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ПЛЕНАРНІ ЗАСІДАННЯ 
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СОПРОНЮК Ф.О.,СОПРОНЮК О.Л., ПАРАЩУК А.І., ПАРАЩУК О.І. 
ЧНУ імені Юрія Федьковича (Україна) 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ СИГНАЛІВ 
 

Наведено основи частотно-часового аналізу сигналів зі скінченною енергією, вказано на принцип 

невизначеності та застосування швидкого алгоритму обчислення дискретного перетворення  

Фур’є 

 

 Позначимо )(t  сигнал неперервного часу і нехай це буде сигнал скінченної енергії. Це 

означає виконання такої умови 






dtt
2

)( . 

Звичайно для будь-якого сигналу, який використовується на практиці, умова скінченності енергії 

виконується. 

 Тоді перетворення Фур’є цього сигналу визначається як: 






 dtet ti )()(ˆ ,       (1) 

де 1i  – уявна одиниця, f 2  – кругова частота, f  – частота. 

 Отже перетворення Фур’є це функція дійсної змінної  , яка називається круговою 

частотою і пов’язана з частотою сигналу вище наведеним співвідношенням. 

 Зрозуміло, що функція )(ˆ   також функція скінченної енергії в частотній області. Цю 

функцію іноді називають спектром сигналу )(t . Цей сигнал можна відновити за його спектром: 






 


  det ti)(ˆ
2

1
)( .       (2) 

 Рівняння (1) і (2) встановлюють пряму відповідність між сигналом )(t  і його 

перетворенням Фур’є )(ˆ  . 

 Нехай )(t  і )(t  позначають два сигнали скінченної енергії. Тоді згортка )(t  і )(t  

визначається як 






 duutut )()())(*(  .      (3) 

Тобто, ми одержуємо функцію  * , яка також має скінченну енергію. 

 За відомою теоремою про згортку маємо, що спектр згортки дорівнює добутку спектрів 

сигналів )(t  і )(t . Отже, згортка в часовій області зумовлює добуток відповідних спектрів у 

частотній області. 

 Щоб проілюструвати приклад перетворення Фур’є розглянемо функцію 












,,0

,
22

,1
)(

інакше

T
t

T

tT  

Легко перевірити, що її перетворення Фур’є має вид 

2

2
sin

)(ˆ




T

 . 
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 Поведінка функції і її перетворення Фур’є у деякому розумінні доповнюють одне одного: 

«широко розтягнутій» у часовій області функції відповідає «вузьке» перетворення Фур’є в 

частотній області і навпаки. 

 Нехай дано сигнал скінченної енергії )(t . Позначимо E  його повну енергію, тобто 






 dttE
2

)( . Тоді визначимо такі параметри 






 tdtt
E

t
2

)(
1

 ,      (4) 

 






 dtttt
E

t
22 )()(

1
 ,        (5) 






 


 d
E

2
)(ˆ

2

1
,    (6) 

 






 


  d
E

22 )(ˆ)(
2

1
.        (7) 

 Параметр t  показує, де в часовій області розміщений сигнал )(t . Параметр t  дає 

інформацію про те, як )(t  локалізований біля t : за великих значень t  функція )(t  буде 

широко розтягнута навколо t , а за малих значень t  функція )(t  буде вузько 

сконцентрована біля 
t . Ці міркування справджуються також й для функції )(ˆ   й параметрів 

частотної області 
  і 

 . 

 Параметри часової і частотної областей можна об’єднати, подавши )(t  у площині ,t . 

Тут )(t  розміщений у прямокутній області, яка характеризується площею  t  . За 

принципом невизначеності Гейзенберга стверджуємо, що ця область не може бути як завгодно 

малою 

2

1
  t .          (8) 

Це співвідношення має фундаментальний характер. Область його застосування від квантової 

механіки до аналізу сигналів. Воно називається принципом невизначеності і означає, що 

положення елементарної частинки та її імпульс ніколи не можуть бути виміряні одночасно з 

довільною точністю. В аналізі сигналів співвідношення (8) означає, що не існує віконної функції, 

яка довільно добре локалізована одночасно в часовій і в частотній областях. 

 Однак потрібно сказати, що існує функція, параметри локалізації якої досягають нижньої 

межі нерівності (8). Нехай функція )(tg  визначена за формулою 

2

4

2

1
)(

t

etg





.          (9) 

Тоді 
2

1
  t . 

 Розглянемо тепер таку задачу. Виберемо крок дискретизації sT  і позначимо відповідну 

йому кругову частоту 
s

s
T




2
 . Припустимо, що значення функції )(t  відомі тільки для 

,...2,,0,,2..., ssss TTTTt  , тобто дані утворюють послідовність   skT , Zk . Надалі 

використаємо позначення k  для  skT . Припустимо, що сигнал скінченної енергії  t  має 

обмежений спектр, тобто 0)(ˆ   всюди крім деякого скінченного інтервалу частот. Визначимо 
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максимальну частоту 0max так, щоб відрізок  maxmax ,  був найменшим інтервалом, поза 

яким 0)(ˆ  . Кажуть, що функція з обмеженим спектром задовольняє умову Шеннона, якщо 

max2 s .          (10) 

Застосуємо тепер дискретне перетворення Фур’є до дискретного сигналу   1

0





N

kk , яке 

визначається співвідношенням 

n
N

k
iN

k
kn e




2

1

0





  )1,...,1,0(  Nn .          (11) 

 Початкові дані   1

0





N

kk  можна відновити за значеннями дискретного перетворення Фур’є 

  1

0






N

nn , використовуючи обернене дискретне перетворення Фур’є 

k
N

n
iN

n
nk e

N




2

1

0

1





  )1,...,1,0(  Nk .         (12) 

Потрібно відзначити, що існує швидкий алгоритм обчислення дискретного перетворення Фур’є. 

Цей алгоритм був розроблений в 1965 році в США за основою 2 і називається алгоритмом ШПФ 

Кулі-Тьюкі (за іменами розробників). Скажемо ще, якщо дискретний сигнал   1

0





N

kk  складається 

тільки з дійсних чисел, то справджується наступна рівність 
nnN  
 )1,...,1(  Nn , де риска 

означає комплексну спряженість. Це означає, що для повного визначення послідовності значень 

дискретного перетворення Фур’є   1

0






N

nn  достатньо знати тільки першу половину цієї 

послідовності. Тобто, послідовність   1

0






N

nn  цілком визначена, якщо відомі коефіцієнти n  для 

Nmn ,...,1 , де 

















.,
2

1

,,
2

непарнеN
N

парнеN
N

mN           (13) 

Тепер можемо сформулювати теорему, яка встановлює взаємозв’язок між   1

0






N

nn  та )(ˆ  . 

 Теорема. Нехай )(t  сигнал неперервного часу і нехай це буде сигнал скінченної енергії – 

сигнал скінченної енергії з обмеженим спектром, причому 0)( t  при 0t  і sTNt )1(  . 

Нехай   1

0





N

kk  скінченна вибірка сигналу така, що частоти 
s

s
T




2
  задовольняють умову 

Шеннона (10). Визначимо частотну вибірку sk
N

k
   ( Nmk ,...,0 ). Обчислимо дискретне 

перетворення Фур’є у відповідності з визначенням (11), де )( sk kT  . Тоді маємо 

ksk T )(ˆ  ),...,0( Nmk  .     (14) 

 Оскільки дискретне перетворення Фур’є можна дуже швидко обчислити за алгоритмом 

ШПФ, то співвідношення (14) дає швидкий алгоритм для обчислення неперервного спектра )(ˆ   

у точках k . 

 Якщо )(t  відмінний від нуля не тільки на інтервалі  sTN )1(,0  , то умова обмеженості 

спектра не може бути виконана строго. Це означає, що умову Шеннона потрібно розуміти так, що 

спектр )(ˆ   достатньо малий поза інтервалом  maxmax , . Якщо це не так, то необхідно 

знати, особливо для високих значень k , що оцінка )(ˆ   за допомогою (14) зумовлює 

спотворення у виді накладання спектрів. Це пояснює, чому в (14) замість строгої рівності 

використовується наближена. 
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МЕТОД БАГАТОРІВНЕВОГО ПІДВИЩЕННЯ ЛОКАЛЬНОГО КОНТРАСТУ ТА 

ВИДАЛЕННЯ НЕОДНОРІДНОГО ФОНУ ЗОБРАЖЕНЬ 
 

Розроблено швидкодійний метод підвищення локального контрасту та видалення 

неоднорідного фону цифрових зображень, який передбачає оброблення локальних прямокутних 

вікон зображень. Як додаткові рівні зображення використано обвідні мінімальних та 

максимальних значень сигналу в межах локальних вікон, що обчислюються шляхом апроксимації з 

використанням кубічних поліноміальних функцій. Нижню обвідну застосовано для видалення 

неоднорідного фону зображень, а на основі різниці між нижньою та верхньою обвідними 

підвищено локальний контраст. Тестування розробленого методу на прикладі оброблення 

модельованих та експериментальних зображень показало його високу точність і швидкодію. 

Актуальність задачі підвищення локального контрасту та видалення неоднорідного фону 

цифрових зображень пояснюється тим, що такі спотворення зображень виникають через 

експериментальні умови, які складно або неможливо змінити. В умовах неоднорідного освітлення 

об’єктів підвищення локального контрасту та видалення неоднорідного фону є одним з основних 

методів покращення візуальної якості зображень [1, 2], а підвищення тільки глобального 

контрасту зображень у таких випадках є неефективним. Завдяки підвищенню візуальної якості 

можливо збільшити точність наступних етапів цифрового оброблення зображень: сегментації, 

розпізнавання образів та ін. Проте існуючі методи підвищення локального контрасту і видалення 

неоднорідного фону, наприклад, метод адаптивного підвищення контрасту в межах локальних 

вікон [3], характеризуються низькою швидкодією, оскільки віконне оброблення виконується для 

кожного пікселя зображення. Іншою проблемою існуючих методів є складність оптимального 

вибору параметрів локального оброблення зображень: характеристик вікон, їх розміру, форми та 

ін. Проблему низької швидкодії локального оброблення зображень можливо вирішити за рахунок 

використання обвідних мінімальних і максимальних значень сигналу в межах локальних вікон. 

Тому в даній роботі запропоновано вдосконалити метод підвищення локального контрасту та 

видалення неоднорідного фону зображень за рахунок багаторівневого оброблення, заснованого на 

використанні обвідних яскравості зображень як їх додаткових рівнів [4]. Запропонований метод 

оброблення зображень програмно реалізовано в системі Matlab [2]. 

Математична модель запропонованого методу передбачає поділ початкового зображення fn 

розміром M × N  пікселів на окремі прямокутні вікна w, які можуть просторово перекриватися 

(рис. 1а). У випадку оброблення зображень у відтінках сірого в кожний елемент матриці fn = (fn (i, k)), 

де i = 1, ..., M, k = 1, ..., N, записується нормована до 1 яскравість відповідного пікселя (рис. 1б); 

при обробленні кольорових зображень створюються три аналогічних матриці для червоного, 

зеленого і синього каналів. Для видалення шумів застосовується низькочастотна фільтрація fn. 

Визначення мінімального та максимального значень сигналу виконується локально в межах 

кожного вікна w розміром Mw × Nw пікселів; важливо, щоб розміри досліджуваних фрагментів 

зображення не перевищували розміри вікна. Центри вікон розміщуються у вузлах прямокутної 

ґратки з періодами SW за шириною та SH за висотою (рис. 2). З метою уникнення крайових 

ефектів відстані центрів вікон від краю зображення не повинні перевищувати значення 

 2/2 ww NN   за шириною та  2/2 ww MM   за висотою; відповідно кількість рядків Qiw0 і 

стовпців Qkw0 вікон w на такій внутрішній частині зображення обчислюється за формулами:  
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Мінімальні значення яскравості зображення (у межах вікон w) зберігаються в прямокутній 

матриці wDn0 = (wDn0 (iw, kw)), а максимальні значення яскравості зображення – в матриці 

wUp0 = (wUp0 (iw, kw)), де iw – номер рядка вікон, kw – номер стовпця вікон; iw = 1, ..., Qiw0, kw = 1, ..., Qkw0. 

Для визначення екстремальних значень яскравості на межі зображення виконується розширення 

матриць wDn0 і wUp0 шляхом додавання нових значень, у результаті чого матриці wDn0 і wUp0 

симетрично розширюються до матриць wDn і wUp (рис. 3а) відповідно. 
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а)   б)  

 

Рис. 1. Системи координат (СК), які використовуються при поділі початкового зображення fn на 

вікна (а) та приклад зображення fn (б);  

ik – СК початкового зображення fn, iwkw – СК центрів вікон w; SH = 2, SW = 2, Mw = 3; Nw = 3 

 

а)  б)  

Рис. 2. Поділ зображення fn (рис. 1б) на локальні вікна: а) положення центрів вікон на внутрішній 

частині зображення; б) координати максимумів вікон для всього зображення;  

Mw = 33, Mw2 = 16, SH = 17 

 

    
           а)    б)            в) 

Рис. 3. Побудова верхньої обвідної gUp яскравості зображення fn (рис. 1б): а) максимальні значення 

wUp яскравості в  межах вікон w (рис. 2); б) верхня обвідна gUp;  

в) профіль верхньої обвідної gUp (для рядка пікселів i), отриманої шляхом апроксимації 

максимальних значень у межах вікон wUp для рядка вікон iwp  
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На основі отриманих мінімальних wDn і максимальних wUp значень яскравості зображення 

виконується розрахунок нижньої gDn і верхньої gUp обвідних зображення (рис. 3б, рис. 3в) шляхом 

апроксимації. Розмір обвідних gDn і gUp співпадає з розміром початкового зображення fn. 

Апроксимація виконується за допомогою кубічних поліноміальних функцій, що програмно 

реалізується в системі MATLAB [2] функцією «griddata».  

Зображення результат g обчислюється на основі обвідних gUp і gDn та початкового зображення fn 

(рис. 4). Використовується три режими обчислення g: 1) видалення неоднорідного фону; 

2) підвищення локального контрасту; 3) видалення неоднорідного фону та підвищення локального 

контрасту. У найбільш загальному третьому режимі яскравість g обчислюється за формулою 
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 ,                     (2) 

де i = 1, ..., M, k = 1, ..., N. 

У тестовому режимі точність відновлення зображення g описується коренем середнього 

квадратичного відхилення (КСКВ) Rqg для яскравості зображення g відносно еталонного 

зображення f (рис. 4б). Вибір оптимальної відстані між центрами вікон за шириною (SW) і за 

висотою (SH) виконано на основі оброблення тестових зображень при різних значеннях 

SH  (SW = SH). На основі мінімуму КСКВ Rqg для яскравості зображення g відносно еталонного 

зображення f отримано, що оптимальні значення:  

1]2/[  WH MS , 1]2/[  WW NS .          (3) 

Внаслідок підвищення локального контрасту та видалення неоднорідного фону зображення, 

отриманого за допомогою сканувального електронного мікроскопу, зросла його деталізація (рис. 5). 

 

а)    б)  

Рис. 4. Результат підвищення локального контрасту для початкового зображення fn (рис. 1б): 

а) профілі початкового зображення fn, його нижньої та верхньої  обвідних; 

б) зображення g з підвищеним локальним контрастом 

 

   
           а)    б)            в) 

Рис. 5. Підвищення локального контрасту та видалення неоднорідного фону для зображення 

вольфрамової нитки розжарювання, отриманого за допомогою сканувального електронного 

мікроскопу при збільшенні в 250 разів [1]: а) початкове зображення fn розміром 535 × 576 пікселів;  

б) відновлене зображення g при Mw = 85 пікселів, Scale_Max = 5;  

в) профілі нижньої gDn і верхньої gUp обвідних та зображення fn 
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Згідно з формулою (2) у випадку малої різниці між верхньою і нижньою обвідними можливе 

значне збільшення локального контрасту, яке призводить до виникнення артефактів. Тому 

збільшення локального контрасту зображення обмежується коефіцієнтом Scale_Max (наприклад, 

Scale_Max = 5) (рис. 5). Для отриманих значень SH, SW (3) забезпечується не тільки найменша 

похибка при видаленні неоднорідного фону та підвищенні локального контрасту, але й 

зменшується час оброблення зображень у tR ~ (Mw × Nw)
2 

разів (у порівнянні з методом-аналогом 

адаптивного підвищення контрасту), наприклад, при розмірі вікна Mw × Nw = 11 × 11 пікселів 

значення tR ≈ 10 разів.  

Запропонований метод забезпечує підвищення візуальної якості фотографій зі значним 

затіненням, що характерно, зокрема, для зображень, отриманих за допомогою безпілотних 

літальних апаратів (БПЛА) (рис. 6). Підвищення локального контрасту для таких зображень 

дозволяє практично повністю усунути негативні ефекти від затінення і значно підвищити 

деталізацію зображення. 

 

   
а)      б) 

Рис. 6. Підвищення візуальної якості зображення (розміром 402 × 436 пікселів) фрагмента 

території Чернівецького національного університету, отриманого за допомогою БПЛА [5]: 

 а) початкове зображення fn; б) відновлене зображення g при Mw = 30 пікселів 

 

Запропонований метод забезпечує значно вищу швидкість оброблення зображень, ніж відомі 

методи-аналоги, оскільки локальні максимуми та мінімуми обчислюються тільки для окремих 

вікон, а не для всіх пікселів. Використання багатьох рівнів зображень, а саме обвідних їх 

екстремумів, дозволяє збільшувати локальний контраст зображень (до 8 разів) без появи помітних 

артефактів і забезпечує значне підвищення візуальної якості відновлених сигналів, особливо у 

випадку оброблення Х-променевих, електронно-мікроскопічних зображень та фотографій, 

отриманих з БПЛА. 
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УДК 004.2 

ВОРОБЕЦЬ Г.І. 
ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

(УКРАЇНА) 

 

БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОСИСТЕМ 

ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ І КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ 
 

Проведено порівняльний аналіз структурної організації і особливостей функціонування 

Інтернету речей та кіберфізичних систем як інформаційних екосистем багаторівневої 

інтеграції, обґрунтовано різні моделі їх синергії. Встановлено фактори які обмежують 

продуктивність спеціалізованих інформаційно-вимірювальних систем, комп’ютеризованих 

систем керування та обробки інформації і запропоновано способи їх подолання.  

 

1. Вступ 

Кіберфізичні системи (КФС) є технічними високотехнологічними рішеннями в яких 

поєднання можливостей високопродуктивних обчислень з інформативним наповненням фізичних 

процесів створюють нову якість сприйняття навколишнього світу та нову додану вартість у 

вигляді нових знань, продукції чи зменшення собівартості її виробництва [1,2]. Основою, або 

об‘єктом досліджень і розробок тут виступають «фізичні процеси» (ФП) реального світу. ФП 

зумовлені зміною станів фізичних об‘єктів (ФО), спостерігаючи за якими людина (користувач, 

спостерігач) отримує нову інформацію про ФО. Прагнучи зменшити кількість ручної праці, 

користувач залучає механізми і системи, які виконують певний впорядкований набір дій/впливів 

на ФО. Такі засоби виконують функції з керування об‘єктами чи процесами. Вони можуть бути 

умовно віднесені до кіберпростору (простору керування) і разом з об‘єктами фізичного світу 

утворюють автоматизовані чи автоматичні системи керування (АСК). Виділення об‘єктів 

кіберсвіту є чисто умовне – це реальні пристрої, які здійснюють вплив на об‘єкт, але не задіяні 

безпосередньо у виконанні функцій, які реалізує ФО.   

Можливості реалізації функцій керування значно зростають при використовуванні 

комп‘ютерних засобів в якості керуючих пристроїв. При цьому їхня сутність «віртуалізується», 

оскільки процес керування вже більше пов‘язується з використанням «обчислень», ніж 

безпосереднім формуванням керуючих сигналів. Ще більша віртуалізація кіберкомпоненти 

досягається з впровадженням у процес керування мережевих технологій для віддаленого доступу 

до обчислювальних ресурсів, т. зв. «Хмарні технології». Таким чином, прийнято вважати, що 

апаратно-програмні ресурси, як об‘єкти реального світу створюють його надбудову у вигляді 

кіберпорстору чи кіберсвіту. Технологію вертикального обміну інформацією від фізичних 

процесів до обчислювальних ресурсів в Інтернет мережі на визначених комп‘ютерах, серверах чи 

розподілених ресурсах у «Хмарі», та результатів обробки інформації і сигналів керування у 

зворотному напрямку прийнято називати  «Інтернетом речей» (ІоТ). 

2. Принципи та особливості синергії КФС та ІоТ 

Синергія КФС та IoT прослідковується вже на їх модельному представленні: 5С моделі CPS 

та трирівнева IoT [1,3,4], а розширення функціональності кінцевих пристроїв та мережевих 

рішень приводить до ще більшого нівелювання розбіжностей міх ними. Однак, застосування 

ієрархічно-модульного підхіду дозволяє прослідкувати еволюцію КФС та IoT і відмінності між 

ними, та провести уточнену їх класифікацію в залежності від функціональної повноти 

виконуваних задач. 

Застосування мікроконтролерів типу Arduino, ESP32 чи інших, або комп‘ютерних засобів 

для обробки інформації з сенсорів дозволяє синтезувати мехатронну АСК. Застосування 

«інтелектуальних» алгоритмів керування системою не надає нових знань про досліджуваний 

об‘єкт, для чого власне і призначений даний пристрій. Нові знання отримуються після 

опрацювання користувачем отриманої первинної інформації. 

Застосування для керування ФО та первинної обробки отриманих результатів вимірів 

віддаленого комп‘ютера, де обмін даними відбувається за допомогою TCP/IP протоколів, реалізує 

технологію IoT. При цьому обчислювальний модуль може бути реалізований на базі PC, 

смартфону, планшета, нетбука, і використовувати як проводові, так і безпроводові комунікації 

(WiFi, RF, Bluetooth, IR etc.). 
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Застосування в якості кіберкомпоненти модуля керування на основі Raspberry Pi 3B+, 

BeagleBone C або іншої модифікації одноплатного мікрокомп‘ютера з можливістю розгортання 

вбудованої операційної системи (ОС) дозволяє реалізувати вбудовану комп‘ютерну систему 

(embedded system [5,6]). 

Якщо для обробки даних вимірів використовуються удосконалені розгалужені алгоритми 

(ABA, advanced branching algorithms), які дають нові знання про досліджуваний об‘єкт, або/та 

дозволяють удосконалити вже реалізовуваний процес вимірювань в режимі реального часу (RT 

process) для отримання нових знань, то можна говорити про реалізацію КФС. Можливі два 

варіанти: 1) автономна КФС; 2) КФС відкритого типу із застосуванням технології IoT. КФС 

відкритого типу можна класифікувати за різними ознаками – використовуваними мережевими 

технологіями IoT, реалізовуваними алгоритмами, проблемною орієнтацією виконуваних задач, 

архітектурною складністю, тощо. 

Якщо для обробки і моделювання досліджуваних об‘єктів і процесів недостатньо локальних 

чи віддалених ресурсів комп‘ютера, чи необхідно задіяти високопродуктивні методи пошуку та 

аналізу даних, то доцільно використовувати Cloud Technologies, що дає підстави говорити про 

формування глобальних КФС. 

Як в автономних, так і у відкритих та глобальних CPS вирішуються переважно проблемно-

орієнтовані задачі, суть яких визначається особливостями ФП у ФО, як елементах впливу чи 

керування, та способами обробки даних і отримання очікуваної інформації. В таких випадках, для 

оптимізації системи за показниками мінімізації апаратних ресурсів чи часу отримання рішення 

задачі, енергоефективності системи та іншими, доцільно використовувати спецпроцесори на 

основі реконфігуровних середовищ FPGA. Таким чином реалізуються реконфігуровні та 

самореконфігуровні КФС (СР КФС) автономного чи відкритого типу. Для реалізації СР КФС 

система повинна володіти достатніми вбудованими апаратними ресурсами для синтезу 

спецпроцесорів відповідно до реалізовуваних проблемно орієнтованих алгоритмів. Такі системи 

функціонують за 3S моделлю [1,7] в певних умовах невизначеності вхідних даних щодо впливів 

оточуючого середовища. Вони володіють властивостями самоаналізу, самонавчання і 

самоорганізації [8].  

Проте, у всіх випадках реалізації складних систем обробки інформації та управління 

об‘єктами і процесами мабуть доцільно говорити у термінах «системи» про КФС, а у термінах 

«технології» про IoT. Ця суть відображена і в самих назвах. КФС за визначенням поняття 

«система», це сукупність об‘єктів фізичного і кібер простору, які взаємодіють між собою та 

виступають як єдине ціле при взаємодії з оточуючим середовищем для досягнення спільної мети 

[9,10]. ІоТ – технології комунікації і взаємодії між об‘єктами, які можуть взаємодіяти з 

оточуючим середовищем самостійно, і не зобов‘язані утворювати систему, хоча не виключають 

цього. IoT як технологія може забезпечувати і міжсистемні комунікації.  

Висновки 

Гібридна модель КФС/IoT [1, 11] враховує можливості синергії «систем» та «технологій» і 

дає можливість оптимізувати технічні рішення за узагальненим показником 

економічності/швидкодії [12] як кіберкомпоненти, так і КФС в цілому. 

Разом з тим, чітке розділення функцій і виконуваних задач CPS і IoT дозволить 

стандартизувати підходи до проектування та вимоги до технічних характеристик окремих 

модулів, їх інтерфейсів, середовищ розробки і моделювання, та відповідно спростити процес 

наскрізного аналізу і синтезу CPS від сенсорів і кінцевих пристроїв до апаратних рішень всіх 

рівнів і хмарних моделей. 

Результати роботи були використані для підготовки лекційного матеріалу та створення 

лабораторних робіт за магістерською програмою «IoT-технології для кіберфізичних систем», яка 

реалізується за підтримки проектів Erasmus + «Інтернет речей: нові навчальні програми для 

промисловості та гуманітарних застосувань (ALIoT)» № 573818-EPP-1-2016-1-UKEPPKA2-CBHE-

JP, а також «Рамкова структура цифрових компетентностей для вчителів України та інших 

громадян (dComFra)” № 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP), згідно грантових угод з 

Європейським Союзом. 
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РОЗРОБКА СAD-СИСТЕМИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БІО-ПОДІБНИХ 

ПРОЦЕСІВ 
 

Дана робота присвячена розробці системи комп’ютерного моделювання біо-подібних 

процесів, на основі методу рухомих клітинних автоматів.  

 

У наш час комп'ютерне моделювання є одним з найпотужніших інструментів наукового 

пошуку та інженерних застосувань. Це дає можливість не лише відтворити результати реальних 

експериментів з досить високим ступенем точності, але й зменшити фінансові витрати та усунути 
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небезпечні прецеденти. Більше того, в деяких випадках альтернативи комп'ютерним моделям 

взагалі не існує. 

Моделювання біологічних процесів і систем є одним з найбільш актуальних і найбільш 

перспективних напрямків досліджень. На відміну від прикладів моделювання фізичних явищ, 

механізми багатьох біопроцесів наразі невідомі. Таким чином, одне із завдань, яке вирішується за 

допомогою моделювання, – це пошук відповідей на питання, які все ще залишаються відкритими. 

До таких питань, зокрема, належать: процеси самоорганізації та еволюції живої матерії (Origin of 

Life); механізми синергетичної співпраці в колоніях одноклітинних організмів та їх організація у 

формі багатоклітинних організмів, що супроводжуються диференціацією клітин (придбання 

специфічних функцій за окремими типами клітин у межах одного організму); самоорганізація 

різних сигнальних потоків у нейронній підсистемі організмів та формування явища свідомості. 

Остання проблема особливо актуальна в галузі штучного інтелекту.  

Інструменти, які використовуються для побудови моделей біологічних об’єктів та їх 

динаміки, досить різноманітні – від опису досліджуваних процесів з точки зору теорії 

диференціальних рівнянь, а потім знаходження їх чисельного розв’язку, до побудови імітаційних 

алгоритмів складних моделей, що відображають окремі компоненти відповідних процесів або 

систем. Моделювання методом рухомих клітинних автоматів (РКА) можна віднести саме до 

імітаційного підходу, який давно використовується для широкого спектру штучних біоподібних 

структур. Цей метод є подальшим розвитком детермінованих синхронних автоматів, що 

використовуються для моделювання фізико-механічних процесів у твердих тілах, що 

деформуються. Взагалі, цей напрямок моделювання носить назву «Штучне життя» («Artificial 

Life») і його мета полягає у розробці загальних підходів до побудови штучних моделей живих 

організмів. У той же час використання РКA як імітаційного інструменту приваблює можливістю 

створення простих моделей досить складних систем.  

