https://doi.org/10.3233/jad-170807. 

100. Fomin O. O., Ruban O. D., Fedorova H. N., Bartalyov P. E., Katsiuk D. 

G. Construction of the Nonlinear Dynamic Objects Diagnostic Model Based on of 

Multiple Factors Variance Analysis. Herald of Advanced Information Technology. 

2020. Vol. 3, No. 2. P. 52–60.  

https://doi.org/10.15276/hait.02.2020.5 

101. Fomin O. O., Ruban O. D., Rudkovskyi O.V. Method for Construction the 

Diagnostic Features Space of Switched Reluctance Motors Based on Integral 

Dynamic Models. Problemele energeticii regionale. 2020. №4 (48). 

https://cyberleninka.ru/article/n/method-for-construction-the-diagnostic-

features-space-of-switched-reluctance-motors-based-on-integral-dynamic-models 

102. Fomin O., Pavlenko V., Ruban O. Construction of the diagnostic model 

based on combining spectral characteristics of nonlinear dynamic objects Applied 

Aspects of Information Technology. 2020. Vol.3, No.1. P. 431–442.  

103. Fomin O., Medvedev A., Pavlenko V. Technology of intelligent 

diagnostics based on Volterra kernels moments. 2015 IEEE 8th International 

Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: 

Technology and Applications (IDAACS), Warsaw, Poland, 24–26 September 2015. 

2015.  

https://doi.org/10.1109/idaacs.2015.7341412  

104. Fomin O., Pavlenko V. Construction of diagnostic features space using 

Volterra kernels moments. 2015 20th International Conference on Methods and 

Models in Automation and Robotics (MMAR), Miedzyzdroje, Poland, 24–27 August 

2015. 2015.  

https://doi.org/10.1109/mmar.2015.7284019  

105. Friedman L., Rigas I., Abdulin E., Komogortsev O. V. A novel evaluation 

of two related and two independent algorithms for eye movement classification 

during reading. Behavior Research Methods. 2018. Vol. 50, No. 4. P. 1374–1397.  

https://doi.org/10.3758/s13428-018-1050-7 

https://doi.org/10.3233/jad-170807
https://doi.org/10.15276/hait.02.2020.5
https://cyberleninka.ru/article/n/method-for-construction-the-diagnostic-features-space-of-switched-reluctance-motors-based-on-integral-dynamic-models
https://cyberleninka.ru/article/n/method-for-construction-the-diagnostic-features-space-of-switched-reluctance-motors-based-on-integral-dynamic-models
https://doi.org/10.1109/idaacs.2015.7341412
https://doi.org/10.1109/mmar.2015.7284019
https://link.springer.com/article/10.3758/s13428-018-1050-7#auth-Oleg_V_-Komogortsev
https://doi.org/10.3758/s13428-018-1050-7


165 

 

106. Griffith H. K., Katrychuk D., Komogortsev O. V. Assessment of Shift-

Invariant CNN Gaze Mappings for PS-OG Eye Movement Sensors, 2019 IEEE/CVF 

International Conference on Computer Vision Workshop (ICCVW). 2019. P. 3651-

3659. doi: 10.1109/ICCVW.2019.00450. 

https://doi.org/10.1109/iccvw.2019.00450 

107. Grushko A. I., Leonov S. V. Using systems of eye movements recording 

in the psychological preparation of athletes. National Psychological Journal. 2013. 

Vol. 10, No. 2. P. 106–116. 

https://doi.org/10.11621/npj.2013.0214 

108. Guillot A., Louis M., Collet C. Neurophysiological substrates of motor 

imagery ability. The neurophysiological foundations of mental and motor imagery. 

2010. P. 109–124.  

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199546251.003.0008 

109. Holland C. D., Komogortsev O. V. Complex Eye Movement Pattern 

Biometrics: The Effects of Environment and Stimulus. IEEE Transactions on 

Information Forensics and Security. 2013. Vol. 8, No. 12. P. 2115–2126.  

https://doi.org/10.1109/tifs.2013.2285884 

110. Holland C. D., Komogortsev O. V. Complex eye movement pattern 

biometrics: Analyzing fixations and saccades. 2013 International Conference on 

Biometrics (ICB), Madrid, Spain, 4–7 June 2013. 2013.  

https://doi.org/10.1109/icb.2013.6612953 

111. Holland C., Komogortsev O. Eye tracking on unmodified common 

tablets. the Symposium, Santa Barbara, California, 28–30 March 2012. New York, 

New York, USA, 2012. URL: https://doi.org/10.1145/2168556.2168615  

112. Hong L., Jain A. Integrating faces and fingerprints for personal 

identification. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 

1998. Vol. 20, No. 12. P. 1295–1307.   

https://doi.org/10.1109/34.735803 

113. Jain A. K. Biometric Recognition: Overview and Recent 

https://doi.org/10.1109/iccvw.2019.00450
https://doi.org/10.11621/npj.2013.0214
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199546251.003.0008
https://doi.org/10.1109/tifs.2013.2285884
https://doi.org/10.1109/icb.2013.6612953
https://doi.org/10.1145/2168556.2168615
https://doi.org/10.1109/34.735803


166 

 

Advances. Lecture Notes in Computer Science. Berlin, Heidelberg. 2007. P. 13–19.  

URL: https://doi.org/10.1007/978-3-540-76725-1_2 

114. Jansson D., Medvedev A., Axelson H., Nyholm D. Stochastic Anomaly 

Detection in Eye-Tracking Data for Quantification of Motor Symptoms in 

Parkinson’s Disease. Signal and Image Analysis for Biomedical and Life Sciences. 

Cham, 2014. P. 63–82.  

https://doi.org/10.1007/978-3-319-10984-8_4 

115. Jansson D., Rosen O., Medvedev A. Parametric and Nonparametric 

Analysis of Eye-Tracking Data by Anomaly Detection. IEEE Transactions on 

Control Systems Technology. 2015. Vol. 23, No. 4. P. 1578–1586.  

https://doi.org/10.1109/tcst.2014.2364958 

116. Javal E. Acuité tactile. Physiologie de la lecture et de l'écriture. 

Cambridge. P. 123–126. URL: https://doi.org/10.1017/cbo9780511694561.015 

117. Karpov A. V., Komogortsev O. V. Aspects of MATLAB usage on 

computational cluster for solving of biometrics problems. Vestnik Volgogradskogo 

gosudarstvennogo universiteta. Serija 1. Mathematica. Physica. 2012. No. 1. P. 42–

48. 

https://doi.org/10.15688/jvolsu1.2012.1.6 

118. Kasprowski P., Ober J. Eye Movements in Biometrics. Biometric 

Authentication. Berlin, Heidelberg, 2004. P. 248–258.  

https://doi.org/10.1007/978-3-540-25976-3_23 

119. Komleva N., Liubchenko V., Zinovatnaya S. Methodology of information 

monitoring and diagnostics of objects represented by quantitative estimates based on 

cluster analysis. Applied Aspects of Information Technology. 2020. Vol. 3, No. 1. 

P. 376–392.  

https://doi.org/10.15276/aait.01.2020.1 

120. Komogortsev O.V., Holland C. D., Jayarathna S., Karpov A. 2D Linear 

oculomotor plant mathematical model.ACM Transactions on Applied Perception. 

2013. Vol. 10, No. 4. P. 1–18.  

https://doi.org/10.1007/978-3-540-76725-1_2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jansson%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25381102
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Medvedev%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25381102
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Axelson%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25381102
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nyholm%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25381102
https://doi.org/10.1007/978-3-319-10984-8_4
https://doi.org/10.1109/tcst.2014.2364958
https://doi.org/10.1017/cbo9780511694561.015
https://doi.org/10.15688/jvolsu1.2012.1.6
https://doi.org/10.1007/978-3-540-25976-3_23
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=4bJrMX4AAAAJ&citation_for_view=4bJrMX4AAAAJ:blknAaTinKkC
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=4bJrMX4AAAAJ&citation_for_view=4bJrMX4AAAAJ:blknAaTinKkC
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=4bJrMX4AAAAJ&citation_for_view=4bJrMX4AAAAJ:blknAaTinKkC
https://doi.org/10.15276/aait.01.2020.1


167 

 

https://doi.org/10.1145/2536764.2536774 

121. Komogortsev O.V., Holland C.D., Karpov A., Price L.R. Biometrics via 

Oculomotor Plant Characteristics: Impact of Parameters in Oculomotor Plant 

Model. ACM Transactions on Applied Perception. 2015. Vol. 11, No. 4. P. 1–17.  

https://doi.org/10.1145/2668891 

122. Komogortsev O. V., Holland C. D. The application of eye movement 

biometrics in the automated detection of mild traumatic brain injury. CHI '14: CHI 

Conference on Human Factors in Computing Systems, Toronto Ontario Canada. New 

York, NY, USA, 2014.  

https://doi.org/10.1145/2559206.2581150 

123. Komogortsev O. V., Karpov A., Holland C. D. Attack of Mechanical 

Replicas: Liveness Detection With Eye Movements. IEEE Transactions on 

Information Forensics and Security. 2015. Vol. 10, No. 4. P. 716–725.  

https://doi.org/10.1109/tifs.2015.2405345 

124. Komogortsev O. V., Rigas I. BioEye 2015: Competition on biometrics via 

eye movements. 2015 IEEE 7th International Conference on Biometrics Theory, 

Applications and Systems (BTAS), Arlington, VA, USA, 8–11 September 2015. 2015. 

P. 1-8. 

https://doi.org/10.1109/btas.2015.7358750 

125. Krisilov V. A., Komleva N. O. Analysis and Evaluation of Competence of 

Information Sources in Problems of Intellectual Data Processing. Problemele 

energeticii regionale. 2019. 1-1 (40), P. 91–104. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.3239185 

126. Kunze K., Ishimaru S., Utsumi Y., Kise K. My reading life: towards 

utilizing eyetracking on unmodified tablets and phones. UbiComp '13: The 2013 

ACM International Joint Conference on Pervasive and Ubiquitous Computing, 

Zurich Switzerland. New York, NY, USA, 2013.  

https://doi.org/10.1145/2494091.2494179  

127. Lai M.-L., Tsai M.-J., Yang F.-Y., Hsu C.-Y., Liu T.-C., Lee S. W.-Y., 

https://doi.org/10.1145/2536764.2536774
https://doi.org/10.1145/2668891
https://doi.org/10.1145/2559206.2581150
https://doi.org/10.1109/tifs.2015.2405345
https://doi.org/10.1109/btas.2015.7358750
https://doi.org/10.1145/2494091.2494179


168 

 

Lee M.-H., Chiou G.-L., Liang J.-C., Tsai C.-C. A review of using eye-tracking 

technology in exploring learning from 2000 to 2012. Educational Research Review. 

2013. Vol. 10. P. 90–115.  

https://doi.org/10.1016/j.edurev.2013.10.001 

128. Lanata А., Sebastian L., F. Di Gruttola, Di Modica S., Scilingo E.P., 

Greco1 A. Nonlinear Analysis of Eye-Tracking Information for Motor Imagery 

Assessments. Frontiers in Neuroscience. 2020. Vol. 13.  

https://doi.org/10.3389/fnins.2019.01431 

129. Leigh R. J., Zee D. S. The Neurology of Eye Movements. Oxford 

University Press, Incorporated, 2015. 1128 p. 

130. Lohr D., Griffith H., Komogortsev O. V. Eye Know You: Metric Learning 

for End-to-end Biometric Authentication Using Eye Movements from a Longitudinal 

Dataset. IEEE Transactions on Biometrics,Behavior,and Identity Science.2022.P.1-

18.  

https://doi.org/10.1109/tbiom.2022.3167633  

131. Medvedew A., Fomin O., Pavlenko V., Speranskyy V. Diagnostic features 

space construction using Volterra kernels wavelet transforms. 2017 9th IEEE 

International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing 

Systems: Technology and Applications (IDAACS), Bucharest, 21–23 September 2017. 

2017.  

https://doi.org/10.1109/idaacs.2017.8095251  

132. Nixon M. S., Li S. Z., Marcel S. Handbook of Biometric Anti-Spoofing: 

Trusted Biometrics under Spoofing Attacks. Springer, 2014. 281 p. 

133. Nyström M., Holmqvist K. An adaptive algorithm for fixation, saccade, 

and glissade detection in eyetracking data. Behavior Research Methods. 2010. 

