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9.1. Можливість використання 

комп'ютерної техніки 

Обрахування статистичних характеристик в 

біометрії – це в більшості випадків трудомісткий 

процес, на який доводиться витрачати велику 

кількість часу. Це необхідно для виконання значної 

кількості взаємопов'язаних розра-хункових операцій 

з кожною варіантою ряду спостережень. Масштаби 

цієї роботи прямо залежать від кількості варіант та 

виду аналізу, що проводиться. Особлива складність 

обчислень із значною витратою часу притаманна 

кореляційному, регресивному та дисперсійному 

аналізам багатовимірних масивів спостережень, який 

інколи складається з декількох рядів по 100–200 

варіант. Виконання таких розрахунків може зайняти 

багато годин. 

Через монотонність однотипних операцій, що 

повторюються, збільшується вірогідність 

випадкових помилок, що може звести на ні всю 

працю дослідника і загрожує декількоразовим 

повторенням всього процесу заради перевірки. 

Для спрощення процесу розрахунків 

статистичних характеристик в практику біометрії 

вже давно введено використання алгоритмованих 

розрахунків з заповненням спеціальних таблиць та 

матриць. Але це лише систематизує процес 

розрахунків, робить його більш організованим. 

Головні ж недоліки неавтоматизованих обчислень: 

трудомісткість та висока вірогідність помилки. 

Структурованість алгоритмічних статис-тичних 

методів обробки біологічних даних створює 

передумови для використання обчислювальної 

техніки більш високого порядку, ніж звичайні 
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калькулятори. Висока швидкодія та великий об'єм пам'яті сучасних 

комп'ютерів обумовлюють доцільність створення та ефективність 

використання біометричного програмного забезпечення та збереження даних 

спостережень і результатів їх статистичного аналізу у цифровому вигляді на 

різноманітних машинночитних носіях. 

Використання навіть складного професійного програмного забезпечення 

зводиться до вводу початкових даних, вибору методу аналізу та визначення 

необхідних додаткових параметрів. Вся рутинна розрахункова робота 

виконується ЕОМ максимум за пару секунд. Після чого досліднику 

залишається лише проаналізувати результати машинних розрахунків. 

Збереження біометричної інформації на машинночитних носіях майже 

завжди відбувається у вигляді структурованого табличного або текстового 

файла у форматі системи управління базами даних, табличного процесору, 

текстового редактора. Такий рівень організації збережуваної біометричної 

інформації спрощує багаторазове використання одних і тих же наборів даних, 

як початкових для аналізу різними методами, за допомогою різного 

програмного забезпечення. 

Так, припустимо, що ми маємо файл даних у вигляді таблиці, де в 50 

стовпцях зафіксовано характеристики штучно створеного деревостану 

(кількість дерев, деревні породи, тип та хімічний склад грунту і інше), а в 20 

рядках – умовні позначення, які визначають різні деревостани (всього 1000 

клітинок). Спочатку ми можемо за допомогою спеціальної програми 

обрахувати весь спектр біометричних характеристик цього масиву і 

визначити статистично значимі кореляції, наприклад, показника вмісту калію 

в грунті загальної фітомаси деревостану. Другим кроком ми формулюємо 

запит на службовій мові, в результаті виконання якого відбувається відбір 

даних і будується нова таблиця з двома стовпцями: "Вміст калію" і "Загальна 

фітомаса" та декількома рядками, які відповідають декільком деревостанам в 

регіонах, що нас цікавлять. Третім кроком за допомогою нового запиту 

додаємо до таблиці стовпці з фізико-географічними характеристиками місць 

зростання деревостанів. Додавши необхідні коментарі, відправляємо 

отриману таблицю електронною поштою колезі, який вивчає аналогічні 

питання у географічно-віддаленому регіоні (наприклад, в Південній 

Америці).  