Основою динаміки біологічних структур є процес самоорганізації, що означає відсутність 

єдиного центру управління. На відміну від підходу централізованого управління, кожен елемент 

системи, що здатна до самоорганізації діє сам по собі, взаємодіючи лише з невеликою кількістю 

сусідніх елементів, чого виявляється достатнім для впорядкування хаотичних структур. При 

моделюванні проводиться декомпозиція біосистеми на окремі складові елементи і кожен елемент 

представляється РКА із відповідною поведінкою, яка залежить від типу елемента та стану 

оточуючого середовища, тобто від стану сусідніх КА. Такий штучний організм ще називають 

«аніматом» (від Artificial Animal). Перевагами використання РКА при створенні аніматів є: 

можливість досить гнучкого формування довільної морфології штучного організму та його 

органів, імітація процесів диференціації, ділення та відмирання клітин, задання широкого спектру 

функціональних властивостей клітин, множини яких утворюють відповідні тканини (м’язові, 

нервові, покривні, тощо). 

Асинхронні стохастичні клітинно-автоматні моделі, у той же час, є найбільш вживаними 

при моделюванні біологічних систем, оскільки відображають не детермінованість, а 

стохастичність більшості природніх процесів. Тому, для дослідження пов'язаного з динамікою 

структури модельованого простору, обрано метод рухомих клітинних автоматів (РКА), що 

дозволяє використовувати концепцію сусідства та описувати процеси, що відбуваються у біо-

структурах, набором функцій взаємодій між сусідніми агентами (клітинами). 

Органічні молекулярні комплекси методом РКА можуть бути змодельовані аналогічно 

методам молекулярної динаміки, одноклітинні організми можуть бути представлені також на 

псевдомолекулярному рівні (цитоскелет у вигляді ланцюгів та мереж з РКА, мембрана як 

множина РКА у вигляді шару із різноманітними включеннями тощо), а багатоклітинні 

мікроорганізми природнім чином слід представляти множинами РКА, що імітують відповідні 

клітини та їх динаміку. 

Основне призначення системи – надати широкому спектру користувачів (науковцям, 

інженерам або просто зацікавленим людям) зручний засіб для моделювання біоподібних процесів 

та структур. Цей засіб повинен вирізнятись простотою та гнучкістю при його використанні. У 

зв’язку з цим, в основі пропонованої CAD-системи лежить метод рухомих клітинних автоматів. 

Ядро системи реалізує ітераційний алгоритм вибору автоматів, пошуку найближчих сусідів та їх 

взаємодії між собою, а інтерфейсна частина забезпечує візуалізацію моделі та задання вхідних 

параметрів (набір правил взаємодій, властивості автоматів тощо). 

Система має модульну архітектуру та створена засобами структурного програмування. 

Центральною частиною системи є процедура, що забезпечує реалізацію алгоритму методу 
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рухомих клітинних автоматів. Метод передбачає функціонування ітераційного циклу, в якому 

постійно відбувається асинхронна вибірка автомата із множини, пошук найближчого сусіда та 

взаємодія з ним. При цьому може бути видалення автомата або додавання до множини нового 

автомата. Паралельно з цим має місце побудова графічного зображення множини рухомих 

клітинних автоматів. Ці два цикли реалізовано у вигляді окремих потоків (Threads), тобто система 

в цьому відношенні має багатопотокову архітектуру, що дозволяє значно підвищити швидкодію 

системи в умовах багатопроцесорного апаратного забезпечення.  

Основне призначення інтерфейсної частини CAD-системи – керування процесом 

моделювання, заповнення і зчитування структур даних моделей та задання параметрів графічного 

відображення. Графічне відображення виконується за допомогою окремого інтерактивного 

графічного вікна із використанням функціональних можливостей графічного конвеєра OpenGL. 

Інтерактивність дозволяє не тільки виводити графічні тривимірні моделі на екран, але й 

маніпулювати ними за допомогою комп’ютерної миші, зокрема: обертати, масштабувати, 

додавати або видаляти окремі елементи, зсувати та зв’язувати їх. Всі дії системи, як і будь-якого 

стандартного Windows-додатка, відбуваються при обробці відповідних повідомлень (Windows 

Messages), що реалізовано у головному потоці циклу обробки повідомлень. 

Розробка програмного засобу для комп’ютерного моделювання біо-подібних систем, що 

поєднує в собі ефективність моделювання самоорганізаційних механізмів з можливістю динаміки 

структури моделюючого простору, є актуальною задачею сьогодення. Більш чітке розуміння 

механізмів, які керують розвитком біо-подібних систем, покращить продуктивність при 

використанні біологічного матеріалу в сфері діяльності людини, сприятиме створенню нових 

ефективних вакцин в боротьбі з бактеріальними інфекціями, пухлинами та іншими хворобами і 

може надати багато ідей та архітектурних рішень в кібернетиці і робототехніці 
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СЕКЦІЯ 1 
УДК 519.174.5 

ХОМЕНКО М. П., ВИВРОТ Т. М. 
Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки НАН України (Україна) 

 

СТРУКТУРА kS -ГРАФІВ 

 

У роботі будуємо теорію kS -графів – графів одного класу k -класифікації запропонованої 

в 1972–73 рр. М. П. Хоменком сім'ї k -класифікацій, = 0(1)nk  всіх простих скінченних графів 

порядку n  з погляду неіснування чи існування 1-фактора в самому графі чи в певних його 

підграфах, ідея якої при = 0k  започаткована в 1971 р. [1] авторами цієї роботи. З проведених 

досліджень, як частинний випадок, випливає класична теорема Татта про примітивність 

простого скінченного графа, тобто про необхідну і достатню умову, коли заданий граф є 

0
S -графом (теорема IV [2]). Досліджена структура графів цього класу дає можливість 

побудувати всі такі графи довільного порядку. 

 

У побудованій теорії kS -графів значне місце посідає дослідження структурних 

властивостей графів. Установлені критерії належності графа до класу kS -графів та деяких його 

підкласів. З проведених досліджень, як наслідок, випливає класична теорема Татта про 

примітивність простого скінченного графа, тобто про необхідну і достатню умову, коли заданий 

граф є 0
S -графом (теорема IV [2]). Дослідження проводимо створеним авторами цієї роботи 

загальним методом дослідження структурних властивостей графів різних класів кожної 

k -класифікації, 0 n k , усіх простих скінченних графів порядку n , названим нами методом 

локалізованих переміжних ланцюгів. 

Розглядаємо лише прості (без петель і кратних ребер) скінченні неорієнтовані графи G , 

 0 1,G G G . Через  [1] Gf  позначаємо 1-фактор графа G , через  0

нp G  – кількість компонент 

непарного порядку графа G , а через   1
\

tl t
G a



k
 – граф, одержаний видаленням з заданого графа 

G  k  його вершин 
tl

a  ,  1 1t  k , різних, якщо 1k , тобто k -тки, разом з інцидентними їм у 

графі G  ребрами. k -тку  
1tl t

a


k
 графа G  порядку n , 0 n k , 

0n G  називаємо S -k -ткою 

чи K -k -ткою графа G  в залежності від того, чи граф   1
\

tl t
G a



k
 є 0

S -графом (примітивним 

графом; графом без 1-фактора) чи 0
K -графом (непримітивним графом; графом, що містить 

1-фактор) відповідно. Вважаємо, що 0G  є K - n -кою графа G . Граф називаємо kS -графом чи 

kK -графом в залежності від того, чи кожна його k -тка є S -k -ткою чи K -k -ткою 

відповідно,  kSK -графом, якщо він містить принаймні одну S -k -тку та одну K -k -тку. 

Максимальні та мінімальні елементи впорядкованої за включенням   множини kX -графів 

заданого порядку називаємо kHX - та khX -графами відповідно [3]. 

У класі простих скінченних неорієнтованих kS -графів, розглядаємо підклас 1kS -графів G , 

 0 1,G G G , кожен з яких містить принаймні одну таку пару несуміжних вершин 
1l

a , 
2l

a , що при 

добавленні до графа G  ребра  
1 2l la a  з доповнюючого до нього графа Ĝ  отримаємо уже не 

kS -граф , 1kG ┐ ,  
1 2, 1k l lG G a a ┐ , а граф, який, отож, містить K -k -тку  

2

3t

k

l
t

a





. Властивості 

цих графів використовуємо для дослідження властивостей та структури kS -графів.  

Ребро  
1 2l la a ,  

1 2

1ˆ
l la a G , називаємо k -факторизуючим ребром 1kS -графа G , а 
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множину *

,1kB ,  
2

*

,1 1tl t
a






k

kB , вершин 1kS -графа G  – його k -початком. Нехай 

  *

[1],1 ,1
\f Gk kf B . При цьому     

1 2

2
1 1

[1] , 1 ,13
\

tl l l
t

G a f a a






 
  

 

k

k kf
┐

. Порядок n  1kS -графа G  

задовольняє умови:  0 mod2n k  і 2n  k .  kHS -граф G  порядку n ,  0 mod2n k  є 

1kS -графом, бо кожне ребро доповнюючого до нього графа Ĝ  є k -факторизуючим ребром 

графа G . Кожен граф G  порядку n ,  1 mod2n k  є kS -графом, тому kHS -графом порядку 

n ,  1 mod2n k  є повний граф 
nK , тобто N -граф , 1,2n n n N  [3-5]. 

Теорема 1. Граф порядку n , 2n  k  є kHS -графом тоді і лише тоді, коли він є або 

N -графом   2

, ,2 1

k

rn k r
n

 

 

k

kN ,  1 mod2rn  ,   1 1 2r k  k ,  0 2 / 2k n   k , 

 0 mod2n k , або N -графом , 1,2n n n N ,  1 mod2n k . 

З цієї теореми, яка описує структуру всіх kHS -графів порядку n , 2n  k , випливає 

наступна теорема, яка описує структуру всіх kS -графів порядку n , 2n  k . 

Теорема 2. Граф порядку n , 2n  k  є kS -графом тоді і лише тоді, коли він є 

факторграфом або N -графа   2

, ,2 1

k

rn k r
n

 

 

k

kN ,  1 mod2rn  ,   1 1 2r k  k , 

 0 2 / 2k n   k ,  0 mod2n k , або N -графа , 1,2n n n N ,  1 mod2n k . 

З теорем 1 і 2, які описують структуру всіх kHS -графів і всіх kS -графів порядку n , 

2n  k , випливає наступний критерій належності графа до класу kS -графів. 

Теорема 3. Граф G  порядку n , 2n  k  є kS -графом тоді і лише тоді, коли при 

 0 0 mod2G  k  в графі існує така підмножина S  множини його вершин 0G , що 

  0 \ S S 2нp G   k , а при  0 1 mod2G  k  є N -графом , 1,2n n n N . 

Множиною S  графа G  при  0 0 mod2G  k  є множина A  центральних вершин 

N -графа 
, ,2n k kN ,  0 mod2n k . 

Наслідок (теорема IV [2]). Граф G  є примітивним графом ( 0
S -графом) тоді і лише тоді, 

коли в графі існує така підмножина S  множини його вершин 0G , що   0 \ S Sнp G  . 

Теорема 1 дає можливість побудувати всі kHS -графи порядку n , 2n  k , а теорема 2 – 

всі kS -графи порядку n , 2n  k .  
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ГОРБАТЮК Є.В., ТЕРЕНТЬЄВ О.О., КИЇВСЬКА К.І. 
КНУБА, (Україна) 

 

АЛГОРИТМ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТРОЛЮ ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ 

МОБІЛЬНИХ ОБ’ЄКТІВ 
 

У статті запропоновано алгоритм технології визначення місцеположення мобільних 

об’єктів, що дозволить розробити систему контролю за місцеположенням мобільних об’єктів із 

застосуванням геоінформаційних технологій і реалізувати концептуальні моделі в реальних 

програмних об’єктах, в таблицях баз даних і об’єктах інтерфейсу з користувачем. 

 

Актуальність та аналіз проблеми. Сучасні інформаційні системи представляють собою 

новий тип інтегрованих інформаційних систем, які з одного боку включають методи обробки 

даних багатьох існуючих автоматизованих систем (АС), з другого володіють специфікою в 

організації і обробки даних. 

Практично це визначає геоінформаційні системи (ГІС) як багатоцільові, багатоаспектні 

системи, яким необхідний комплексний підхід к дослідженню та вибору інформаційної основи і 

типів оброблюваних даних. 

Органічне поєднання картографії з можливостями обробки баз даних та іншої аналітичної 

інформації розкриває можливості для створення принципово нових інформаційних шарів, 

швидкої обробки наявних даних та підготовки на їх основі різноманітних довідкових матеріалів. 

Щоб повністю відобразити геооб’єкти реального світу та всі їх властивості, необхідно 

застосування моделей, що зберігають основні властивості об’єктів дослідження та не містять 

другорядних властивостей. 

Сукупність тематично пов’язаних геооб’єктів, організованих у вигляді єдиної сутності являє 

собою шар. Деяка сукупність шарів складає карту. Для того, щоб представляти географічну 

інформацію (шар, карту) в електронному вигляді, необхідно дотримуватись деякого формату. 

Різноманітність існуючих форматів обумовлена великою кількістю інструментальних 

геоінформаційних систем [1]. 

Мета дослідження. Метою даної роботи є розробка системи контролю місцеположення 

мобільних об’єктів із застосуванням інформаційних технологій. 

Одним із етапів розвитку сучасної науки де широко застосовуються можливості ІС-

технології – є GPS системи. Тобто технологія глобальної системи позиціонування (GPS) – це 

революційний метод картографування та збору географічних даних.  

Останнім часом стає дуже актуальним питання про слідкування та контроль за 

різноманітними мобільними об’єктами, від пересічного туриста, який має свій персональний GPS 

приймач, до стратегічних військових потреб. 

Виклад основного матеріалу. Однією із проблем, що характерна для сучасного рівня 

інформатизації є така можливість,  як мобільність та широке впровадження і застосування 

різноманітних засобів зв’язку і контролю за місцеположенням різноманітних об’єктів. Для 

розв’язку цієї задачі застосовують так звану систему контролю за місцеположенням – GPS 

“Global Positioning System”. 

Ця система в поєднанні з можливостями ГІС дає повну інформацію, як координатну так і 

візуальну (положення на карті) про об’єкт за яким ведеться спостереження.  

Завдяки ГІС маємо можливість відслідковувати рух мобільного об’єкту та накладати його 

траєкторію на будь-яку карту місцевості, використовуючи шари слідкувати за об’єктом на 

певному тематичному шарі. 

Практична реалізація взаємодії картографії і геоінформатики здійснюється в рамках ГІС, які  

дозволяють втілювати новий підхід в інформаційній діяльності, що характеризується 

перестановкою акцентів від процесів збору інформації (одержання інформаційної “сировини”) до 

процесів її інтелектуальної обробки.  

Якщо проаналізувати наведену вище концептуальну модель системи, то стає очевидним, що 

вхідні дані (данні з GPS) та (дані про запланований маршрут) на даний час уже існують і не 

потребують додаткової розробки [2]. 

"GPS" призначена для визначення поточних координат користувача на поверхні  Землі чи в 
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навколоземному просторі [3]. 

Реєстр вулиць і моделі вулично-дорожньої мережі визначають систему реєстрації назв 

вулиць та їх місце розташування. В базі даних реєстру вулиць фіксується така інформація: код 

вулиці, тип вулиці  (вулиця, проспект, бульвар, площа, шлях, дорога), назва вулиці, дата 

останнього найменування вулиці, номер документу про перейменування, опис місця 

розташування вулиці, історична довідка виникнення вулиці та її назви. У базі даних створюється 

два розділи сучасного стану та історії вулиці (ретробаза реєстру). Структура ретророзділу подібна 

до розділу сучасного стану, але в ньому фіксуються дані про зміни в історії розвитку вулиці [4]. 

Висновки. В результаті роботи була розроблена система контролю за місцеположенням 

мобільних об’єктів із застосуванням геоінформаційних технологій, яка зводиться до розробки 

математичних моделей, методів визначення маршруту по даним GPS приймача, програмних 

процесорів, тобто до реалізації розробленої концептуальної моделі в реальних програмних 

об’єктах, в таблицях баз даних і об’єктах інтерфейсу з користувачем. 
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ОПЕРАТОРНИЙ ПІДХІД ДО НАБЛИЖЕННЯ  РОЗВ'ЯЗКІВ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ  

РІВНЯНЬ З ЧАСТИННИМИ ПОХІДНИМИ 

 
Показується, як операторний підхід може бути застосований до  оцінювання найкращого 

наближення слабких розв'язків диференціальних рівнянь з частинними похідними еліптичного 

типу розв'язками, які є цілими функціями експоненціального типу. Більш того, встановлюється 

відповідність між степенем гладкості розв'язку та швидкістю збіжності до нуля найкращого 

наближення.   

 Розглянемо  рівняння вигляду  

                                             𝑦′(𝑡) + 𝐴𝑦(𝑡) = 0, 𝑡 ∈ [0, ∞) =  ℝ+,                                                  (1)  

де A  – невід’ємний самоспряжений оператор у гільбертовому просторі  зі скалярним добутком 

(. , . ) і нормою ⟦∙⟧. Під його слабким розв'язком   розумітимемо неперервну вектор-функцію  

𝑦(𝑡): ℝ+ ⟼  ℌ
 
 таку, що  

            ∀𝑡 ∈ ℝ+: ∫ 𝑦(𝑠)𝑑𝑠 ∈ 𝐷(𝐴)
𝑡

0
     і    𝑦(𝑡) =  −𝐴 ∫ 𝑦(𝑠)𝑑𝑠 + 𝑦(0)                  

𝑡

0
                                       

(𝐷(∙) - область визначення оператора). Множину усіх таких розв'язків позначимо через 𝑆.  

Як показано в [1],  

                         𝑆 = {𝑦(𝑡): ℝ+ →  ℌ|𝑦(𝑡) =  𝑒−𝑡𝐴 𝑓 =  ∫ 𝑒−𝜆𝑡∞

0
𝑑𝐸(𝜆)𝑓, 𝑓 ∈  ℌ}                      (2)  

(𝐸(𝜆) − спектральна міра оператора  𝐴). Множина  𝑆  утворює  банахів  простір відносно  

норми ‖𝑦‖𝑆 = sup𝑡∈: ℝ+
‖𝑒−𝑡𝐴𝑓‖ =  ⟦𝑓⟧. Сильним (або просто) розв'язкам в  (2) відповідають 

𝑓 ∈  𝐷(𝐴). 
Якщо оператор 𝐴 обмежений, то будь-який слабкий розв'язок  𝑦(𝑡)  рівняння(1) може бути 

продовжений до цілої -значної вектор-функції  𝑦(𝑧) експоненціального типу  

 .)(:0>inf=)( ||zcezyy   � 
 Проте це не так у випадку необмеженого 𝐴. Позначимо через 

𝑆0 множину тих слабких розв'язків , котрі допускають таке продовження.  Вона описується 

формулою (2)  з 𝑓 ∈ 𝐶{1}(𝐴), де 𝐶{1}(𝐴) − множина усіх цілих векторів експоненціального типу 

оператора 𝐴:  

http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/1466/05%20-%20Alexeev.pdf?sequence=1
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  𝐶{1}(𝐴) =  {𝑓  𝐶∞  (A) = ⋂ 𝐷(𝐴𝑛
𝑛∈ℕ0 )| ∃ 𝛼 >  0, ∃ 𝑐 =  𝑐(𝑓) > 0: ‖𝐴𝑛 𝑓‖   ≤  𝑐𝛼𝑛, ∀ 𝑛 ∈

 ℕ0 }. 
Точна нижня межа 𝜎(𝑓, 𝐴)  таких 𝛼 називається 𝐴 −типом вектора 𝑓. Множина 𝑆0 є щільною 

в 𝑆 і  𝜎(𝑦) =  𝜎(𝑓, 𝐴).   
В [2] доведено прямі й обернені теореми наближення слабких розв'язків рівняння  (1)  роз-

в'язками з  класу 𝑆0 , тобто цілими  розв'язками експоненціального типу, які встановлюють  відпо-

відність між степенем гладкості розв'язку 𝑦(𝑡) та швидкістю прямування до нуля його  найкращо-

го наближення  ℰ𝑟(𝑦) = inf
𝑦0∈𝑆0  : 𝜎(𝑦0)≤𝑟

‖𝑦 −  𝑦0‖𝑆. Для їх формулювання введемо такі простори. 

Нехай  {𝑚𝑛}𝑛 ∈ℕ0
  – неспадна послідовність додатних чисел така, що 𝑚𝑛  ≥ с 𝛼𝑛  (∀𝛼 >

0, 𝑐 = 𝑐(𝛼)).   Покладемо  

 

𝐶{𝑚𝑛}(ℝ+ ℌ) =  ⋃ 𝐶𝑚𝑛
𝛼

𝛼>0 (ℝ+, ℌ),      𝐶(𝑚𝑛)(ℝ+, ℌ) =  ⋂ 𝐶𝑚𝑛
𝛼

𝛼>0  (ℝ+ ℌ),  

де  

                     𝐶𝑚𝑛
𝛼 (ℝ+, ℌ) = {y  𝐶∞(ℝ+, ℌ)|  ∃𝑐 = 𝑐(𝑦), ∀ 𝑘 ∈  ℕ0 ∶  ‖𝑦(𝑘)‖

𝑆
  ≤ 𝑐𝛼𝑘𝑚𝑘} 

 – банахів простір відносно норми  ‖𝑦‖ 𝐶𝑚𝑛
𝛼 = sup𝑘∈ℕ0

‖𝑦(𝑘)‖
𝑆

𝛼𝑘𝑚𝑘
 .    У  просторах  𝐶{𝑚𝑛}(ℝ+, ℌ)  та 

𝐶(𝑚𝑛)(ℝ+, ℌ) введено топології індуктивної  та, відповідно, проективної границі просторів  

 𝐶𝑚𝑛
𝛼 (ℝ+, ℌ)  (𝛼 >  0).  Має місце таке твердження. 

Теорема 1.   За додаткової умови, що  𝑚𝑛+1 ≤ 𝑐 ℎ𝑛 𝑚𝑛  , виконуються такі співвідношення 

еквівалентності: 

                                     𝑦 ∈  𝐶∞(ℝ+, ℌ)  ⟺  ∀ 𝛼 >  0: ℰ𝑟(𝑦) = 𝑂(𝑟−𝛼)  (𝑟 →  ∞); 

                                 𝑦 ∈  𝐶{𝑚𝑛}(ℝ+, ℌ)  ⟺  ∃ 𝛼 >  0: ℰ𝑟(𝑦) = 𝑂(𝜏−1(𝛼𝑟)) (𝑟 →  ∞); 

                                 𝑦 ∈  𝐶(𝑚𝑛)(ℝ+, ℌ)  ⟺  ∀ 𝛼 >  0: ℰ𝑟(𝑦) = 𝑂(𝜏−1(𝛼𝑟)) (𝑟 →  ∞), 

де  𝜏(𝜆) =  ∑
𝜆𝑛

𝑚𝑛

∞
𝑛=0  . 

Прямі й обернені теореми теорії апроксимації зазвичай формулюються у банаховому 

просторі, але їх доведення простіші у гільбертовому.  Так, наприклад, теорема 1 може бути 

переформульована у випадку банахового простору  𝔅 , оснащеного гільбертовими з позитивною і 

негативною в сенсі Березанського нормами у ланцюжку  ℌ𝑛  ⊆  𝔅  ⊆ ℌ−𝑛 ,  де ℌ𝑛 =  𝒟(𝐴𝑛) з  

‖𝑓‖ℌ𝑛  = (‖𝑓‖2  +  ‖𝐴𝑛𝑓‖2)1/2, а ℌ−𝑛 -- поповнення ℌ за нормою ‖𝑓‖ℌ−𝑛 = 

‖(𝐴 + 𝐼)−𝑛𝑓‖,   у такому вигляді. 
Теорема  2.  Нехай  𝔅 - банахів простір з нормою ‖. ‖𝔅  у ланцюжку 

                                                         ℌ𝑘1  ⊆  𝔅  ⊆ ℌ−𝑘2       (𝑘1, 𝑘2 ∈ ℕ). 

Тоді для слабкого розв'язку  𝑦(𝑡) рівняння (1)  

                                     𝑦 ∈  𝐶∞(ℝ+, ℌ)  ⟺  ∀ 𝛼 >  0: ℰ𝑟(𝑦, 𝔅 ) = 𝑂(𝑟−𝛼)  (𝑟 →  ∞); 

                                 𝑦 ∈  𝐶{𝑚𝑛}(ℝ+, ℌ)  ⟺  ∃ 𝛼 >  0: ℰ𝑟(𝑦, 𝔅) = 𝑂(𝜏−1(𝛼𝑟)) (𝑟 →  ∞); 

                                 𝑦 ∈  𝐶(𝑚𝑛)(ℝ+, ℌ)  ⟺  ∀ 𝛼 >  0: ℰ𝑟(𝑦, 𝔅) = 𝑂(𝜏−1(𝛼𝑟)) (𝑟 →  ∞), 

де ℰ𝑟(𝑦, 𝔅) = inf
𝑦0∈𝑆0  : 𝜎(𝑦0)≤𝑟

 sup
𝑠∈ℝ+

‖𝑦(𝑠) − 𝑦0(𝑠)‖
𝔅

 . 

Якщо спектр  оператора 𝐴  дискретний, то теорема  2  переформульовується в термінах його 

власних чисел  𝜆𝑘 ,  𝑘 ∈  ℕ, таким чином. 

Теорема  3.  Справджуються такі співвідношення еквівалентності: 

                                      𝑦 ∈  𝐶𝑛(ℝ+, ℌ)  ⟺   ℰ𝜆𝑘
(𝑦 ) = 𝑂(𝜆𝑘+1

−𝑛 )  (𝑘 →  ∞); 

                                     𝑦 ∈  𝐶∞(ℝ+, ℌ)  ⟺  ∀ 𝛼 >  0: ℰ𝜆𝑘
(𝑦 ) = 𝑂(𝜆𝑘+1

−𝛼 ) (𝑘 →  ∞); 

                                 𝑦 ∈  𝐶{𝑚𝑛}(ℝ+, ℌ)  ⟺  ∃ 𝛼 >  0: ℰ𝜆𝑘
(𝑦 ) = 𝑂(𝜏−1(𝛼 𝜆𝑘+1)) (𝑘 →  ∞); 

                                 𝑦 ∈  𝐶(𝑚𝑛)(ℝ+, ℌ)  ⟺  ∀ 𝛼 >  0: ℰ𝜆𝑘
(𝑦 ) = 𝑂(𝜏−1(𝛼𝜆𝑘+1)) (𝑘 →  ∞). 

А тепер розглянемо приклад застосування  наведених вище загальних  результатів   до ви- 

падку,  коли  ℌ  =  𝐿2 (Ω)
,
,  де Ω  – обмежена  область в  ℝ𝑞  з кусково-гладкою  границею 𝜕Ω.     

Позначимо через 𝐴′  оператор, породжений у просторі  𝐿2 (Ω)
  
 диференціальним  виразом 

                                 )()(
)(

)(=))((
1=1=

xuxc
x

xu
xa

x
xLu

k

ik

i

q

k

q

i



















                                       (3) 
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на  множині  𝐷(𝐴′′
) = {𝑢 ∈ 𝐶2(Ω̅)|𝑢 ↾ 𝜕Ω = 0}.  У припущенні, що 𝑎𝑖𝑘(𝑥), 𝑐(𝑥)  ∈   𝐶∞(Ω̅), 

𝑐(𝑥)  ≥ 0 ,  а  вираз  (3)  є  еліптичного  типу   в  Ω̅,  власні  значення   𝜇𝑖(𝑥), 𝑖 = 1, … , 𝑞,    матриці 

‖𝑎𝑖𝑘(𝑥)‖𝑖,𝑘=1
𝑞

  (𝑥 ∈  Ω̅)  мають однаковий знак; не обмежуючи загальності можна припустити, що 

𝜇𝑖  (𝑥) > 0. 
Оператор 𝐴′  є додатно визначеним ермітовим зі щільною в  𝐿2 (Ω)  областю  визначення, а 

отже, допускає замикання до додатно визначеного самоспряженого оператора 𝐴 в  𝐿2 (Ω).  Його 

спектр  дискретний, і  для власних чисел   𝜆1 (A) < 𝜆1 (A) < … < 𝜆𝑛 (A) < …  виконується  

оцінка 

                                         𝑐1𝑛2/𝑞  ≤  𝜆𝑛 (A)  ≤  𝑐2𝑛2/𝑞,  0 < 𝑐𝑖 = const                                              (4) 

 

Позначимо через 𝑒𝑛 (𝑥), 𝑛 ∈  ℕ,  ортонормований базис в  𝐿2 (Ω)
,
,  складений із власних 

функцій оператора 𝐴 . 