Vol. 42, No. 1. P. 188–204.  

https://doi.org/10.3758/brm.42.1.188  

134. Pardeshi S. A., Talbar S. N. Face Description with Local Invariant 

Features: Application to Face Recognition. 2009 Second International Conference on 

https://doi.org/10.1016/j.edurev.2013.10.001
https://doi.org/10.3389/fnins.2019.01431
https://doi.org/10.1109/tbiom.2022.3167633
https://ieeexplore.ieee.org/author/37086233479
https://ieeexplore.ieee.org/author/37085621560
https://ieeexplore.ieee.org/author/37844522200
https://doi.org/10.1109/idaacs.2017.8095251
https://doi.org/10.3758/brm.42.1.188


169 

 

Emerging Trends in Engineering & Technology, Nagpur, India, 16–18 December 

2009. 2009. P. 248–251.  

https://doi.org/10.1109/icetet.2009.98 

135. Pavlenko V. D., Fomin O. O., Fedorova A. N., Dombrovskyi M. M. 

Identification of Human Eye-Motor System Base on Volterra Model. Herald of the 

National Technical University "KhPI". Subject issue: Information Science and 

Modelling. Kharkov : NTU "KhPI". 2016. No. 21 (1193). P. 74-85. 

136. Pavlenko V. D., Salata D. V. Identification Eye-Motor System with Using 

Volterra Model. System analysis and information technology: 19-th International 

conference SAIT 2017, Kyiv, Ukraine, May 22-25, Proceedings. ESC “IASA” NTUU 

“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”. 2017. P. 28-31.  

137. Pavlenko V. D., Salata D. V., Chaikovskyi H. P. Identification of a Oculo-

Motor System Human Based on Volterra Kernels. International Journal of Biology 

and Biomedical Engineering. 2017. Vol. 11. P. 121-126. 

138. Pavlenko V. D., Shamanina T. V., Chori V. V. Diagnostics of Neuro-

Physiological States of Personality on basis of the Eye-tracking Technology. 

Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального 

інтелекту (ISDMCI'2021): Матеріали міжнар. наук. конф. (24-28 травня 2021 р., 

с. Залізний Порт). Херсон : Видавництво ФОП Вищемирський В.С., 2021. С. 15-

16.  

139. Pavlenko V. D., Shamanina T. V., Chori V. V. Diagnostics of neuro-

physiological states person on the basis of the eye-tracking data processing. 

INFORMATICS. CULTURE. TECHNOLOGY: Proceedings Матеріали VІІІ 

International Scientific and Technical Conference, «ІКТ–2021», 13-14 May 2021, 

Odesa Polytechnic State University, Ukraine. Одеса : 2021. P. 75-76. 

140. Pavlenko V. D., Shamanina T. V., Chori V. V. Identification of the oculo-

motor system in the form Volterra model based on eye-tracking data. EPJ Web of 

Conferences. 2021. P. 248, 01009 (MNPS-2020) P. 1-6.   

141. Pavlenko V. D., Shamanina T. V., Chori V. V. Nonlinear Dynamics 

https://doi.org/10.1109/icetet.2009.98


170 

 

Identification of the Oculo-Motor System based on Eye Tracking Data. International 

Journal of Circuits, System and Signal Processing. 2021. Vol.15. P. 569–577. DOI: 

10.46300/9106.2021.15.63 (E-ISSN: 1998-4464). 

142. Pavlenko V., Ivanov I., Kravchenko E. Estimation of the 

Multidimensional Dynamical Characteristic Eye-Motor System. Proceedings of the 

9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced 

Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2017), 21-23 

September, 2017, Bucharest, Romania. 2017. Vol.2. P. 645-650. 

143. Pavlenko V., Pavlenko S. Deterministic identification methods for 

nonlinear dynamical systems based on the Volterra model. Applied Aspects оf 

Information Technology. 2018. Vol. 01. No. 01. P. 9-29. 

144. Pavlenko V., Salata D. Constructing Nonlinear Dynamic Model of Oculo-

Motor System based on Experimental Studies of Input-Output. Proceedings of 4-th 

International Conference “Computational intelligence (Results, Problems and 

Perspectives)”, (ComInt 2017), Taras Shevchenko National University of Kyiv, May 

16-18. 2017. P. 184-185. 

145. Pavlenko V., Salata D., Dombrovskyi M., Maksymenko Yu. Estimation of 

the Multidimensional Transient Functions Oculo-Motor System of Human. 

Mathematical Methods and Computational Techniques in Science and 

Engineering: AIP Conf. Proc. MMCTSE’2017, Cambridge, UK. 2017. 

1872.  Melville, New York. Published by AIP Publishing.  P. 110-117.  

146. Pavlenko V., Salata D., Maksymenko Yu. Nonlinear Dynamic Model of a 

Oculo-Motor System Human based on Volterra Kernels. WSEAS Transactions on 

Systems. 2017. P. 234-241. 

147. Pavlenko V. D., Shamanina T. V., Chori V. V. Identification of the 

Oculo-Motor System in the Form Volterra Model Based on Eye-Tracking Data. EPJ 

Web of Conferences. 2021. Vol. 248. P. 01009.  

148. Pavlenko V., Shamanina T. Eye Tracking in the Study of Cognitive 

Processes. The 6th International Conference on Computational Linguistics and 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=20000195053&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=20000195053&tip=sid&clean=0


171 

 

Intelligent Systems (CoLInS’2022), 12-13 May, 2022, Gliwice.  

149. Pavlenko V., Shamanina T., Chori V. Biometric Identification via 

Oculomotor System Based on the Volterra Model. Proceedings 2021 11th IEEE 

International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing 

Systems: Technology and Applications (IDAACS), 22-25 Sept. 2021, Cracow, Poland, 

Vol. 2, P. 997-1003. DOI: 10.1109/IDAACS53288.2021 

150. Pavlenko V., Shamanina T., Chori V. Identity Recognition Based on the 

Multidimensional Transient Functions of the Oculo-Motor System. 2021 IEEE 16th 

International Conference on Computer Science and Information Technologies 

(CSIT), 22-25 September 2021, Lviv, Ukraine: Proceedings Volume 1, P. 241-244. 

ISBN 978-1-6654-4257-2 

151. Pavlenko V., Shamanina T., Chori V. Nonlinear Dynamic Model of the 

Oculo-Motor System Human based on the Volterra Series. 16th Conference on 

DYNAMICAL SYSTEMS Theory and Applications. DSTA’2021, Lodz, December 6-9, 

2021. ABSTRACTS. Editors: J. Awrejcewicz, M. Kaźmierczak, J. Mrozowski, P. 

Olejnik P. 471-472.  

https://doi.org/10.34658/ 9788366741201  

152. Pavlenko V., Shamanina T., Chori V. Biometric Identification based on 

the Multidimensional Transient Functions of the Human Oculo-Motor 

System. Journal of Physics: Conference Series. 2022. Vol. 2162, No. 1. P. 012024. 

153. Pavlenko V., Shamanina T., Chori V. Nonlinear Dynamics Identification 

of the Oculo-Motor System based on Eye Tracking Data. International Journal of 

Circuits, Systems and Signal Processing. 2021. Vol. 15. P. 569–577.  

https://doi.org/10.46300/9106.2021.15.63 

154. Pavlenko V. D., Shamanina T. V., Chori V. V. Indirect monitoring of 

neuro-physiological states personality on the basis Volterra model and of the eye-

tracking data. Інформатика, управління та штучний інтелект: Тези сьомої 

міжнародної науково-технічної конференції, ІУШІ-2020. Харків : НТУ "ХПІ", 

2020. C. 55.  

https://ieeexplore.ieee.org/document/9660834/
https://ieeexplore.ieee.org/document/9660834/
https://doi.org/10.1109/IDAACS53288.2021
https://doi.org/10.34658/%209788366741201
https://doi.org/10.46300/9106.2021.15.63


172 

 

155. Pavlenko V. D., Milosz M., Dzienkowski M. Identification of the oculo-

motor system based on the Volterra model using eye tracking technology. Journal of 

Physics: Conference Series. 2020. Vol. 1603. P. 012011.  

https://doi.org/10.1088/1742-6596/1603/1/012011 

156. Povoroznjuk A., Povoroznjuk O., Filatova A., Boyko D. Minimization 

risk doctor-mistake when designing computer decision support system in 

medicine. 2015 13th International Conference The Experience of Designing and 

Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM), Lviv - Polyana, Ukraine, 

24–27 February 2015. 2015.  

https://doi.org/10.1109/cadsm.2015.7230876  

157. Povoroznyuk A.I., Filatova A.E., Kovalenko A.S., Azarkhov O.Yu., 

Savina N.B., Pinaieva O.Yu., Smolarz A., Gromaszek K., Kalizhanova A. 

Developing a mathematical model of instrumental examination of 

patients. Information Technology in Medical Diagnostics II. London, UK; Boca 

Raton: CRC Press/Balkema, [2019] | Selected and extended conference papers from 

Polish, Ukranian and Kazakh scientists., 2019. P. 163–172.  

158. Quesque F., Mignon A., Coello Y. Cooperative and competitive contexts 

do not modify the effect of social intention on motor action. Consciousness and 

Cognition. 2017. Vol. 56. P. 91–99.  

159. Resmi K. R., Raju G. An empirical study and evaluation on automatic ear 

detection . International Journal of Computing. 2020. P. 575–582. 

160. Rigas I., Abdulin E., Komogortsev O. Towards a multi-source fusion 

approach for eye movement-driven recognition. Information Fusion. 2016. Vol. 32. 

P. 13–25.  

161. Rigas I., Economou G., Fotopoulos S. Biometric identification based on 

the eye movements and graph matching techniques. Pattern Recognition Letters. 

2012. Vol. 33, No. 6. P. 786–792.  

162. Rigas I., Komogortsev O., Shadmehr R. Biometric Recognition via the 

Complex Eye Movement Behavior and the Incorporation of Saccadic Vigor and 

https://doi.org/10.1088/1742-6596/1603/1/012011
https://doi.org/10.1109/cadsm.2015.7230876


173 

 

Acceleration Cues. ACM Transactions on Applied Perception. 2016. Vol. 13, No. 2. 

P. 1–21.  

https://doi.org/10.1145/2842614 

163. Rodrigues R. N., Ling L. L., Govindaraju V. Robustness of multimodal 

biometric fusion methods against spoof attacks. Journal of Visual Languages & 

Computing. 2009. Vol. 20, No. 3. P. 169–179.  

https://doi.org/10.1016/j.jvlc.2009.01.010 

164. Ross A., Jain A. Information fusion in biometrics. Pattern Recognition 

Letters. 2003. Vol. 24, No. 13. P. 2115–2125.  

https://doi.org/10.1016/s0167-8655(03)00079-5 

165. Ross A. A., Govindarajan R. Feature level fusion of hand and face 

biometrics. Defense and Security, Orlando, Florida, USA / ed. by A. K. Jain, 

N. K. Ratha. 2005. P. 196-204.  

https://doi.org/10.1117/12.606093   

166. Rukhin A. L., Malioutov I. Fusion of biometric algorithms in the 

recognition problem. Pattern Recognition Letters. 2005. Vol. 26, No. 5. P. 679–684. 

https://doi.org/10.1016/j.patrec.2004.09.021 

167. Sandler R.A., Deadwyler S.A.,  Hampson R.E., DongSong, Berger T.W., 

Marmarelis V.Z. System identification of point-process neural systems using 

Probability Based Volterra kernels / R. A. Sandler et al. Journal of Neuroscience 

Methods. 2015. Vol. 240. P. 179–192.  

https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2014.11.013 

168. Schutz A. C., Braun D. I., Gegenfurtner K. R. Eye movements and 

perception: A selective review. Journal of Vision. 2011. Vol. 11, No. 5. P. 9.  

https://doi.org/10.1167/11.5.9 

169. Shadmehr R., Orban de Xivry J.J., Xu-Wilson M., Shih T.-Y. Temporal 

discounting of reward and the cost of time in motor control. Journal of Neuroscience. 

2010. Vol. 30, No. 31. P. 10507–10516.  

https://doi.org/10.1523/jneurosci.1343-10.2010 

https://doi.org/10.1145/2842614
https://doi.org/10.1016/j.jvlc.2009.01.010
https://doi.org/10.1016/s0167-8655(03)00079-5
https://doi.org/10.1117/12.606093
https://doi.org/10.1016/j.patrec.2004.09.021
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165027014004117?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165027014004117?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165027014004117?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165027014004117?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165027014004117?via%3Dihub#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165027014004117?via%3Dihub#!
https://doi.org/10.1016/j.jneumeth.2014.11.013
https://doi.org/10.1167/11.5.9
https://doi.org/10.1523/jneurosci.1343-10.2010


174 

 

170. Shamanina T. V., Chori V. V., Pavlenko V. D. Biometric Identification 

based on the Volterra Model of Human Oculo-Motor System Proceedings of the 

International Youth Scientific and Practical Conference "Human and Space", 25-27 

May, 2022, Dnipro, Ukraine. P. 96. 

