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Мета, предмет та об’єкт 
дослідження

 Метою даної роботи є розробка архітектури та 
опис принципів роботи інтелектуальної 
системи розпізнавання ознак стресу по 
біометричних показниках людини, а саме 
серцевого ритму, а також практична реалізація 
системи

 Об’єктом дослідження є стрес та його ознаки
 Предметом дослідження є варіабельність 

серцевого ритму та її метрики на які впливає 
стресовий стан людини



Актуальність роботи

 Використання у офісних фірмах для 
запобігання перегоряння робітників

 Для запобігання надзвичайних ситуацій на 
роботах із високим рівнем впливу людського 
фактору, де ставиться під загрозу життя 
людини

 Для щоденного використання у підтримці 
здоров’я



Постановка задачі 

 Проаналізувати існуючі методи визначення 
стресу та їх недоліки

 Проаналізувати різноманітні біометричні 
показники на основі яких можна визначати 
стрес та обрати ті, які будуть досліджені

 Розробити програмний продукт для 
визначення стресу на основі обраного 
показника



Існуючі методи виявлення стресу

 Найпоширенішим методом виявлення 
стресу є анкетування досліджуваних

 Поширеним також є метод діагностування 
стреса за даними датчиків ЕКГ, ЕДА, ЕМГ 
тощо у лабораторних умовах

 В останні роки починають з’являтись 
браслети, що дозволяють дізнаватись рівень 
стресу того, хто його носить



Вхідні дані
 Дані складаються з двох файлів у яких 391637 та 112586 

записів отриманих з наборів даних SWELL та WESAD, 
у кожному записі 16 показників (features) за якими і 
треба визначити стресовий стан людини, а також 
значення стану людини (class)



Випадковий ліс (Random Forest)



Метод опорних векторів та 
логістична регресія

 Логістична регресія          Ділить площину прямою

Простий градієнт

 Метод опорних векторів



Запропонований алгоритм
 Виділяється 5-хвилинна підпослідовність RR-інтервалів
 Вилучення характеристик підпослідовності RR-інтервалів
 Передача масиву інформації в класифікатор
 (a) Класифікатор, натренований за обраним методом, 

завантажується в оперативну пам’ять
 (b) На вхід класифікатору передаються збережені 

характеристики підпослідовностей RR-інтервалів
 (c) Класифікатор приймає рішення та видає свою 

відповідь щодо вірогідності того, що людина знаходиться 
у стані стресу



Критерії порівняння методів

  
  


TP — кількість вірно визначених елементів класу

FP — кількість елементів іншого класу, що були визначені як елементи 
даного

FN — кількість елементів даного класу, що були визначені як елементи 
іншого класу



Порівняльний аналіз практичних 
результатів

 Випадкові ліси

 Логістична
регресія



 Метод опорних
векторів

Порівняльний аналіз практичних 
результатів



 Важливість кожного окремого показника 

Порівняльний аналіз практичних 
результатів



Висновки та напрямки 
подальшого розвитку

 обґрунтовано використання методу RandomForest 
при побудові класифікатора

 вибрано набір показників, яких достатньо для більш 
точного визначення стресу у людини

 запропоновано алгоритм роботи системи, яка на 
основі даних про ВСР визначає чи перебуває людина 
у стані стресу

 на основі запропонованого алгоритму розроблено 
програмний модуль, що є виконувальною частиною 
у програмному продукті для визначення стресу.



Подальщі дослідження

При подальших дослідженнях в цій 
області, доцільно розширити 
навчальну базу даними з їхньою 
перевіркою спеціалістами в області 
стресу, а також дослідити вплив 
інших показників тіла



Дякую за увагу!
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