У випадку, коли  Ω -- 𝑞 − вимірний куб  0 <  𝑥𝑘 <  𝑎, 𝑘 = 1, … , 𝑞, 𝑎 > 0 , і 
 

                                                                       𝐿 =  − ∑
𝜕2

𝜕𝑥𝑖
2

𝑞
𝑖=1 ,                                                                (5) 

формули для власних значень   𝜆𝑛1…𝑛𝑞   (𝑛𝑘 ∈  ℕ) та власних функцій  𝑒𝑛1…𝑛𝑞 (𝑥) оператора 𝐴 

мають вигляд 

                                  𝜆𝑛1…𝑛𝑞  =  
𝜋2

𝑎2 ∑ 𝑛𝑘
2𝑞

𝑘=1  ;    𝑒𝑛1…𝑛𝑞 (𝑥) = (
2

𝑎
)𝑞/2 ∏ sin

𝜋

𝑎

𝑞
𝑘=1  𝑥𝑘. 

Нехай 𝑦(𝑡) =  𝑢(𝑡, 𝑥)  ∈ 𝐶(ℝ+,  𝐿2 (Ω)) -- слабкий розв'язок задачі 

                                                 (
𝜕

𝜕𝑡
 - ∑ ∑

𝜕

𝜕𝑥𝑘

𝑞
𝑖=1

𝑞
𝑘=1𝑞 (𝑎𝑘𝑖(𝑥)

𝜕

𝜕𝑥𝑖
) + 𝑐(𝑥))𝑢(𝑡, 𝑥) = 0,                         (6) 

                                                           ∀ 𝑡 > 0,  ∀ 𝑥 ∈  𝜕Ω: 𝑢(𝑡, 𝑥) = 0.                                          (7) 

Позначимо через 𝐴 оператор, породжений у просторі  𝐿2 (Ω) виразом (3) і граничною 

умовою (7). У випадку, коли  𝐿 задається виразом (5), простір з позитивною нормою  ℌ𝑛 = 𝐿2
𝑛 

(Ω)  є не що інше, як простір Соболєва 𝑊
0

2
2𝑛(Ω).   Оцінка  (4)  і теорема 3 дають змогу прийти до 

такого висновку. 

Теорема  4.  Нехай  𝔅 − банахів простір і     𝐿2
𝑛1(Ω)  ⊆  𝔅  ⊆ 𝐿2

−𝑛2(Ω)    (𝑛1, 𝑛2 ∈  ℕ) -- 

ланцюжок неперервно і щільно вкладених один в одного просторів. Тоді для слабкого розв'язку 

𝑦(𝑡) =  𝑢(𝑡, 𝑥) задачі (6)-(7) маємо наступні співвідношення: 

𝑦 (𝑡) ∈  𝐶∞(ℝ+,  𝐿2 (Ω))  ⟺  ∀ 𝛼 >  0: ℰ𝜆𝑘
(𝑦, 𝔅 ) = 𝑂 (

1

(𝑘 + 1)𝛼
)  (𝑘 →  ∞); 

                𝑦(𝑡)  ∈  𝐶{𝑚𝑛}(ℝ+,  𝐿2 (Ω))  ⟺  ∃ 𝛼 >  0: ℰ𝜆𝑘
(𝑦, 𝔅 ) = 𝑂 (𝜏−1(𝛼(𝑘 + 1)

2

𝑞) (𝑘 →  ∞); 

                     𝑦 ∈  𝐶(𝑚𝑛)(ℝ+,  𝐿2 (Ω))  ⟺  ∀ 𝛼 >  0: ℰ𝜆𝑘
(𝑦, 𝔅 ) = 𝑂 (𝜏−1(𝛼(𝑘 + 1)

2

𝑞) (𝑘 →  ∞), 

де  ℰ𝜆𝑘
(𝑦, 𝔅) = inf

𝑦0∈𝑆0  : 𝜎(𝑦0)≤𝜆𝑘 

 sup
𝑡∈ℝ+

‖𝑦(𝑡) − 𝑦0(𝑡)‖𝔅  

Варто  зазначити, що якщо  𝑎𝑘𝑖(𝑥) =  𝛿𝑘𝑖   і 𝑐(𝑥)  ≡ 0,  то на основі теорем вкладення для 

соболєвських  просторів  за  𝔅 можна взяти простір  C(Ω̅) неперервних в  Ω̅ функцій або   𝐿𝑝 

(Ω),  1    ≤ 𝑝 <  ∞, і розглянути не лише  задачу Діріхле, але й інші крайові    задачі, зокрема 

задачу Неймана.    
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ABOUT THE SOLUTIONS OF LINEAR PSEUDODIFFERENTIAL REACTION 

DIFFUSION EQUATIONS 
 

In this paper we obtain the approximate solutions of linear pseudodifferential reaction diffusion 

equations by the application of homotopy perturbation transform method (HPTM). The HPTM is a 

combined the Laplace transform method with the homotopy perturbation method. 

 

1. Introduction  

The concept of fractal is one of fundamental paradigms of modern theoretical and experimental 

physics, radio physics and radar, and fractional calculus is the mathematical basis of fractal physics, 

geothermal energy and cosmic electrodynamics. 

In recent years, fractional reaction-diffusion models are studied due to their usefulness and 

importance in many areas of science and engineering. The reaction-diffusion equations arise naturally as 

description models of many evaluation problems in the real world, as the chemistry [1, 2], biology [3], 

problems in finance [4-6] and hydrology [7]. The Riemann-Liouville fractional integral of order   is 

defined as [8, p. 42; 9] 
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The following fractional derivative of order 0>  is introduced by Caputo 
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 where 
m

m

t

txf



 ),(
 is the m -partial derivative of ),( txf  with respect to t. 

The Laplace transform of the Caputo derivative is given by Caputo [10]; see also [11] in form  

 ).<1(),,0()],([=)},({ )(1
1

0=

0 mmxfstxfLstxfDL rr
n

r

t  


 
 (3) 

 

The pseudodifferential operator A  this symbol )(a , 
n , )(=)(  aa , 0> , is 

differentiable when 0 , is defined as  

 ,0,>)]],,([)([=),( 1 n

xx xtxtuFaFxtAu 



    (4) 

 and ),(=)],([  tvxtuFx
, 

n , 0>t , ),(=)],([1 xtutvF x 



  are direct and inverse Fourier 

transforms respectively. 

2. HPTM solutions of linear space-time fractional reaction-diffusion equation 
We consider the Cauchy problem for the linear space-time fractional reaction-diffusion equation in 

form  

 1,<0,0>,),,(),()(),()(=),(0   txtxftxuxctxAuxbtxuD n

t   (5) 

  

 ,),(=,0)( nxxpxu   (6) 

 there operators is defined in (1) – (4), b , c , f , p  is known functions [8]. 

Taking the Laplace transform on both sides of (5) and using (6) we get  
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   (7) 

 

Now we apply the homotopy perturbation method, that is we are looking for solution of integral 

equation (7) as a poser series  

 ),,(=),,(
0=

txupptxu n

n

p




 (8) 

 where ),( txun  are unknown functions, 0>p  is parameter. 

Substituting (8) in (7) and comparing the coefficients of the like terms of p , we have  the 

solutions in series form is given by  
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 (9) 

3. Theorem 

The solution of problem (5), (6) is defined by (9). 
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ИВАНЕШКИН А.И. 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА ПОСТРОЕНИЯ И РАЗЛИЧНОГО РОДА 

МОДИФИКАЦИЙ СТРУКТУР ГРАФОВ-ДЕРЕВЬЕВ 
 

Созданы программные средства, реализующие базовый набор операций на структуре 

графов-деревьев (построение исходного варианта и различные виды модификации). Исключая 

необходимость использования для этого матриц инцидентности (крайне избыточных в смысле 

объема требующих сохранения данных), стандартизированных языков описания графов и 

специализированных программ построения их структуры, средства сами оперативно 

генерируют два варианта указанных матриц и получают ряд характеристик дерева для решения 

прикладных задач. 

 

ВВЕДЕНИЕ. Теория графов-деревьев [1 - 2 и др.], как органический компонент общей 

теории графов и универсальное средство формализованного описания различного рода процессов, 

структур и объектов, продолжает привлекать внимание исследователей и, как эффективное 

средство получения ответов на множество разноплановых вопросов, постоянно расширяет 

область собственного практического использования. Этот факт делает актуальным решение 

целого комплекса общих для всех сфер научно-прикладной деятельности задач, порожденных 

необходимостью постоянного, целенаправленного поиска новых методов и средств работы со 

структурами деревьев, наиболее эффективных как с точки зрения простоты, удобства получения и 

наглядности представления результатов, так и с точки зрения минимизации общих затрат 

ресурсов.  

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. Один из наиболее перспективных путей выхода из указанной 

ситуации видится в создании предельно универсального, интегрирующего максимальное 

количество возможностей программного продукта, позволяющего оперативно решать все задачи, 

начиная от построения дерева заданной структуры до осуществления над ним всевозможных 

модификаций. Обладая высокой степенью эффективности и используя в качестве базового 

средства общения визуально-интуитивный уровень понимания общих моментов процесса 

достижения цели, продукт обязан “вести” пользователя, избавляя его от “тупиковых” ситуаций, 

необходимости осваивать специализированные языки и разбираться в деталях механизма 

получения результатов. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Для решения совокупности указанных вопросов, был разработан 

комплекс программных средств, реализующий 23 операции, которые обеспечивают возможность 

создания новых, заданной конфигурации структур деревьев и последующих всевозможных 

модификаций ранее сохраненных структур. Суть каждой операции поясняют соответствующие 

надписи на рисунке с общим видом интерфейса пользователя комплекса. Там же приведен ряд 

характеристик вершин деревьев и, в качестве примера, результаты практического использования 

первых трех (1, 2, 3) из четырех режимов генерации структур, изоморфных эталонной (0) 

структуре дерева при замене корневой вершины № 0 на вершину № 18. Внутри рамок указаны 

“личные” номера вершин, присвоенные им при построении дерева и последующих модификациях 

его структуры. 

Нынешняя версия программных средств реализована на языке MS VISUAL C++ 6 и 

предназначена для работы с неориентированными деревьями, число вершин N которых не 

превышает 65536.  Заложенные в основе построения средств  принципы, способы, методы и 

несложная доработка позволяют обобщить полученные результаты на случай работы с деревьями 

общего вида, количество вершин которых ограничено любой из величин 

,...)3,2,1(256*655361  kN k
. 

Все значения параметров вершины содержатся в структурированной символьной строке, 

длина d которой зависит от решаемой задачи и свойств “рабочей” группы деревьев. Ряд 

параметров приведен на рисунке за изображающими вершины прямоугольниками. Теперь уже 

безызбыточная совокупность данных всего N-вершинного дерева хранится в бинарном файле 

объема N*d.  

ВЫВОДЫ. Созданы программные средства, реализующие 23 базовые операции над 
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структурой деревьев. Работа со средствами исключает необходимость получения, постоянного 

хранения и использования матриц смежности, не требует знания специализированных языков 

описания графов и программ построения их структуры. Снижая общий уровень затрат на решение 

задач из различных предметных областей знаний, они сами оперативно генерируют два 

различных варианта представления матрицы инцидентности и получают ряд характеристик 

деревьев.  
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ПОРІВНЯННЯ АЛГОРИТМІВ ЗНАХОДЖЕННЯ ВІДСТАНЕЙ  МІЖ ЧАСОВИМИ 

РЯДАМИ 
 

Зі зростанням кількості даних активно розвиваються методи машинного навчання, 

зокрема, кластеризація даних. Вимірювання відстані або подібності між часовими рядами є 

однією з найважливіших задач в аналізі часових рядів, включаючи візуалізацію, кластеризацію, 

класифікацію та виявлення аутлаєрів. Існуючі алгоритми знаходження відстаней можуть не 

ефективно впоратися з дрейфами в часовому ряді як за фазою, так і за амплітудою. Основним 

завданням дослідження є порівняння алгоритмів максимальної кореляційної відстані зсуву 

(maximum shifting correlation distance, MSCD) та відстані за моделями авторегресії та 

ковзаючого середнього (autoregressive moving average, ARMA).  

 

Кластеризація є основною задачею машинного навчання, яка активно розвивається у всіх 

сферах життєдіяльності людини. Відправною точкою для правильної кластеризації даних є вибір 

міри подібності часових рядів. Міра подібності вказує на відстань між часовими рядами. Саме від 

вибору алгоритму знаходження відстані між часовими рядами і залежить результат кластеризації. 

Особливо гостро ця проблема існує у медицині. Адже від правильного поділу на групи хворих 

(різні симптоми чи ускладнення) і залежить вибір препаратів, перебіг хвороби, результат 

лікування. У роботі проведено порівняння двох алгоритмів знаходження віддстаней між часовими 

рядами – на основі максимальної кореляційної відстані та за моделями часових рядів [1].  

Невідповідність за часом у декількох часових серіях часового ряду може виникати через 

різницю у швидкості запису даних. Неспівпадіння можна виявити графічно – за допомогою зсуву 

у трендах вертикально чи горизонтально [2]. Такі два типи неспівпадіння називають дрейфами за 

фазою та амплітудою. Лінійні дрейфи показані на Рис.1. Часова серія 1 може бути сформована у 

результаті горизонтального руху або фазового дрейфу часової серії 2, а серія 3 може бути 

отримана вертикальним рухом або дрейфом за амплітудою серії 2.  

 

 
Рис.1. Дрейфи за фазою та амплітудою 

Для знаходження відстані між часовими рядами, у яких серії мають лінійні дрейфи, введемо 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/moving-average
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алгоритм максимальної кореляційної відстані зсуву – MSCD. Нехай часовий ряд {𝑋𝑇𝑖

𝑖 } містить 𝑚 

вимірювань (𝑖 = 1,2, … , 𝑚), 𝑋𝑇𝑖

𝑖 = {𝑥𝑡
𝑖, 𝑡 ∈ 𝑇𝑖}, де 𝑇𝑖 =  {𝑡1

𝑖 , 𝑡2
𝑖 , … , 𝑡𝑛𝑖

𝑖 } = {𝑡, 𝑡 ∈ 𝑇𝑖}, 𝑛𝑖 – довжина 𝑖-ї 

серії. 

𝑇𝑖 + 𝑠 = {𝑡 + 𝑠, 𝑡 ∈ 𝑇𝑖} = {𝑡1
𝑖 + 𝑠, 𝑡2

𝑖 + 𝑠, … , 𝑡𝑛𝑖
𝑖 + 𝑠}, 

де 𝑠 – часова константа. MSCD будь-яких двох часових рядів {𝑋𝑇𝑖

𝑖 } та {𝑋𝑇𝑗

𝑖 }  обчислюється 

наступним чином: 

𝑀𝑆𝐶𝐷𝑖𝑗 = 1 − max
𝑠=−𝑘:𝑢:𝑘

{𝑐𝑜𝑟𝑟(𝑋𝑇𝑠−𝑠
𝑖 , 𝑋𝑇𝑠

𝑖 )}, 

де 𝑠 = −𝑘: 𝑢: 𝑘 позначає 𝑠 ∈ {−𝑘, −𝑘 + 𝑢, … , 𝑘 − 𝑢, 𝑘}, 𝑐𝑜𝑟𝑟(∙,∙) позначає кореляційну 

функцію Пірсона. 

Коефіцієнт кореляції показує схожість у тенденціях двох часових рядах. Максимум 

визначає максимальну схожість при обмежених дрейфах. MSCD зменшується зі зростанням 

кореляції, і, таким чином, MSCD визначається як один мінус максимальний коефіцієнт кореляції 

за умови різних дрейфів. 

Опишемо основні властивості введеної відстані: 

1) Невід’ємність: 𝑀𝑆𝐶𝐷𝑖𝑗 ≥ 0; 

2) Симетричність: 𝑀𝑆𝐶𝐷𝑖𝑗 = 𝑀𝑆𝐶𝐷𝑗𝑖; 

3) Рефлексивність: 𝑀𝑆𝐶𝐷𝑖𝑗 = 0, якщо 𝑖 = 𝑗; 

4) Нерівність трикутника: 𝑀𝑆𝐶𝐷𝑖𝑗 ≤  𝑀𝑆𝐶𝐷𝑖𝑘 + 𝑀𝑆𝐶𝐷𝑘𝑗. 

5) Лінійна складність: 𝑇(𝑀𝑆𝐶𝐷) = 𝑂(𝑛), де 𝑛 – довжина серії. 

Введемо ще одну міру подібності для кластеризації часових рядів [4] 

𝐻𝑀(𝐺1, … , 𝐺𝑚) = ∑
2

𝑛𝑘 − 1

𝑚

𝑘=1

∑ 𝑑(𝑀𝑖, 𝑀𝑗)

𝑖<𝑗∈𝐺𝑘

,  

де 𝑑(𝑀𝑖 , 𝑀𝑗) – відстань між моделями часових рядів 𝑖 та 𝑗. Основною проблемою для 

визначення міри подібності 𝐻𝑀(𝐺1, … , 𝐺𝑚) є визначення відстані між часовими рядами 𝑑(𝑀𝑖, 𝑀𝑗). 

Використовуючи представлення 𝑀𝐴(∞) для 𝐴𝑅𝑀𝐴(𝑝, 𝑞) моделі, визначимо відстань між 

моделями 𝑀1та 𝑀2 наступним чином: 

𝑑(𝑀1, 𝑀2) = ∑|�̃�𝑘
1 − �̃�𝑘

2|

∞

𝑘=1

. 

Дана відстань буде інтерпретуватися саме як відстань між моделями, а не відстань між 

даними.  

Порівняння алгоритмів знаходження відстаней між часовими рядами MSCD та за моделями 

дозволяє зробити висновок, що алгоритм за моделями має ширше коло застосувань. Алгоритм 

MSCD добре працює при кластеризації часових рядів, які мають однакову лінійну структуру 

(дрейфи за амплітудою або фазою). Проте при розгляді відстані між часовими рядами з різними 

структурами (нелінійні дрейфи) краще працює метод знаходження відстані за моделями. Крім 

того, відстань за моделями часових рядів дає кращі результати при розгляді часових рядів з 

великою кількістю вимірювань. До того ж алгоритм знаходження відстані між часовими рядами 

за моделями одинаково добре працює незалежно від структури вхідних часових рядів.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОМЕНТУ ПЕРЕМИКАННЯ ПРИ ПОБУДОВІ ОПТИМАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ ЗДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СТАТИЧНОЇ 

МІЖГАЛУЗЕВОЇ ЕКОНОМІКИ ІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ЗАПІЗНЕННЯМ 
 

У роботі розглядається дослідження моменту перемикання при побудові оптимального 

процесу здачі моделювання оптимального розвитку статичної міжгалузевої економіки із 

інвестиційним запізненням 
 

Постановка задачі. Дослідити момент перемиканя між магістральним та правим процесом для 

побудови оптмального процесу для задачі моделювання оптимального розвитку статичної  

міжгалузевої економіки із інвестиційним запізненням. 

Модель дослідження. Розглянемо стохастичну модель оптимального розвитку статичної між-

галузевої економіки із інвестиційним запізненням [1,2], що описуюється динамікою в формі Іто 

[3]   
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де 
(1)

iW , 
(2)

iW , }{1,2,...,ni  та N  - задані кусково-неперервні функції на ],[ 0 Tt ; 
(0)

iK , 
(0)

iL

- задані кусково-неперервні функції на відрізку часу ],[ 00 tt  ; 0  - інвестиційне 

запізнення. 

Критерієм мети виступає максимізація середньої інтегральної дисконтованої сепарабельної 

функції корисності ))(),((
1=

ttCU iii

n

i

  від вектора споживання  
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де tM  - математичне сподівання при умові, що ],[),(=)( 0 ttyyyKi   , тобто 

],[),()( 0 TttttKi   , }{1,2,...,ni ; 0  - норма дисконту, 00)( ii CU  - 

функція корисності від споживання 
iC . 

При побудові магістрального процесу, може не виконуватся одна із нерівностей (3), тоді 

необхідно проводити побудову правих керувань 
)(right

iC , )()( tL right

i , )()( tI right

i , 

)()( tX right

i  та )()( tY right

i , ],[ Tt   і відповідні праві траєкторії )()( tK right

i , 

}{1,2,...,ni , ],[ Tt   та момент перемикання керувань  .  

Для пошуку момент перемикання керувань 
 

застосуємо стохастичні достатні умови 

оптимальності [3], за якими запишемо рівняння Беллмана з крайовою умовою  
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при виконанні обмежень на керування (4), де шукана функція V
~

 - неперервно - диференційована 

один раз по t  та двічі по iK , }{1,2,...,ni  на декартовому добутку 

0}{...0}{],[ 10  nKKTt . 

Функцію V
~

 будемо шукати в такому вигляді 

  ].,[,)(=),...,,( 0
1=

1 TttKKlKKtV ii

n

i
n    

Із рівняння )()([ )()(

0
1=

 
right

i

mag

ii

n

i

IMKl ),,(0,=1])( 0

(2) TtWii  
 

вибором сталої l  можна домогтися, щоб ),( 0 Tt . 

Отже, отримали шуканий момент перемикання керувань  , який дозволяє побудувати 

оптимальний процес моделі. 
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

 

ПРО РОЗВ’ЯЗНІСТЬ СИСТЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ РІКАТТІ, 

ПОРОДЖЕННОЇ СТОХАСТИЧНОЮ ДИНАМІЧНОЮ СИСТЕМОЮ ВИПАДКОВОЇ 

СТРУКТУРИ З МАРКОВСЬКИМИ ПЕРЕМИКАННЯМИ 

 
Встановлено умови розв’язності системи матричних диференціальних рівнянь Ріккаті, що 

дає змогу розв’язати задачу синтезу оптимального курування для лінійної стохастичної 

динамічної системи випадкової структури з марковськими перемиканнями. 

 

Розглянемо систему матричних диференціальних рівнянь Рікатті вигляду 

𝑑

𝑑𝑡
𝑋𝑙(𝑡, 𝑖) + 𝐴0

𝑇(𝑡, 𝑖)𝑋𝑘(𝑡, 𝑖) + 𝑋𝑙(𝑡, 𝑖)𝐴0(𝑡, 𝑖) + ∑ 𝐴𝑘
𝑇(𝑡, 𝑖)𝑋𝑙(𝑡, 𝑖)

𝑟

𝑘=1

𝐴𝑘(𝑡, 𝑖) + ∑ 𝑞𝑖𝑗𝑋𝑙(𝑡, 𝑗) +

𝑑

𝑗=1

 

+𝑀(𝑡, 𝑖, 𝑙) [𝑋𝑙(𝑡, 𝑖)𝐵0(𝑡, 𝑖) + ∑ 𝐴𝑘
𝑇(𝑡, 𝑖)𝑋𝑙(𝑡, 𝑖)𝐵𝑘(𝑡, 𝑖) + 𝐿(𝑡, 𝑖)

𝑟

𝑘=1

]

× [𝑅(𝑡, 𝑖, 𝑙) + ∑ 𝐵𝑘
𝑇(𝑡, 𝑖)𝑋𝑙(𝑡, 𝑖)

𝑟

𝑘=1

𝐵𝑘(𝑡, 𝑖)]

−1

× 

× [𝐵0
𝑇(𝑡, 𝑖)𝑋𝑙(𝑡, 𝑖) + ∑ 𝐵𝑘

𝑇(𝑡, 𝑖)𝑋𝑙(𝑡, 𝑖)𝑟
𝑘=1 𝐴𝑘(𝑡, 𝑖) + 𝐿𝑇(𝑡, 𝑖, 𝑙)] = 0, 𝑙 ≥ 0, (1) 

де 𝑖 = ∆, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅; 𝑡 ≥ 0; 𝐴, 𝐴𝑘 – кусково-неперервні та інтегровні 𝑛 × 𝑛 – матричні функції; 

𝐿, 𝐵𝑘 , 𝑘 = 0, 𝑟̅̅ ̅̅  - кусково-неперервні та інтегровні 𝑛 × 𝑚 – матричні функції; 𝑅 - 𝑚 × 𝑚 – матрична 

функція з симетричними обмеженими і неперервними елементами. 

 Системи матричних диференціальних рівнянь типу (1) з’являються при розв’язанні 

проблеми синтезу оптимального керування лінійної стохастичної динамічної системи з 

марковськими перемиканнями і параметрами, яке задається стохастичним диференціальним 

рівнянням  

𝑑 𝑥(𝑡) = 

=  [𝐴0(𝑡, 𝜉(𝑡))𝑥(𝑡) + 𝐵0(𝑡, 𝜉(𝑡)𝑢(𝑡))]𝑑𝑡 + ∑ [𝐴𝑘(𝑡, 𝜉(𝑡))𝑥(𝑡) + 𝐵𝑘(𝑡, 𝜉(𝑡))𝑢(𝑡)]𝑑 𝑤𝑘(𝑡)𝑟
𝑘=1

 (2) 

з марковськими перемиканнями 

∆ 𝑥(𝑡)|𝑡=𝑡𝑙
= 𝑔(𝑡𝑙−, 𝜉(𝑡𝑙 −), 𝜂𝑙 , 𝑥(𝑡𝑙 −)),    (3) 

𝑡𝑙 ∈  𝕃 = {𝑡𝑙 ↑}, 𝑙 = 0,1,2, … , lim
𝑙→∞

𝑡𝑙 = +∞, 

і початковими умовами  

𝑥(0) = 𝑥0 ∈  ℝ𝑛, 𝜉(0) = 𝑦 ∈  𝕐, 𝜂𝑙0
= ℎ ∈  ℍ,    (4) 

Функціонал вартості має вигляд 

𝐽(𝑢) = 𝐸 ∫ [𝑥𝑇(𝑡)𝑀(𝑡, 𝜉(𝑡), 𝜂𝑙)𝑥(𝑡) +
∞

𝑡0

2𝑥𝑇(𝑡)𝐿(𝑡, 𝜉(𝑡), 𝜂𝑙)𝑢(𝑡) + 𝑢𝑇(𝑡)𝑅(𝑡, 𝜉(𝑡), 𝜂𝑙)𝑢(𝑡)]𝑑𝑡, 

Тут 𝐸[∙] – операція математичного сподівання; 𝑥(𝑡) ∈ ℝ - вектор стану; 𝑢(𝑡) ∈ ℝ𝑚 – вектор 

керування; 𝑤(𝑡) = (𝑤1(𝑡), 𝑤2(𝑡), … , 𝑤𝑟(𝑡))
𝑇

, 𝑡 ≥ 0 – стандартний r-вимірний вінерів процес;𝜉- 

дискретний ланцюг Маркова зі значенням в просторі 𝕐:={y1,…,yN}; {𝜂𝑙 , 𝑙 ≥ 0} – ланцюг Маркова 

зі значенням в просторі ℍ; процеси w, ξ та η незалежні між собою. 

 Коефіцієнти 𝐴𝑘: ℝ+ × 𝕐 →  ℝ𝑛×𝑛, 𝐵𝑘: ℝ+ × 𝕐 →  ℝ𝑛×𝑚, 𝑘 = 0,1, … , 𝑟, і функція 𝑔 =  ℝ+ ×
𝕐 × ℍ ×  ℝ𝑛 →  ℝ𝑛 вимірні за сукупністю змінних і задовольняють умову Ліпшиця за фазовою 

змінною. За таких умов існує сильний розв’язок системи (2) – (4). 

Встановлено достатні умови існування єдиного розв’язку системи (1), що дозволяє 

побудувати оптимальне курування 𝑢𝑖𝑙 , 𝑖 = 1, 𝑁, 𝑙 ≥ 0 для системи (2) – (4), який мінімізує 

квадратичний функціонал якості (5). 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕВРИСТИЧНИХ МЕТОДІВ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ 

КОМІВОЯЖЕРА 

В роботі реалізовані ряд методів розв’язку задачі комівояжера і проведено їх порівняльний 

аналі. Дослідження було проведено на основі наступних евристичних методів: гілок і меж, 

генетичного алгоритму та алгоритму мурашиної колонії. 

Задача комівояжера - одна з найвідоміших задач комбінаторної оптимізації, що полягає у 

знаходженні самого вигідного маршруту, що проходить через вказані міста хоча б по одному разу 

з поверненням у вихідне місто. Такий маршрут собою представляє Гамільтоновий цикл.  

Гамільтоновим циклом називається маршрут, що включає рівно по одному разу кожну вершину 

графа. 

У наш час вирішення даної задачі необхідно в багатьох областях пов'язаних з замкнутими і 

при цьому жорстко пов'язаними за часом системами, такими як: конвеєрне виробництво, 

багатоопераційні оброблювальні комплекси, суднові та залізничні навантажувальні системи, 

перевезення вантажів по замкнутому маршруту, розрахунок авіаційних ліній. Тому, задача 

комівояжера в наш час є дуже актуальною.  Її розв’язок дозволяє економити час, ресурси та 

фінанси. 

Проблему комівояжера можна представити у вигляді моделі на графі, тобто, використовуючи 

вершини і ребра між ними. Таким чином, вершини графа відповідають містам, а ребра ( i, j) між 

вершинами i j - шляхи сполучення між цими містами. Кожному ребру ( i, j) можна зіставити 

критерій вигідності маршруту Ci, j >0, який можна розуміти як, відстань між містами, час або 

вартість поїздки. Таким чином, рішення задачі комівояжера -це знаходження Гамільтона циклу 

мінімальної ваги в повному зваженому графі. 