171. Shamanina T. V., Pavlenko V. D., Chori V. V. Biometric Method of 

Personality Authentication based on the Eye Tracking Data. Вісник Національного 

технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник 

наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. Харків : НТУ "ХПІ". 2021. 

№ 1 (5). С. 142-152.  

172. Shamanina T. V., Stepanova A. D., Leontyuk V. V., Pavlenko V. D. 

Computing tools of nonparametric identification of the human oculo-motor system on 

the basis eye-tracking data. Modern Information Technology 2021: Матеріали XI 

Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених «MIT-2021» 

(13-14 травня 2021, м. Одеса) / МОН України; Державний університет «Одеська 

політехніка»: Інститут комп’ютерних систем. Одеса : Наука і Техніка, 2021. С. 

43-44.  

173. Shamanina T., Chori V., Berdnikov V., Pavlenko V. Biometric 

Identification of the Users of Computer Systems Based on Eye Tracking 

Data.Fundamental and applied research in the modern world. Proceedings of the 

10th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, 

USA. 2021. P. 122-129.  

174. Silver D. L., Biggs A. J. Keystroke and EyeTracking Biometrics for User 

Identification. International Conference on Artificial Intelligence (ICAI). Las Vegas, 

NV. USA. 2006. P. 344-348. 

175. Stuart S., Hickey A., Vitorio R., Welman K., Foo S., Keen D., Godfre A. 

Eye-tracker algorithms to detect saccades during static and dynamic tasks: a 

structured review. 2019. Vol. 40, No. 2. P. 02TR01.  

https://doi.org/10.1088/1361-6579/ab02ab 

176. Tharwat A. Classification assessment methods. Applied Computing and 

https://doi.org/10.1088/1361-6579/ab02ab


175 

 

Informatics. 2020. Ahead-of-print, ahead-of-print.  

https://doi.org/10.1016/j.aci.2018.08.003  

177. Vapnik V. N. Complete Statistical Theory of Learning. Automation and 

Remote Control. 2019. Vol. 80, No. 11. P. 1949–1975.  

https://doi.org/10.1134/s000511791911002x . 

178. Vatsa M., Singh R., Noore A. Improving Iris Recognition Performance 

Using Segmentation, Quality Enhancement, Match Score Fusion, and Indexing. IEEE 

Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics). 2008. Vol. 38, 

No. 4. P. 1021–1035. 

179. Vickers J. N. Mind over muscle: The role of gaze control, spatial 

cognition, and the quiet eye in motor expertise. Cognitive Processing. 2011. Vol. 12. 

P. 219–222. 

180. Wamain Y., Corveleyn X., Ott L., Coello Y. Does the motor system 

contribute to the perception of changes in objects visual attributes? The neural 

dynamics of sensory binding by action. Neuropsychologia. 2019. Vol. 132. 

P. 107121.  

https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2019.107121. 

181. Wang D., Mulvey F.B., Pelz J.B., Kenneth H. A study of artificial eyes 

for the measurement of precision in eye-trackers. Behavior Research Methods. 2016. 

Vol. 49, No. 3. P. 947–959.  

https://doi.org/10.3758/s13428-016-0755-8  

182. Yoon H.-J., Carmichael T. R., Tourassi G. Gaze as a biometric. SPIE 

Medical Imaging, San Diego, California, USA / ed. by C. R. Mello-Thoms, 

M. A. Kupinski. 2014.  

https://doi.org/10.1117/12.2044303 

  

https://doi.org/10.1016/j.aci.2018.08.003
https://doi.org/10.1134/s000511791911002x
https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2019.107121
https://doi.org/10.3758/s13428-016-0755-8
https://doi.org/10.1117/12.2044303


176 

 

Додаток А 

Список публікацій здобувача за темою дисертації 

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації 

1. Pavlenko V., Shamanina T., Chori V. Nonlinear Dynamics Identification of 

the Oculo-Motor System based on Eye Tracking Data. International Journal of 

Circuits, Systems and Signal Processing. 2021. Vol. 15. P. 569–577. [Scopus, 

Crossref] 

 https://doi.org/10.46300/9106.2021.15.63    

2. Pavlenko V., Shamanina T. Eye Tracking in the Study of Cognitive 

Processes. Proceedings of the 6th International Conference on Computational 

Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2022). Volume I: Main Conference. 

Gliwice, Poland, May 12-13, 2022. Published on CEUR-WS. Vol-3171 

urn:nbn:de:0074-3171-7, P. 1617-1628. [Scopus] 

http://ceur-ws.org/Vol-3171/paper115.pdf  

3. Pavlenko V., Shamanina T., Chori V. Biometric Identification based on the 

Multidimensional Transient Functions of the Human Oculo-Motor System. Journal 

of Physics: Conference Series. 2022. Vol. 2162, No. 1. P. 012024. [Scopus] 

https://doi.org/10.1088/1742-6596/2162/1/012024   

4. Pavlenko V., Shamanina T., Chori V. Biometric Identification via 

Oculomotor System Based on the Volterra Model. 2021 11th IEEE International 

Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: 

Technology and Applications (IDAACS), Cracow, Poland, 22–25 September 2021. 

2021. P. 997-1003. [Scopus, IEEE Xplore] 

https://doi.org/10.1109/idaacs53288.2021.9660834  

5. Шаманіна Т.В., Павленко В.Д. Інструментальні засоби ідентифікації 

окуло-моторної системи людини на основі моделі Вольтерри із застосуванням 

технології айтрекінгу // Вчені записки Таврійського національного університету 

http://www.crossref.org/
https://doi.org/10.46300/9106.2021.15.63
http://ceur-ws.org/Vol-3171/paper115.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-3171/paper115.pdf
http://ceur-ws.org/Vol-3171/paper115.pdf
https://doi.org/10.1088/1742-6596/2162/1/012024
https://doi.org/10.1109/idaacs53288.2021.9660834


177 

 

імені В.І. Вернадського. Серія: технічні науки. – 2021. – Том 32 (71), № 3. – С. 

174-186. [Index Copernicus] 

http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2021/3_2021/30.pdf 

6. Shamanina T.V., Pavlenko V.D., Chori V.V. Biometric Method of 

Personality Authentication based on the Eye Tracking Data // Вісник Національного 

технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник 

наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ". – 

2021. – № 1 (5). – С. 142-152.  [Index Copernicus, Crossref, Google Scholar] 

http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2021_1_5_im_compressed.pdf 

7. Шаманіна Т.В., Павленко В.Д., Метод захисту інформації в 

комп’ютерних системах за даними айтрекінгу // Інформатика та математичні 

методи в моделюванні – 2021. – Т 11. – №1-2(8). – С. 115-126. [Index Copernicus, 

Google Scholar]  

http://immm.op.edu.ua/files/archive/n1-

2_v11_2021/immm_n1_2_v11_2021.pdf 

8. Chori V.V., Shamanina T.V., Pavlenko V.D. Building a classifier in the 

personality recognition system based on eye tracking data // Vol. 1 No. 2 (6) (2021): 

Bulletin of the National Technical University "KhPI" A series of "Information and 

Modeling". DOI: 10.20998/2411-0558.2021.02.09 [Index Copernicus]  

http://pim.khpi.edu.ua/article/view/249767 

9. Pavlenko V.D., Shamanina T.V., Chori V.V. Identification of the oculo-

motor system in the form Volterra model based on eye-tracking data // EPJ Web of 

Conferences. – 2021. – 248, 01009 (MNPS-2020) – P. 1-6. 

https://doi.org/10.1051/epjconf/202124801009 (e-ISSN: 2100-014X) [Crossref]  

https://doi.org/10.1051/epjconf/202124801009 (e-ISSN: 2100-014X) 

10. Павленко В.Д., Шаманіна Т.В. Побудова моделі Вольтерри око-

рухової системи людини на основі  даних айтрекінгу // Вісник НТУ "ХПІ". 

Тематичний випуск: Інформатика і моделювання. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2020. 

– №1 (3). – С. 15-29. [Index Copernicus, Crossref, Google Scholar] 

http://www.crossref.org/
http://immm.opu.ua/files/archive/n1-2_v11_2021/2021_1-2(8).pdf%20%5bIndex
https://dx.doi.org/10.20998/2411-0558.2021.02.09
http://www.crossref.org/
http://www.crossref.org/


178 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/postroenie-modeli-volterry-glazo-dvigatelnoy-

sistemy-cheloveka-na-osnove-dannyh-aytrekinga/pdf 

11. Павленко В.Д., Шаманина Т.В. Построение модели Вольтерры 

глазо-двигательной системы человека на основе данных айтрекинга // Modern 

engineering and innovative technologies. Technical sciences – 2020. – Issue No.12, 

Part 3. – P. 84-95. Published by: Sergeieva&Co Karlsruhe, Germany DOI: 

10.30890/2567-5273.2020-12-03-080 [Index Copernicus, GScholar] 

https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit12-03/meit12-03 

Опубліковані праці апробаційного характеру 

12. Шаманіна Т. В., Павленко В. Д. Діагностика та моніторинг 

психофізіологічного стану учнів на основі технології айтрекінгу // Обдаровані 

діти – скарб нації!: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-

конференції (Київ, 18–23 серпня 2022 року). – Київ : Інститут обдарованої 

дитини НАПН України, 2022. – С. 990-1000. 

13. Pavlenko V. and Shamanina T. Eye Tracking in the Study of Cognitive 

Processes // The 6th International Conference on Computational Linguistics and 

Intelligent Systems (CoLInS’2022), 12-13 May, 2022, Gliwice.  

https://www.youtube.com/watch?v=l5zYVkZsPd8 

14. Shamanina T.V., Chori V.V., Pavlenko V.D. Biometric Identification 

based on the Volterra Model of Human Oculo-Motor System // Proceedings of the 

International Youth Scientific and Practical Conference "Human and Space", 25-27 

May, 2022, Dnipro, Ukraine. – P. 96. 

15. Шаманіна Т.В., Степанова А.Д., Павленко В.Д. Програмне 

забезпечення діагностики психофізіологічних станів людини за даними 

айтрекінга // Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції студентів та 

молодих учених «Сучасні інформаційні технології – 2022» «Modern Information 

Technology – 2022», (MIT-2022), 19-20 травня 2022 р., м. Одеса / МОН України; 

Державний університет «Одеська політехніка»; Ін-т комп’ют. систем. – Одеса : 

Наука і техніка, 2022. – С. 41-42. 

https://cyberleninka.ru/article/n/postroenie-modeli-volterry-glazo-dvigatelnoy-sistemy-cheloveka-na-osnove-dannyh-aytrekinga/pdf%0d
https://cyberleninka.ru/article/n/postroenie-modeli-volterry-glazo-dvigatelnoy-sistemy-cheloveka-na-osnove-dannyh-aytrekinga/pdf%0d
https://www.youtube.com/watch?v=l5zYVkZsPd8


179 

 

16. Шаманіна Т.В., Леонтюк В.В., Павленко В.Д. Побудова 

байєсівського класифікатора станів людини в просторі ознак, що визначаються 

на основі даних айтрекінга // Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції 

студентів та молодих учених «Сучасні інформаційні технології – 2022» 

«Modern Information Technology – 2022», (MIT-2022), 19-20 травня 2022 р., м. 

Одеса / МОН України; Державний університет «Одеська політехніка»; Ін-т 

комп’ют. систем. – Одеса: Наука і техніка, 2022. – С. 39-40. 

17. Pavlenko V., Shamanina T. and Chori V. Identity Recognition Based on 

the Multidimensional Transient Functions of the Oculo-Motor System // 2021 IEEE 

16th International Conference on Computer Science and Information Technologies 

(CSIT), 22-25 September 2021, Lviv, Ukraine: Proceedings Volume 1, pp. 241-244. 

ISBN 978-1-6654-4257-2 

18. Павленко В.Д., Чорі В.В., Шаманіна Т.В. Моделі, методи та засоби 

ідентифікації особистості на основі технології айтрекінгу // Проблеми 

інформатики та моделювання (ПІМ-2020): Тези 21-ї Міжнародної науково-

технічної конференції, 9-14 вересня, 2021, Одеса (Кароліно-Бугаз), Україна. – 

Харків: НТУ "ХПІ", 2021. – С. 13. 

19. Pavlenko V., Shamanina T., Chori V. Nonlinear Dynamic Model of the 

Oculo-Motor System Human based on the Volterra Series (LIF384) // 16th 

Conference on DYNAMICAL SYSTEMS Theory and Applications. DSTA’2021, 

Lodz, December 6-9, 2021. ABSTRACTS. Editors: J. Awrejcewicz, M. 

