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ՏՏՏՏվյալների մշակման, նույնականացմանվյալների մշակման, նույնականացմանվյալների մշակման, նույնականացմանվյալների մշակման, նույնականացման    և և և և առաջին առաջին առաջին առաջին     
բուժօգնության տեղեկատվության տրամադրման բուժօգնության տեղեկատվության տրամադրման բուժօգնության տեղեկատվության տրամադրման բուժօգնության տեղեկատվության տրամադրման     

հեռավար համակարգի մշակումըհեռավար համակարգի մշակումըհեռավար համակարգի մշակումըհեռավար համակարգի մշակումը    
ԱրենԱրենԱրենԱրեն    ՄայիլյանՄայիլյանՄայիլյանՄայիլյան    

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. այրվածք, արհեստական բանականություն, 

մոբայլ հավելված, տեխնոլոգիա, համակարգի ճարտարարպետություն, 
կիրառական ծրագրավորման միջերես 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
    Ժամանակակից տեխնոլոգիաները վերջին տարիներին մեծ դեր են 

խաղացել և խաղում առողջապահական ոլորտի զարգացման և առաջխա-
ղացման գործում։ Բուժհաստատություններում շարունակվում են ներ-
դրվել նոր տեխնոլոգիաները բժիշկների աշխատանքը հեշտացնելու և 
հաճախորդների խնամքի որակի բարձրացման նկատառումներով։ Չնա-
յած այս ամենին՝ դեռ շատ բացեր կան այդ ոլորտում, որոնց վրա այս պա-
հին աշխատում են ՏՏ ոլորտի մասնագետները [6]։  

Այդ կազմակերպությունների առաջին քայլերից է հիվանդների 
բժշկական քարտերը էլեկտրոնայինի վերածելը, որը մեծ ու կարևոր քայլ 
էր։ Այնուհետև թվայնացումը ներթափանցեց նաև բուժման գործընթացի 
տարբեր փուլեր։ Դրան նպաստեցին նաև հետևյալ գործոնները. բժիշկ-
ներին դիմելիս մարդիկ չեն ցանկանում վատնել ժամանակը հերթերում և 
կամ պարզապես բուժհաստատություն այցելելիս։ Մյուս կողմից, սահմա-
նամերձ տարածքներում և հեռավոր գյուղերում ապրող մարդիկ մինչև 
այժմ չեն կարողանում ստանալ որակյալ բժշկական օգնություն նեղ մաս-
նագիտացված բժշկի և առհասարակ բժիշկների պակասի պատճառով։ 
Համաճարակն էլ իր ազդեցույթյունն ունեցավ թվայնացման զարգացման 
ուղղության և ընթացքի վրա։ 

Լինում են նաև այնպիսի իրավիճակներ, երբ անհրաժեշտ է բժշկա-
կան օգնություն ցուցաբերել դեպքի վայրում, նախքան շտապօգնության 
ժամանումը։ Այս խնդիրը լուծելու համար հետազոտվել և մշակվել է 
առաջին բուժօգնության տրամադրման ինքնավար համակարգ՝ ստաց-
ված, մշակված, նույնականացված տվյալների հիման վրա (նկ. 1)։ 
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Նկար Նկար Նկար Նկար 1. 1. 1. 1. Ստացված տվյալների մշակման, նույնականացման և առաջին Ստացված տվյալների մշակման, նույնականացման և առաջին Ստացված տվյալների մշակման, նույնականացման և առաջին Ստացված տվյալների մշակման, նույնականացման և առաջին 

բուժօգնության տրամադրման բուժօգնության տրամադրման բուժօգնության տրամադրման բուժօգնության տրամադրման ինքնավարինքնավարինքնավարինքնավար    համակարգի ճարտարապետությունըհամակարգի ճարտարապետությունըհամակարգի ճարտարապետությունըհամակարգի ճարտարապետությունը
 
 
Ինքնավար համակարգի ստեղծումը ենթադրում է հետևյալ քայլերի 

իրագործում. 
▪ տեխնոլոգիաների հետազոտում, համեմատական վերլուծություն և 
ընտրության հիմնավորում, 
▪ մոբայլ հավելվածի մշակում՝ ընտրված տեխնոլոգիայով
▪ միջհամակարգային կապի ապահովում: 
Տեխնոլոգիաների հետազոտում, համեմատական վերլուծություն և Տեխնոլոգիաների հետազոտում, համեմատական վերլուծություն և Տեխնոլոգիաների հետազոտում, համեմատական վերլուծություն և Տեխնոլոգիաների հետազոտում, համեմատական վերլուծություն և 