Нехай маємо 𝑛 міст 𝐴1,𝐴2, … 𝐴𝑛 Задано матрицю 𝐶 = ‖𝐶ij‖, 𝑖, 𝑗 = 1, 𝑛 відстаней між усіма 

містами. Комівояжер, виїхавши з початкового міста, має побувати в кожному місті рівно 1 раз  і 

повернутися у вихідне місто 𝐴1. Потрібно знайти такий маршрут його руху, за якого сумарна 

подолана відстань буде мінімальною.[2] 

 

Математична модель:  

∑𝑛
𝑖=1 ∑ 𝐶ij

𝑛
𝑗=1 𝑋ij → min ∑ 𝑋ij

𝑛
𝑖=1 = 1, 𝑖 = 1, 𝑛(2) ∑ 𝑋ij = 1, 𝑗 = 1, 𝑛𝑛

𝑖=1 (3) 

    

𝑈𝑖 − 𝑈𝑗 + nXij ≤ 𝑛 − 1, 𝑖, 𝑗 = 1, 𝑛, 𝑖 ≠ 𝑗, 𝑈𝑖,𝑈𝑗− довільні цілі числа.(4) 

 

Умови (2), (3) означають, що комівояжер виїжджає і в’їжджає в кожне місто по 1 разу. Умова 

(4) забезпечує циклічність маршруту. Нехай 𝑈𝑖 = 𝑃, якщо комівояжер відвідує місто 𝐴𝑖 на 𝑃-му 

етапі. Тоді виконується нерівність при 𝑋ij = 1 для всіх 𝑖, 𝑗.[2] 

Досліджено та проаналізовано наступні методи розв’язку задачі комівояжера: гілок і меж, 

генетичного алгоритму та алгоритму мурашиної колонії. Всі ці методи - евристичні. У більшості 

евристичних методів знаходиться наближене рішення. Результати дослідження показали , якщо 

обчислювальні потужності обмежені і оптимальність рішення дуже важлива , то рекомендується 

використовувати генетичний алгоритм з методом відбору, заснованим на рулетці або турнірі . 

Тому, виходячи з даних особливостей алгоритмів, був обраний генетичний алгоритм, який 
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працює за принципом еволюції: відтворюється вся нова популяція допустимих рішень, шляхом 

вибору кращих представників попереднього покоління, вони схрещуються і виходять нові 

особини. Це нове покоління буде містити більш високе співвідношення характеристик, якими 

володіють хороші члени попереднього покоління. У підсумку, хороші характеристики 

поширюються по всій популяції. Схрещування найбільш пристосованих особин призводить до 

того, що досліджуються найбільш перспективні ділянки простору пошуку. Зрештою, популяція 

буде сходитися до оптимального рішення задачі 
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ТИМОФІЄВА Н.К. 
МННЦІТіС НАН та МОН України (Київ) 

 

ПРО СИТУАЦІЮ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ЗАДАЧАХ ІЗ КЛАСУ “РОЗБИТТЯ” 
 

Розглядається ситуація невизначеності задач, аргументом цільової функції в яких є 

розбиття n -елементної множини на підмножини. Показано, що дана ситуація в оговорених 

задачах виникає внаслідок неповної вхідної та поточної інформації, а також пов’язана із 

структурою аргументу цільової функції. Для виходу з цієї ситуації використовують різні підходи, 

зокрема і самоналагоджувальні алгоритми.  

 

Вступ. Розбиття n -елементної множини на підмножини є аргументом цільової функції в 

задачах розбиття, зокрема, в задачі кластеризації, класифікації, покриття об’єктами заданої 

поверхні тощо. Ця комбінаторна конфігурація в залежності від поставленої задачі може бути як 

скінченною так і нескінченною, як з повтореннями так і без повторень. При знаходженні 

оптимального розв’язку в задачах цього класу виникає ситуація невизначеності, яка є наслідком 

особливої структури аргументу. Це пов’язано з тим, що множина розбиттів складається з 

підмножин і на певному впорядкуванні комбінаторних конфігурацій закономірність зміни значень 

змодельованої цільової функції однакова незалежно від вхідних даних, а знайдений глобальний 

розв’язок не завжди збігається з метою дослідження. 

Постановка задачі. Розв’язання задач комбінаторної оптимізації, як правило, проводиться в 

умовах невизначеності різної природи. Для задач розбиття досліджується ситуація 

невизначеності, що пов’язана із структура аргументу цільової функції.  

Підхід, що пропонується. Для розв’язання поставленої задачі аналізується зміна значень 

цільової функції в залежності від певного впорядкування її аргументу (розбиття n -елементної 

множини на підмножини). Цей аналіз показує, що незалежно від структури вхідних даних 

змодельована цільова функція змінюється однаково, тобто виникає ситуація невизначеності, 

пов’язана із структурою множини розбиттів (її аргументу). 

Загальна постановка задачі комбінаторної оптимізації. Наведемо загальну постановку 

задачі комбінаторної оптимізації [1]. Задачі цього класу, як правило, задаються однією або 
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кількома множинами, наприклад A  та B , елементи яких мають будь-яку природу. Назвемо ці 

множини базовими. Наявні два типи задач. В першому типі кожну з цих множин подамо у вигляді 

графа, вершинами якого є її елементи, а кожному ребру поставлено у відповідність число Rclt  , 

яке називають вагою ребра ( R  – множина дійсних чисел); },...,1{ nl , }~,...,1{ nt , n  – 

кількість елементів множини A , n~  – кількість елементів множини B . Покладемо, що nn ~ . 

Тобто, між елементами цих множин існують зв'язки, числове значення яких ltc  назвемо вхідними 

даними та задамо їх матрицями. В другому типі задач між елементами базових множин зв'язків не 

існує, а вхідними даними виступають числа Rv j  , },...,1{ nj , яким у відповідність поставлено 

деякі властивості елементів із A  або B . Задамо Rv j   скінченними послідовностями. Величини 

ltc  та Rv j   визначають значення змодельованої цільової функції.  

Для обох типів задач із елементів однієї або кількох базових множин, наприклад Aal  , 

},...,1{ nl , утворюється комбінаторна множина W  – сукупність комбінаторних конфігурацій 

певного типу. Під комбінаторною конфігурацією розуміємо будь-яку сукупність елементів, яка 

утворюється з усіх або з деяких елементів базової множини. На елементах w  комбінаторної 

множини W  уводиться цільова функція )(wF . Необхідно знайти елемент *w  множини W , для 

якого )(wF  набуває оптимального значення при виконанні заданих обмежень. 

Змоделюємо вхідні дані, які задано матрицями, функціями натурального аргументу 
mj 1|)(  та 

mjf 1|)( , одна з яких комбінаторна 
mkwjf 1|),)(( , де m  – кількість елементів 

заданої матриці (для симетричної матриці m  – кількість наддіагональних елементів). Верхній 

індекс k  ( },...,1{ qk ) у kw  позначає порядковий номер kw  у W , q  – кількість kw  у W . Для 

множини перестановок та підмножини ізоморфних комбінаторних конфігурацій цільову функцію, 

з допомогою якої проводиться кореляція вхідних даних та її аргументу, запишемо в такому 

вигляді: 

)(),)(()(
1

jwjfwF k
m

j

j

k 


.                                               (1) 

Закономірність зміни значень цільової функції в задачах комбінаторної оптимізації залежить 

від упорядкування комбінаторних конфігурацій (аргументу) Ww . Розглянемо структуру їхньої 

множини W . Підмножину WW 
 назвемо підмножиною ізоморфних комбінаторних 

конфігурацій, якщо її елементи – ізоморфні комбінаторні конфігурації. Множина W  складається 

з підмножин ізоморфних комбінаторних конфігурацій 
W . На підмножині 

W  цільова функція 

змінюється так, як і на множині перестановок. Упорядкуємо підмножини WW 
 (крім 

перестановок) починаючи з 1  і закінчуючи n . 

Теорема. Якщо в задачі комбінаторної оптимізації множина W  складається з підмножин 

W , а оптимізація проводиться за виразом (1), то цільова функція на заданому вище 

упорядкуванні 
W  в W  для будь-якої структури вхідних даних – дискретна кусково-монотонна 

функція (відповідно неспадна або незростаюча). 

З теореми випливає, що в задачах, множина W  (аргумент) в яких упорядковується 

підмножинами ізоморфних комбінаторних конфігурацій, цільова функція змінюється однаково 

незалежно від вхідних даних. Тобто має місце невизначеність, пов'язана із структурою аргументу.  

Наслідок. На множині перестановок і на підмножині ізоморфних комбінаторних 

конфігурацій при використанні цільової функції (1) ситуація невизначеності зводиться до 

мінімуму. 

Оскільки множина розбиттів n -елементної множини на підмножини упорядковується 

підмножинами ізоморфних розбиттів, то при використанні виразу (1) для оцінки результату 

виникає ситуація невизначеності, яка пов’язана із структурою комбінаторних конфігурацій, Тобто 

на певному їхньому впорядкуванні закономірність зміни значень змодельованої цільової функції 

однакова незалежно від вхідних даних, а результат розв’язку задачі – неоднозначний. 



38 

 

Для вирішення ситуації невизначеності в задачах “розбиття”, що пов’язана із структурою 

аргументу цільової функції необхідно уводити кілька цільових функцій або оптимізацію 

проводити за кількома критеріями, які зводяться до зваженого критерію (лінійної згортки). 

Знаходження оптимального розв'язку проводиться самоналагоджувальним алгоритмом з 

урахуванням постійних і змінних критеріїв, які уводяться в процесі розв'язання задачі [2]. Тобто, в 

процесі роботи алгоритму генерується додаткова поточна інформація (критерії якості), яка 

впливає на прогнозування майбутніх результатів.  

Висновок. Для вирішення ситуації невизначеності, яка виникає внаслідок особливої 

структури множини комбінаторних конфігурацій в задачах розбиття, оцінка результату 

проводиться як за однією так і за кількома цільовими функціями, а також вирішується уведенням 

в процесі розв’язання задачі змінних критеріїв. Одним із способів прийняття рішень в умовах 

невизначеності є використання самоналагоджувальних алгоритмів. Завдяки ним генерується 

додаткова поточна інформація, яка впливає на прогнозування майбутніх результатів. Це дає змогу 

отримати оптимальний розв’язок, що збігається з метою дослідження. 
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ДО ПИТАННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОБЧИСЛЕННЯ ОДНІЄЇ ФУНКЦІЇ НА МАШИНІ 

З НЕОБМЕЖЕНИМИ РЕГІСТРАМИ 
 

Вдосконалено раніше запропонований авторами алгоритм для обчислення часткової 

числової функції 
mnmnf ),(  на машині з необмеженими регістрами та встановлено точну 

формулу для оцінки його складності.  

 

Вступ. Машина з необмеженими регістрами (МНР) [1] – абстрактна обчислювальна машина.  

В праці [2] розглянуте питання пошуку оптимального алгоритму для обчислення на МНР 

функції !)( nnf  .  

Аналогічне питання для примітивно рекурсивної та МНР-обчислюваної часткової числової 

функції 
mnmnf ),( , де },2,1,0{N, 0 mn , розглядалося в [3]. Реалізація описаного там 

алгоритму у вигляді МНР-програми мала наступний вигляд: 
 

1. S(3) 

2. J(2,4,27) 

3. J(1,4,29) 

4. J(1,3,26) 

5. J(2,3,26) 

6. T(1,4) 

7. T(1,5) 

8. J(4,6,19) 

9. J(5,6,18) 

10. T(4,6) 

11. S(8) 

12. J(5,8,18) 

13. Z(7) 

14. S(6) 

15. S(7) 

16. J(4,7,11) 

17. J(4,4,14) 

18. T(6,4) 

19. S(3) 

20. J(3,2,25) 

21. Z(6) 

22. Z(7) 

23. Z(8) 

24. J(1,1,8) 

25. T(4,1) 

26. J(1,1,29) 

27. J(1,2,27) 

28. T(3,1) 
 

а його складність (загальна кількість команд ),( mnL  МНР-програми, що виконуватимуться при 

обчисленні числа mn ) давалася формулою: 
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де 

.6)24)(1(),(
~

 xyyxL    (*) 

Відзначаючи ефективність наведеного алгоритму, автори припускали, що він є потенційно 

оптимальним. Як виявилося надалі, цей алгоритм все-таки може бути дещо покращеним. 
 

Покращений алгоритм (МНР-програма). Не змінюючи базову логіку алгоритму з [3], його 

можна покращити з врахуванням наступних зауважень; 

1) замість оперування значеннями восьми регістрів насправді можна буде обійтися 

оперуванням значеннями лише семи, оскільки регістр 5R , фактично, був копією 

регістра 1R ; 

2) в підпрограмі множення двох поточних чисел (команди 8-18) можна не перевіряти 

наявність нуля серед них (команди 8 і 9), оскільки ситуації наявності нуля серед 

аргументів функції відстежувалися на самому початку та оброблялися взагалі окремо. 

Перше зауваження дозволяє позбутись команди 7 та використовувати надалі замість 

регістрів 6R , 7R , 8R  відповідно регістри 5R , 6R , 7R . Друге ж зауваження дозволяє позбутись 

команд 8 і 9 у внутрішньому циклі, тому, загалом, текст програми стане на 3 команди коротшим. 
 

Реалізація покращеного алгоритму у вигляді МНР-програми має наступний вигляд: 
 

1. S(3) 

2. J(2,4,24) 

3. J(1,4,26) 

4. J(1,3,23) 

5. J(2,3,23) 

6. T(1,4) 

7. T(4,5) 

8. S(7) 

9. J(1,7,15) 

10. Z(6) 

11. S(5) 

12. S(6) 

13. J(4,6,8) 

14. J(4,4,11) 

15. T(5,4) 

16. S(3) 

17. J(3,2,22) 

18. Z(5) 

19. Z(6) 

20. Z(7) 

21. J(1,1,7) 

22. T(4,1) 

23. J(1,1,26) 

24. J(1,2,24) 

25. T(3,1) 
 

 

Вкажемо деякі результати тестування обох алгоритмів у емуляторах [1] та [4]: 
 

n  m  Результат обчислення ( mn ) 
Кількість виконаних команд МНР-програми 

Алгоритм з [3] Покращений алгоритм 

3 4 81 365 358 

2 5 32 181 172 
 

Складність покращеного алгоритму. Складність (загальна кількість команд ),( mnL  

МНР-програми, що виконуватимуться при обчисленні числа mn ) дається формулою: 
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де функція ),(
~

yxL  визначається формулою (*). 
 

Наприклад, при 3n  і 4m  
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а при 2n  і 5m  
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що співпадає з відповідними експериментальними результатами, отриманими в емуляторах. 
 

Висновки. Запропоновано покращений, потенційно оптимальний алгоритм обчислення 

функції 
mnmnf ),( , де 0N, mn , на машині з необмеженими регістрами. Наведено точну 

формулу для оцінки складності цього алгоритму. 
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна) 

 

ПРО ІСНУВАННЯ ПАРНИХ МОМЕНТІВ СИЛЬНОГО РОЗВ'ЯЗКУ ДИФУЗІЙНОГО 

СТОХАСТИЧНОГО ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯННЯ З 

ЗОВНІШНІМИ ВИПАДКОВИМИ ЗБУРЕННЯМИ 
 

В роботі розглянуто умови існування парних моментів сильного розв'язку дифузійного 

стохастичного диференціально-функціонального рівняння з зовнішніми випадковими збуреннями. 

 

Постановка задачі. Нехай на ймовірнісному базисі (𝛺, ℱ, {ℱ𝑡, 𝑡 ≥ 0}, ℱ) задано  

стохастичне диференціально-функціональне рівняння Іто (дифузійне) під дією зовнішніх збурень 

(СДФРзЗЗ): 

𝑑𝑥(𝑡) = 𝑓1(𝑡, 𝜔)𝑎(𝑡, 𝑥𝑡)𝑑𝑡 + 𝑓2(𝑡, 𝜔)𝑑(𝑡, 𝑥𝑡)𝑑𝑤(𝑡)                             (1) 

𝑥𝑡|𝑡=0 = 𝑥(𝑡 + 𝜃)|𝑡=0 = 𝜑(𝜃), −𝑟 ≤ 𝜃 ≤ 0.                                   (2) 

Де 𝑓𝑗(𝑡, 𝜔) ∈ ℝ1 випадкові неперервні по 𝑡 процеси з заданим законом розподілу 𝐹𝑗𝑡(𝑥) ≡

ℙ{𝜔: 𝑓𝑗(𝑡, 𝜔) < 𝑙}, 𝑗 = 1,2, 𝑎(𝑡,·): ℝ1 → ℂ𝑛([−2,0]) – простір неперервних функцій; 𝑎: [0, 𝑡] × ℂ →

ℝ𝑛; 𝑏: [0, 𝑡] × ℂ → 𝑀𝑛(ℂ) – матриця розмірності 𝑛 × 𝑛 над простором ℂ; 𝑎, 𝑏 – вимірні за 

сукупністю змінних; 𝑥𝑡 ≡ {𝑥(𝑡 + 𝜃)}, 𝜃 ∈ [−2,0]. 
Випадковий процес 𝑥(𝑡) ≡ 𝑥(𝑡, 𝜔) ∈ 𝔻 назвемо сильним розв'язком СДФРзЗЗ (1), (2), якщо 

𝑥(𝑡) ∈ ℱ𝑡 є вимірним випадковим ∀𝑡 ∈ [0, 𝑇] і задовольняє стохастичне інтегральне рівняння 

𝑥(𝑡) = 𝜑(0) + ∫ 𝑓1
𝑡

0
(𝑠, 𝜔)𝑎(𝑠, 𝑥𝑠)𝑑𝑠 + ∫ 𝑓2

𝑡

0
(𝑠, 𝜔)𝑏(𝑠, 𝑥𝑠)𝑑𝑤(𝑠)                 (3) 

за початковою умовою (2). 

У просторі 𝔻 для 𝜑 ∈ 𝔻 визначимо норму 

‖𝜑(𝜃)‖ = 𝑠𝑢𝑝 ‖ 𝜑(𝜃)‖.                                                   (4) 

Зауважимо, що у рівномірній нормі (4) простір Скорохода 𝔻 [2] є неповним простором. 

Тому всі результати будуть мати місце у розширеному просторі 𝔻 ≡ 𝔻([−𝜏, 0]), який надалі 

будемо позначати 𝔻. 

Необхідно визначити умови існування парних моментів сильного розв'язку дифузійного 

стохастичного диференціально-функціонального рівняння з зовнішніми випадковими 

збуреннями. 

Основний результат. На основі теореми про єдиність з точністю до стохастичної 

еквівалентності розв’язку стохастичного диференціально-функціонального рівняння Іто під дією 

зовнішніх випадкових збурень (1) [1] та теореми про існування розв’язку задачі (1), (2) з простору 

Скорохода [3] можна сформулювати достатні умови існування та єдиності сильного розв'язку 

СДФРзЗЗ (1), (2) за заданими початковими умовами. 

Теорема 1.  

Нехай на ймовірнісному базисі (𝛺, ℱ, {ℱ𝑡, 𝑡 ≥ 0}, ℱ) задана задача (1), (2), для якої 

виконуються умови 

1) коефіцієнти (1) визначені та вимірні для ∀𝑡 ∈ [0, 𝑇], ∀𝑥 ∈ (−∞, ∞); 

2) для деякого 𝕂1 > 0 виконана нерівність 

|𝑎(𝑡, 𝑥𝑡)|2 + 𝑏(𝑡, 𝑥𝑡)|2 ≤ 𝐾1(1 + ‖𝑥𝑡‖); 

3) випадкові процеси 𝑓𝑗(𝑡, 𝜔), 𝑗 = 1,2, визначені та неперервні відносно ∀𝑡 ∈ [0, 𝑇]; 

4) існують 𝔼{𝑓1
2(𝑡, 𝜔)} < 𝐾2 < ∞ та 𝔼{𝑓2

4(𝑡, 𝜔)} < 𝐾3 < ∞; 

5) для довільного 𝑁 > 0 існує стала 𝐿𝑁 > 0, що для ‖𝑥𝑡‖ ≤ 𝑁, ‖𝑦𝑡‖ < 𝑁  виконується 

нерівність Ліпшиця 

|𝑎(𝑡, 𝑥𝑡) − 𝑎(𝑡, 𝑦𝑡)| + ‖𝑏(𝑡, 𝑥𝑡) − 𝑏(𝑡, 𝑦𝑡)‖ ≤ 𝐿𝑁‖𝑥𝑡 − 𝑦𝑡‖; 
6) 𝔼{[𝑥(0)]2𝑚} < ∞ (𝑚 > 0 та ціле). 

Тоді знайдеться стала 𝐶, яка залежить лише від 𝑚, 𝐾𝑗, 𝑗 = 1,3 та 𝑇 > 0, для якої справедлива 

нерівність 

𝔼{|𝑥(𝑡)|2𝑚} ≤ 𝔼{[1 + 𝑥((0))2𝑚]𝑒𝐶𝑡}.                                   (5) 
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Доведення.  

Доведення. Покладемо 𝑥𝑁(0) = 𝑥(0) для ‖𝑥0(0)‖ ≤ 𝑁; 𝑥𝑁(0) = 𝑁 sign 𝑥(0) для ‖𝑥(𝜃)‖  >
𝑁; 𝑎𝑁(𝑡, 𝑥𝑡) = 𝑎(𝑡, 𝑥𝑡) для ‖𝑥𝑡‖  ≤ 𝑁; 𝑎𝑁(𝑡, 𝑥𝑡) = 𝑎(𝑡, 𝑁 sign 𝑥𝑡) при ‖𝑥𝑡‖  > 𝑁; 𝑏𝑁(𝑡, 𝑥𝑡) = 𝑏(𝑡, 𝑥𝑡) 

для ‖𝑥𝑡‖  ≤ 𝑁; 𝑏𝑁(𝑡, 𝑥𝑡) = 𝑏(𝑡, 𝑁 sign 𝑥𝑡) для ‖𝑥𝑡‖  > 𝑁; |𝑓𝑗(𝑡, 𝜔) ≤ 𝑁|. 

Позначимо через 𝑥𝑁(𝑡) розв'язок рівняння 

𝑑𝑥𝑁(𝑡) = 𝑥𝑁(0) + 𝑎𝑁(𝑡, 𝑥𝑡𝑁)𝑑𝑡 + 𝑎𝑁(𝑡, 𝑥𝑡𝑁)𝑑𝑤(𝑡)                                (6) 

за початковою умовою 𝑥𝑁𝑡|𝑡=0 = 𝜑(𝜃). 

Для задачі Коші рівняння (6) виконуються умови теорем про єдиність з точністю до 

стохастичної еквівалентності розв’язку стохастичного диференціально-функціонального рівняння 

Іто під дією зовнішніх випадкових збурень (1) [1] та теореми про існування розв’язку задачі (1), 

(2) з простору Скорохода [3], тому існує єдиний розв'язок майже напевно рівняння (6). 

За формулою Іто [3] маємо для цілого 𝑚 > 0: 

|𝑥𝑁(𝑡)|2𝑚 = |𝑥𝑁(0)|2𝑚 + ∫ [𝑓1(𝑠, 𝜔)2𝑚(𝑥𝑁(𝑠))
2𝑚−1

𝑎𝑁(𝑠, 𝑥𝑠𝑁) +
𝑡

0

 

+𝑚(2𝑚 − 1)(𝑥𝑁(𝑠))2𝑚−2𝑏𝑁
2 (𝑠, 𝑥𝑠𝑁)]𝑑𝑠 + ∫ 2

𝑡

0
𝑚(𝑥𝑁(𝑠))2𝑚−1𝑏𝑁(𝑠, 𝑥𝑠𝑁)𝑑𝑤(𝑠).         (7) 

Зауважимо, що має місце інтегральне рівняння Іто (6), для якого 𝔼{[𝑥𝑁(0)]2𝑚} < ∞, де 

𝑎𝑁(𝑡, 𝑥𝑡), 𝑏𝑁(𝑡, 𝑥𝑡) обмежені, тоді 𝔼{[𝑥𝑁(𝑡)]2𝑚} < ∞. 

Обчислимо математичне сподівання від (7), враховуючи рівність нулю математичного 

сподівання від інтегралу Іто (четвертий доданок), в результаті одержимо 

𝔼{[𝑥𝑁(𝑡)]2𝑚} = 𝔼{[𝑥𝑁(0)]2𝑚} + 

+ ∫ 𝔼
𝑡

0

{[2𝑚𝑓1(𝑡, 𝜔)𝑎𝑁(𝑠, 𝑥𝑠𝑁)𝑥𝑁
2𝑚−1(𝑠) + 2(2𝑚 − 1)𝑓2(𝑡, 𝜔)𝑏𝑁

2 (𝑠, 𝑥𝑠𝑁)]}(𝑥𝑠𝑁)2𝑚−2𝑑𝑠 ≤ 

≤ 𝔼{[𝑥(0)]2𝑚} + (2𝑚 + 1)𝑚𝐾2 ∫ 𝔼
𝑡

0

{(1 + 𝑥𝑁
2 (𝑠))[𝑥𝑁(𝑠)]2𝑚−2}𝑑𝑠. 

Врахувавши нерівність [𝑥𝑁(𝑠)]2𝑚−2 ≤ 1 + [𝑥𝑁(𝑠)]2𝑚, матимемо  

𝔼{[𝑥𝑁(𝑡)]2𝑚} ≤ 𝔼{[𝑥(0)]2𝑚} + (2𝑚 + 1)𝑚𝐾2 ∫ {1 + 2𝔼{[𝑥𝑁(𝑠)]2𝑚}}
𝑡

0

𝑑𝑠. 

З останньої нерівності та леми про вимірні обмежені функції [3] випливає: 

𝔼{[𝑥𝑁(𝑡)]2𝑚} ≤ 𝔼{[𝑥(0)]2𝑚} + 𝑚(2𝑚 + 1)𝐾2𝑡 + 

+2𝑚(2𝑚 + 1)𝐾2 ∫ 𝑒2𝑚(2𝑚+1)𝐾2(𝑡−𝑠)𝑡

0
[𝔼(𝑥(0))2𝑚 + 𝑠𝑚(2𝑚 + 1)𝐾2]𝑑𝑠.         (8) 

Якщо вибрати 𝑐 = 2𝑚(𝑚 + 1)𝐾2, то нерівність (5) випливає з (8). 

Висновок. У роботі одержано достатні умови існування майже напевно сильного розв'язку у 

просторі 𝐶([−2,0]) дифузійного стохастичного рівняння зі скінченною післядією під дією 

зовнішніх неперервних випадкових процесів довільної природи. 
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СТЕФАНИШИН Д. В., ХОДНЕВИЧ Я.В., КОРБУТЯК В.М. 
ІТГІП НАНУ (Україна), 

НУВГП (Україна) 

 

ПІДХІД ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕКОЛОГІЧНОГО СТОКУ ВОДИ НА 

АНТРОПОГЕННО-ПЕРЕТВОРЕНИХ РІЧКАХ 
 

Розглянуто складну, обтяжену невизначеністю, задачу оцінювання параметрів екологічних 

попусків на річках за допомогою імітаційного комп’ютерного моделювання з використанням 

результатів досліджень в різних областях знань: гідроекології та гідробіології; натурних 

морфологічних, гідрологічних і гідравлічних досліджень; геопросторового аналізу; чисельного 

математичного моделювання неусталеного руху води у відкритих руслах.  

В нашому випадку розглядається задача моделювання параметрів екологічних попусків з 

метою мінімізації негативних наслідків зміни водного режиму і встановлення допустимого 

діапазону таких змін для водних екосистем в умовах різних сценаріїв використання водних 

ресурсів. Постановка такої задачі пов’язана з наступними обставинами. 

Як відомо, кліматичні зміни, що особливо посилились з середини минулого століття, 

антропогенне навантаження на річки та їх водозбори негативно вплинули на водний режим річок, 

особливо малих та середніх, практично у всіх кліматичних зонах [1, 2]. Це стосується і річок, що 

протікають в межах України [3, 4]. Значний вплив на стан вітчизняних річок має також надмірне 

зарегулювання стоку. На багатьох з них спостерігаються очевидні ознаки деградації за 

гідробіологічними, гідрохімічними та гідроморфологічними показниками [5]. 

Зокрема, на більшості рівнинних річок України протягом останніх десятиліть має місце 

тенденція до зменшення максимальних витрат води весняного водопілля та його об’єму [3, 4]. 