Kaźmierczak, J. Mrozowski, P. Olejnik pp. 471-472.  

https://doi.org/10.34658/ 9788366741201 http://hdl.handle.net/11652/4116  

20. Pavlenko V.D., Shamanina T.V., Chori V.V. Diagnostics of Neuro-

Physiological States of Personality on basis of the Eye-tracking Technology // 

Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального 

інтелекту (ISDMCI'2021): Матеріали міжнар. наук. конф. (24-28 травня 2021 р., 

с. Залізний Порт) – Херсон: Видавництво ФОП Вищемирський В.С., 2021. – С. 

15-16.  

https://doi.org/10.34658/%209788366741201
http://hdl.handle.net/11652/4116


180 

 

21. Чорі В.В., Шаманіна Т.В., Павленко В.Д. Інформаційна технологія 

оцінки нейрофізіологічних станів індивіда на основі моделі Вольтерри і даних 

айтрекінга // ХХІІІ Міжнародна молодіжна науково-практична конференція 

«Людина і космос», 14-16 квітня 2021. Збірник тез, НЦАОМ, Дніпро, 2021, c.79. 

22. Шаманіна Т.В. Діагностування нейрофізіологічних станів індивіда на 

основі даних айтрекінгу // 25-й Міжнародний молодіжний форум 

«Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті». Зб. матеріалів форуму. Т. 1. – 

Харків: ХНУРЕ. 2021. – С. 167-168. 

23. Чиркінян А.Ю., Луб’янов В.С., Шаманіна Т.В., Павленко В.Д. 

Біометрична ідентифікація на основі даних айтрекінгу // Сучасні Інформаційні 

Технології – 2021: Матеріали XI Міжнародної наукової конференції студентів 

та молодих учених «СІТ-2021» (13-14 травня 2021, м. Одеса) / МОН України; 

Державний університет «Одеська політехніка»: Інститут комп’ютерних систем 

– Одеса : Наука і Техніка, 2021. – С. 41-42. 

24. Shamanina T.V., Stepanova A.D., Leontyuk V.V., Pavlenko V.D. 

Computing tools of nonparametric identification of the human oculo-motor system on 

the basis eye-tracking data // Modern Information Technology 2021: Матеріали XI 

Міжнародної наукової конференції студентів та молодих учених «MIT-2021» 

(13-14 травня 2021, м. Одеса) / МОН України; Державний університет «Одеська 

політехніка»: Інститут комп’ютерних систем – Одеса: Наука і Техніка, 2021. – 

С. 43-44.  

25. Pavlenko V.D., Shamanina T.V., Chori V.V. Diagnostics of neuro-

physiological states person on the basis of the eye-tracking data processing // 

INFORMATICS. CULTURE. TECHNOLOGY: Proceedings Матеріали VІІІ 

International Scientific and Technical Conference, «ІКТ–2021», 13 -14 May 2021, 

Odesa Polytechnic State University, Ukraine. – Одеса: 2021. – P. 75-76. 

26. Shamanina T., Chori V., Berdnikov V., Pavlenko V. Biometric 

Identification of the Users of Computer Systems Based on Eye Tracking Data // 

Fundamental and applied research in the modern world. Proceedings of the 10th 



181 

 

International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 

2021. P. 122-129.  

https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-

konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-12-14-maya-

2021-goda-boston-ssha-arhiv/  

27. Pavlenko V.D., Shamanina T.V., Chori V.V. Indirect monitoring of 

neuro-physiological states personality on the basis Volterra model and of the eye-

tracking data // Інформатика, управління та штучний інтелект: Тези сьомої 

міжнародної науково-технічної конференції, ІУШІ-2020. – Харків: НТУ "ХПІ", 

2020. – C. 55.  

28. Павленко В.Д., Шаманіна Т.В. Метод обчислень багатовимірних 

перехідних функцій окорухової системи на основі даних експериментів «вхід-

вихід» // Проблеми інформатики та моделювання (ПІМ-2020). Тези 20-ї 

Міжнародної науково-технічної конференції, 16-21 вересня, 2020, Одеса 

(Кароліно-Бугаз), Україна. – Харків: НТУ "ХПІ", 2020. – С. 62.  

29. Павленко В.Д., Шаманіна Т.В. Побудова моделі Вольтерри око-

рухової системи на основі даних айтрекінгу // Матеріали 9-ї міжнародної 

наукової конференції "Сучасні проблеми математичного моделювання, 

прогнозування та оптимізації", 14-15 травня 2020, Кам'янець-Подільський 

національний університет імені Івана Огієнка, 2020. – С. 57-59. 

30. Броска Д.В. Ідентифікація око-рухової системи людини на основі 

даних айтрекінгу / Д.В. Броска, В.С. Чорний, А.Д. Степанова, Т.В. Шаманіна, 

В.Д. Павленко // Сучасні інформаційні технології 2020: Матеріали X 

Міжнародної конференції студентів і молодих науковців (MIT-2020), 14-15 

травня 2020 р. / Міністерство освіти і науки України. ВНЗ «Одеський 

національний політехнічний університет». – Одеса, Бондаренко М.О., 2020. – С. 

61-62. 

 

  

https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-12-14-maya-2021-goda-boston-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-12-14-maya-2021-goda-boston-ssha-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-12-14-maya-2021-goda-boston-ssha-arhiv/


182 

 

Додаток Б 

Відомості про апробацію результатів дисертації 
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математичного моделювання, прогнозування та оптимізації, OPTIMA-2020» 

(Кам'янець-Подільський, 2020), публікація тез та доповідь. 

2. XX Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми 
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Додаток В 

Програмний код «SignalManager» (C#) 

public partial class Start : Form 
    { 
        public Database database; 
        Graphics graphics; 
        public Start(Database database){ 
            InitializeComponent(); 
            this.database = database; 
        } 

 
        private void Start_Load(object sender, EventArgs e){ 
            graphics = this.CreateGraphics(); 
            this.BackColor = database.settings.background_color; 
        } 

 
        private void Start_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) 
        { 
            if (e.KeyCode == Keys.Escape) this.Close(); 
            if (e.KeyCode == Keys.Enter) { 
                if (database.settings.points_source == 1) { 
                    GeneratePoints(); 
                    database.settings.selected_list_id = 

database.point_lists.Count - 1; 
                } 
                if (database.settings.selected_list_id != -1) { 
                    foreach (Point point in 

database.point_lists[database.settings.selected_list_id].points) { 
                        if (point.type.Equals("Ellipse")) 
                            graphics.FillEllipse(new 

SolidBrush(point.color), new Rectangle(point.x * this.Width / 100, point.y * 

this.Height / 100, point.width, point.height)); 
                        else graphics.FillRectangle(new 

SolidBrush(point.color), new Rectangle(point.x * this.Width / 100, point.y * 

this.Height / 100, point.width, point.height)); 
                        if (database.settings.same_display_time) 

Thread.Sleep(database.settings.display_time); 
                        else Thread.Sleep(point.display_time); 
                        graphics.Clear(database.settings.background_col

or); 
                        if (database.settings.make_pause) 

Thread.Sleep(database.settings.pause_time); 
                    } 
                } 
            } 
        } 
        private void GeneratePoints() { 
            Random random = new Random(); 
            if (database.settings.points_count > 0) { 
                if (database.point_lists.Count == 0) { 
                    database.point_lists.Add(new PointList(1, 
                        database.settings.new_list_name)); 
                } 
                else { 
                    database.point_lists.Add(new 

PointList(database.point_lists[database.point_lists.Count - 1].id + 1, 
                        database.settings.new_list_name)); 
                } 
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                database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points.Add( 
                        new Point(1, 

database.point_lists[database.point_lists.Count - 1].id, random.Next(0, 100), 
                        random.Next(0, 100), 50, 50, 

database.settings.starting_point_color_argb, 
                        database.settings.starting_point_display_time, 

database.settings.starting_point_type, true)); 
            } 
            if (database.settings.starting_points == 0) { 
                for (int i = 0; i < database.settings.points_count; 

i++) { 
                    database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points.Add( 
                        new 

Point(database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points[database.point_lists[database.point_lists.Count - 1].points.Count - 

1].id + 1, 
                        database.point_lists[database.point_lists.Count 

- 1].id, random.Next(0, 100), 
                        random.Next(0, 100), 50, 50, 

database.settings.point_color_argb, 
                        database.settings.point_display_time, 

database.settings.point_type, false)); 
                     
                } 
            } 
            else if (database.settings.starting_points == 1) { 
                for (int i = 0; i < database.settings.points_count; 

i++) { 
                    database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points.Add( 
                        new 

Point(database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points[database.point_lists[database.point_lists.Count - 1].points.Count - 

1].id + 1, 
                        database.point_lists[database.point_lists.Count 

- 1].id, random.Next(0, 100), 
                        random.Next(0, 100), 50, 50, 

database.settings.point_color_argb, 
                        database.settings.point_display_time, 

database.settings.point_type, false)); 
                    database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points.Add( 
                        new 

Point(database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points[database.point_lists[database.point_lists.Count - 1].points.Count - 

1].id + 1, 
                        database.point_lists[database.point_lists.Count 

- 1].id, 
                        database.point_lists[database.point_lists.Count 

- 1].points[0].x, 
                        database.point_lists[database.point_lists.Count 

- 1].points[0].y, 50, 50, 
                        database.settings.starting_point_color_argb, 
                        database.settings.starting_point_display_time, 

database.settings.starting_point_type, true)); 
                } 
            } 
            database.settings.new_list_name = "new "+ 

database.settings.new_list_name; 
            for (int i = 0; i < database.point_lists.Count; i++) { 
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                if 

(database.point_lists[i].list_name.Equals(database.settings.new_list_name)) { 
                    database.settings.new_list_name = "new " + 

database.settings.new_list_name; 
                    i = -1; 
                } 
            } 
        } 
    } 

 

 
public class Database{ 
        String connecting_stringOLEDB_4 = 

"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source={0};"; 
        String connecting_stringOLEDB_12 = 

"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source={0};"; 
        String selected_connecting_string; 
        String file_location; 
        public int point_count = 0; 
        OleDbConnection connection; 

 
        public List<PointList> point_lists = new List<PointList>(); 
        public Settings settings; 

 
        public Database(String file_location) { 
            this.file_location = file_location; 
        } 
        public bool CreateTables(bool first, bool second, bool third) { 
            try { 
                try { 
                    connection = new 

OleDbConnection(String.Format(selected_connecting_string, file_location)); 
                    connection.Open(); 
                } catch (Exception exception) { 
                    MessageBox.Show(""); 
                    return false; 
                } 
                try { 
                    OleDbCommand command = new OleDbCommand("CREATE 

TABLE point_lists " + 
                        "(point_list_id AUTOINCREMENT PRIMARY KEY, " + 
                        "point_list_name STRING NOT NULL UNIQUE)", 

connection); 
                    if (first)command.ExecuteNonQuery(); 
                    command = new OleDbCommand("CREATE TABLE points (id 

AUTOINCREMENT " + 
                        "PRIMARY KEY, list_id INTEGER, x INTEGER, y 

INTEGER," + 
                        "width INTEGER, height INTEGER, type STRING(15) 

NOT NULL, argb INTEGER," + 
                        "display_time INTEGER, is_starting_point 

LOGICAL," + 
                        "CONSTRAINT point FOREIGN KEY(list_id) 

REFERENCES point_lists)", connection); 
                    if(second)command.ExecuteNonQuery(); 
                    command = new OleDbCommand("CREATE TABLE settings 

(points_source INTEGER PRIMARY KEY,"+ 
                        "same_display_time LOGICAL, display_time 

INTEGER, make_pause LOGICAL, pause_time INTEGER,"+ 
                        "selected_list INTEGER, points_count INTEGER, 

starting_points INTEGER,"+ 
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                        "point_display_time INTEGER, 

starting_point_display_time INTEGER,"+ 
                        "point_color_argb INTEGER, 

starting_point_color_argb INTEGER,"+ 
                        "point_type STRING(15) NOT NULL, 

starting_point_type STRING(15) NOT NULL,"+ 
                        "new_list_name STRING NOT NULL, control_type 

INTEGER,"+ 
                        "background_color_argb INTEGER)", connection); 
                    if(third)command.ExecuteNonQuery(); 
                    settings = new Settings(); 
                } 
                catch (OleDbException exeption) { 

MessageBox.Show(exeption.ToString()); } 
            }catch (Exception exeption) { 