ընտրության հիմնավորում:ընտրության հիմնավորում:ընտրության հիմնավորում:ընտրության հիմնավորում: Հեռաբժշկական ծրագրային 
կառուցման և գնահատման համար արդյունավետ է կիրառել
ման ծրագրային հարթակներ: Վերջիններիս օգտագործումը
ֆինանսական ծախսերի նվազմանը` կապված լրացուցիչ
թյունների և ավելորդ կառուցվածքներ ստեղծելու հետ: 
ծրագրային համակարգերի կառուցման և գնահատման 
վում են հետևյալ տեխնոլոգիաները՝ Swift/iOS, Java/Android, 
JS/React Native, Dart/Flutter և այլն։ Վերջիններիս ուսում
համեմատման արդյունքում (նկ. 2 ա) առանձնացրել ենք JS/React Native
Dart/Flutter տեխնոլոգիաները (նկ. 2 բ), որոնց համեմատական
թյունը կատարված է 1-ին աղյուսակում [3]: 

    

Ստացված տվյալների մշակման, նույնականացման և առաջին Ստացված տվյալների մշակման, նույնականացման և առաջին Ստացված տվյալների մշակման, նույնականացման և առաջին Ստացված տվյալների մշակման, նույնականացման և առաջին 
համակարգի ճարտարապետությունըհամակարգի ճարտարապետությունըհամակարգի ճարտարապետությունըհամակարգի ճարտարապետությունը    

համակարգի ստեղծումը ենթադրում է հետևյալ քայլերի 

եխնոլոգիաների հետազոտում, համեմատական վերլուծություն և 

ընտրված տեխնոլոգիայով, 

Տեխնոլոգիաների հետազոտում, համեմատական վերլուծություն և Տեխնոլոգիաների հետազոտում, համեմատական վերլուծություն և Տեխնոլոգիաների հետազոտում, համեմատական վերլուծություն և Տեխնոլոգիաների հետազոտում, համեմատական վերլուծություն և 
 համակարգերի 

կիրառել մոդելավոր-
տագործումը կնպաստի 
լրացուցիչ հետազոտու-

: Հեռաբժշկական 
 համար կիրառ-

Swift/iOS, Java/Android, C#/Xamarin, 
ուսումնասիրման և 

JS/React Native և 
տական վերլուծու-
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ՆկարՆկարՆկարՆկար    2. 2. 2. 2. աաաա) Angular, React Native, Xamarin, Flutter ) Angular, React Native, Xamarin, Flutter ) Angular, React Native, Xamarin, Flutter ) Angular, React Native, Xamarin, Flutter տեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաներիտեխնոլոգիաների        

հարցումներիհարցումներիհարցումներիհարցումների    քանակըքանակըքանակըքանակը,,,,    բբբբ) ) ) ) գգգգնահատականները ըստ նահատականները ըստ նահատականները ըստ նահատականները ըստ GitHubGitHubGitHubGitHub----ի աստղերիի աստղերիի աստղերիի աստղերի  
    

Աղյուսակ 1 Աղյուսակ 1 Աղյուսակ 1 Աղյուսակ 1     
React Native React Native React Native React Native և և և և Flutter Flutter Flutter Flutter բազմաբազմաբազմաբազմահարթակհարթակհարթակհարթակների համեմատական վերլուծությունների համեմատական վերլուծությունների համեմատական վերլուծությունների համեմատական վերլուծություն    

FrameworkFrameworkFrameworkFramework    React NativeReact NativeReact NativeReact Native    FlutterFlutterFlutterFlutter    