Особливо страждає від надмірного зарегулювання стоку р. Південний Буг, в басейні якої 

знаходиться понад 8000 штучних водойм (ставків, водосховищ). Значний вплив на незадовільний 

екологічний стан річок України мають надмірні безповоротні відбори води (до 12% від 

водозабору [5]) та надмірне забруднення поверхневих вод. Подекуди повне водоспоживання та 

водовикористання вже перевищує можливості поповнення водних ресурсів річок. За умов 

ненормованих відборів води (в тому числі і шляхом її акумуляції у водосховищах 

гідроелектростанцій, які переважно працюють в пікових або напівпікових режимах) ряд річок 

практично весь рік перебувають у середньо- та маловодних умовах. Їх проточність зменшується, 

формуються ділянки стоячої води, відбувається значне заростання русел вищою водною 

рослинністю, їх замулення, зневоднення та пересихання. 

Важливою складовою сучасного управління річковими ресурсами в багатьох країнах світу є 

науковий напрям прикладних досліджень екологічного стоку і допустимого безповоротного 

вилучення водних ресурсів, який наразі реалізується на стику різних предметних областей 

(гідробіології, гідрології, гідроморфології, гідроекології, руслової гідравліки тощо). Метою 

екологічних попусків вважається забезпечення в часі відповідних витрат і рівнів води в руслах 

річок не тільки для підтримки належного (здорового) стану водних екосистем, а і забезпечення 

соціально-економічних функцій річок, стійкого та надійного водокористування по всій їх довжині 

[1, 2, 6]. 

Практичне забезпечення екологічного стоку на антропогенно-перетворених річках, з 

функціонуючими гідроспорудами, здійснюється шляхом організації на гідроспорудах деяких 

мінімально необхідних, зазвичай холостих, скидів (попусків) води (їх називають екологічними, 

екологічно-репродукційними, санітарно-екологічними, репродукційними, санітарно-екологічно-

репродукційними тощо), які здійснюються з метою підтримки процесів відтворення біологічної 

складової в найбільш екологічно чутливих екосистемах. У зв’язку з будівництвом та 

експлуатацією численних споруд на річках та необхідністю проведення заходів щодо підтримки 

гідроморфологічної стійкості річкових русел, здорового екологічного стану річкових систем, 

виживання гідробіоти в умовах кліматичних змін і зростаючого антропогенного навантаження на 

водозборах, в світі практика екологічних попусків реалізується не тільки в посушливих регіонах, з 

яскраво вираженою нерівномірністю річкового стоку протягом року, наприклад, таких як 

Південна Австралія чи Південна Африка, але й на достатньо повноводних і в межінь малих річках 

Швейцарії, Швеції чи півдня Англії [1, 2, 7].  
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Задача оцінки параметрів екологічного стоку є складною, обтяженою невизначеністю даних і 

знань, охоплює багато аспектів функціонування річкової екосистеми, потребує всебічного 

гідролого-морфологічного аналізу, гідравлічної оцінки та біологічної інформації. Окрім 

різноманітних знань з гідробіології та гідроекології для її вирішення необхідно володіти знаннями 

з руслової гідравліки (зокрема неусталеного руху води у відкритому природному руслі), гідрології 

(стік води, її витрати і рівні, особливості стоку наносів та перебігу руслового процесу на різних 

ділянках річки), а також оперувати даними щодо морфологічної будови русла тощо. В свою чергу 

математичне моделювання має ґрунтуватися на результатах натурних спостережень, фізичного 

моделювання водних потоків та теорії подібності. Подібні задачі прийнято називати 

інтелектуальними. Вони важко формалізуються, характеризуються неповнотою і суперечливістю 

вихідних даних і знань, що стосуються перебігу досліджуваних процесів і явищ. Особливістю цих 

задач є велика розмірність простору рішень, нечіткість цілей і критеріїв тощо. 

Одним з підходів до розв’язання задачі моделювання параметрів екологічних попусків, як 

складної інтелектуальної задачі, може бути імітаційне комп’ютерне моделювання. Її розв’язання 

поряд з гідробіологічними та гідроекологічними даними, критеріями та умовами передбачає 

використання даних гідрологічних досліджень, результатів геопросторового аналізу на основі 

даних дистанційного зондування Землі, локальних натурних гідроморфологічних досліджень та 

власне чисельного моделювання неусталеного руху води у відкритих руслах при попусках. 

Визначення параметрів попусків пропонується здійснювати шляхом чисельного розв’язання 

системи рівнянь Сен-Венана неусталеного руху води у відкритих руслах у одновимірному 

наближенні. При цьому її дискретні аналоги будуються на основі методу контрольного об’єму 

(метод скінченних об’ємів) із використанням нерівномірної розрахункової сітки, де отримана 

система лінійних алгебраїчних рівнянь розв’язується за допомогою методу прогонки для блочних 

тридіагональних систем. Верифікацію такого обчислювального алгоритму за допомогою 

існуючих аналітичних розв’язків та експериментальних даних наведено в [8]. 

Розглянутий підхід пропонується застосовувати для оцінки ефективності екологічних 

попусків на етапі біофізичного дослідження реакції течії річки в нижніх б’єфах гідроспоруд на 

зміни стоку, встановлення змін умов річкової системи для деякого майбутнього режиму стоку та 

їх екологічних наслідків. З отриманням нової інформації про зміну стану річок може 

здійснюватися адаптивне управління – узгодження практики екологічних попусків до нових умов. 

Ефективність екологічних попусків повинна оцінюватися регулярно з врахуванням реакції 

тваринного і рослинного світу та громадськості на здійснювані попуски [6, 7]. 
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СТВОРЕННЯ RFM-СЕГМЕНТАЦІЇ (RECENCT FREQUNCE MONETARY 

ANALYSIS) ТА ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СПОЖИВАЧАМИ. 

 
Запропоновано варіант створення аналітичного сервісу, який дозволяє сегментувати 

споживачів на базі їхніх покупок на платформі веб-браузера. Розроблено веб-сервіс, який  

використовує  основні функції. 

 

Назва методики RFM є абревіатурою від слів Recency (новизна), Frequency (частота), 

Monetary (грошовий потік). 

R (Recency) – давність дії (покупки). Під дією можна розуміти не тільки здійснення 

покупки, але і відвідування сайту, перехід по посиланню чи будь-який інший цільовий крок. 

Найчастіше використовують давність здійснення покупки. Вважається, що чим менше часу 

пройшло з того моменту, як клієнт купив що-небудь, тим більша ймовірність підштовхнути його 

до вчинення ще однієї покупки в даному магазині.  

Щоб розділити клієнтів за критерієм Recency, досить відповісти на питання ЯК ДАВНО? 

Залежно від відповідей Ви можете виділити, наприклад, 4 групи клієнтів: 

1) недавні (менше 3 місяців тому); 

2) середньої давності (3-6 місяців тому); 

3) давні (більше 6 місяців тому); 

4) дуже давні (більше 12 місяців тому). 

F (Frequency) – частота дій – кількість дій, що зробив клієнт за певну кількість часу. У 

нашому випадку – кількість покупок. Очевидно, чим частіше клієнт здійснює покупки, тим 

лояльніший він по відношенню до бізнесу і, тим він цінніший для компанії. Щоб розділити 

клієнтів за критерієм Frequency, потрібно відповісти на питання: ЯК ЧАСТО? Частота є 

відносною до сфери бізнесу. Залежності від відповідей виділяють наступні групи клієнтів: 

1) часті (здійснюють покупки раз на місяць); 

2) середні (раз в 3 місяці); 

3) рідкісні (раз в 6 місяців); 

4) дуже рідкісні (рідше, ніж раз на рік). 

M (Monetary) – вкладення / сума грошей. Цей показник сегментує клієнтів по тій кількості 

грошей, які вони залишають у закладі. В принципі, цей показник визначає важливість клієнта. 

Для сегментування досить відповісти на питання НАСКІЛЬКИ ВАЖЛИВИЙ КЛІЄНТ? Залежно 

від розміру прибутку, яку він приніс за певний час: 

1) дуже важливий; 

2) середньої важливості; 

3) низькою важливості; 

4) дуже низькою важливості. 

Передбачено інтеграції із різними обліково-касовими системами, які після здійснення 

ідентифікації користувача та створення покупки надсилали дані до аналітичного сервісу. 

Після отримання необхідної інформації, аналітичний сервіс будує необхідне RFM подання 

(рис. 1). 

Бізнес має можливість редагувати та фільтрувати RFM-аналіз відповідно до своїх вимог. 

Визначати графік за діапазоном певного відрізку часу, групою споживачів, частотою, давністю та 

грошовою цінністю покупок. За отриманими даними працювати із певними групами та робити їм 

цінну пропозицію. 

Для розробки веб-сервісу буде використано мови програмування Python, Django та JavaScript. 

Даний проект розрахований на роботі з великими об'ємами  інформації, тому було вибрано базу 

даних PostgreSQL.  

PostgreSQL об'єктно-реляційна СУБД. Це дає їй деякі переваги над іншими SQL базами 

даних з відкритим вихідним кодом, такими як MySQL, MariaDB і Firebird. 
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Рис. 1. Графік RFM-представлення 

 
Фундаментальна характеристика об'єктно-реляційної бази даних – це підтримка об'єктів і їх 

поведінки, включаючи типи даних, функції, операції, домени і індекси. Це робить PostgreSQL 

неймовірно гнучкою і надійною. Серед іншого, вона вміє створювати, зберігати та видавати 

складні структури даних.  

Отже, на даному етапі ми здійснили аналіз сучасних технологій та популярних баз даних. За 

результатами були обрані мови програмування Python та JavaScript та PostgreSQL для. В 

подальшому планується розроблення алгоритмів роботи з 3D моделями, а саме: алгоритми 

виділення і редагування деталей моделі, алгоритми розбиття моделі, алгоритми плавності змін, 

алгоритми вибору постановки міток, розглянемо питання розробки мобільних додатків за 

допомогою, яких можна буде взаємодіяти зі споживачами та створювати ціннісну пропозицію 

базуючись на даних RFM-аналізу. 

 
ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Habr : [Электронный документ]. – (https://habr.com). 

2. Python Crash Course. – Eric Matthes 2016 

3. Django: [Электронный документ]. –(https://www.djangoproject.com).  

4. Vue.js in action – Mannig Publication, 2017 

  



47 

 

УДК 519.766 

ДРАГОМИРЕЦЬКИЙ О. К. 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича(Україна) 

 

СТВОРЕННЯ АНАЛІЗАТОРА НА БАЗІ ПЛАТФОРМИ ROSLYN 
 

Описується платформа для аналізу коду та розбирається принцип роботи синтаксичного 

аналізатора.  

 

Вступ. Roslyn – платформа з відкритим вихідним кодом, розроблена корпорацією Micrisoft, 

що об’єднує в собі компілятор і засоби для розробки систем аналізу та розбору коду, написаного 

мовами програмування C# та Visual Basic .NET. 

 Одним з найважливіших інструментів у процесі аналізу програмного коду є 

синтаксический анализатор. 

Синтаксичний аналізатор. Синтаксичний аналізатор (англ. parser) — це частина 

програми(програмний компонент), яка виконує синтаксичний аналіз. Синтаксичний аналізатор 

приймає вхідні дані (часто текст деякою мовою програмування) і створює структуру даних : 

дерево розбору, абстрактне дерево синтаксису або іншу ієрархічну структуру, яка забезпечує 

структурне представлення введення та перевіряє правильність синтаксису в процесі створення. 

Алгоритм синтаксичного аналізу може бути спадним або висхідним та поділятись на такі 

типи: 

- Спадний парсер (англ. Top-down parser) - продукції граматики розкриваються, починаючи 

зі стартового символу, до отримання необхідної послідовності токенів. 

• Метод рекурсивного спуску 

• LL – аналізатор  

- Висхідний парсер (англ. Bottom-up parser) - продукції відновлюються з правих частин, 

починаючи з токенів і закінчуючи стартовим символом. 

• LR – аналізатор  

• GLR-парсер 

Механізм синтаксичного аналізу платформи Roslyn базується на алгоритмі LL – аналізатора 

LL – аналізатор  — алгоритм синтаксичного аналізу методом рекурсивного спуску для 

підмножини контекстно – вільних граматик. Він обробляє вхід зліва направо (тому перша буква 

означає Left) та будує ліворекурсивне виведення рядка (тому його порівнюють з LR-

аналізатором). Клас граматик, що розпізнаються цим аналізатором, називається LL-граматиками. 

LL-аналізатори називаються LL(k)-аналізаторами, якщо вони дивляться на k токенів вперед 

протягом аналізу виразу. Якщо такий аналізатор існує та може розпізнавати вирази граматики без 

бектрекінгу(пошук із поверненнями), тоді граматика називається LL(k)-граматикою. З цих 

граматик найпопулярнішою граматикою є граматика LL(1), бо незважаючи на її обмеженість, 

вона має дуже простий аналізатор. Мови, що відповідають LL(k)-граматикам з великим k, 

вважаються такими, що важко аналізуються, хоча сьогодні це не зовсім вірно через доступність та 

поширеність генераторів синтаксичних аналізаторів, що підтримують LL(k)-граматики.  
Щоб заповнити таблицю аналізу, ми маємо з'ясувати яке правило використовувати, коли 

аналізатор бачить не термінал A на вершині стеку та символ a  на вході. Легко побачити що це 

правило має мати форму A => w та що мова що відповідає w має мати хоч одне слово, що 

починається з w. З такою метою ми описуємо First-set для w що записується тут як Fi(w), як 

множину терміналів, що можуть знаходитись на початку будь-якого слова з w, плюс ε якщо 

порожнє слово теж належить w. Маючи граматику з правилами A1 → w1, …, An → wn, ми 

можемо обчислити )( iwFi  та для кожного правила так:  

1.  Ініціалізуємо кожне )( iwFi  та )( jAFi порожньою множиною. 

2. Додаємо )( iwFi  до  )( jAFi   для кожного правила 
iA →  

iw  де Fi описується так: 

 }{)( aawFi i    кожного теміналу a  

 )()( AFiAwFi i   для кожного такого нетерміналу A, що ε не належить )( jAFi  

 )(}{\)()( ii wFiAFiAwFi  
 
для кожного нетерміналу A, що ε належить )( jAFi  
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 }{)(  Fi  

3. Додаємо )( iwFi  до )( jAFi  для кожного правила   

4. Повторюємо кроки 2 та 3, аж поки всі множини Fi не стануть однаковими. 

Якщо таблиця містить щонайбільше одне правило в кожній клітинці, тоді аналізатор завжди 

буде знати яке правило він має використати і тому може аналізувати рядки без бектрекінгу. Це і є 

причиною чому дана схема називається LL(1). Зауважимо що, множин Fi не достатньо, щоб 

вирахувати таблицю аналізу. Це тому, що права частина правила w може бути переписана в 

порожній рядок. Тому аналізатор також має використовувати правило A => w якщо ε належить 

Fi(w) та видимий у вхідному потоці, як символ, що може йти за A. Тому ми також потребуємо 

множину Follow для A, яку запишемо як Fo(A) , яка описується як множина терміналів a таких що 

існує рядок символів αAaβ які можуть виводитись з початкового символу.  

Обчислення множини Follow для нетерміналів в граматиці може бути здійснене так: 

1.    Ініціалізувати кожне )( iAFo  порожньою множиною 

2.    Якщо існує правило виду A=>w
iA

iw  тоді,  

 якщо термінал a  належить )( iwFi  , то додати a  до )( iAFo  

 якщо ε належить )( iwFi , то додати )( jAFo  до )( iAFo  

3.  Повторювати крок 2 поки всі Fo не стануть однаковими. 

Тепер ми можемо описати точно, які правила де будуть зберігатись в таблиці аналізу. Якщо  

T[A, a] позначає місце в таблиці для не терміналу A та терміналу a , тоді : 

T[A,a] містить правило A → w тоді і тільки тоді коли 

- a належить Fi(w) або 

- ε належить Fi(w) і a належить Fo(A). 

Якщо таблиця містить щонайбільше одне правило в кожній клітинці, тоді аналізатор завжди 

буде знати яке правило він має використати і тому може аналізувати рядки без бектрекінгу. Це 

точно такий випадок для граматики що названа LL(1) граматикою. 

 

Висновок. З вказаного вище можна зробити узагальнення, що платформа Roslyn має досить 

надійний, продуманий та в міру простий механізм синтаксичного аналізатора, що забезпечує 

потужний та широкий набір функціональних можливостей для аналізу коду. 
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ВИКОРИСТАННЯ МІКРОСЕРВІСНОЇ АРХІТЕКТУРИ  ТА КОНТЕЙНЕРИЗАЦІЇ 

ПРИ РОЗРОБЦІ WEB-ДОДАТКІВ 
 

Досліджено основні недоліки, які з часом з’являються при розробці WEB-додатку. 

Проаналізовано популярні архітектурний підходи і запропоновано використання мікросервісної 

архітектури як спосіб усунення цих недоліків.. 

 

Надійність,  можливість швидко, легко і без наслідків внести зміни, швидке розгортання − є 

важливими аспектами будь-якого додатку. На жаль, монолітна архітектура не завжди дозволяє 

зберігати їх при збільшенні розмірів додатку. На порятунок приходить мікросервісна архітектура. 

Мікросервісна архітектура – це архітектура додатку, в якій складний додаток створюється як 

сукупність маленьких, легких, самодостатніх, незалежних, нетісно зв’язаних сервісів, кожен з яких 

відповідальний за конкретний процес.(Рис.1.) Мікросервіси співпрацюють один з одним базуючись на 

потребі виконати певну дію. Вони «спілкуються» між собою використовуючи легковагові механізми 

(зазвичай HTTP).  

 
Рис.1. Схема простого мікросервісного додатку 

 

Основними перевагами мікросервісної архітектури є: 

 Незалежність в розробці  

 Простота в масштабуванні 

 Простота внесення змін (підтримка, новий функціонал) 

 Незалежність від засобів реалізації (мов, технологій) 

 Можливість швидкої заміни реалізації 

 Вихід з ладу системи не призводить до виходу з ладу всього додатку 

 За рахунок чіткої модульної структури добре підходить для розробки великими командами 

Основними недоліками є: 

 Типові проблеми розподільних систем (проблема з розподіленими транзакціями, САР 

теорема) 

 Потреба в моніторингу і оркестрації всієї системи 

 Проблеми з стабільністю мережевого з’єднання 

 Ускладнене трасування, налагодження та зневаження 

 Ускладнене забезпечення безпеки 

Для ізолювання і забезпечення безпеки разом з мікросервісною архітектурою використовують 

контейнеризацію. 

Контейнеризація – це легкий варіант віртуалізації, при якому  ізоляція ресурсів відбувається на 

рівні операційної системи, базуючись на ядрі середовища розгортання. Вона  дозволяє запускати 

додаток та певний набір системних бібліотек  в повністю стандартизованому контейнері. Контейнери 

з’єднуються з будь-чим зовнішнім по відношенню до нього(в тому числі хостом) за допомогою 

певних інтерфейсів (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема роботи контейнерів 

 
Всі потрібні компоненти для роботи додатку пакуються разом з ним  як один образ і можуть 

бути використані знову. Додаток використовує тільки ресурси контейнеру, того він є повністю 

ізольованим від середовища в якому розгортається. Всі потрібні залежності присутні всередині 

контейнеру. З цього випливає повна незалежність від середовища розгортання. Також 

ізольованість забезпечує безпеку контейнеру, адже будь-які зовнішні зміни в середовищі(чи 

інших контейнерах) не можуть вплинути на нього. 

Найпопулярнішою системою контейнеризації є Docker. Для опису і запуску 

багатоконтейнерного додатку використовують Docker Compose. Для автоматизації розгортання, 

масштабування, керуванням контейнеризованими додатками  використовують Kubernetes 

Отже використання мікросервісної архітектури при розробці WEB-додатків забезпечує 

надійність, простоту при внесенні змін та стійкість додатку незалежно від кодової бази. 

Контейнеризація допоможе зберегти повну незалежність кожного мікросервісу в межах одного 

середовища. 
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МЕТОД ВЗАЄМОПІДТРИМУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ЗАДАЧАХ МОДЕЛЮВАННЯ 

КОГНІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ  
 

В роботі наводиться короткий огляд найбільш перспективних підходів щодо моделювання 

когнітивних процесів та пропонується новий метод, заснований на ідеї взаємопідтримуючих 

елементів (Mutual Support Elements Method – MSEM). 

Моделювання когнітивних процесів – один із потужних інструментів для з’ясування 

визначальних механізмів, що лежать в їх основі. Не дивлячись на достатньо тривалий час 

досліджень в області когнітивної фізіології, питання щодо механізмів формування феномену 

свідомості залишається відкритим. Тим не менш відомо, що середовищем, в якому протікають 

когнітивні процеси, є нейронні клітини організмів, які утворюють різноманітні мережі. Можна 

припустити, що досить складні досліджувані процеси є наслідком самоорганізаційної динаміки 

великої кількості порівняно простих фрагментів. Таким чином, при побудові адекватної моделі 

цих фрагментів та реалізації на їх основі відповідного середовища, слід очікувати проявів 

когнітивноподібних процесів. 

Переважна більшість моделей когнітивних процесів якраз і заснована на цьому підході, де 

під фрагментами середовища розглядають спрощені моделі нейронів або їх комплексів 

(ансамблів) та об’єднують у штучні нейронні мережі різноманітної структури. Подібні штучні 

структури дійсно можуть проявляти певні когнітивні здібності (розпізнавати, запам’ятовувати, 

прогнозувати, керувати тощо), але невідповідність окремим суттєвим аспектам реальних 
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когнітивних явищ залишається очевидною. Наприклад, в процесі навчання новим образам 

класичні штучні нейронні мережі спотворюють та забувають образи, запам’ятовані раніше, що не 

відповідає реальності. Подібні розбіжності стимулюють подальший пошук більш адекватних 

моделей досліджуваних процесів. Очевидно, що найбільш перспективними при цьому слід 

вважати підходи, які якомога ширше залучають біоподібні механізми. Зокрема адаптивний 

механізм, властивий всім живим організмам та сформульований відносно штучних нейронних 

мереж у вигляді теорії адаптивного резонансу [1]. Також активно досліджується можливість 

використання еволюційних механізмів, що імітують процес природного добору груп нейронів, так 

званий «нейродарвінізм» [2]. Крім того, слід не забувати про емпатичні аспекти когнітивістики, 

які активно досліджуються з моменту виявлення дзеркальних нейронів у нервовій системі 

організмів [3]. 

В даній роботі пропонується метод моделювання, що є певним аналогом багатоагентного 

підходу, який, у свою чергу, також використовується для реалізації деяких аспектів 

досліджуваних процесів. Зокрема багатоагентні системи моделюють соціальні середовища, які 

іноді порівнюють із живим організмом, так званим «ройовим інтелектом». Ключовим моментом 

будь-якого динамічного соціального середовища, що характеризується стійким еволюційним 

розвитком, є гармонійний взаємовплив (адаптивна взаємопідтримка) соціуму і окремих агентів, 

які цей соціум утворюють. Цю особливість використано при побудові методу та відображено у 

його назві: «Метод взаємопідтримуючих елементів» (Mutual Support Elements Method – MSEM). В 

якості елементів у методі MSEM реалізовано не агенти як такі, а їх окремі властивості, що 

активуються чи пасивуються, виходячи з умов мінімального відхилення від рівноваги деякого 

комунікаційного середовища. Взаємодія із зовнішнім світом відбувається за рахунок рецепторних 

та ефекторних елементів. Нові образи чи поведінка викликають відповідні відхилення у 

внутрішньому середовищі, процес протидії яким нагадує навчання (набуття досвіду). 
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ТЕСТУВАННЯ НА ОСНОВІ МЕТОДОЛОГІЙ 

DATA-DRIVEN TESTING (DDT) ТА PAGE OBJECT MODEL (POM) 
 

Роботу присвячено автоматизованому тестуванню програмного забезпечення. Розглянуто 

роботу методів тестування програмного забезпечення Data-driven testing (DDT) та Page Object 

Model (POM). Розроблено систему тестування, яка покриває тестами веб-додаток за 

допомогою UI-, та інтеграційного API-тестування. Розглянуто типові задачі тестування з 

використанням програмного інструменту Selenium, об’єктно-орієнтованої технології Entity 

Framework (EF) для роботи з базою даних Microsoft SQL. Для відтворення результатів 

використовувалася система генерування звітів Extent Report Framework. 
 

У процесі тестування програмного забезпечення (ПЗ) доступно декілька методів для 

реалізації цього тестування. Кожен з цих методів співіснує, оскільки вони відрізняються 

принципами створення та подальшої підтримки розроблених систем автоматизованого 

тестування. Перевагою тестування за методологією DDT є простота додавання входжень у 

таблицю бази даних (БД) при виявленні нових розділів, чи їх додавання до системи, яка 

тестується. Окрім того, при тестування методологією DDT параметри та контроль середовища 

тестування жорстко не задані. 
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Особливістю методології DDT є створення тестових скриптових-сценаріїв для запуску разом 

із відповідними наборами даних у фреймворку. Даний фреймворк забезпечує логіку тестування 

для багаторазового використання, щоб зменшити технічне обслуговування та покращити 

покриття тесту системою. Значення вхідних даних та результатів (критеріїв тестування) можуть 

зберігатися в одному чи декількох джерелах даних чи БД, фактичний формат тестування та його 

реалізація залежить від конкретної задачі. Дані містять змінні, які використовуються, як для 

вхідних значень так і для вихідних перевірочних значень. У «зрілих» середовищах автоматизації 

дані можна обробляти з вже запущеної системи тестування за допомогою спеціального 

користувацького інструмента чи аналізатора, таким чином виконується відтворення оброблених 

даних, створюючи потужний інструмент автоматизованого тестування регресії. У тестовому 

скрипті зазвичай закодовані навігація по системі, читання даних та ведення логів 

тестування [1]. 
У даній роботі в якості БД, яка використовується у методології DDT, використана ActiveX 

Data Objects (ADO), яка містить масиви компонентної об’єктної моделі – Component Object Model 

(COM). Що, в свою чергу, дозволяє отримати системі автоматизованого тестування доступ до 

даних не володіючи інформацією по реалізації даної БД [2]. 

Проектування автоматизованого тестування за методологією POM дозволяє інкапсулювати 

роботу з окремими елементами HTML-сторінок у функцію доступу до елементів інтерфейсу 

вищого рівня. Розроблена система тестування за допомогою POM розділяє логіку роботи тестів та 

опису веб-сторінок (їх представлення), зменшує дублювання коду пошуку елементів керування 

системою, об’єднує всі дії по роботі з веб-сторінкою в одному місці. Тобто система тестування з 

використанням технології POM містить лише код для доступу до елементів керування і не містить 

ніяких тестових припущень, а з елементами керування можна або взаємодіяти, або 

отримувати від них інформацію [3]. 

В свою чергу описані вище технології можна реалізувати у UI- (User Interface) тестуванні, 

яка є частиною системи автоматизованого тестування. Особливість застосування UI-тестування у 

даній системі є, так звані, тест-плани для перевірки інтерфейсу користувача, які являють собою 

сценарії, що описують дії користувача при роботі з системою [4].  

Насамперед, сценарії записані на формальній мові системи автоматизації інтерфейсу 

Selenium, який призначений для тестування веб-додатків з виконанням тестування за визначеним 

алгоритмом. При зборі інформації про виконання тестових прикладів застосовуються технології 

аналізу, які виводять на екран форми та їх елементи, а не перевірка значень тих чи інших змінних, 

що встановлюються програмною системою. Під повнотою покриття користувача інтерфейсу 

розуміється те, що в результаті виконання всіх тестових прикладів кожен елемент інтерфейсу був 

використаний хоча б один раз у всіх доступних режимах. Тож Selenium, як інструмент для 

автоматизації роботи у веб-браузері аналізує файли заданої структури, в нашому випадку, JSON-

формату та знаходить в них команди для маніпуляції браузером і команди для виконання заданих 

дій та перевірок. 

Розглянемо написану систему автоматизованого тестування, яка складається з наступного 

алгоритму. Скрипт драйверу приймає, як вхідні значення, дані з файлу і працює безпосередньо з 

веб-сторінкою, витягуючи звідти актуальні значення, а очікувані значення надходять з файлу з 

даними, в подальшому відбувається перевірка очікуваних і актуальних значень та генерується звіт 

цієї перевірки. 

Для відтворення результатів у розробленій автоматизованій системі тестування 

використовувався Extent Report Framework, який представляє собою налаштований HTML-

звіт, який інтегрований у інструмент Selenium. Хоча не дивлячись на те, що вбудовані звіти 

надають покрокову інформацію, яка виконується як частина тестового прикладу, вони 

потребують додаткового налаштування, HTML-звіту із поетапним та круговим 

представленням діаграми, відображення часу, необхідного для виконання тестових 

випадків у звіті, кожен крок тесту може бути пов’язаний із скріншотом, а декілька 

пробних тестів у межах одного пакету можна легко відстежити. 
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Рис. 1. Алгоритм роботи DDT підходу в автоматизованому тестуванні. 