MessageBox.Show(exeption.ToString()); } 
            finally { 
                connection.Close(); 
            } 
            return true; 
        } 
        public bool Read() { 
            try{ 
                OleDbCommand command; 
                OleDbDataReader reader; 
                try{ 
                    connection = new 

OleDbConnection(String.Format(selected_connecting_string, file_location)); 
                    connection.Open(); 
                }catch (Exception exception){ 
                    MessageBox.Show("11"); 
                    return false; 
                } 
                try{ 
                    command = new OleDbCommand("SELECT * FROM 

point_lists", connection); 
                    reader = command.ExecuteReader(); 
                    while (reader.Read()){ 
                        point_lists.Add(new 

PointList(Convert.ToInt32(reader[0].ToString()), reader[1].ToString())); 
                    } 
                }catch (OleDbException exception) { 
                    MessageBox.Show("No point_lists table"); 
                    return false; 
                } 
                catch (Exception exeption) { 

MessageBox.Show("12\n"+exeption.ToString()); } 
                try{ 
                    command = new OleDbCommand("SELECT * FROM points", 

connection); 
                    reader = command.ExecuteReader();  
                    while (reader.Read()){ 
                        foreach (PointList list in point_lists) { 
                            if(list.id == Convert.ToInt32(reader[1])) 
                            list.points.Add(new 

Point(Convert.ToInt32(reader[0]), Convert.ToInt32(reader[1]), 
                                Convert.ToInt32(reader[2]), 

Convert.ToInt32(reader[3]), 
                                Convert.ToInt32(reader[4]), 

Convert.ToInt32(reader[5]), 
                                Convert.ToInt32(reader[7]), 

Convert.ToInt32(reader[8]), 
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                                reader[6].ToString(), 

Convert.ToBoolean(reader[9]))); 
                            this.point_count++; 
                        } 
                    } 
                }catch (OleDbException exception){ 
                    MessageBox.Show("No points table"); 
                    return false; 
                } 
                catch (Exception exeption) { MessageBox.Show("13\n" + 

exeption.ToString()); } 
                try{ 
                    command = new OleDbCommand("SELECT * FROM 

settings", connection); 
                    reader = command.ExecuteReader(); 
                    while (reader.Read()){ 
                        settings = new Settings(file_location, 

Convert.ToInt32(reader[0]), 
                            Convert.ToBoolean(reader[1]), 

Convert.ToInt32(reader[2]), 
                            Convert.ToBoolean(reader[3]), 

Convert.ToInt32(reader[4]), 
                            Convert.ToInt32(reader[5]), 

Convert.ToInt32(reader[6]), 
                            Convert.ToInt32(reader[7]), 

Convert.ToInt32(reader[8]), 
                            Convert.ToInt32(reader[9]), 

Convert.ToInt32(reader[10]), 
                            Convert.ToInt32(reader[11]), 

reader[12].ToString(), 
                            reader[13].ToString(), 

reader[14].ToString(), 
                            Convert.ToInt32(reader[15]), 

Convert.ToInt32(reader[16])); 
                    } 
                    if (!reader.HasRows) { 
                        settings = new Settings(); 
                    } 
                }catch (OleDbException exception){ 
                    MessageBox.Show("No settings table"); 
                    return false; 
                } 
                catch (Exception exeption) { MessageBox.Show("14\n" + 

exeption.ToString()); } 
            } 
            catch (Exception exeption) { MessageBox.Show("15\n" + 

exeption.ToString()); } 
            finally{ 
                connection.Close(); 
            } 
            return true; 
        } 
        public bool Save() { 
            try { 
                connection = new 

OleDbConnection(String.Format(selected_connecting_string, file_location)); 
                connection.Open(); 
            } catch (Exception exception) { return false; } 
            new OleDbCommand("DELETE * FROM points", 

connection).ExecuteNonQuery(); 
            new OleDbCommand("DELETE * FROM settings", 

connection).ExecuteNonQuery(); 
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            new OleDbCommand("DELETE * FROM point_lists", 

connection).ExecuteNonQuery(); 

 
            foreach (PointList list in point_lists) { 
                new OleDbCommand("INSERT INTO 

point_lists(point_list_name) VALUES ('"+list.list_name+"')", 

connection).ExecuteNonQuery(); 
                OleDbDataReader reader = new OleDbCommand("SELECT * 

FROM point_lists WHERE point_list_name = '" + list.list_name + "'", 

connection).ExecuteReader(); 
                reader.Read(); 
                int list_id = Convert.ToInt32(reader[0]); 
                foreach (Point point in list.points) { 
                    new OleDbCommand("INSERT INTO points(list_id, x, y, 

width, height, type, argb, display_time, is_starting_point) " + 
                    "VALUES (" + list_id + "," + point.x + "," + 

point.y + "," + point.width + "," + point.height + 
                    ",'" + point.type + "'," + point.argb + "," + 

point.display_time + "," + point.is_starting_point + ")", 

connection).ExecuteNonQuery(); 
                } 
            } 
             
            new OleDbCommand("INSERT INTO settings(points_source, 

same_display_time, display_time, make_pause, pause_time," + 
                        "selected_list, points_count, starting_points, 

point_display_time, starting_point_display_time," + 
                        "point_color_argb, starting_point_color_argb, 

point_type, starting_point_type," + 
                        "new_list_name, control_type, 

background_color_argb) VALUES (" + settings.points_source + 
                        "," + settings.same_display_time + ", " + 

settings.display_time + ", " + settings.make_pause + "," + 
                        settings.points_source + "," + 

settings.selected_list_id + "," + settings.points_count + 
                        "," + settings.starting_points+ "," + 

settings.point_display_time + "," + settings.starting_point_display_time + 
                        "," + settings.point_color_argb + "," + 

settings.starting_point_color_argb + ", '" + settings.point_type + 
                        "','" + settings.starting_point_type + "','" + 

settings.new_list_name + "'," + settings.control_type + 
                        "," + settings.background_color_argb + ")", 

connection).ExecuteNonQuery(); 

 
            return true; 
        } 
        public bool CheckDatabase() { 
            bool first = false, second = false, third = false; 
            int list_id = 0; 
            try{ 
                connection = new 

OleDbConnection(String.Format(connecting_stringOLEDB_4, file_location)); 
                connection.Open(); 
                selected_connecting_string = connecting_stringOLEDB_4; 
            } 
            catch (Exception exception){ 
                try{ 
                    connection = new 

OleDbConnection(String.Format(connecting_stringOLEDB_12, file_location)); 
                    connection.Open(); 
                    selected_connecting_string = 

connecting_stringOLEDB_12; 
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                } 
                catch (Exception new_exception){ 
                    MessageBox.Show(""); 
                    return false; 
                } 
            } 
            int count = -1; 
            try { 
                count = new OleDbCommand("SELECT COUNT(*) FROM 

point_lists", connection).ExecuteNonQuery(); 
                if (count >= 0) { 
                    new OleDbCommand("INSERT INTO 

point_lists(point_list_name) VALUES ('none')", connection).ExecuteNonQuery(); 
                    OleDbDataReader reader = new OleDbCommand("SELECT * 

FROM point_lists WHERE point_list_name = 'none'", 

connection).ExecuteReader(); 
                    reader.Read(); 
                    list_id = Convert.ToInt32(reader[0]); 
                } 
            } catch (Exception new_exception) { 
                if (count < 0) first = true; 
                else return false; 
                count = -1; 
            } 
            try { 
                count = new OleDbCommand("SELECT COUNT(*) FROM points", 

connection).ExecuteNonQuery(); 
                if (count >= 0) { 
                    new OleDbCommand("INSERT INTO points(list_id, x, y, 

width, height, type, argb, display_time, is_starting_point) " + 
                    "VALUES (" + list_id + ",0,0,0,0,'none',0,0,true)", 

connection).ExecuteNonQuery(); 
                    new OleDbCommand("DELETE FROM points WHERE type = 

'none'", connection).ExecuteNonQuery(); 
                } 
            } catch (Exception new_exception) { 
                if (count < 0) second = true; 
                else return false; 
                count = -1; 
            } 
            try { 
                count = new OleDbCommand("SELECT COUNT(*) FROM 

settings", connection).ExecuteNonQuery(); 
                if (count >= 0) { 
                    new OleDbCommand("INSERT INTO 

settings(points_source, same_display_time, display_time, make_pause, 

pause_time," + 
                        "selected_list, points_count, starting_points, 

point_display_time, starting_point_display_time," + 
                        "point_color_argb, starting_point_color_argb, 

point_type, starting_point_type," + 
                        "new_list_name, control_type, 

background_color_argb) VALUES (3,true, 0, true," + 
                        "0," + list_id + ",0,0,0,0,0,0, 

'none','none','none',0,0)", connection).ExecuteNonQuery(); 
                    new OleDbCommand("DELETE FROM settings WHERE 

point_type = 'none'", connection).ExecuteNonQuery(); 
                } 
            } catch (Exception new_exception) { 
                if (count < 0) third = true; 
                else return false; 
                count = -1; 
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            } 
            finally { 
                if (!first) { 
                    new OleDbCommand("DELETE FROM point_lists WHERE 

point_list_name = 'none'", connection).ExecuteNonQuery(); 
                } 
                connection.Close(); 
            } 

 
            CreateTables(first, second, third); 
            if (!this.Read())return false; 
            return true; 
        } 
    } 

 

Код відповідальний за відображення точок 
 
   if (e.KeyCode == Keys.Escape) this.Close(); 
           if (e.KeyCode == Keys.Enter) { 
               if (database.settings.points_source == 1) { 
                   GeneratePoints(); 
                   database.settings.selected_list_id = 

database.point_lists.Count - 1; 
               } 
               if (database.settings.selected_list_id != -1) { 
                   foreach (Point point in 

database.point_lists[database.settings.selected_list_id].points) { 
                       if (point.type.Equals("Ellipse")) 
                           graphics.FillEllipse(new 

SolidBrush(point.color), new Rectangle(point.x * this.Width / 100, point.y * 

this.Height / 100, point.width, point.height)); 
                       else graphics.FillRectangle(new 

SolidBrush(point.color), new Rectangle(point.x * this.Width / 100, point.y * 

this.Height / 100, point.width, point.height)); 
                       if (database.settings.same_display_time) 

Thread.Sleep(database.settings.display_time); 
                       else Thread.Sleep(point.display_time); 
                       graphics.Clear(database.settings.background_color); 
                        if (database.settings.make_pause) 

Thread.Sleep(database.settings.pause_time); 
                    } 
                } 
            }  
Код відповідальний за створення випадкових точок  
        private void GeneratePoints() { 
            Random random = new Random(); 
            if (database.settings.points_count > 0) { 
                if (database.point_lists.Count == 0) { 
                    database.point_lists.Add(new PointList(1, 
                        database.settings.new_list_name)); 
                } 
                else { 
                    database.point_lists.Add(new 

PointList(database.point_lists[database.point_lists.Count - 1].id + 1, 
                        database.settings.new_list_name)); 
                } 
                database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points.Add( 
                        new Point(1, 

database.point_lists[database.point_lists.Count - 1].id, random.Next(0, 100), 
                        random.Next(0, 100), 50, 50, 

database.settings.starting_point_color_argb, 
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                        database.settings.starting_point_display_time, 

database.settings.starting_point_type, true)); 
            } 
            if (database.settings.starting_points == 0) { 
                for (int i = 0; i < database.settings.points_count; i++) { 
                    database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points.Add( 
                        new 

Point(database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points[database.point_lists[database.point_lists.Count - 1].points.Count - 

1].id + 1, 
                        database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].id, random.Next(0, 100), 
                        random.Next(0, 100), 50, 50, 

database.settings.point_color_argb, 
                        database.settings.point_display_time, 

database.settings.point_type, false)); 
                     
                } 
            } 
            else if (database.settings.starting_points == 1) { 
                for (int i = 0; i < database.settings.points_count; i++) { 
                    database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points.Add( 
                        new 

Point(database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points[database.point_lists[database.point_lists.Count - 1].points.Count - 

1].id + 1, 
                        database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].id, random.Next(0, 100), 
                        random.Next(0, 100), 50, 50, 

database.settings.point_color_argb, 
                        database.settings.point_display_time, 

database.settings.point_type, false)); 
                    database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points.Add( 
                        new 

Point(database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points[database.point_lists[database.point_lists.Count - 1].points.Count - 

1].id + 1, 
                        database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].id, 
                        database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points[0].x, 
                        database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points[0].y, 50, 50, 
                        database.settings.starting_point_color_argb, 
                        database.settings.starting_point_display_time, 

database.settings.starting_point_type, true)); 
                } 
            } 
            database.settings.new_list_name = "new "+ 

database.settings.new_list_name; 
            for (int i = 0; i < database.point_lists.Count; i++) { 
                if 