ծրագրավորման 
լեզուներ 

Java Script Dart 

միջավայր 
IDE-ի և JS գործիքների 
աջակցման տիրույթներ 

Android Studio, Visual Studio Code, 
IntelliJ IDEA 

միջերես 
կախվածություն 

երրորդական ծրագրից 
հասանելիություն սարքի 

հիմնական գործառույթներին 

GUI 
օգտագործում է 

UI կարգավորիչներ 
օգտագործում է սեփական 

բաղադրիչները և մատուցում UI-ին 
կոդի բազմակի 
օգտագործում 

90 % 50-90 % 

 
Այսպիսով՝ տվյալների մշակման, նույնականացման և առաջին բուժ-

օգնության տեղեկատվության տրամադրման հեռավար համակարգի 
մշակման համար նպատակահարմար է օգտագործել Flutter տեխնոլո-
գիան [1, 123-195; 2, 314-398]։ Առաջինը այն օգտագործվում է Android, iOS, 
Linux, Mac, Windows, Google Fuchisa և Վեբ հարթակներում միասնական 
բազային կոդով, ինչը ապահովում է ժամանակի և միջոցների կրճատում և 
սպառողների գրեթե ամբողջ հատույթի (սեգմենտի) սպասարկում, երկ-
րորդը չունի կախվածություն երրորդական ծրագրից, ինչը հնարավորու-
թյուն է տալիս ուղիղ հասանելիություն ապահավելու սմարթֆոնի գործի-
քամիջոցներին, մեր դեպքում՝ տեսախցիկին, երրորդը՝ 2021 թ.-ի թարմա-
ցումը ապահովեց աջակցություն վեբ ծրագրերին, Windows, MacOS և Linux 
օպերացիոն համակարգերին։ Flutter տեխնոլոգիան օգտագործում է Dart 
ծրագրավորման լեզուն, որն ունի պարզ շարահյուսություն (նկ. 3) [4]։ 
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Նկար 3. Նկար 3. Նկար 3. Նկար 3. Flutter Flutter Flutter Flutter տեխնոլոգիայի ճարտարապետությունըտեխնոլոգիայի ճարտարապետությունըտեխնոլոգիայի ճարտարապետությունըտեխնոլոգիայի ճարտարապետությունը    

    
Մոբայլ հավելվածի մշակումը ընտրված տեխնոլոգիայով։ Մոբայլ հավելվածի մշակումը ընտրված տեխնոլոգիայով։ Մոբայլ հավելվածի մշակումը ընտրված տեխնոլոգիայով։ Մոբայլ հավելվածի մշակումը ընտրված տեխնոլոգիայով։ Մոբայլ 

հավելվածը կապահովի հետևյալ գործառույթների կատարումը. այր-
վածքների լուսանկարում, լուսանկարի մշակում՝ համապատասխան 
գործիքներով ճշգրիտ արդյունք ապահովելու համար, նախօրոք վարժեց-
ված արհեստական բանականության համակարգի հետ կապի ապահո-
վում և ստացված տվյալների արտաբերում ծանուցմամբ։ Լուսանկարումը 
կատարվում է սմարթֆոնի մեջ ներդրված տեսախցիկի միջոցով։ 

Հավելվածի նախնական տարբերակն ունի հետևյալ միջերեսը (նկ. 4), 
որը նախագծված է Material Design 
դիզայն-համակարգով [5]։ 

Մոբայլ հավելվածը մշակված է առա-
ջին, երկրորդ և երրորդ կարգի այրվածք-
ները տարբերակելու և առաջին բուժօգ-
նության տեղեկատվությունը տրամադրե-
լու համար։ 

ՄիջհՄիջհՄիջհՄիջհամակարգամակարգամակարգամակարգայինայինայինային    կապի ապակապի ապակապի ապակապի ապահոհոհոհո----
վումը:վումը:վումը:վումը: Կապը ապահովելու համար մշակ-
վել է կիրառական ծրագրավորման միջ-
երես, որը, ստանալով նկարը մոբայլ հա-
վելվածից, փոխանցում է այն 5-րդ նկա-
րում ցուցադրված կիրառական ծրագրա-
վորման միջերեսի միջոցով արհեստա-

կան բանականության համակարգ, որը մշակված է կոնվոլյուցիոն նեյրո-
նային ցանցերի (convolutional neural network, CNN) միջոցով: Վերջինիս 
ներառված են Conv2D, max pooling և flatten շերտերը: Վարժեցրած համա-
կարգը տարբերակում է այրվածքի աստիճանը և պատասխան ուղարկում 
կիրառական ծրագրավորման միջերեսի հարցմանը։ Վերջինս իր հերթին, 
կախված պատասխանից, տրամադրում է առաջին բուժօգնության տեղե-
կատվությունը ծանուցման տեսքով սմարթֆոնի վրա։ 

 
Նկար 4. Հավելվածի նախնականՆկար 4. Հավելվածի նախնականՆկար 4. Հավելվածի նախնականՆկար 4. Հավելվածի նախնական    
տարբերակի տարբերակի տարբերակի տարբերակի միջերեսմիջերեսմիջերեսմիջերես 
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Նկար 5.Նկար 5.Նկար 5.Նկար 5.    Մշակված կՄշակված կՄշակված կՄշակված կիրառական ծրագրավորման միջերեսիրառական ծրագրավորման միջերեսիրառական ծրագրավորման միջերեսիրառական ծրագրավորման միջերես
    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Այսպիսով՝ այրվածքների տարբեր աստիճանների մշակ

կանացման և առաջին բուժօգնության տեղեկատվության տրամադրման 
համար ընտրվել է Flutter տեխնոլոգիան, մշակվել է մոբայլ հավելված, 
որը աշխատում է բոլոր օպերացիոն համակարգերում, մշակ
ռական ծրագրավորման միջերես, որը ապահովում է կապը հա
գերի միջև։ Այս ամենի շնորհիվ օգտատերը մոբայլ հավելվածով և տեսա
խցիկի միջոցով կատարված այրվածքի լուսանկարով ստանում է տեղե
կատվություն վերջինիս տեսակի և համապատասխան առաջին բուժօգ
նության մասին։ 

    
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    

1. Eric Windmill. Flutter in Action, January 2020, p. 368. 
2. Frank Zametti, Practical Flutter. Improve your Mobile Development with 
Google’s Latest Open-Source SDK, Paperback – July 20, 2019, p.