 

Отже, перевагою системи автоматизованого тестування на основі методологій DDT та POM 

є повний контроль паралельного виконання тестів, можливість отримання статус виконання тесту, 

можливість написання власної логіки статусу тесту та запуск тестів за категоріями та 

використання спеціальних параметрів. Також враховано можливість повторного використання 

тестів: тестовий сценарій, написаний один раз, може бути використаний черговому оновленні 

розробленої системи. 
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ОСНОВІ 

СИНХРОНІЗАЦІЇ 1С:ПІДПРИЄМСТВО «ЗАРПЛАТА І УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

ТА CRM-СИСТЕМИ «БІТРІКС-24» 

 
Дана робота присвячена розробці інтеграції та аналітиці даних CRM-системи «Бітрікс-

24» та 1С:Підприємство «Зарплата і управління персоналом» для побудови обліку нарахування 

заробітної плати співробітникам організацій. Синхронізація даних дозволяє ефективно та з 

мінімальними витратами часу вести облік заробітної плати співробітникам підприємства із 

використанням угод із контрагентами  CRM-системи «Бітрікс-24». 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій дає можливість організаціям отримувати 

гнучкість у розробці своїх виробничих програм, що стимулює ріст планів розвитку компанії, 

побудова стратегій у зв’язках із контрагентами, організаціями, тощо.  

Стратегічно правильне управління організацією та її персоналом, базується на керованих 

фінансових потоках, аналітиці даних та прибутку. Виникає необхідність обліку та аналітики 

фінансової діяльності організацій та їх співробітників. Ефективна робота підрозділів 

підприємства з використанням рішення стає конкурентною перевагою самого підприємства, 

базою для розвитку і зростання бізнесу. 

Станом на сьогодні CRM-системи – це необхідний компонент, який є базовим для ведення 
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успішного бізнесу. Використання інновацій дуже важливе не тільки для загального росту 

конкурентної стійкості підприємства, але і для формування ефективних відносин із 

контрагентами, які забезпечують прибуток самій організації.  

 «Бітрікс-24» - це система, яка є прикладом сервісу для ведення бізнесу, менеджменту 

роботи підприємства,  обліку робочого часу та ведення бізнес-процесів. Швидкий та правильний 

розрахунок заробітної плати та проведення документів по бухгалтерському обліку є необхідністю 

у сучасному світі.  

Всі ці ланки забезпечують типова конфігурація 1С:Підприємство «Зарплата та управління 

персонам» та CRM-система «Бітрікс-24», проте вони працюють незалежно один від одного, на 

відмінну від більш популяризованих конфігурацій, таких як 1С:Підприємство «Управління 

торговим підприємством», 1С:Підприємство «Бухгалтерія», тощо. Робота із перезавантаженням 

даних в системи, які не забезпечені обміном даних, за допомогою ручного режиму, змушують нас 

нераціонально використовувати робочий час, рухатись назад, та обмежувати точність та 

актуальність фінансових потоків. 

В даній роботі розроблені модулі для синхронізації даних, які допоможуть швидко та 

ефективно автоматизовувати процес інтеграції даних між системами в ручному та регламентному 

режимах. В повний інтерфейс програми 1С:Підприємство була додана обробка конфігурації бази 

даних, за допомогою якої користувачі системи, із відповідними наділеними правами доступу 

(ролями доступу до ключів синхронізації «Бітрікс-24», тощо), в базі даних будуть керувати та 

налаштувати процеси синхронізації відповідно до специфіки роботи свого підприємства.  

Використання рішення дозволяє синхронізовувати між системами наступні структури 

даних: 

 контрагенти; 

 контакти; 

 угоди; 

 номенклатура; 

 виконавці угод; 

 користувачі системи; 

 організації, тощо. 

У 1С:Підприємство «Зарплата і управління персоналом» реалізовані типові механізми 

обліку та нарахування заробітної плати персоналу за допомогою документів «Нарахування 

заробітної плати співробітникам організації», «Разове нарахування співробітниками організації», 

тощо. Пропонується за допомогою цих структур даних обробляти синхронізовані дані угод в 

документі «Угода», на основі якого будуватиметься аналітика отриманих даних, та нарахування 

відсоткової оплати згідно даних виконавців угод - «Відсоток від завершеної угоди».  

Облік грошових потоків співробітників організації за допомогою запропонованої стратегії в 

даній роботі є актуальною складовою будь-якого підприємства. Однієї із причин необхідності 

даної роботи є посилення контролю за дотриманням законодавства про працю та оновлення 

підстав для проведення позапланових перевірок роботодавців. За чинним законодавством всі 

грошові потоки повинні бути офіційно дійсними, без похибок в нарахуваннях, податкових зборів, 

та оформлюватися за допомогою табелю обліку робочого часу. 

Для автоматизації нарахувань заробітної плати персоналу на основі CRM-системи «Бітрікс-

24» та 1С:Підприємство «Зарплата та управління персоналом» була розроблено логіка для 

синхронізації та обробки отриманих даних, яка дозволить слідкувати за актуальністю та 

правильністю нарахувань персоналу, отримувати коректні дані по кожному співробітнику 

організацій, забезпечить можливість відслідковувати необхідну кількість фінансових потоків, для 

виплати заробітної плати.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКА АСИМЕТРИЧНОЇ КРИПТОСИСТЕМИ НА 

КЛІТИННИХ АВТОМАТАХ 
 

У праці досліджено алгоритм асиметричного шифрування за допомогою клітинного 

автомату на основі околу Мура першого порядку, представлено умови безпеки та основні 

принципи роботи алгоритму. 

 

Останнім часом спостерігається ріст інтересу криптографічного суспільства до 

використання в криптографії клітино-автоматних моделей. Кількість робіт, присвячених 

застосуванню клітинних автоматів (далі – КА) до криптографії за останні роки значно зросла, 

зокрема наукові здобутки російського науковця Жукова А.Е., зарубіжних дослідників Puhua Guan, 

Jarkko Kari. Все це пояснюється самою природою КА і, насамперед властивостями паралельності 

та локальності. Вони дозволяють організувати паралельну обробку суттєвих порцій інформації за 

допомогою досить незначних обчислювальних ресурсів. Це відповідає сучасній тенденції 

розвитку інформаційних технологій, коли ми маємо справу з величезним потоком різноманітної 

інформації з різних джерел. Ця інформація інколи вимагає обробки в умовах досить обмежених 

обчислювальних ресурсів. Саме КА можуть знайти найширше застосування в якості 

високошвидкісних і не вимогливих до ресурсів шифрувальних засобів, якщо вдається в повній 

мірі реалізувати їх можливості, пов’язаних з притаманним їм паралелізмом обчислень. 

Для перетворення інформації електронними засобами повідомлення зазвичай 

представляється стрічкою бінарних бітів. Дане представлення зазвичай виконується згідно певних 

добре відомих правил (ASCII, тощо). Стрічка з бінарних бітів згодом розділяється на блоки, які 

містять скінченну визначену кількість бітів. Біти блоку можуть бути розглянуті як елемент іншої 

множини S, наприклад кожні 4 біти представляють елемент в множині розміром 12. Дані 

елементи множини S будуть основними одиницями нашої криптосистеми. Блоки – це незалежні 

одиниці криптосистеми; в шифротексті, кожен блок це заміна блоку в простому тексті. 

Припустимо, що кожен блок має довжину N  бітів і представляє m елементів множини S. Для того, 

щоб дотримуватись вимог безпеки, необхідна зворотна функція, яка   задовольняє наступні 

умови: 

 легко обчислюється (для шифрування); 

 важко знайти її інверсію (для ускладнення дешифрування зловмисниками); 

 має додаткову ключову інформацію для легкого обчислення оберненої функції. 

Складність дій КА підтверджують, що зворотні клітинні автомати є досить непоганим 

підходом для нашої цілі. Хоча правила КА зазвичай представляються у вигляді таблиць і якщо 

кількість ефективних сусідів мала, є небезпека, що зворотній образ в тому чи іншому 

винятковому випадку може бути знайдений випадковою атакою. Якщо кількість ефективних 

сусідів велика, то таблиця буде занадто велика, оскільки її розмір зростає експонентально 

відносно кількості сусідів. 

Підводячи підсумки, можна відмітити, що клітинні автомати все більше приваблюють увагу 

криптографічної сфери в зв’язку з тим, що розпаралеленість їх структури дозволяє збільшити 

швидкість роботи і пропускну здатність апаратних реалізацій крипто алгоритмів. Особливу увагу 

слід звернути на перспективи використання клітинних автоматів в асиметричній криптографії. На 

сьогодні відомо відносно невелику кількість криптосистем з відкритим ключем, при чому до них 

зазвичай пред’являються претензії як до низької швидкості роботи так і недостатньої 

обґрунтованості їх стійкості. В основі стійкості таких систем зазвичай лежить обчислювальна 

складність вирішення деякої задачі для якоїсь алгебраїчної системи. Враховуючи  той факт, що 

числа, як найбільш древні математичні об’єкти давно вивчаються, недивним є факт великих 

досягнень в розробці алгоритмів для вирішення цих завдань. Ще більші недоліки вказаних 

криптосистем виявляться в випадку появи квантового комп’ютера працюючого з тисячею кубіт. В 

зв’язку з цим варто звернути особливу увагу на КА, які представляють з себе некомутативні 

алгебраїчні структури і більш ретельно вивчити питання їх можливого використання в 

асиметричній криптографії. 
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ПРОБЛЕМИ ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ РОЗВ'ЯЗАНЬ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ ЗАДАЧ НА 

ГРАФАХ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ МОДЕЛІ ЇХ РОЗВИТКУ 
 

Сучасні програми для вирішення задач оптимізації дуже вузько спеціалізовані, що зумовлює 

їх обмежене використання. Тому актуальною є розробка нових способів та алгоритмів для 

знаходження оптимальних шляхів між вершинами графа та їх програмна реалізація в системі, 

призначеній для розв’язання широкого кола задач теорії графів.  

Ключові вирази: граф; алгоритми оптимізації; колективний інтелект. 

 

1. ВСТУП  

Постановка проблеми. Умову задачі можна звести до опису за допомогою моделі 

неорієнтованого графа. Розв’язок задачі тоді полягає у пошуку оптимальних шляхів між заданою 

кількістю вершин графа. Формалізація даних проводиться в два етапи. На першому етапі 

обирається критерій оптимальності, а на другому – вхідні дані процесу пошуку оптимального 

рішення подаються у вигляді неорієнтованого графа, причому вершини та ребра графа 

характеризують структуру даних задачі, а ваги ребер – їх інформаційне значення. Однак даний 

підхід зазвичай вимагає складних та об’ємних розрахунків. Саме тому актуальною є розробка 

нових способів та алгоритмів для знаходження оптимальних шляхів між вершинами графа та їх 

програмна реалізація в системі, призначеній для розв’язання широкого кола оптимізаційних задач 

теорії графів. 

2. ПЕРЕЛІК ВИРІШУВАНИХ ЗАВДАНЬ 

Задачі пошуку оптимального рішення поділяються на:  

- пошук найкоротшого шляху між двома вершинами графа;  

- пошук найкоротших шляхів між усіма вершинами графа;  

- пошук оптимального шляху комівояжера. в теорії графів розроблено різні методи 

аналізу окремих класів графів і алгоритми побудови спеціальних графічних об’єктів. 

Довільну задачу оптимізації у загальному випадку можна подати кортежем  

< f, X, Π, D, ext >, 

де 𝑓: X → 𝑅1 – задана цільова функція задачі, 𝑅1 – числова пряма, X – простір розв’язків 

задачі (простір пошуку), Π – предикат, який визначає підмножину 𝐷 ⊆ X припустимих варіантів 

розв’язку згідно наявних обмежуючих умов, ext ∈ {min, max} – напрям оптимізації. 

3. СУТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Необхідність розробки ефективних наближених алгоритмів оптимізації, які і застосовуються у 

переважній більшості на практиці, визначається рядом обставин, серед яких:  

- практично всі важливі задачі відносяться до числа NP-складних, так що точне їх 

розв'язання вельми проблематично навіть з використанням сучасних і перспективних 

комп'ютерів;  

- їх цільові функції мають, як правило, велику кількість локальних екстремумів;  

- в багатьох прикладних проблемах дані задаються з певними похибками, що робить 

недоцільними ті істотні обчислювальні затрати, які необхідні для знаходження їх 

точного розв'язку;  
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- покладені в основу розробки наближених обчислювальних схем ідеї (метаевристики) 

дозволяють створювати алгоритми, які можуть розв`язувати не одну, а цілий клас 

близьких за постановою оптимізаційних задач  

- у ряді задач значення цільової функції можуть бути доступними лише в процесі 

розв'язання задачі або ж вони можуть змінюватися з часом – динамічні задачі чи on-

line задачі. 

Однією із існуючих альтернатив є спосіб колективного інтелекту, який в теорії здатний 

вирішити вищезазначені проблеми. 

Колективний інтелект (англ. Swarm intelligence) описує комплексну колективну поведінку 

децентралізованої системи, що самоорганізовується. Розглядається в теорії штучного інтелекту як 

метод оптимізації. Термін був уведений Херардо Бені й Ван Цзином в 1989 році, у контексті 

системи клітинних роботів. Інколи колективний інтелект ще називають ройовим інтелектом. Із 

точки зору інформатики, колективний інтелект — це частина комп'ютерних наук, яка проектує та 

вивчає ефективні числові методи розв‘язання проблем у спосіб, схожий з поведінкою «колективу» 

живих організмів. Тому досягнення в цій галузі, а це власне розроблені алгоритми, 

застосовуються перш за все в задачах комбінаторної оптимізації та для розв'язування задачі 

комівояжера. Системи колективного інтелекту, як правило, складаються із множини агентів 

(багатоагентна система), що локально взаємодіють між собою й із навколишнім середовищем. 

Самі агенти зазвичай досить прості, але всі разом, локально взаємодіючи, створюють так званий 

колективний інтелект. Прикладом у природі може служити колонія мурах, рій бджіл, зграя птахів, 

косяк риб. 

4. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Поява програмних продуктів з такою реалізацією на ринку, за умови їх якості та доступної 

ціни, стає не тільки у нагоді користувачам, а і стимулює дослідження у даній сфері та приводить 

до нових розробок покращених методів оптимізації та розширення сфери використання 

еволюційних алгоритмів. 
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РОЗРОБКА ПРОЦЕСУ АВТОРИЗАЦІЇЇ З ВИКОРИСТАННЯМ AES256 І RSA2048 

ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ ТА ШИФРУВАННЯ КЛЮЧІВ   
 

Вивчено алгоритм та реалізовано Advanced Encryption Standart (AES), а саме особливості 

шифрування з довжиною ключа 256 біт (AES256). Обгрунтовано застосовання 

криптографічного алгоритму RSA2048 для шифрування отриманих ключів. 

 

AES256 

Шифрування  

Для AES256 довжина блоку вхідних даних (input) і стану (state) завжди рівна 128 біт, а 

довжина шифpоключа K рівна 256 біт. Для позначення обраних величин іnput, state, 

шифрувального ключа (cipherKey) використовується нотація Nb = 4 для іnрut i stаtе, Nk = 8 для 

шифрувального ключа. 

Перший крок - це копіювання input в масив state за правилом 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒[𝑟, 𝑐] = 𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡[𝑟 + 4𝑐], 
дe 0 ≤ 𝑟 < 4,0 ≤ 𝑐 < 𝑁𝑏. 

Другий крок - виконується декілька раз трансформація  ключа; в даному випадку 14 

раундів. 

Рис. 1. Процедура AddRoundKey обраховує побітовий XOR кожного байту state з кожним 

байтом  RoundKey. 

 

Останній крок -  state копіюється в output за правилом 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡[𝑟 + 4𝑐] = 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑒[𝑟, 𝑐], де 0 ≤
𝑟 < 4,0 ≤ 𝑐 < 𝑁𝑏. 

Обробка ключа 

Алгоритм обробки має два етапи: 

1)  розширення ключа 

Суть полягає в тому щоб отримати ключі кожного раунду трансформаціїї. Всього 

отримуємо Nb*(Nr+1) слів. Даний масив позначається 𝑤[𝑖], 0 ≤ 𝑖 < 𝑁𝑏 ∗ (𝑁𝑟 + 1). 

2)  вибір ключа iтераціїї 

На кожному кроці ітерації i раундовий ключ вибирається з масиву 𝑤[𝑖], починаючи з 

𝑤[𝑁𝑏 ∗ 𝑖] до 𝑤[𝑁𝑏 ∗ (𝑖 + 1)]. 
 

RSA2048 

RSA (абревіатура від прізвищ Rivest, Shamir, Adleman) 

Криптографічний алгоритм з відкритим ключем, створений на основі задач факторизаціїї 

великих цілих чисел. Це перша криптосистема, яка використовується як для шифрування, так і 

для цифрових підписів. Кожен користувач маніпулює відкритим і закритим ключами. 
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Алгоритм утворення відкритого і закритого ключів: 

1) генеруємо два випадкові прості числа p i q; 

2) знаходимо їх модуль n = p * q; 

3) застосовуємо функцію Ейлера𝜑(𝑛) = (𝑝 − 1)(𝑞 − 1); 

4) беремо ціле число𝑒 (1 < 𝑒 < 𝜑(𝑛)); число не повинно бути маленьким так, як це 

послабить безпеку системи; 

5) обраховуєм секретну експоненту 𝑑, 𝑑 ∗ 𝑒 ≡ 1(𝑚𝑜𝑑𝜑(𝑛)); 

6) пара (e,n) - називається відкритим ключем, а пара (d,n) - закритим ключем; 

Рис. 2.  Алгоритм шифрування сеансового ключа 

 

Шифрування тексту m відбувається з допомогою відкритого ключа 𝑐 = 𝐸(𝑚) = 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑑𝑛. 

 Щоб розшифрувати текст користуємось власним закритим ключем 𝑚 = 𝐷(𝑐) = 𝑐𝑑𝑚𝑜𝑑𝑛. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ ТРАСУВАННЯ ПРОМЕНІВ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ 

 
 Наступним кроком в розвитку комп’ютерної графіки в реальному часі є технологія 

трасування променів (див. рис. 1). Трасування променів у комп'ютерній графіці є способом 

створення зображення тривимірних об'єктів чи сцени за допомогою відстеження ходу променя 

світла крізь точку екрану і симуляції взаємодії цього промення з уявними об'єктами, що 

підлягають відображенню. Дана технологія до тепер в основному застосовувалась лише в 

кіноіндустрії, але зараз намагаються використовувати її в таких напрямках як комп’ютерні ігри,  в 

торговельних галузях та в програмних забезпеченнях таких як Photoshop, Blender, Unity, 3ds Max, 

Unreal Engine, тощо. 
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Рис.1 Трасування променів 

 

Через складність цього методу на сьогоднішній день для обрахунку графіки в реальному 

часі використовують методи растеризації. Растеризація - процес перетворення векторного 

зображення у растрове.  (див. рис.2) 

 
Рис.2 Метод растеризації. 

 

 Основна перевага растеризації над іншими методами – це обрахунок інформації лише в 

межах екранного простору. Трасування обраховує шлях променів в межах всієї 3D-сцени.  

Можливо об’єднати ці два методи для досягнення гібридного рендерингу. Це дасть нам 

можливість використовувати переваги трасування променів з меншим часом рендерингу, але 

результат кінцевого зображення буде не настільки фотореалістичним.  

Ще однією причиною довгого часу рендерингу методом трасування променів – це величезна 

кількість променів (10-100 променів/піксель). Для вирішення цієї задачі можна використати 

«шаховий» рендеринг з 0,25 променів /піксель (див.рис. 3).  Особливість цього рендерингу  в 

тому, що для кінцевого зображення обраховуються лише половина пікселів, а для іншої половини 

береться інформація з попереднього кадру.  
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Рис. 3 «Шаховий» рендеринг 

 

Недоліком «шахового» рендерингу є втрата чіткості країв об’єктів,  через що з’являється 

необхідність у використанні додаткових методів згладжування.  

Отже, застосування вище поданих методів дозволяє оптимізувати трасування променів, яке  

дає можливість використовувати цей рендеринг в реальному часі для отримання близького до 

фотореалізму зображення та зменшити навантаження на систему для її обробки.  
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ ВЕБ-СЕРВІСУ СПОРТИВНОЇ 

СТАТИСТИКИ 
 

Запропоновано варіант сервісу, який дозволяє вести спортивну статистику на платформі 

веб-браузера.  

 

Аналіз спортивних подій повинен враховувати  багато чинників, від кожного з яких залежить 

перебіг гри. Для того щоб правильно спрогнозувати результат, необхідно врахувати основні 

статистичні показники. Не завжди вибірка, на аналізі якої робляться висновки, є 

репрезентативною, тому велику роль відіграє інтуїція. Однак, для якісної аналітики необхідно 

проаналізувати результати останніх ігор команд чи окремих гравців, звернути увагу на результати 

матчів на виїзді і вдома, врахувати склад команд, їх фізичний і психологічний стан. При аналізі 

також потрібно звертати увагу на неспортивні фактори, які ще часто називають непрямими. Їх 

значення важко вважати незначним – часом саме вони і будують всю гру і самим прямим 

способом впливають на результати. 
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До цих факторів відносяться: 

 погодні умови матчів; 

 поведінка вболівальників кожної зі сторін, їх активність; 

 травми та видалення під час матчу гравців. 

Спортивний аналітик повинен слідкувати за спортивними подіями постійно. Йому необхідне 

актуальне знання ситуації, подій, які відбуваються навколо спорту і спортсменів. На даний 

момент для аналітиків різних видів спорту досить складною є проблема збору інформації про 

результати спортивних подій, статистики матчів, або навіть окремо взятих гравців. Існує досить 

вузький перелік сервісів ведення спортивної статистики, переважна більшість з них являють 

собою великі програми, які потребують багато ресурсів. Виникла певна модна тенденція зі 

створення веб-додатків і сервісів, які роблять інформацію доступною в глобальних масштабах і є 

апаратно-незалежними і кросплатформенними [1]. 

У зв'язку з розвитком веб-технологій і розширенням можливостей сучасних браузерів став 

можливим перегляд необмеженої кількості інформації в Інтернеті. Веб-сервіс для ведення 

спортивної статистики має безліч переваг в порівнянні із додатками на персональний комп’ютер: 

 перегляд необхідної інформації без установки додаткових додатків; 

 одночасний доступ до роботи з моделлю з різних пристроїв через інтернет; 

 легка інтеграція з іншими веб-сервісами та соціальними мережами. 

Після отримання необхідної інформації аналітиками складаються необхідні графіки, 

наприклад графік перемог обох команд (рис. 1). 

 
Рис. 1. Графік перемог команд в іграх між собою 

 

Для того, щоб почати працювати, спершу необхідно провести аналіз сучасних технологій та 

вибрати платформу для створення додатку [2]. Виходячи з мети, платформою додатку буде веб-

браузер. Для розробки веб-сервісу буде використано мови програмування Java та JavaScript. 

Даний проект розрахований на роботі з великими об'ємами  інформації, було вибрано базу даних 

NoSQL. Основні переваги NoSQL баз даних над SQL: 

 зберігання великих об’ємів неструктурованої інформації. База даних NoSQL не 

накладає обмежень на типи інформації, яка зберігається; 

 використання хмарних обчислень і сховищ. Хмарні сховища – чудове рішення але 

вони вимагають, щоб дані можна було легко розподілити між декількома серверами для 

забезпечення масштабування.  

 

Таблиця 1. Порівняльна таблиця технологій веб-додатків 

 Модель даних API запитів 

Cassandra Сімейства стовпців Thrift 

MongoDB Документи Cursor 

Neo4j Графи Graph 

Voldemort Ключ/Значення get/put 

 

В результаті досліджень різних NoSQL баз даних було вибрано MongoDB, перевагою якої є 

робота  з великими об’ємами даних та швидкість роботи з ними, яка в рази перевищує інші 

NoSQL бази даних. 
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Отже, на даному етапі ми здійснили аналіз сучасних технологій та популярних баз даних. За 

результатами були обрані мови програмування Java та JavaScript та MongoDB для. В подальшому 

планується розроблення алгоритмів роботи з 3D моделями, а саме: алгоритми виділення і 

редагування деталей моделі, алгоритми розбиття моделі, алгоритми плавності змін, алгоритми 

вибору постановки міток, розглянемо питання про інтеграцію в інші ресурси. 
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Невпинне розширення сфери застосування засобів комп'ютерної обробки інформації і 

комп'ютерних засобів телекомунікації залучають до сфери інформаційних технологій все більше 

коло людей, що підвищує ризики виникнення інформаційних загроз та їх реалізації. Не зважаючи 

на широкі технологічні можливості забезпечення захисту, на сьогоднішній день, кількість 

злочинів та шахрайства зростає з кожною хвилиною. Однією з найпоширеніших технологій 

захисту є біометричні системи захисту. Вони є найзручнішими, оскільки не потребують 

зберігання у пам’яті складних паролів чи носіння з собою спеціальних ідентифікаторів (ключів, 

карток, і т. ін..), а достатньо буде тільки сказати кодове слово, прикласти палець чи кисть руки, 

або підставити лице для сканування, щоб отримати доступ. дуже перспективними на 

найближчі десятиліття.  
Актуальність біометричного захисту є беззаперечною оскільки такий захист є значно 

ефективніший порівняно з такими методами, як використання смарт-карт, паролів, PIN-кодів і 

тому подібне, оскільки біометрія дозволяє ідентифікувати людину, а не пристрій. Біометрична 

система розпізнавання встановлює відповідність конкретних фізіологічних або 

поведінкових характеристик користувача деякому заданому шаблону. Зазвичай 

біометрична система складається з двох модулів: модуль реєстрації та модуль 

автентифікації. Сучасний підхід до задачі автентифікації пов'язаний з використанням 

нейромереж. 
Вирішення задачі захисту з використанням біометричних характеристик є актуальною 

задачею, що стає популярнішою щодня, це є цілком виправдано враховуючи переваги які надають 

дані методи захисту.  

Для досягнення поставленої мети, необхідно розв’язати такі задачі: проаналізувати 

основні існуючі методи біометричного захисту та їх основні складові, дослідити основні можливі 

механізми реалізації даних методик та визначити найбільш оптимальний метод, навести декілька 

прикладів існуючих технологій та пояснити чому саме використання даної методики дозволить 

забезпечити відповідний захист 

.Для реалізації даного веб-додатку для розпізнавання об’єктів у просторі буде використовуватись 

Байесовський класифікатор. 

В основi запропонованого методу лежить теорема Байеса - одна з основних теорем теорiї 

ймовiрностей, яка дозволяє визначити ймовiрнiсть якої-небудь подiї за умови, що сталась iнша 

статистично взаємозалежна з ним подiя. Iншими словами, теорема дозволяє розрахувати 

ймовiрнiсть того, що якась конкретна подiя з’явилася внаслiдок якоїсь конкретної подiї. 
Незважаючи на доволi дивне припущення взаємної незалежностi атрибутiв, наївний Байесiвський 

класифiкатор є одним з найефективнiших класифiкаторiв на практицi, його класифiкацiя може 

бути найточнiшою серед iнших подiбних йому класифiкаторiв, навiть не зважаючи, на те, що 

ймовiрнiсть певних атрибутiв може бути розрахована неточно. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СТВОРЕННЯ СТРІМИНГОВОГО ВІДЕО-

СЕРВІСУ 

 
Запропоновано варіант створення стрімингового сервісу для перегляду фільмів та серіалів 

на платформі веб-браузера. Розроблено веб-сервіс, який використовує її основні функції. 

 

Дні, коли потрібно було платити за конкретний диск з фільмом пройшли. Сучасні потокові 

сервіси дозволяють дивитися абсолютно все : від новин в прямому ефірі до класичних фільмів і 

останніх серіальних новинок. У будь-який час, з будь-якого пристрою. Ви купуєте підписку на 

сервіс, а потім просто дивіться все, що побажаєте, хоч з розумного телевізора, хоч з ігрової 

консолі. 

Стрімингові (вони ж потокові) сервіси працюють за принципом передачі контенту від 

провайдера до користувача. Весь контент вже завантажений на сторонньому сервері, кінчений 

користувачеві не потрібно нічого завантажувати для перегляду або прослуховування. Контент 

транслюється в режимі реального часу, швидкість підвантаження безпосередньо залежить від 

швидкості інтернету користувача . З нинішнім навіть самим простеньким інтернетом можна без 

проблем прослуховувати музику та переглядати відео з стрімінгових сервісів. 

Основною перевагою стрімингових сервісів є алгоритм рекомендацій. При знайомстві 

користувача з сервісом його просять вказати улюблені жанри і проставити рейтинг фільмам, які 

він вже подивився. Це потрібно для того щоб сервіс допомагав знаходити нові фільми та серіали. 

Далі, на основі переглянутого контенту сервіс буде пропонувати вам список фільмів та серіалів, 

які можуть бути вам цікаві. Кількість переглядів, дії користувачів (активне коментування, 

оцінювання лайками/дизлайками), рейтинг режисера, тощо будуть збільшувати ймовірність 

рекомендації даного фільму чи серіалу. 