(database.point_lists[i].list_name.Equals(database.settings.new_list_name)) { 
                    database.settings.new_list_name = "new " + 

database.settings.new_list_name; 
                    i = -1; 
                } 
            } 
        } 
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public partial class Start : Form 
    { 
        public Database database; 
        Graphics graphics; 
        public Start(Database database){ 
            InitializeComponent(); 
            this.database = database; 
        } 
 

        private void Start_Load(object sender, EventArgs e){ 
            graphics = this.CreateGraphics(); 
            this.BackColor = database.settings.background_color; 
        } 
 
        private void Start_KeyDown(object sender, KeyEventArgs e) 
        { 
            if (e.KeyCode == Keys.Escape) this.Close(); 
            if (e.KeyCode == Keys.Enter) { 
                if (database.settings.points_source == 1) { 
                    GeneratePoints(); 
                    database.settings.selected_list_id = 

database.point_lists.Count - 1; 
                } 
                if (database.settings.selected_list_id != -1) { 
                    foreach (Point point in 

database.point_lists[database.settings.selected_list_id].points) { 
                        if (point.type.Equals("Ellipse")) 
                            graphics.FillEllipse(new 

SolidBrush(point.color), new Rectangle(point.x * this.Width / 100, point.y * 

this.Height / 100, point.width, point.height)); 
                        else graphics.FillRectangle(new 

SolidBrush(point.color), new Rectangle(point.x * this.Width / 100, point.y * 

this.Height / 100, point.width, point.height)); 
                        if (database.settings.same_display_time) 

Thread.Sleep(database.settings.display_time); 
                        else Thread.Sleep(point.display_time); 
                        graphics.Clear(database.settings.background_color)

; 
                        if (database.settings.make_pause) 

Thread.Sleep(database.settings.pause_time); 
                    } 
                } 
            } 
        } 
        private void GeneratePoints() { 
            Random random = new Random(); 
            if (database.settings.points_count > 0) { 
                if (database.point_lists.Count == 0) { 
                    database.point_lists.Add(new PointList(1, 
                        database.settings.new_list_name)); 
                } 
                else { 
                    database.point_lists.Add(new 

PointList(database.point_lists[database.point_lists.Count - 1].id + 1, 
                        database.settings.new_list_name)); 
                } 
                database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points.Add( 
                        new Point(1, 

database.point_lists[database.point_lists.Count - 1].id, random.Next(0, 100), 
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                        random.Next(0, 100), 50, 50, 

database.settings.starting_point_color_argb, 
                        database.settings.starting_point_display_time, 

database.settings.starting_point_type, true)); 
            } 
            if (database.settings.starting_points == 0) { 
                for (int i = 0; i < database.settings.points_count; i++) { 
                    database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points.Add( 
                        new 

Point(database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points[database.point_lists[database.point_lists.Count - 1].points.Count - 

1].id + 1, 
                        database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].id, random.Next(0, 100), 
                        random.Next(0, 100), 50, 50, 

database.settings.point_color_argb, 
                        database.settings.point_display_time, 

database.settings.point_type, false)); 
                     
                } 
            } 
            else if (database.settings.starting_points == 1) { 
                for (int i = 0; i < database.settings.points_count; i++) { 
                    database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points.Add( 
                        new 

Point(database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points[database.point_lists[database.point_lists.Count - 1].points.Count - 

1].id + 1, 
                        database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].id, random.Next(0, 100), 
                        random.Next(0, 100), 50, 50, 

database.settings.point_color_argb, 
                        database.settings.point_display_time, 

database.settings.point_type, false)); 
                    database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points.Add( 
                        new 

Point(database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points[database.point_lists[database.point_lists.Count - 1].points.Count - 

1].id + 1, 
                        database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].id, 
                        database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points[0].x, 
                        database.point_lists[database.point_lists.Count - 

1].points[0].y, 50, 50, 
                        database.settings.starting_point_color_argb, 
                        database.settings.starting_point_display_time, 

database.settings.starting_point_type, true)); 
                } 
            } 
            database.settings.new_list_name = "new "+ 

database.settings.new_list_name; 
            for (int i = 0; i < database.point_lists.Count; i++) { 
                if 

(database.point_lists[i].list_name.Equals(database.settings.new_list_name)) { 
                    database.settings.new_list_name = "new " + 

database.settings.new_list_name; 
                    i = -1; 
                } 
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            } 
        } 
    } 

 

public class Database{ 
        String connecting_stringOLEDB_4 = 

"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source={0};"; 
        String connecting_stringOLEDB_12 = 

"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source={0};"; 
        String selected_connecting_string; 
        String file_location; 
        public int point_count = 0; 
        OleDbConnection connection; 
 
        public List<PointList> point_lists = new List<PointList>(); 
        public Settings settings; 
 
        public Database(String file_location) { 
            this.file_location = file_location; 
        } 
        public bool CreateTables(bool first, bool second, bool third) { 
            try { 
                try { 
                    connection = new 

OleDbConnection(String.Format(selected_connecting_string, file_location)); 
                    connection.Open(); 
                } catch (Exception exception) { 
                    MessageBox.Show(""); 
                    return false; 
                } 
                try { 
                    OleDbCommand command = new OleDbCommand("CREATE TABLE 

point_lists " + 
                        "(point_list_id AUTOINCREMENT PRIMARY KEY, " + 
                        "point_list_name STRING NOT NULL UNIQUE)", 

connection); 
                    if (first)command.ExecuteNonQuery(); 
                    command = new OleDbCommand("CREATE TABLE points (id 

AUTOINCREMENT " + 
                        "PRIMARY KEY, list_id INTEGER, x INTEGER, y 

INTEGER," + 
                        "width INTEGER, height INTEGER, type STRING(15) 

NOT NULL, argb INTEGER," + 
                        "display_time INTEGER, is_starting_point LOGICAL," 

+ 
                        "CONSTRAINT point FOREIGN KEY(list_id) REFERENCES 

point_lists)", connection); 
                    if(second)command.ExecuteNonQuery(); 
                    command = new OleDbCommand("CREATE TABLE settings 

(points_source INTEGER PRIMARY KEY,"+ 
                        "same_display_time LOGICAL, display_time INTEGER, 

make_pause LOGICAL, pause_time INTEGER,"+ 
                        "selected_list INTEGER, points_count INTEGER, 

starting_points INTEGER,"+ 
                        "point_display_time INTEGER, 

starting_point_display_time INTEGER,"+ 
                        "point_color_argb INTEGER, 

starting_point_color_argb INTEGER,"+ 
                        "point_type STRING(15) NOT NULL, 

starting_point_type STRING(15) NOT NULL,"+ 
                        "new_list_name STRING NOT NULL, control_type 

INTEGER,"+ 
                        "background_color_argb INTEGER)", connection); 
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                    if(third)command.ExecuteNonQuery(); 
                    settings = new Settings(); 
                } 
                catch (OleDbException exeption) { 

MessageBox.Show(exeption.ToString()); } 
            }catch (Exception exeption) { 

MessageBox.Show(exeption.ToString()); } 
            finally { 
                connection.Close(); 
            } 
            return true; 
        } 
        public bool Read() { 
            try{ 
                OleDbCommand command; 
                OleDbDataReader reader; 
                try{ 
                    connection = new 

OleDbConnection(String.Format(selected_connecting_string, file_location)); 
                    connection.Open(); 
                }catch (Exception exception){ 
                    MessageBox.Show("11"); 
                    return false; 
                } 
                try{ 
                    command = new OleDbCommand("SELECT * FROM 

point_lists", connection); 
                    reader = command.ExecuteReader(); 
                    while (reader.Read()){ 
                        point_lists.Add(new 

PointList(Convert.ToInt32(reader[0].ToString()), reader[1].ToString())); 
                    } 
                }catch (OleDbException exception) { 
                    MessageBox.Show("No point_lists table"); 
                    return false; 
                } 
                catch (Exception exeption) { 

MessageBox.Show("12\n"+exeption.ToString()); } 
                try{ 
                    command = new OleDbCommand("SELECT * FROM points", 

connection); 
                    reader = command.ExecuteReader();  
                    while (reader.Read()){ 
                        foreach (PointList list in point_lists) { 
                            if(list.id == Convert.ToInt32(reader[1])) 
                            list.points.Add(new 

Point(Convert.ToInt32(reader[0]), Convert.ToInt32(reader[1]), 
                                Convert.ToInt32(reader[2]), 

Convert.ToInt32(reader[3]), 
                                Convert.ToInt32(reader[4]), 

Convert.ToInt32(reader[5]), 
                                Convert.ToInt32(reader[7]), 

Convert.ToInt32(reader[8]), 
                                reader[6].ToString(), 

Convert.ToBoolean(reader[9]))); 
                            this.point_count++; 
                        } 
                    } 
                }catch (OleDbException exception){ 
                    MessageBox.Show("No points table"); 
                    return false; 
                } 
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                catch (Exception exeption) { MessageBox.Show("13\n" + 

exeption.ToString()); } 
                try{ 
                    command = new OleDbCommand("SELECT * FROM settings", 

connection); 
                    reader = command.ExecuteReader(); 
                    while (reader.Read()){ 
                        settings = new Settings(file_location, 

Convert.ToInt32(reader[0]), 
                            Convert.ToBoolean(reader[1]), 

Convert.ToInt32(reader[2]), 
                            Convert.ToBoolean(reader[3]), 

Convert.ToInt32(reader[4]), 
                            Convert.ToInt32(reader[5]), 

Convert.ToInt32(reader[6]), 
                            Convert.ToInt32(reader[7]), 

Convert.ToInt32(reader[8]), 
                            Convert.ToInt32(reader[9]), 

Convert.ToInt32(reader[10]), 
                            Convert.ToInt32(reader[11]), 

reader[12].ToString(), 
                            reader[13].ToString(), reader[14].ToString(), 
                            Convert.ToInt32(reader[15]), 

Convert.ToInt32(reader[16])); 
                    } 
                    if (!reader.HasRows) { 
                        settings = new Settings(); 
                    } 
                }catch (OleDbException exception){ 
                    MessageBox.Show("No settings table"); 
                    return false; 
                } 
                catch (Exception exeption) { MessageBox.Show("14\n" + 

exeption.ToString()); } 
            } 
            catch (Exception exeption) { MessageBox.Show("15\n" + 

exeption.ToString()); } 
            finally{ 
                connection.Close(); 
            } 
            return true; 
        } 
        public bool Save() { 
            try { 
                connection = new 

OleDbConnection(String.Format(selected_connecting_string, file_location)); 
                connection.Open(); 
            } catch (Exception exception) { return false; } 
            new OleDbCommand("DELETE * FROM points", 

connection).ExecuteNonQuery(); 
            new OleDbCommand("DELETE * FROM settings", 

connection).ExecuteNonQuery(); 
            new OleDbCommand("DELETE * FROM point_lists", 

connection).ExecuteNonQuery(); 
 
            foreach (PointList list in point_lists) { 
                new OleDbCommand("INSERT INTO point_lists(point_list_name) 

VALUES ('"+list.list_name+"')", connection).ExecuteNonQuery(); 
                OleDbDataReader reader = new OleDbCommand("SELECT * FROM 

point_lists WHERE point_list_name = '" + list.list_name + "'", 

connection).ExecuteReader(); 
                reader.Read(); 
                int list_id = Convert.ToInt32(reader[0]); 
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                foreach (Point point in list.points) { 
                    new OleDbCommand("INSERT INTO points(list_id, x, y, 

width, height, type, argb, display_time, is_starting_point) " + 
                    "VALUES (" + list_id + "," + point.x + "," + point.y + 

"," + point.width + "," + point.height + 
                    ",'" + point.type + "'," + point.argb + "," + 

point.display_time + "," + point.is_starting_point + ")", 

connection).ExecuteNonQuery(); 
                } 
            } 
             
            new OleDbCommand("INSERT INTO settings(points_source, 

same_display_time, display_time, make_pause, pause_time," + 
                        "selected_list, points_count, starting_points, 

point_display_time, starting_point_display_time," + 
                        "point_color_argb, starting_point_color_argb, 

point_type, starting_point_type," + 
                        "new_list_name, control_type, 

background_color_argb) VALUES (" + settings.points_source + 
                        "," + settings.same_display_time + ", " + 

settings.display_time + ", " + settings.make_pause + "," + 
                        settings.points_source + "," + 

settings.selected_list_id + "," + settings.points_count + 
                        "," + settings.starting_points+ "," + 

settings.point_display_time + "," + settings.starting_point_display_time + 
                        "," + settings.point_color_argb + "," + 

settings.starting_point_color_argb + ", '" + settings.point_type + 
                        "','" + settings.starting_point_type + "','" + 

settings.new_list_name + "'," + settings.control_type + 
                        "," + settings.background_color_argb + ")", 

connection).ExecuteNonQuery(); 
 
            return true; 
        } 
        public bool CheckDatabase() { 
            bool first = false, second = false, third = false; 
            int list_id = 0; 
            try{ 
                connection = new 