3. https://codeburst.io/react-native-vs-flutter-57c4cd2d2b9c
4. https://flutter.dev/docs (հասանելի էր 17.03.2020 թ.). 
5. https://skillbox.ru/media/design/chto_takoe_material_design
էր 30.03.2020 թ.). 

6. https://worldwideservices.net/the-role-of-information-technology
services-in-healthcare (հասանելի էր 29.03.2020 թ.)    

 
իրառական ծրագրավորման միջերեսիրառական ծրագրավորման միջերեսիրառական ծրագրավորման միջերեսիրառական ծրագրավորման միջերես    

այրվածքների տարբեր աստիճանների մշակման, նույնա-
թյան տրամադրման 

մշակվել է մոբայլ հավելված, 
որը աշխատում է բոլոր օպերացիոն համակարգերում, մշակվել է կիրա-
կան ծրագրավորման միջերես, որը ապահովում է կապը համակար-

օգտատերը մոբայլ հավելվածով և տեսա-
ստանում է տեղե-

վություն վերջինիս տեսակի և համապատասխան առաջին բուժօգ-

Frank Zametti, Practical Flutter. Improve your Mobile Development with 
July 20, 2019, p. 414. 

57c4cd2d2b9c. 

https://skillbox.ru/media/design/chto_takoe_material_design (հասանելի 

technology-
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Разработка удаленной системы обработкиРазработка удаленной системы обработкиРазработка удаленной системы обработкиРазработка удаленной системы обработки, , , ,     
идентификации данных и оказания первой помощиидентификации данных и оказания первой помощиидентификации данных и оказания первой помощиидентификации данных и оказания первой помощи    

Арен Арен Арен Арен Маилян Маилян Маилян Маилян     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова. Ключевые слова. Ключевые слова. Ключевые слова. ожог, искусственный интеллект, мобильное 
приложение, технология, системная архитектура, интерфейс прикладного 
программирования    

Современные технологии в последние годы сыграли важную роль в 
развитии и продвижении сектора здравоохранения. В медицинских 
учреждениях продолжают внедряться новые технологии для облегчения 
работы врачей и повышения качества обслуживания клиентов. Несмотря 
на все это, в этой области все еще есть много пробелов, над которыми в 
настоящее время работают ИТ-специалисты. 

Также бывают ситуации, когда необходимо оказать медицинскую 
помощь на месте до приезда скорой помощи. Для решения этой проблемы 
исследована и разработана автоматизированная система оказания первой 
помощи на основе обработанных, идентифицированных данных. 

Мобильное приложение предназначено для различения ожогов 
первой, второй, третьей степеней и предоставления информации по 
оказанию первой помощи. 

Таким образом, для разработки и выявления различных степеней 
ожогов и для предоставления информации по оказанию первой помощи 
была выбрана технология Flutter, а так же разработано мобильное 
приложение, которое работает на всех операционных системах. Был 
разработан интерфейс прикладного программирования, обеспечивающий 
связь между системами. В результате пользователь через фото ожога, 
сделанное с телефона, получает информацию о типе ожога и необходимой 
первой помощи. 
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The The The The Development of a Remote System Development of a Remote System Development of a Remote System Development of a Remote System for Processing, for Processing, for Processing, for Processing,     
Identification of Data and First AidIdentification of Data and First AidIdentification of Data and First AidIdentification of Data and First Aid    

    
Aren Aren Aren Aren Mayilyan Mayilyan Mayilyan Mayilyan     

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: burn, artificial intelligence, mobile application, technology, 

system architecture, application programming interface 
In recent years, modern technologies have played an important role in the 

development of the healthcare sector. New medical technologies are 
continuously introduced in medical institutions to facilitate the workloads and 
improve the quality of customer service. Despite all this, there are still many 
gaps in this area that IT professionals are currently working on. 

There are also situations when it is necessary to provide medical assistance 
on the spot before the ambulance arrives. To solve this problem, an automated 
first aid system was investigated and developed on the basis of processed, 
identified data. 

The mobile application is designed to distinguish between first, second, 
third degree burns and provide information on first aid. 

Thus, for the development and identification of various degrees of burns 
and for providing first aid information, Flutter technology was selected, as well 
as a mobile application that works on all operating systems. An application 
programming interface was developed to provide communication between 
systems. As a result, the user, through a photo of the burn taken with the 
phone, receives information about the type of burn and the necessary first aid. 
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