Для того, щоб почати працювати, спершу необхідно провести аналіз сучасних технологій та 

вибрати платформу для створення додатку. Виходячи з мети, платформою додатку буде веб-

браузер. Для розробки веб-сервісу буде використано мови програмування Java та JavaScript. 

Даний проект розрахований на роботі з великими об'ємами інформації, було вибрано базу даних 

NoSQL. Основні переваги NoSql баз даних над SQL: 

 зберігання великих об’ємів неструктурованої інформації. База даних NoSQL не накладає 

обмежень на типи інформації, яка зберігається; 

 використання хмарних обчислень і сховищ. Хмарні сховища – чудове рішення але вони 

вимагають, щоб дані можна було легко розподілити між декількома серверами для 

забезпечення масштабування.  
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Рис. 1. Схема рекомендації відео YouTube 

 

В результаті досліджень різних NoSQL баз даних було вибрано MongoDB, перевагою якої є 

робота  з великими об’ємами даних та швидкість роботи з ними, яка в рази перевищує інші NoSql 

бази даних. 

Отже, на даному етапі ми здійснили аналіз сучасних технологій та популярних баз даних. За 

результатами були обрані мови програмування Java та JavaScript та MongoDB. 
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МЕТОДИ І КОМП’ЮТЕРИЗОВАНІ ЗАСОБИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ЕКСПРЕС 

АНАЛІЗУ КАНЦЕРОГЕННИХ КОМПОНЕНТ В БІОАКТИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ І 

МАТЕРІАЛАХ 
 

У роботі запропоновано методику і розроблено алгоритми для програмно-апаратних 

комплексів на основі газочутливих сенсорів та спектрофотометрів діапазону від 200 - 2500 нм, 

які дозволяють надійно ідентифікувати вуглецеві комплекси –С=О, -С-N-, -C-S-N-, та іншого 

типу, що можуть виявляти канцерогенні властивості. Для покращення точності ідентифікації 

спектрів застосовано інтелектуальні алгоритми керування. Технологію інтернету речей 

використано для підвищення точності on-line телеметрії біооб’єктів, вирішення проблеми 

великих масивів даних та зменшення часу їх аналізу. Апробацію запропонованої методики 

проведено при визначенні стійкості більше 10 нових сортів картоплі до раку Synchytrium 

Endobioticum (Schilbersky) Percival.  

 

Спектрометричні методи наразі широко використовуються для досліджень складу і 

характеристик нанодисперсних матеріалів, біологічно активних середовищ і структур, 

моніторингу якості продукції у фармації, екології, медицині, матеріалознавстві, наукових 

дослідженнях. Проте, одним з найактуальніших напрямків на сьогодні є ідентифікація потенційно 

небезпечних сполук в продуктах харчування та їх стійкості до патогенних, і зокрема 

канцерогенних впливів з оточуючого середовища [1-4].  

У роботі запропоновано методику і розроблено алгоритми для програмно-апаратних 

комплексів на основі газочутливих сенсорів та спектрофотометрів діапазону від 200 - 2500 нм, які 

дозволяють надійно ідентифікувати вуглецеві комплекси –С=О, -С-N-, -C-S-N-, та іншого типу, 

що можуть виявляти канцерогенні властивості. Апробацію запропонованої методики проведено 

при визначенні стійкості більше 10 нових сортів картоплі до раку Synchytrium Endobioticum 

(Schilbersky) Percival [4-6]. При цьому використовували методику зараження паростків картоплі 

збудниками раку, отримання гібридів від різних комбінацій схрещування, виділення та якісний і 

кількісний аналіз характеристичних білкових форм за характеристичними мітками спектру за 

методом Bradford T. [7], зокрема на довжинах хвиль 595 і 1550 нм. В якості барвника для білків 

використовували 0,5% розчин Commassiе blue G-250.  

Варто зауважити, що дослідження спектральних характеристик окремих біооб’єктів, 

зокрема білкових комплексів картоплі чутливих до раку Synchytrium Endobioticum (Schilbersky) 

Percival, є досить складною задачею. Це зумовлено тим, що окремі характеристичні коливання 

молекулярних комплексів розташовані в середині видимого та ближнього інфрачервоного 

діапазону хвиль. Наявність електромагнітного фону та комбінаційних частот від близьких за 

будовою комплексів приводить до розмиття основних ліній спектра досліджуваних речовин. Тому 

для покращення роздільної здатності використовуваної методики молекулярної спектроскопії 

було створено математичні моделі та відповідне програмне забезпечення. Основою 

запропонованої моделі є застосування диференційних методів як на етапі вимірювання 

інформаційного сигналу, так і на етапі його математичної обробки. Застосування методики 

числового аналізу степеневих рядів дозволяє диференціювати досліджувані спектри з роздільною 

здатністю 1-2 нм. Розроблено програмне забезпечення для апаратної реалізації методу, а також 

для розділеного в часі диференційного аналізу даних, яке дозволяє крім якісної ідентифікації 

ліній спектру провести напівкількісний аналіз компонент з точністю 8-10 %.  

Однією з основних проблем, що виникає при деталізованих дослідженнях як спектрів так і 

інших характеристик біооб‘єктів, є великий обсяг масивів даних, які часто потребують обробки і 
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аналізу в режимі реального часу. Тому у даній роботі також запропоновано методику on-line 

телеметрії біооб’єктів, комплексного моніторингу і експрес аналізу стану досліджуваної 

екосистеми [8, 9]. Її суть полягає у поетапному виділенні проблемних областей досліджуваних 

характеристик біооб’єкта, та пошуку відхилень контрольованих параметрів від допустимих меж у 

виявлених областях при більш детальному їх дослідженні на наступному етапі. Критеріями 

пошуку проблемних областей є результати комп’ютерної обробки даних в реальному часі на 

віддаленому сервері. Це дозволяє оптимізувати апаратно-програмне забезпечення і мінімізувати 

ресурси телеметричного комплексу. Завдяки застосуванню технології Інтернету речей такий 

комплекс можна реалізувати на основі смартфона. Для цього також розроблено спеціальні 

протоколи мережевого захисту даних. Експериментальна апробація запропонованої методики при 

спектральних дослідженнях канцерогенних компонент в біоактивних середовищах і матеріалах 

показує, що час експрес аналізу біооб’єктів зменшується у 3-5 разів, а точність виявлення 

характеристичних ліній спектрів підвищується на 10-15 %.  

Висновки 

Застосовані інтелектуальні алгоритми управління та аналізу даних дозволяють 

реконфігурувати вбудовані комп’ютерні засоби вимірювальної системи та аналізувати складні 

спектри досліджуваних систем з роздільною здатністю 1 – 2 нм у різних діапазонах 

випромінювання. Створений апаратно програмний комплекс може бути порівняно легко 

адаптований для досліджень складних нанодисперсних та біоінтегрованих систем.  
Результати роботи були використані для підготовки лекційного матеріалу та створення 

лабораторних робіт за магістерською програмою «IoT-технології для кіберфізичних систем», яка 

реалізується за підтримки проектів Erasmus + «Інтернет речей: нові навчальні програми для 

промисловості та гуманітарних застосувань (ALIoT)» № 573818-EPP-1-2016-1-UKEPPKA2-CBHE-

JP, а також «Рамкова структура цифрових компетентностей для вчителів України та інших 

громадян (dComFra)” № 598236-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-CBHE-SP), згідно грантових угод з 

Європейським Союзом. 
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МЕТОД ОБЧИСЛЕННЯ КОРЕНЯ ДЛЯ ПАРАЛЕЛЬНИХ СИСТЕМ НА ПЛІС 
 

Запропоновано метод порозрядного обчислення кореня. Показана можливість економії 

ресурсу ПЛІС за рахунок порозрядної передачі даних між компонентами обчислювальної 

системи. 

 
Для прискорення обробки інформації застосовують паралельні обчислювальні системи, що 

можуть забезпечити суміщення обробки даних в паралельних гілках алгоритмів на різних рівнях 

паралелізму. Для дрібнозернистих алгоритмів ефективним може бути перетворення інформації на 

низькому рівні паралелізму, наприклад, виконанні окремих операцій. Однак, швидкість обробки 

інформації залежить не тільки від часу виконання операцій в паралельних гілках, але і від витрат 

часу на обмін інформацією між гілками, тобто між обчислювальними модулями (ОМ). Зменшити 

витрати часу на обмін даними дозволяє використання паралельних систем з безпосередніми 

зв'язками між обчислювальними модулями (ПСБЗ) [1]. У таких системах стають непотрібними 

витрати часу на пересилки даних між ОМ через загальну пам’ять, що дає можливість прискорити 

обчислення.  

При побудові ПСБЗ на ПЛІС доцільно використовувати ОМ, що дозволяють поєднувати 

процеси порозрядного введення операндів, їх обробки і порозрядного формування результату зі 

старших розрядів [1]. Пересилання даних між ОМ послідовним кодом більш економно 

використовує внутрішній комутаційний ресурс ПЛІС, а також зменшують необхідну кількість 

зовнішніх виводів ПЛІС. 

Нижче розглядається метод обчислення квадратного кореня в надлишковій системі числення 

при послідовному введенні та виведенні даних, що може ефективно використовуватись в ПСБЗ. 

Запишемо функцію у вигляді 22 pY X . Тут X  і Y є додатними дробовими числами виду 

1

n i

iX x k  , 
1

,
m i

iY y k                                                          (1) 

де 2k   – основа системи числення;  , 0, 1, 2i ix y   – цифри чисел  в надлишковій зміщеній 

системі числення. Параметр p  показує кількість циклів затримки формування першого розряду 

результату функції * 2Y X після надходження першого розряду 1x  операнду X . Для 

одержання n  розрядів результату функції 
*Y з урахуванням затримки необхідно виконати 

m n p   циклів.  Коди чисел та ,X Y  що містять тільки i  старших розрядів, позначимо як 

та .i iX Y  

Якщо на кожному i -му ( 1,i m ) кроці цифру iy  будемо вибирати таким чином, щоб 

виконувалась нерівність 
2 2 22 ( 2 )p i

i i iY X Y    ,                                                                (2) 

то після m  циклів буде одержано m  дробових розрядів функції  Y  і n  розрядів 

функції *Y . 

        Якщо ввести перемінну  
2 2 1(2 )2p i

i i iR X Y   , (3) 

то (2) можна подати у вигляді 
10 2 i

i iR Y     .                                                                        (4) 

При 0i   співвідношення (4) виконується, що слідує із формули (3). Нехай в ( 1i  )–

му циклі умова (4) також виконується. З урахуванням формул (1) і (3) можна подати iR  

через 1iR   у формі 
2 1 2 1

1 12 2 2p i

i i i i i iR R x Y y y   

      або як  

 
2 1

1 2 ,i

i i i i iR H Y y y  

  
                                                                 (5) 
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де  
2 1

12 2 .p

i i iH R x 

 
                                                                   (6)

 

Тоді вираз (4) з урахуванням (5) і (6) можна подати у вигляді 

 
2 1 2 1 1

1 1 12 2 2 2i i i i

i i i i i i i i iY y y H Y y Y y y      

         . (7) 

     

 Виходячи з формули (7), можна визначити правило вибору iy
 
на i -му кроці: 

 
1

1

1 1

1 1

1 2 1

1 1

0, 0 2 ;

1, 2 2 2 ;

2, 2 2 3 2 2 .

i

i i

i i

i i i i

i i i

i i i

якщо H Y

y якщо Y H Y

якщо Y H Y

 



   

 

     

 

   


    
     

 (8) 

 

 Для отримання правильного результату необхідно утримувати значення iH  в 

інтервалі 
2 1

10 3 2 2i i

i iH Y    

    . Оскільки значення iH  залежать від p , що слідує з (6), 

то вибором значення p , можна забезпечення виконання цього співвідношення.  Для 

дробових чисел 1p  . 

В кожному циклі за формулою (6) знаходиться проміжна змінна iH ( 0 0H  ), за правилом  

(8) формується цифра результату iy , значення iR  для наступного циклу визначається за 

формулою (5). 

 Для 8-розрядного операнда 0.10220001X    процес обчислення кореня 

ілюструється табл. 1. В результаті виконання 8 1 9m n p     циклів одержано 

результат 22 0.011101120pY X  . Розряди функції * 2 0.11101120Y X   формуються із 

затримкою на один цикл. 

Таблиця 1 

Стани перемінних при обчисленні кореня 
i  

ix

 

iH  Умова, що виконується 
iy  iY  iR  

1 1 0.0010000000 2

1 00 2H Y     0 0.0 0.0010000000 

2 0 0.0100000000 3 1

1 2 1
2 2 2Y H Y
 

     1 0.01 0.0010000000 

3 2 0.1000000000 4 2

2 3 22 2 2Y H Y      1 0.011 0.0011000000 

4 2 0.1010000000 5 3

3 4 3
2 2 2Y H Y
 

     1 0.0111 0.0011100000 

5 0 0.0111000000 6

5 4
0 2H Y


    0 0.01110 0.0111000000 

6 0 0.1110000000 7 5

5 6 5
2 2 2Y H Y
 

     1 0.011101 0.0110111000 

7 0 0.1101110000 8 6

6 7 6
2 2 2Y H Y
 

     1 0.0111011 0.0110011100 

8 1 0.1110111000 7 6 9

7 8 7
2 2 3 2 2Y H Y

 
      2 0.01110112 0.0000000000 

9 - 0.0000000000 10

9 8
0 2H Y


    0 0.011101120 0.0000000000 

 

 

Таким чином, порозрядна передача  даних економить комутаційний ресурс ПЛІС та 

зовнішні виводи (піни)  мікросхем. Це дає можливість розмістити на одній мікросхемі більший 

апаратний ресурс. Розміщення системи на  одній ПЛІС забезпечує підвищення надійності, 

зменшення енергоспоживання та габаритів системи. Це підтверджує ефективність порозрядної 

обробки даних в паралельних системах з безпосередніми зв’язками між компонентами.  
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РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ ТА КОНФІГУРУВАННЯ МЕРЕЖЕВОГО 

ОБЛАДНАННЯ 

 
Корпоративна мережа — це мережа, головним призначенням якої є підтримка роботи 

конкретного підприємства, що володіє даною мережею. Користувачами корпоративної мережі є 

тільки співробітники даного підприємства. На відміну від мереж операторів зв'язку, корпоративні 

мережі, в загальному випадку, не надають послуг стороннім організаціям або користувачам. 

Залежно від масштабу підприємства, а також від складності і різноманіття вирішуваних завдань 

розрізняють мережі відділу, мережі кампусу і корпоративні мережі. 

Концептуальною перевагою корпоративних мереж є здатність виконувати паралельні 

обчислення. За рахунок цього в системі з декількома оброблювальними вузлами може бути 

досягнута продуктивність, що перевищує максимально можливу на даний момент продуктивність 

будь-якого окремого процесора. 

Ще одна очевидна і важлива характеристика розподілених систем — це їх принципово 

вища відмовостійкість. Під відмовостійкістю розуміється здатність системи виконувати свої 

функції при відмовах окремих елементів апаратури і неповної доступності даних. Основою 

підвищеної відмовостійкості розподілених систем є надмірність. Надмірність оброблювальних 

вузлів дозволяє при відмові одного вузла перепризначувати приписані йому завдання на інші 

вузли. У обчислювальних мережах деякі набори даних можуть дублюватися на зовнішніх 

пристроях декількох комп'ютерів мережі, тому при відмові одного з них його дані залишаються 

доступними. 

Користувач корпоративної мережі має ще таку перевагу, як можливість сумісного 

використання даних і пристроїв, а також можливість гнучкого розподілу робіт по всій системі. 

Подібне розділення дорогих периферійних пристроїв, таких як дискові масиви великої ємкості, 

кольорові принтери, графічні пристрої, модеми, оптичні диски, у багатьох випадках є основною 

причиною розгортання мережі на підприємстві. 

Ще одним важливим фактором розгортання мереж стало прагнення забезпечити 

співробітникам оперативний доступ до всієї корпоративної інформації. Наявність мережі 

приводить до вдосконалення комунікацій між співробітниками підприємства, а також його 

клієнтами і постачальниками. Мережі знижують потребу підприємств в інших формах передачі 

інформації. Корпоративна мережа, яка інтегрує дані і мультимедійну інформацію, може 

використовуватися для організації аудио- та відеоконференції, крім того, на її основі може бути 

створена власна внутрішня телефонна мережа. 

З перелічених вище характеристик помітно, що корпоративна мережа потрібна, як для 

невеликих підприємств, так і для великих. Оскільки ця мережа полегшує роботу підприємства і 

збільшує його можливості. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЙ BIGBLUEBUTTO ДЛЯ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦІЙ ПРИ 

ПІДГОТОВЦІ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІНТЕГРОВАНОГО ІСПИТУ «КРОК 1. ФАРМАЦІЯ» 

 
У даній публікації описано можливості використання програмного забезпечення для 

проведення відеоконференційBigBlueButton для онлайн-консультацій з «мікробіології з основами 

імунології»студентам спеціальності «фармація», ОКР-бакалавр, (заочної форми навчання) в 

рамках підготовки доліцензійного інтегрованого іспиту«Крок 1. Фармація». 

 

Ліцензійні інтегровані іспити є нормативною формою державної атестації випускників. 

Ліцензійнііспитипроводятьсявідповідно до «Положення про систему 

підготовкиліцензійнихінтегрованихіспитівфахівців з вищоюосвітоюнапрямів «Медицина» і 

«Фармація» та відповідно до державнихстандартіввищоїосвіти. Тестовийліцензійнийіспит - 

цеобов’язковаскладовачастинадержавноїатестації для присвоєннякваліфікаціїпровізора. 

Студенти, якінавчаються за фахом «фармація» складають два окремихтестовихіспити - «Крок 1. 

Фармація» та «Крок 2. Фармація». Перший екзамен «Крок 1. Фармація» складається з 

дисциплінприродничо-наукового циклу, другий - «Крок 2. Фармація» - з основнихпрофесійно-

орієнтованихдисциплін. Тестовийліцензійнийіспит проводиться у всіхнавчальних закладах 

України, де проліцензованоспеціальність «Фармація» в один день в одну зміну в письмовій 

(бланковій) тестовійформі. 

Метою ліцензійного іспиту є встановлення відповідністі рівня професійних знань та вмінь 

студентів мінімально необхідному рівню знань згідно з державними кваліфікаційними вимогами. 

Тест складається з тестових завдань, які пройшли первинну та фахову експертизу. Дисципліна 

«мікробіологія з основами імунології» належить до дисциплін природничо-наукового циклу та 

входить до «Крок 1. Фармація».  

Особливістю навчання студентів-заочників є радикальна відмінність у формі навчання 

порівняно з студентами, що навчаються на денній формі навчання. Основною відмінністю між 

даними формами навчання є кількість тем рекомендованих для самостійного вивчення. Звичайно, 

підготувати до ЛІІ «Крок 1. Фармація» студента 2-3 курсу фармацевтичного факультету 

денноїформинавчаннянабагатолегше. Такий студент є легко контролюємим, йогознання, вміння 

та навичкивдосконалюються з кожнимнаступнимзаняттям. Щодо студента-заочника, -беручи до 

увагивік, загруженістьособистими та робочими справами (більшістьстудентівпрацевлаштовані в 

аптечних мережах), а їхсесіяобмеженакількоматижняминавчання на кафедрі, вартозауважити, 

щоопануваннязнаннями, якідозволяютьуспішноскластиданийіспит, залежатьвідвласне самого 

студента та йогобажаннявчитись.Тому якіснооцінити та 

зпрогнозуватиможливостіскладанняданим студентом ЛІІ «Крок 1. Фармація»важко.  

У рамках підготовкистудентів-заочників до ЛІІ «Крок 1. 

Фармація»запровадженовикористання онлайн-консультацій. Студентиотримуютьзапрошення з 

посиланням на інтернет-сторінку, де читатиметьсяконсультація. Їм рекомендовано до початку 

консультаціїознайомитись з певнимперелікомтестів та 

підготуватизапитаннящодонезрозумілихтестів. 

Онлайн-консультації проводяться з використанням програмного забезпечення для 

проведення відеоконференційBigBlueButton. Дана платформа використовує технологію FLASH, 

включає в себе наступні мультимедійні та інтерактивні можливості:  

 показ презентацій віддаленим користувачам у форматі PowerPoint;  

 завантаження та показ документів у форматі PDF;  

 трансляція відеозображень з камери;  

 створення позначок на презентаціях;  

 спілкування голосом, за допомогою мікрофонів;  

 спілкування в чаті, як групове, так і приватне; 

 проведення онлайн-тестування з паралельною корекцією відповідей студентів. 
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Під час такої консультації (2 год) можливо детально обговорити приблизно сто тестових 

завдань, зорієнтувавши студентів у різних формах ключових слів. Результатом такої консультації 

є зміни у відповідях, тобто можливість координувати знання студента на правильну відповідь. 

Можливість спілкування у чаті дозволяє обговорити незрозумілі тести чи багатозначні 

варіанти відповідей. Тобто така комунікація між викладачем та студентом робить заочну форму 

навчання даних студентів більш наближеною до денної, тобто, з’являється безпосереднє 

спілкування, а не тільки контроль самостійно опанованих знань. 

Отже, запровадження онлайн-консультацій з використанням програмного забезпечення для 

проведення відеоконференційBigBlueButton з технологію FLASH, продемонструвало вже хороші 

результати. За даними Центру тестувань студенти-фармацевти заочної форми 

навчанняБуковинського державного медичного університету щорічно покращують результати 

складання  ЛІІ «Крок 1. Фармація» з «мікробіології з основами імунології». 
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УХИНА А.В., АФАНАСЬЕВ И.С., СИТНИКОВ В.С. 
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ОСОБЕННОСТИ ФАЗО-ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИФРОВЫХ 

ЧАСТОТНО-ЗАВИСИМЫХ КОМПОНЕНТОВ ВТОРОГО ПОРЯДКА 
 

В работе исследовано влияние частоты среза и уровня колебательности на   фазо-

частотная характеристику цифровых частотно-зависимых компонент второго порядка 

специализированных компьютерных систем. Получены зависимости характеристики от 

уровня колебательности, найдена их аппроксимация, что позволяет учитывать изменения 

при обработке сигнала в тракте приема сигналов датчиков  
 

Бурное развитие различных автономных мобильных платформ приводит к необходимости 

совершенствования компонент специализированных компьютерных систем (СКС), которые 

обеспечивают сбор, обработку и принятие решения по данным датчиков, расположенных на 

борту платформы. Функционирование в сложных и неоднозначных условиях требует построение 

устройств, которые могли бы подстраиваться под условия функционирования по заранее 

заданным критериям за счет перестраиваемых компонент.  

Проектирование и эксплуатация таких компонент обуславливает необходимость решения 

ряда задач по перестройке их характеристик Задача перестройки характеристик встречается 

довольно часто. Например, в квадрокоптерах имеются системы определения безопасной высоты 

file:///C:/Users/ARusnak/РњРѕРё%20РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹/Downloads/VchdpuP_2013_2_108_64.pdf
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file:///C:/Users/ARusnak/РњРѕРё%20РґРѕРєСѓРјРµРЅС‚С‹/Downloads/VchdpuP_2013_2_108_64.pdf
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при посадке, а у наземных платформ – устройства определения расстояния до препятствия.  

В таких устройствах при перестройке происходит изменение не только АЧХ, но и ФЧХ. 

Известно, что компоненты с рекурсивной передаточной функцией имею нелинейную фазо-

частотную характеристику. При этом, необходимо знать какие фазовые искажения происходят в 

полосе пропускания таких компонент, особенно в районе ее границы.  

Таким образом, целью работы является исследование влияния частоты среза и уровня 

колебательности в полосе пропускания компоненты на фазо-частотную характеристику цифровых 

частотно-зависимых компонент нижних и верхних частот (соответственно НЧ и ВЧ) второго 

порядка при их перестройке. 

Передаточная функция цифровых ЧЗК второго порядка имеет вид 
1 2

0 1 2

1 2

1 2

a a z a z
H(z)

1 b z b z

 

 

 


 
     (1) 

где 0 1 2a ,a ,a – действительные коэффициенты числителя; 1 2b ,b  – действительные 

коэффициенты знаменателя.  

При подстановке в (1) 1 jz e    или по формуле Эйлера  sincos1 jz , где   — 

нормированная угловая частота, 
df

f
 2 ,   ,0 , f , df — соответственно линейная частота 

и частота дискретизации, получим комплексный коэффициент передачи, а на его основе АЧХ и 

ФЧХ частотно-зависимых компонент 
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Совместный анализ АЧХ (2) и ФЧХ (3) позволил провести исследование на влияние частоты 

среза и уровня колебательности в полосе пропускания компоненты на фазо-частотную 

характеристику. 

Было выявлено, что для ЧЗК Баттерворта значение фазы при изменении порядка фильтра 

остается неизменным на всем рабочем частотном диапазоне и равно 2



. Зависимости фазы от 

уровня колебательности в полосе пропускания для ЧЗК НЧ и ВЧ показаны на рис. 1. Следует 

отметить, что значение фазы, при изменении частоты среза и неизменном уровне 

колебательности, было постоянным. 

 

  
                                                          а)                                                                               б) 

Рисунок 1 – Зависимость ФЧХ ЧЗК а) НЧ и б) ВЧ Чебышева от уровня колебательности 
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Полученные на рис.1 зависимости аппроксимируются уравнением вида 

 A ln x B,         (4) 

где x RP  для ЧЗК Чебышева и эллиптического, x RS  для ЧЗК Инверсного Чебышева, 

значения коэффициентов A и B уравнения (4) сведены в таблицу коэффициентов аппроксимации: 

 

Таблица 1. Коэффициенты аппроксимации 

Тип ЧЗК A B 

Чебышев 
НЧ -0,537 -1,4355 

ВЧ 0,5366 1,4355 

Инверсный 

Чебышева 

НЧ -0,76 -0,2117 

ВЧ 0,7605 0,2117 

Эллиптический 
НЧ -0,645 -1,0457 

ВЧ 0,6451 1,0457 

 

При этом среднеквадратическое отклонение аппроксимации составляет 2%. 

Таким образом, исследование ФЧХ второго порядка НЧ и ВЧ позволило выявить зависимость 

ФЧХ от уровня колебательности для заданной частоты среза и уровня колебательности в полосе 

пропускания, что позволяет учитывать эти изменения при обработке сигнала в тракте приема 

сигналов датчиков.  
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СЕКЦІЯ 5  
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SIMULATION OF FOREST MANAGEMENT PRACTICES IN THE GLOBAL FOREST 

MODEL 
 

Algorithms developed for simulation of forest management practices in the Global Forest Model 

(G4M) are presented. The following forest management practices are considered: clearcut, planting and 

regeneration (standard model), changing tree species, selective logging with 1 and 2 canopy layers, 

shelterwood logging. 

The Global Forest Model (G4M) is an integral part of information technology for estimating 

greenhouse gas emissions in the forestry and agricultural sectors as well as decision support for 

mitigating global climate change. G4M is a geospatial model operating on a 0.5° x0.5° raster, it simulates 

forest management, land use change and estimates the corresponding carbon dioxide emissions [1]. 

Adequate representation of forest management processes in the model is important for estimating the 

effect of change of the forest management on the CO2 emissions. Current study is devoted to 

development of algorithms for simulating different forest management practices in G4M. 

Simulation of forest management in an “ordinary” G4M. Structurally G4M consists of 6 main 

modules [1]: virtual forest, forest initialization, forest management decisions, land use change decisions, 

forest dynamics and GUI output. The virtual forest module, originally developed by Kindermann et al., 

2013, has 2 components – forest growth and simulator of age cohorts. This module simulates forestry on 

a forest scale. It describes the forest in terms of the dynamics of stem wood. The sub-module of forest 

growth calculates the growth of the tree height, the stem diameter at a height of 1.3 m (Dbh) and the 

biomass of tree stems for a given age.  In each cell the simulator of age cohorts creates a virtual forest in 

the form of 4 data arrays - the area of age classes, biomass, diameter and height of trees in different age 

classes. Biomass, height and diameter, as well as the total biomass increment with age, is calculated in 

the forest growth submodule of growth functions in accordance with forest growth conditions (MAI), 

stocking degree (SD), tree species and rotation period (RL). Thus, a forest is represented by a set N (N = 

RL+1) of even-age stands. The forest that is created by the simulator of age cohorts can have a given age 

structure, if such information is known, or have a “normal” age structure, that is, all age classes have the 

same area. At each modelling step (modelling steps can be from 1 to 10 years), the age of tree stands is 

increased by a modelling step with respectively changing the tree height, Dbh and biomass as estimated 

in the forest growth submodule. In addition, the biomass calculations take into account mortality and the 

biomass removed by thinning.  