OleDbConnection(String.Format(connecting_stringOLEDB_4, file_location)); 
                connection.Open(); 
                selected_connecting_string = connecting_stringOLEDB_4; 
            } 
            catch (Exception exception){ 
                try{ 
                    connection = new 

OleDbConnection(String.Format(connecting_stringOLEDB_12, file_location)); 
                    connection.Open(); 
                    selected_connecting_string = 

connecting_stringOLEDB_12; 
                } 
                catch (Exception new_exception){ 
                    MessageBox.Show(""); 
                    return false; 
                } 
            } 
            int count = -1; 
            try { 
                count = new OleDbCommand("SELECT COUNT(*) FROM 

point_lists", connection).ExecuteNonQuery(); 
                if (count >= 0) { 



199 

 
                    new OleDbCommand("INSERT INTO 

point_lists(point_list_name) VALUES ('none')", connection).ExecuteNonQuery(); 
                    OleDbDataReader reader = new OleDbCommand("SELECT * 

FROM point_lists WHERE point_list_name = 'none'", connection).ExecuteReader(); 
                    reader.Read(); 
                    list_id = Convert.ToInt32(reader[0]); 
                } 
            } catch (Exception new_exception) { 
                if (count < 0) first = true; 
                else return false; 
                count = -1; 
            } 
            try { 
                count = new OleDbCommand("SELECT COUNT(*) FROM points", 

connection).ExecuteNonQuery(); 
                if (count >= 0) { 
                    new OleDbCommand("INSERT INTO points(list_id, x, y, 

width, height, type, argb, display_time, is_starting_point) " + 
                    "VALUES (" + list_id + ",0,0,0,0,'none',0,0,true)", 

connection).ExecuteNonQuery(); 
                    new OleDbCommand("DELETE FROM points WHERE type = 

'none'", connection).ExecuteNonQuery(); 
                } 
            } catch (Exception new_exception) { 
                if (count < 0) second = true; 
                else return false; 
                count = -1; 
            } 
            try { 
                count = new OleDbCommand("SELECT COUNT(*) FROM settings", 

connection).ExecuteNonQuery(); 
                if (count >= 0) { 
                    new OleDbCommand("INSERT INTO settings(points_source, 

same_display_time, display_time, make_pause, pause_time," + 
                        "selected_list, points_count, starting_points, 

point_display_time, starting_point_display_time," + 
                        "point_color_argb, starting_point_color_argb, 

point_type, starting_point_type," + 
                        "new_list_name, control_type, 

background_color_argb) VALUES (3,true, 0, true," + 
                        "0," + list_id + ",0,0,0,0,0,0, 

'none','none','none',0,0)", connection).ExecuteNonQuery(); 
                    new OleDbCommand("DELETE FROM settings WHERE 

point_type = 'none'", connection).ExecuteNonQuery(); 
                } 
            } catch (Exception new_exception) { 
                if (count < 0) third = true; 
                else return false; 
                count = -1; 
            } 
            finally { 
                if (!first) { 
                    new OleDbCommand("DELETE FROM point_lists WHERE 

point_list_name = 'none'", connection).ExecuteNonQuery(); 
                } 
                connection.Close(); 
            } 
 
            CreateTables(first, second, third); 
            if (!this.Read())return false; 
            return true; 
        }  
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Додаток Г 

Код програми «VolterraApp» (Matlab) 

classdef ModelBuilder < handle 

   

    properties (SetAccess = private) 

        Application 

        FileName 

        FilePath 

        Cells 

        ObjectResponses 

        NumberOfResponses 

        NumberOfDots 

        InputVector 

        MatrixA 

        ModelOrder 

        TransitionFunctions 

        ModelResponses 

        Difference 

        Error 

    end 

     

    methods  

        function obj = ModelBuilder(App) 

            obj.Application = App; 

            obj.FileName = ''; 

        end 

        function obj = setFileName(obj, FileName) 

            if FileName ~= 0 

                obj.FileName = FileName; 

                obj.Application.EditFieldCells.Enable = 'on'; 

                obj.Application.ButtonReadData.Enable = 'on'; 

            else 

                error = errordlg('No file selected!', 'Error'); 

                set(error, 'WindowStyle', 'modal'); 

                obj.FileName = ''; 

                obj.Application.EditFieldCells.Enable = 'off'; 

                obj.Application.ButtonReadData.Enable = 'off'; 

            end 

        end 

        function obj = setFilePath(obj, FilePath) 

            if FilePath ~= 0 

                obj.FilePath = FilePath; 

            else 

                obj.FilePath = ''; 

            end 

        end 

        function FileName = getFileName(obj) 

            FileName = obj.FileName; 

        end 

        function FilePath = getFilePath(obj) 

            FilePath = obj.FilePath; 

        end 

        function obj = setCells(obj, Cells) 

            obj.Cells = Cells;             

        end 

        function Cells = getCells(obj) 

            Cells = obj.Cells; 

        end 

        function readData(obj) 
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            obj.ObjectResponses = xlsread([obj.FilePath, obj.FileName], 

obj.Cells); 

            [obj.NumberOfDots, obj.NumberOfResponses] = 

size(obj.ObjectResponses); 

            columnName = strings(1, obj.NumberOfResponses); 

            for i = 1:obj.NumberOfResponses 

                columnName(i) = ['Response №', num2str(i)]; 

            end 

            obj.Application.UITable.ColumnName = columnName; 

            obj.Application.UITable.Data = obj.ObjectResponses; 

            obj.Application.UITable.Enable = 'on'; 

            obj.Application.UITable.RowName = 'numbered'; 

            obj.Application.ButtonBuildResponses.Enable = 'on';  

            obj.Application.ButtonInputValues.Enable = 'on'; 

        end 

        function buildObjectResponses(obj) 

            clf; 

            leg = strings(1, obj.NumberOfResponses); 

            for i = 1:obj.NumberOfResponses 

                leg(i) = ['Response №', num2str(i)]; 

            end 

            disp(leg); 

            plot(obj.ObjectResponses); 

            grid on; 

            legend(leg); 

            title('Object responses'); 

            xlabel('Frames (time)'); 

            ylabel('Responses'); 

        end 

         

        function setInputValues(obj) 

            message = strings(1, obj.NumberOfResponses); 

            for i = 1:obj.NumberOfResponses 

                message(i) = ['Input №', num2str(i)]; 

            end 

            inputValues = inputdlg(message); 

            obj.InputVector = zeros(1, obj.NumberOfResponses); 

            for i = 1:obj.NumberOfResponses 

                obj.InputVector(i) = eval(inputValues{i}); 

            end 

            obj.Application.DropDownModelOrder.Enable = 'on'; 

            obj.Application.ButtonBuildModel.Enable = 'on'; 

        end 

        function buildModel(obj) 

            obj.ModelOrder = 

str2num(obj.Application.DropDownModelOrder.Value); 

            obj.MatrixA = zeros(obj.NumberOfResponses, obj.ModelOrder); 

            columnName = strings(1, obj.ModelOrder); 

            for i = 1:obj.ModelOrder 

                obj.MatrixA(:, i) = obj.InputVector.^i;  

                columnName(i) = ['h', num2str(i), '(t)']; 

            end   

            obj.TransitionFunctions = inv(obj.MatrixA' * obj.MatrixA) * 

obj.MatrixA' * obj.ObjectResponses'; 

            obj.Application.UITableTransitionFunctions.Enable = 'on'; 

            obj.Application.ButtonBuildTransitionFunctions.Enable = 'on'; 

            obj.Application.ButtonEstimate.Enable = 'on'; 

            obj.Application.UITableTransitionFunctions.ColumnName = 

columnName; 

            obj.Application.UITableTransitionFunctions.RowName = 

'numbered'; 

            obj.Application.UITableTransitionFunctions.Data = 

obj.TransitionFunctions'; 
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        end 

        function buildPlotTransitionFunctions(obj) 

            leg = strings(1, obj.ModelOrder);  

            samples = 1:obj.NumberOfDots; 

            clf; 

            for i = 1:obj.ModelOrder 

                plot(samples, obj.TransitionFunctions(i, :)); 

                leg(i) = ['Transition functions №', num2str(i)]; 

                hold on; 

            end  

            title('Transition functions of model'); 

            xlabel('Frames (time)'); 

            ylabel('Transition functions'); 

            legend(leg); 

            grid on; 

        end 

        function estimateModel(obj) 

            obj.ModelResponses = obj.MatrixA * obj.TransitionFunctions; 

            obj.Difference = abs((obj.ObjectResponses' - 

obj.ModelResponses)'); 

            obj.Application.UITable2.Enable = 'on'; 

            obj.Application.ButtonBuildEstimatedPlots.Enable = 'on'; 

            columnName = strings(1, obj.NumberOfResponses); 

            columnNameError = strings(1, obj.NumberOfResponses); 

            for i = 1:obj.NumberOfResponses 

                columnName(i) = ['Response №', num2str(i)]; 

                columnNameError(i) = ['Error №', num2str(i)]; 

            end 

            obj.Application.UITable2.ColumnName = columnName; 

            obj.Application.UITable2.RowName = 'numbered'; 

            obj.Application.UITable2.Data = obj.Difference; 

            obj.Error = zeros(1, obj.NumberOfResponses); 

            for i = 1:obj.NumberOfResponses 

                obj.Error(i) = sqrt(sum(obj.Difference(:, i).^2) / 

obj.NumberOfDots); 

                disp(obj.Difference(:, i)); 

            end 

            obj.Application.UITableError.Enable = 'on'; 

            obj.Application.UITableError.ColumnName = obj.Error; 

            obj.Application.UITableError.Visible = 'on'; 

            obj.Application.LabelError.Visible = 'on'; 

        end 

        function buildEstimatedPlots(obj) 

            samples = 1:obj.NumberOfDots; 

            clf; 

            for i = 1:obj.NumberOfResponses 

                plot(samples, obj.ObjectResponses(:, i), 'b', samples, 

obj.ModelResponses(i, :), 'r'); 

                hold on; 

            end  

            grid on; 

            title('Comparison of object and model responses'); 

            ylabel('Object and model responses'); 

            xlabel('Frames (time)'); 

            legend('Object response', 'Model response'); 

        end 

       end 

end 

classdef VolterraModel < matlab.apps.AppBase 
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    properties (Access = public) 

        UIFigure                        matlab.ui.Figure 

        TabGroup                        matlab.ui.container.TabGroup 

        InitialdataTab                  matlab.ui.container.Tab 

        UITable                         matlab.ui.control.Table 

        ButtonOpenFile                  matlab.ui.control.Button 

        ButtonBuildResponses            matlab.ui.control.Button 

        LabelOpenFile                   matlab.ui.control.Label 

        CellsLabel                      matlab.ui.control.Label 

        EditFieldCells                  matlab.ui.control.EditField 

        ButtonReadData                  matlab.ui.control.Button 

        LabelObjectResponses            matlab.ui.control.Label 

        ModelbuildingTab                matlab.ui.container.Tab 

        ButtonInputValues               matlab.ui.control.Button 

        ModelorderLabel                 matlab.ui.control.Label 

        DropDownModelOrder              matlab.ui.control.DropDown 

        ButtonBuildModel                matlab.ui.control.Button 

        UITableTransitionFunctions      matlab.ui.control.Table 

        ButtonBuildTransitionFunctions  matlab.ui.control.Button 

        LabelTransitionFunctions        matlab.ui.control.Label 

        EstimationoferrorTab            matlab.ui.container.Tab 

        ButtonEstimate                  matlab.ui.control.Button 

        UITable2                        matlab.ui.control.Table 

        ButtonBuildEstimatedPlots       matlab.ui.control.Button 

        AbsoluteerrorLabel              matlab.ui.control.Label 

        UITableError                    matlab.ui.control.Table 

        LabelError                      matlab.ui.control.Label 

    end 

    properties (Access = private) 

        Model 

    end 

    methods (Access = private) 

        function StartupFcn(app) 

            app.Model = ModelBuilder(app); 

            app.UIFigure.Name = 'Volterra model'; 

        end 

        function ButtonOpenFilePushed(app, event) 

            [FileName, FilePath] = uigetfile({'*.xlsx; *.xls'}, 'Выбор 

файла'); 

            app.Model.setFileName(FileName); 

            app.Model.setFilePath(FilePath); 

            app.LabelOpenFile.Text = [app.Model.getFilePath(), 

app.Model.getFileName()];         

        end 

 

        function ButtonBuildResponsesPushed(app, event) 

            app.Model.buildObjectResponses(); 

        end 

        function ButtonReadDataPushed(app, event) 

            app.Model.setCells(app.EditFieldCells.Value); 

            app.Model.readData(); 

        end 

        function ButtonInputValuesPushed(app, event) 

            app.Model.setInputValues(); 

        end 

        function ButtonBuildModelPushed(app, event) 

            app.Model.buildModel(); 

        end 

        function ButtonBuildTransitionFunctionsPushed(app, event) 

            app.Model.buildPlotTransitionFunctions(); 

        end 
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        function ButtonEstimatePushed(app, event) 

            app.Model.estimateModel(); 

        end 

        function ButtonBuildEstimatedPlotsPushed(app, event) 

            app.Model.buildEstimatedPlots(); 

        end 

    end 

    methods (Access = private) 

        function createComponents(app) 

            app.UIFigure = uifigure('Visible', 'off'); 

            app.UIFigure.Position = [100 100 640 480]; 

            app.UIFigure.Name = 'UI Figure'; 

            app.TabGroup = uitabgroup(app.UIFigure); 

            app.TabGroup.Position = [1 1 640 480]; 

            app.InitialdataTab = uitab(app.TabGroup); 

            app.InitialdataTab.Title = 'Initial data'; 

            app.UITable = uitable(app.InitialdataTab); 

            app.UITable.ColumnName = {''}; 

            app.UITable.RowName = {}; 

            app.UITable.Enable = 'off'; 

            app.UITable.Position = [311 60 302 337]; 

 

            app.ButtonOpenFile = uibutton(app.InitialdataTab, 'push'); 

            app.ButtonOpenFile.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, 

@ButtonOpenFilePushed, true); 

            app.ButtonOpenFile.Position = [65 396 100 22]; 

            app.ButtonOpenFile.Text = 'File...'; 

            app.ButtonBuildResponses = uibutton(app.InitialdataTab, 

'push'); 

            app.ButtonBuildResponses.ButtonPushedFcn = 

createCallbackFcn(app, @ButtonBuildResponsesPushed, true); 

            app.ButtonBuildResponses.Enable = 'off'; 

            app.ButtonBuildResponses.Position = [412 24 100 22]; 

            app.ButtonBuildResponses.Text = 'Plot'; 

            app.LabelOpenFile = uilabel(app.InitialdataTab); 

            app.LabelOpenFile.Position = [65 361 224 22]; 

            app.LabelOpenFile.Text = ''; 

            app.CellsLabel = uilabel(app.InitialdataTab); 

            app.CellsLabel.Enable = 'off'; 

            app.CellsLabel.Position = [74 321 32 22]; 

            app.CellsLabel.Text = 'Cells'; 

            app.EditFieldCells = uieditfield(app.InitialdataTab, 'text'); 

            app.EditFieldCells.Enable = 'off'; 

            app.EditFieldCells.Position = [135 321 100 22]; 

            app.EditFieldCells.Value = 'E1:G50'; 

            app.ButtonReadData = uibutton(app.InitialdataTab, 'push'); 

            app.ButtonReadData.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, 

@ButtonReadDataPushed, true); 

            app.ButtonReadData.Enable = 'off'; 

            app.ButtonReadData.Position = [65 262 100 22]; 

            app.ButtonReadData.Text = 'Load'; 

            app.LabelObjectResponses = uilabel(app.InitialdataTab); 

            app.LabelObjectResponses.HorizontalAlignment = 'center'; 

            app.LabelObjectResponses.Position = [311 406 302 22]; 

            app.LabelObjectResponses.Text = 'Object responses'; 

            app.ModelbuildingTab = uitab(app.TabGroup); 

            app.ModelbuildingTab.Title = 'Model building'; 

            app.ModelbuildingTab.HandleVisibility = 'off'; 

            app.ButtonInputValues = uibutton(app.ModelbuildingTab, 

'push'); 
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            app.ButtonInputValues.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, 

@ButtonInputValuesPushed, true); 

            app.ButtonInputValues.Enable = 'off'; 

            app.ButtonInputValues.Position = [62.5 398 100 22]; 

            app.ButtonInputValues.Text = 'Input values'; 

            app.ModelorderLabel = uilabel(app.ModelbuildingTab); 

            app.ModelorderLabel.HorizontalAlignment = 'right'; 

            app.ModelorderLabel.Enable = 'off'; 

            app.ModelorderLabel.Position = [63 341 70 22]; 

            app.ModelorderLabel.Text = 'Model order'; 

            app.DropDownModelOrder = uidropdown(app.ModelbuildingTab); 

            app.DropDownModelOrder.Items = {'1', '2', '3', '4'}; 

            app.DropDownModelOrder.Enable = 'off'; 

            app.DropDownModelOrder.Position = [148 341 100 22]; 

            app.DropDownModelOrder.Value = '1'; 

            app.ButtonBuildModel = uibutton(app.ModelbuildingTab, 'push'); 

            app.ButtonBuildModel.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, 

@ButtonBuildModelPushed, true); 

            app.ButtonBuildModel.Enable = 'off'; 

            app.ButtonBuildModel.Position = [63 271 100 22]; 

            app.ButtonBuildModel.Text = 'Build'; 

            app.UITableTransitionFunctions = 

uitable(app.ModelbuildingTab); 

            app.UITableTransitionFunctions.ColumnName = {''}; 

            app.UITableTransitionFunctions.RowName = {}; 

            app.UITableTransitionFunctions.Enable = 'off'; 

            app.UITableTransitionFunctions.Position = [318 60 302 339]; 

            app.ButtonBuildTransitionFunctions = 

uibutton(app.ModelbuildingTab, 'push'); 

            app.ButtonBuildTransitionFunctions.ButtonPushedFcn = 

createCallbackFcn(app, @ButtonBuildTransitionFunctionsPushed, true); 

            app.ButtonBuildTransitionFunctions.Enable = 'off'; 

            app.ButtonBuildTransitionFunctions.Position = [419 25 100 22]; 

            app.ButtonBuildTransitionFunctions.Text = 'Plot'; 

            app.LabelTransitionFunctions = uilabel(app.ModelbuildingTab); 

            app.LabelTransitionFunctions.HorizontalAlignment = 'center'; 

            app.LabelTransitionFunctions.Position = [318 406 302 22]; 

            app.LabelTransitionFunctions.Text = 'Transient functions'; 

 

            app.EstimationoferrorTab = uitab(app.TabGroup); 

            app.EstimationoferrorTab.Title = 'Estimation of error '; 

            app.ButtonEstimate = uibutton(app.EstimationoferrorTab, 

'push'); 

            app.ButtonEstimate.ButtonPushedFcn = createCallbackFcn(app, 

@ButtonEstimatePushed, true); 

            app.ButtonEstimate.Enable = 'off'; 

            app.ButtonEstimate.Position = [55 365 100 22]; 

            app.ButtonEstimate.Text = 'Estimate'; 

            app.UITable2 = uitable(app.EstimationoferrorTab); 

            app.UITable2.ColumnName = {''}; 

            app.UITable2.RowName = {}; 

            app.UITable2.Enable = 'off'; 

            app.UITable2.Position = [299 128 302 259]; 

            app.ButtonBuildEstimatedPlots = 

uibutton(app.EstimationoferrorTab, 'push'); 

            app.ButtonBuildEstimatedPlots.ButtonPushedFcn = 

createCallbackFcn(app, @ButtonBuildEstimatedPlotsPushed, true); 

            app.ButtonBuildEstimatedPlots.Enable = 'off'; 

            app.ButtonBuildEstimatedPlots.Position = [55 78 100 22]; 

            app.ButtonBuildEstimatedPlots.Text = 'Plot'; 

            app.AbsoluteerrorLabel = uilabel(app.EstimationoferrorTab); 
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            app.AbsoluteerrorLabel.Position = [409 395 81 22]; 

            app.AbsoluteerrorLabel.Text = 'Absolute error'; 

            app.UITableError = uitable(app.EstimationoferrorTab); 

            app.UITableError.ColumnName = {''}; 

            app.UITableError.RowName = {}; 

            app.UITableError.Enable = 'off'; 

            app.UITableError.Visible = 'off'; 

            app.UITableError.Position = [299 76 302 24]; 

            app.LabelError = uilabel(app.EstimationoferrorTab); 

            app.LabelError.HorizontalAlignment = 'center'; 

            app.LabelError.Visible = 'off'; 

            app.LabelError.Position = [394 99 111 22]; 

            app.LabelError.Text = 'Mean-square errors'; 

            app.UIFigure.Visible = 'on'; 

        end 

    end 

    methods (Access = public) 

        function app = VolterraModel 

            createComponents(app) 

            registerApp(app, app.UIFigure) 

            runStartupFcn(app, @StartupFcn) 

            if nargout == 0 

                clear app 

            end 

        end 

        function delete(app) 

            delete(app.UIFigure) 

        end 

    end 

end 
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Додаток Д 

Код програми «VolterraSerie» (Python) 

import os 

import tkinter as tk 

import tkinter.filedialog as fd 

 

import numpy as np 

import pandas as pd 

import xlsxwriter as xlwr 

from numpy.linalg import inv 

 

class Experiment: 

    def __init__(self, sets, sed_desc): 

        self.sets = np.array(sets) 

        self.set_desc = sed_desc 

        self.a = [] 

 

    def __get__(self, obj, objtype): 

        print('print') 

        return self.sets  

 

    def __set__(self, obj, val): 

        print('asd') 

        self.val = val    

 

    def set_data(self, sets): 

        self.sets = np.array(sets) 

 

    def trim_sets(self, trimpoint): 

        result = [] 

        for i in range(len(self.sets)): 

            result.append([self.sets[i][j]  for j in range(trimpoint)]) 

        self.sets = np.array(result) 

 

    def create_C(self): 
        C = np.identity(len(self.sets)) 

        return(C) 

 

 def create_a(self): 

        step = len(self.create_C()[0,:]) 

        a = [((1/3)*(i+1)) for i in range(len(self.create_C()[0,:]))]     

        return(a) 

    def create_A(self): 
        A = [] 

        for i in range(len(self.create_a())): 

            a = [pow(self.create_a()[j], i+1) for j in 

range(len(self.create_a()))] 

            A += [a] 

        return(np.array(A)) 

 

    def create_A_inv(self): 

        return inv(self.create_A()) 

 

   def calc_H(self): 

        H = [[] for i in range(len(self.sets))] 

        C = self.create_C() 
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        Cr = np.array([np.dot(self.create_A_T(), C[i]) for i in 

range(len(H))]) 

 

        for i in range(len(self.sets[0])): 

            B = self.sets[:,i] 

            h = [] 

 

            for j in range(len(H)): 

                h = np.dot(B, Cr[j,:]) 

                H[j].append(h) 

 

        return(H) 

 
def main(): 

    root = tk.Tk() 

    root.withdraw() 

    folder_directory = fd.askdirectory(parent=root, title='Choose a 

directory') 

    workbook = xlwr.Workbook(rf"{folder_directory}\transients.xlsx") 

    worksheet_names = ("N1h1", "N2h1", "N2h2", "N3h1", "N3h2", "N3h3") 

    worksheets = [workbook.add_worksheet(name) for name in 

worksheet_names] 

    files_list = [name for name in os.listdir( 

        rf"{folder_directory}") if "norm" not in name] 

    col_index = 0 

    for filename in files_list: 

        df = pd.read_excel(f"{folder_directory}\{filename}", header=None) 

        for N in range(1, 4): 

            y1 = np.array(df[0].values.tolist())[:50] 

            y2 = np.array(df[1].values.tolist())[:50] 

            y3 = np.array(df[2].values.tolist())[:50] 

            y1 = y1[~np.isnan(y1)] 

            y2 = y2[~np.isnan(y2)] 

            y3 = y3[~np.isnan(y3)] 

            data = [y1, y2, y3] 

            experiment = Transients(data[:N], "dataset") 

            transients = experiment.calc_H() 

            for i in range(len(transients)): 

                experiment.write_transients( 

                    worksheets[N+i-int(bool(N % 3))], col_index, 

transients[i]) 

        col_index += 1 

    workbook.close() 
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Додаток Е 

Документи про впровадження результатів досліджень 
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