The forest management practices considered in standard versions of the model are thinning, 

clearcutting, planting and regeneration. The thinning is estimated by comparing potential biomass in a 

certain age class as estimated using growth functions and the total production in this age class, and also 

taking into account the minimum diameter of the stem, which can be harvested, and amount of wood 

available for harvesting. Final harvest is simulated by clearcutting of 1/RL of the forest area share with 

additional constrain on age of harvested trees, the minimum diameter of the trunks, which can be 

harvested, and taking into account minimum amount of wood available for harvesting. Performing such 

forest management brings the forest to a normal state in RL years. RL is initialized in the forest 

initialization module and adjusted in each modelling step in the forest management decisions module. 

Changing tree species. Due to specifics of G4M, dynamics of only a single tree species can be 

modelled in one cell. In the standard forest management simulation algorithm after harvesting the same 

area of the same tree species is planted or regenerated in the cell. We modified the algorithm such a way 

that the “old” forest is not regenerated after harvesting, however the same area of another tree species is 

planted in the “new” virtual forest created in this cell. In the new forest thinning and final harvest are 

applied as soon as the size of trees (Dbh) and amount of biomass per area (for thinning) and age of forest 

stands reach respective values determined already for the new tree species. For testing the tree species 

change algorithm we run the model with changing the tree species to the same one and compare forest 

area and biomass to respective values obtained using standard model. 

Selective logging in a 1-canopy layer virtual forest. Although G4M is a geographically explicit 

model, in each grid cell there is no information on location of trees. The trees are collected in forest 
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stands of similar age. There are two forest management regimes of the virtual forest in a cell in respect to 

stocking degree – according to forest stand growth tables or according to natural stocking degree. The 

natural stocking degree expects a greater stocking biomass per ha than the growth table stocking. Thus, 

we can interpret the natural stocking regime as a forest with undergrowth, i.e. with an uneven age 

structure. If in such forest long rotation time is applied (i.e. forest is managed to minimize disturbances 

leading to forest dieback), then most of wood is harvested with thinning operations (thinning is applied 

irrespective of age, while Dbh is one of the harvest criteria) that is a kind of selective logging. In a long 

run or in case of high wood demand and respective intensive harvesting of such forest, the trees reaching 

age greater than rotation time and Dbh threshold are harvested as well. 

The pros of the 1-canopy layer approach are that it can be implemented in parallel with standard 

forest management operations. The model can switch from the clearcut harvesting mode to the selective 

logging mode and back. The switching between the harvest modes can be controlled with a direct policy 

(a directive prohibiting clearcut in a certain forests) or a policy implemented through an economic 

measure via tax or motivating payments. In case of implementing the policy through the economic 

measure the policy associated costs should be passed to the respective forestry NPV for using in the 

decision-making algorithm. With the 1-canopy layer approach one can estimate the transition effects in 

harvest and forest management emissions when changing the logging modes. The cons of the 1-canopy 

layer approach are ignoring of competition of trees of different size for light that is important in uneven 

age forests. 

Selective logging in a 2-canopy layer virtual forest. To take into account the competition of trees 

for light we use a 2-canopy layer structure. The ground canopy layer is modelled with forest stands of all 

age classes of maximum natural stocking degree but reduced MAI because of light suppression. We 

model reduced increment of the bottom canopy layer due to the light suppression as a reverse function of 

stocking degree of the upper canopy layer): MAIgl = MAI*(1-SD). The upper canopy layer is modelled 

with forest stands of pre-mature, mature and old age classes of reduced stocking degree but full-scale 

MAI. Biomass and Dbh increments are functions of stocking degree [2]. Thinning is applied in both 

canopy layers where Dbh and amount of biomass per ha are the thinning criteria. Final harvest is 

performed only in the upper canopy layer where Dbh and age fit in the harvest criteria. The older trees 

from the ground canopy layer are moved to the upper canopy layer to replace the harvested trees. The 

ground layer is completed with regenerating trees of the youngest age. Mortality in the ground canopy 

layer of age A is modified comparing to the standard model according to [3]:  

mortA = mort0 * ((1+10*exp(-30*DbhA))/(1+2*exp(-30*DbhA))). 

Shelterwood logging. For simulating shelterwood logging, first rotation time (RL) as in usual 

clearcut is determined. Then the forest area in a cell is divided by 1/RL parts for every year of harvesting 

with additional constraints on tree age (not less than RL), minimum Dbh and wood available for 

harvesting. However, in contrast to normal clearcut, only a half of the 1/RL area is harvested in each age 

cohort and the other half is preserved as a shelter for tree regeneration. The preserved shelters are marked 

and a countdown for prescribed number of years (from 5 to 20) is initialized for each shelter. The shelters 

are clearcut after the countdown reaches zero and the trees are regenerated. The thinning is simulated as 

in the “standard” G4M. 

The developed algorithms for simulation of the forest management practices in G4M allow 

application of the model for assessing the influence of the alternative forest management practices on 

wood supply and CO2 emissions in the countries. The extended features of G4M can be used for 

assessing possible ways of achieving compliances in the forestry sector under the Paris Agreement. 
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 THE SPATIALLY DISTRIBUTED NUMERICAL MODEL OF THE POLLUTION 

DISTRIBUTION IN ARTIFICIAL AGRO-LANDSCAPE  
 

For the numerical implementation of the two-dimensional evolutionary model of mass transfer of 

the pollutant in the aeration zone of the soil of the agro-landscape, the Finite Element Method for the 

spatial component and the implicit difference scheme for the evolutionary component is proposed. The 

correctness of this approach has been substantiated.  

 

The simulation of anthropogenic contaminants in the soil aeration zone is a problem that involves a 

numerical implementation of the corresponding evolutionary spatially distributed models. In our studies 

we develop the ways to solve the problem of mass transfer of a pollutant in a hydrotechnical system with 

a piecewise smooth surface where surface contamination occurred at initial moment. The model used in 

our studies is a spatially distributed dynamic model and the goal of its numerical implementation is a 

dynamic analysis of the distribution of contaminants in the aeration zone of the soil. 

The model has difficulties arising from the nature of the mathematical equation, from the 

complexity of boundary conditions, etc. Moreover, the differential operator here is not a positively 

defined symmetric operator. Some difficulties disappear when using the Finite Element Method (FEM) 

for the spatial component and the implicit difference scheme for the evolutionary component. These are 

the difficulties associated with the complexity of boundary conditions, the parabolicity of the partial 

differential equation. 

Therefore, we proposed the use of the Finite Element Method for the spatial component and the 

implicit difference scheme for the evolutionary component. The purpose of the study is the construction 

of a numerical model and the proof of its correctness. The goal of its numerical implementation is a 

dynamic analysis of the distribution of contaminants in the aeration zone of the agro-landscape. 

The model has following form [1-2]: 
2 2

0

1 1

( ) ( , ) ( ) ( 0)
i ii i i

u u u u
Zu Lu D x V f x t u x t

t t x x x
  

 

     
         
     

  , 

 xxu ,0)0,( , 

2

0 0

1

2

1
\

( ) ( ) ( ),    [0, ],

( ) 0,    [0, ],

i i x

i i x

u
D x Vu k c q x t T

x

u
D x Vu t T

x





 

 
     

 

 
    

 





 

in the area 2   ),0( RTtQ   with piecewise smooth surface  , ),( 21 xx   the function 

describing the surface , 
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been shown that 
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Zu u с u c const    for any u H  and a unique generalized solution of 

this task in abovementioned spaces exists [2].  

To use the proposed FEM with second order elements, we construct a grid in area   (corresponds 

to the terrace segment of length L): 
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1 1 cosx   ,
2 2 1sinx H      we have got the opportunity to proceed to the consideration of a 

rectangular area 


 , in which we can take 2MN (for triangular) or MN (for quadratic) second-order 

elements. Considering second-order elements we take n basic functions. An approximate solution of the 

problem for each element we represent as a function 
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For the constructed numerical approximation convergence to the generalized solution was 
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ОГЛЯД МЕТОДІВ БАГАТОАГЕНТНОГО МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

СТРУКТУР  
 

В роботі представлено огляд методів багатоагентного моделювання оптимальних 

соціальних структур у різних середовищах: воєнна справа, освітнє середовище. 

 

Визначною рисою сучасного стану суспільно-економічного розвитку людства є орієнтація 

на групові форми діяльності. Дійсно, науково-технічний прогрес сьогодні породжує задачі такого 

рівня складності, що забезпечити належний рівень якості при виконанні багатьох з них однією 

особою стає практично неможливо. Впоратися з такими викликами під силу лише якісно 

організованим соціальним структурам, що складаються з професіоналів вузького напрямку – 

командам. Успіх командної роботи залежить від формування в наявній групі людей 

синергетичних ефектів, за яких спільний результат їхньої діяльності значно вищий за 

індивідуальний чи їхню суму. Виникнути вони можуть лише при конструктивній співпраці: 

узгоджені рішень, мирному врегулюванні конфліктів [1].  

Помилки при невдалому підборі учасників команди можуть поставити під загрозу успіх 

проекту будь-якого рівня складності, масштабу та важливості. А експерименти над реальними 

командами можуть виявитись надто затратними та навіть небезпечними. У зв’язку з цим виникає 

потреба прогнозування стійкості, ефективності, потенційного рівня синергії в командах більш 

дешевим та безпечним способом. Розглянемо декілька робіт, що розглядають процес формування 

синергетичних команд з різних сторін. 

У роботі [2] представлено наскільки критичною є потреба в оптимальному формуванні 

команди та її структури при виконанні надважливих місій. Наприклад у воєнних спецопераціях із 

застосуванням високотехнологічного обладнання та необхідністю функціонувати в динамічних та 

невизначених умовах. Автори представили деякі початкові емпіричні результати, які вказують на 

те, що оптимально сформовані команди можуть перевершити команди, які використовують більш 

традиційні організаційні структури. Також у роботі обговорюється, як повинен бути змінений 

процес проектування команди, щоб зосередитись на різних проблемах залежно від характеру 

команди, яка розробляється та середовища, в якому ця команда повинна функціонувати. 

Інша робота [3] фокусується на основних факторах, що впливають на результати 

ефективності команди, а саме: компетентностях та аспектах особистостей членів команди. 

Авторами представлено обчислювальну модель компонування кваліфікованих та близьких по 

духу команд, заснованих на особистостях людей та їхніх компетенціях для виконання завдань 

різного характеру. З цією метою автори розширюють постюнгіанський метод Уайльда, який 

працює з персоналіями при формуванні команди. Метою цього дослідження є створення моделі 

розподілу агентів на команди, які збалансовані за компетенціями, особистістю та статтю. 

Нарешті, автори представляють до розгляду кілька попередніх емпіричних результатів, які було 

отримано під час аналізу ефективності учнів в освітньому середовищі. Результати показують 

переваги методу, що використовує інформацію про компетенції людей, окрім базових даних про 

їх персоналії. 

Опрацьовувати зібрані дані про діяльність команд та прогнозувати їх поведінку покликане 

комп’ютерне моделювання – одне з найпотужніших інструментів наукових досліджень та 

інженерних застосувань на сьогоднішній день.  

Серед величезного різноманіття методів комп’ютерного моделювання виділимо клітинні 

автомати (КА). Вони можуть імітувати елементарні аналоги учасників соціальних процесів. Їх 

називають агентами, тому таке моделювання вважають багатоагентним. Основна мета створення 

цих моделей – прогнозування динаміки розвитку процесів в організації, команді та дослідження 

впливу на них різноманітних факторів. Деякі дослідники вважають, що клітинні моделі, через 

свою простоту, лише віддалено нагадують реальність. Однак, зауважимо, при коректному 

застосуванні правил функціонування КА вони нерідко дають більш реалістичні результати, ніж 

інші моделі [4]. Їх використання дозволить створювати досить наближені до реальності моделі 

соціальних структур, забезпечивши високий ступінь достовірності результатів. Також відзначимо 
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широкі можливості до масштабування при роботі з даними інструментами. Отримані результати 

допоможуть значно краще розуміти процеси в реальних соціальних структурах, приймати 

зважені, вивірені рішення. 
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ОПИС ПОТЕНЦІЙНИХ УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

ЕВОЛЮЦІЙНИХ СОЦІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ 

 
В даний час при проведенні комплексних досліджень актуальних проблемних питань 

забезпечення безпеки різного типу, а також планування, аналізу та контролю в системах 

управління силами і засобами при управлінні безпекою, набувають важливе значення 

багатосторонні дослідження можливостей підвищення ефективності моніторингу виконання 

завдань стратегічного планування. 

Наведемо деякі наочні практики до опису, з використанням інструментальних засобів, 

послідовності подій, що призводять до реалізації загрози, і наявності зв'язків між цими подіями. 

Розроблена модель реалізації загроз є узагальненою і цілком застосовна для опису обставин 

скоєння правопорушень та злочинів як для посадових осіб, які мають допуск до інформації, що 

захищається, так і для інших осіб, які не мають допуску. Порушник своїми неправомірними діями 

або бездіяльністю може негативно вплинути на безпечність інформації шляхом: 

 ненавмисного впливу на інформацію, носій інформації: випадково, помилково, через 

незнання вимог нормативних документів, недбалого і халатного ставлення до своїх службових 

обов'язків; 

 навмисного впливу на інформацію, носій інформації: усвідомлені дії, спрямовані на 

створення умов для зміни характеристик інформаційної безпеки або безпосереднє руйнування 

характеристик інформаційної безпеки.  

В аспекті багатосторонньої взаємодії етап виникнення дестабілізуючих чинників, що 

створюють передумови для реалізації загроз, передбачає можливість виникнення наступної 

послідовності важливих подій: 

 виникнення причин, що спонукають до здійснення правопорушень; 

 наявність обставин, які створює сам «порушник» свідомо чи несвідомо; 

 створення умов, які існують або створюються на даному об'єкті захисту і сприяють 

вчиненню правопорушення і злочину. 

На етапі створення дестабілізуючих факторів для реалізації загроз посадову особу чи іншу 

людину ми будемо називати потенційним порушником. І, в залежності від дій порушника, 

виділимо три ключові етапи реалізації загроз безпеці інформації. 

1. Поява загрози. На даному етапі будемо вважати порушника зловмисником. 

2. Прояв загрози. На етапі прояви загрози порушника будемо відносити до 

правопорушників. 
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3. Реалізація загрози. На етапі реалізації загрози порушник стає правопорушником, так як 

здійснює конкретні протиправні дії, спрямовані на подолання засобів захисту. 

У разі, якщо правопорушнику все-таки вдається реалізувати загрозу, яка завдала шкоди 

безпеці інформації, правопорушник визнається злочинцем і йому визначають міру покарання. 

Застосування розібраного методичного підходу дозволяє визначити (скорегувати 

попередню оцінку можливих ризиків) загрозу вчинення правопорушення на об'єкті захисту. 

Зокрема, з використанням даного підходу була запропонована модель попередження конфліктів в 

середовищі радикалів, визначені перетворення контейнерів середовища радикалів, види 

конфліктів для вирішення завдання виключення конфлікту управління і сформований метод 

забезпечення умов виключення конфліктів управління, що дозволяє здійснити багатосторонній 

комплексний контроль розвитку ситуації. 
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АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА СТВОРЕННЯ ВЕБ-СЕРВІСУ ДЛЯ 

РОБОТИ З 3D МОДЕЛЯМИ 

 
Запропоновано варіант створення сервісу, який дозволяє візуалізувати, редагувати і 

презентувати тривимірні моделі на платформі веб-браузера. Розроблено веб-сервіс на основі 

бібліотеки Three.js, який використовує її основні функції. 

 

На даний момент існує безліч доступних способів роботи з 3D моделями. Проте, переважна 

більшість з них являють собою великі програми, які потребують багато ресурсів та які необхідно 

встановлювати на комп'ютер. Нині особливо актуальним є створення веб-додатків і сервісів, які 

роблять інформацію доступною в глобальних масштабах і є апаратно-незалежними і 

кросплатформенними [1]. 

У зв'язку з розвитком веб-технологій і розширенням можливостей сучасних браузерів стало 

можливим використовувати тривимірну графіку в Інтернеті. 3D веб-сервіс має безліч переваг в 

порівнянні із додатками на персональний комп’ютер: 

 робота з 3D моделями без установки додаткових додатків; 

 одночасний доступ до роботи з моделлю з різних пристроїв через 

інтернет; 

 легка інтеграція з іншими веб-сервісами та соціальними мережами. 

Сьогодні важко уявити будь-який будівельний проект без попереднього проектування 

необхідного об'єкта. І якщо кілька десятків років тому більшість таких проектів створювалося в 

кресленнях на папері, то тепер переважна більшість будівельних робіт не обходяться без 

комп'ютерного моделювання . 

У сучасній будівельній практиці комп'ютерне моделювання – дуже важливий аспект. Завдяки 

попередньо створеним 3D моделям замовник може відразу побачити «прототип» майбутнього 

об'єкта, що дозволяє дуже точно розрахувати майбутній бюджет, внести корегування, зробити 

розрахунки і оцінити зовнішній вигляд до етапу фізичного втілення проекту. Сучасні будівельні 

програми дозволяють створювати «розумну» BIM-модель будівлі. Але будівництво – це тільки 

одна з багатьох сфер, де сьогодні використовується 3D графіка і 3D моделі: 

 моделі персонажів в іграх і фільмах; 

 предмети інтер'єру в дизайнерської індустрії; 

 анімовані об'ємні товари в рекламі і маркетингу; 

 унікальні прикраси в ювелірній галузі; 

 моделювання процесу оперування пацієнта в хірургії; 

 і багато іншого. 

Для того, щоб почати працювати, спершу необхідно провести аналіз сучасних технологій та 

вибрати платформу для створення додатку [2]. Виходячи з мети, платформою додатки буде веб-

браузер. Що стосується технологій, розглянемо AdobeFlash, Silverlight і WebGL, порівняння 

основних характеристик яких можна побачити на Рис. 1. 

 

Таблиця 1. Порівняльна таблиця технологій веб-додатків 
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Розглядаючи дану таблицю, можна помітити, що у AdobeFlash і Silverlight є ряд обмежень, 

які можуть дуже негативно позначитися на роботі і популярність додатку, в той час як єдиний 

значимий мінус технології WebGL (HTML5) є відкритий код, що в принципі частково 

вирішується [3]. Крім того, основними мінусами AdobeFlash і Silverlight є те, що це вбудовані 

плагіни, в той час як WebGL працює за допомогою html5, що вже давно підтримується всіма 

основними браузерами (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Підтримка браузерами технології WebGL 

 

При виборі WebGL як технології, мова JavaScript є очевидним вибором, тому що сама 

технологія WebGL під нього і проектувалася. Three.js є кросбраузерною js бібліотекою/API, що 

використовується для створення і відображення 3D анімованої комп'ютерної графіки в веб-

браузері [4]. 

Отже, на даному етапі ми здійснили аналіз сучасних технологій та популярних бібліотеки по 

роботі з тривимірною графікою в інтернеті. За результатами була обрана технологія WebGL і 

бібліотека Three.js. В подальшому планується розроблення алгоритмів роботи з 3D моделями, а 

саме: алгоритми виділення і редагування деталей моделі, алгоритми розбиття моделі, алгоритми 

плавності змін, алгоритми вибору постановки міток, розглянемо питання про інтеграцію в інші 

ресурси. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ТА СИНХРОНІЗАЦІЇ 

ЗВУКОВОГО СУПРОВОДУ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ 

 
Предметом розробки є інтелектуальна система розпізнавання та синхронізації звукового 

супроводу відеоматеріалів. Застосування цієї системи дозволить максимально спростити 

синхронізацію звуку з відео для кінцевого користувача. 

 

В сучасному світі з кожним роком час перегляду відеоконтенту однією людиною в день 

неспинно росте. За оцінками експертів середньостастичний користувач інтернету витрачатиме на 

перегляд стрімінгових сервісів типу Youtube або Netflix біля 100 хвилин в день. Також неспинно 
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росте кількість творців контенту, які генерують величезну кількість відео різної тематики. Однією 

з проблем, яка об’єднує творців і глядачів є те, що велика частина творчості не доступна іншим 

через мовний бар’єр. Також існує проблема дубляжу фільмів, який не дає в повній мірі 

насолодитись акторською грою оригіналу. Таким чином існує потреба в створенні системи, яка 

дозволить без зайвих зусиль знайти потрібний дубляж і синхронізувати з вже відтворюваним. 

Метою цієї роботи є створення програмної реалізації алгоритму розпізнавання та 

синхронізації звукового супроводу відеоматеріалів. Для досягнення поставленої мети були 

розв’язані наступні задачі: визначення підходів для аналізу звукових доріжок, збору, обробки та 

аналізу доступних файлів даних,  вибір методів вирішення поставленої задачі,  проектування та 

розробка архітектури інтелектуальної системи,  реалізація в коді спроектованого продукту.  

Прототип алгоритму ґрунтується на алгоритмі, запропонованому автором у статті [1] та 

іншими авторами в роботах [2 - 4]. Цей алгоритм використовується в сучасних програмних 

засобах для розпізнавання та пошуку аудіо [1-4].  

Основую даного алгоритму є створення відбитку-хештегу запису -  цифрового підсумка, 

який дозволяє ідентифікувати деякий семпл запису,  або швидко зайти подібний в деякій базі 

даних.  

На рисунку 1 (а) показані покрокові дії для реалізації алгоритму створення хеш-тегу.  Метод 

базується на обробці цифрового сигналу, його семплінгу і отриманню відбитку. 

Для вирішення проблеми створення відбитків-хештегів використовуються спектрограми 

аудіосигналів. Процес створення відбитку починається з отримання цифрових значень аплітуди 

сигналу з частотою дискретизації 44,1kHz. Для представлення сигналу в частотній області 

використовують алгоритм швидкого перетворення Фур’є (БПФ, FFT, Fast Fourier Transformation) 

[1], що суттєво зменшує обчислювальні затрати при обчисленні прямого чи оберненого 

перетворень у порівнянні з Дискретним перетворенням Фур‘є (ДПФ) . 

Одним з неприємних побічних ефектів ШПФ є те, що провівши аналіз, ми втрачаємо 

інформацію про час, наприклад для 3-ох хвилинного запису ми можемо бачити звукові частоти і 

їх амплітуди, але де саме вони зустрічаються ми не знаємо. А це є однією з найважливіших 

характеристик запису. Нам потрібно дізнатися ці точні значення часу, коли з’являється кожна з 

частот.  Для цього ми будемо використовувати щось типу пересувного вікна, або блоку даних і 

перетворювати тільки ту частину сигналу, яка потрапляє в це “вікно”. Для прикладу, якщо ми 

матимемо запис з частотою дискретизації 44,1kHz найкраще використовувати вікно розміром в 

4096 семплів, тобто ми будемо проводити 10,7 ШПФ в секунду(44100/4096). 

Щоб оптимізувати роботу алгоритму ми можемо зменшити частоту дискретизації частоти 

без втрати інформаційної складової для використання меншої кількості значень для перетворення 

Фур’є. Для цього зменшимо частоту 44,1kHz в 4 рази до частоти 11,025kHz. Зниження частоти 

проводиться отриманням середнього значення з чотирьох зразків, які ідуть послідовно один за 

одним. Єдиною непростою частиною є те, що перед зниженням роздільної здатності потрібно 

відфільтрувати високі частоти звуку, щоб уникнути згладжування. Це можна зробити з 

допомогою фільтра низьких частот. Наступним кроком є створення спектрограми застосувавши 

“віконну” функцію до сигналу і застосувати ШПФ для кожного з 1024-ох семплів. Після 

отримання спектрограми ми повинні виявити найгучніші ноти, щоб забезпечити стійкість до 

шуму. Для цього використовується алгоритм, описаний в роботах [1], який фільтрує спектрограми 

запису, щоб зберегти піки енергії в спектрі, які представляють найгучніші ноти. В результаті 

спектрограму аудіо запису можна моделювати як таблицю 2-стовпців, де: перший стовпець 

представляє частоту всередині спектрограми (вісь Y), другий стовпець представляє час, коли 

частота сталася під час аудиозапису (вісь X). Ця відфільтрована спектрограма і є відбитком. 

Здійснивши обробку даних за допомогою алгоритмів створення відбитків-хештегів, ми отримали 

матрицю з відповідністю хештегу до часу його появи в записі. Виходячи з цього ми можемо 

розпізнавати час, в який ми маємо включити альтернативний дубляж. 

Реалізація алгоритму розпізнавання аудіо здійснювалась за допомогою мови програмування 

Python. UML та USE-CASE діаграми розробленої інформаційної системи зображені на 

рисунку 1 (в),( г).  
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Рис.1 - Блок-схема алгоритму створення хештегу (а), UML діаграма (б) та діаграма 

прецедентів (USE-CASE) (в) інформаційної системи 

 

В результаті спроектовано та розроблено інтелектуальну систему розпізнавання та 

синхронізації звукового супроводу відеоматеріалів, яка має наступні переваги: дозволяє вирішити 

проблему поширення контенту для різних мовних груп людей, здійснює автоматичний пошук 

варіантів дубляжу та синхронізацію аудіо до відео контенту, автоматичне припинення 

відтворення дубляжу при ввімкненні паузи в відео, допомагає контентмейкерам розширити свою 

аудиторію глядачів поборовши мовний бар’єр.  
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ПРИНЦИПИ КЕРУВАННЯ ЗОВНІШНІМИ ПРИСТРОЯМИ У СЕРЕДОВИЩІ ОС 

ANDROID 
 

Запропоновано принципову схему модельного пристрою та описано додаток для керування 

його роботою. 

 

Постановка задачі. 

Розробка інтелектуальних пристроїв, їх програмування, налагодження та використання у 

побуті та у промисловості відбувається надзвичайно швидко. Задача ознайомлення студентів із 

основними етапами розробки та використання таких пристроїв є важливою та актуальною. Метою 

даної роботи є проектування, створення та застосування модельного пристрою управління 

температурним режимом. При цьому передбачається взаємодія із мобільним пристроєм за 

технологією Bluetooth для контролю, відображення інформації, корегування параметрів.  

https://www.acrcloud.com/blog/how-does-shazam-work
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Розробка пристрою та його програмування. 

Першим кроком будуємо схематичний план пристрою, максимальним чином враховуючи 

готові компоненти. (Рис. 1.) 

 
Рис. 1. Схема пристрою 

 

На другому кроці збираємо та програмуємо основну плату (зауважимо, що для цього можна 

використовувати компоненти як Arduino, так і Raspberry Pi), однак нами розроблено власне 

рішення – плата у форматі RKS-6). 

Компоненти нашого пристрою: 

 
RKS-6 – пристрій прийомно-контрольний, призначений для організації охорони малих і 

середніх об’єктів, таких як магазини, квартири, гаражі і т.д. Може використовуватися для 

автономної або централізованої охорони з елементами розумного дому. 

Розробка додатку. 

Відкриваємо Android Studio та створюємо новий проект. Проект називаємо Bluetooth-19. У 

якості платформи вибираємо Lollipop (Android 5.0 Lollipop — версія мобільної ОС Android. 

Представлена публіці 25 червня 2014 року і випущена у вигляді бета-версії для деяких моделей 

серії Google Nexus. Офіційний реліз відбувся 3 листопада 2014 року разом з новим планшетом 

Nexus 9, випущеному у співпраці з компанією HTC. Вихідний код релізної версії був наданий 

виробникам восени 2014 року. 

Найбільш очевидні зміни в цій версії Android включають новий користувальницький 

інтерфейс, названий авторами Material design, удосконалення повідомлень, які тепер доступні з 

екрану блокування і з будь-якого застосунку вгорі екрану. Внутрішні зміни ґрунтуються на 

переході на віртуальну машину ART (Android Runtime), яка офіційно змінює Dalvik для 

підвищення продуктивності і оптимізації, спрямованої на підвищення енергоефективності 

системи.) 

На даному етапі у проекті реалізовано такі функції: вмикання та вимикання живлення на 

двох каналах, вимірювання поточної температури, ведення архіву температур. 

Опис логічної структури. 

Структуру розробленого програмного забезпечення зручно подавати у вигляді діаграми 

варіантів використання (Рис.2): 
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Рис. 2. Логіка роботи 

 

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Харди Б. , Филлипс Б. Программирование под Android. Для профессионалов. — СПб.: 

Питер, 2014. —592 с.: ил. — (Серия «Для профессионалов»). 

2. Дэвид М. Харрис, Сара Л. Харрис Цифровая схемотехника и архитектура компьютера. – 

М.: ДМК Пресс, 2017. – 792 с.: ил. 

3. Перебаскин А.В. Бахметьев А.А. Маркировка электронных компонентов. – М.: Додэка 

ХХI, 2004. – 208 с.: 9-е издание, ил. 

 
УДК 004.4 

КАТЕРИНЧУК Р. І.  
ЧНУ ім. Ю. Федьковича (Україна) 

 

ВЕБ-ПЛАГІН ОРЕНДИ АВТОМОБІЛІВ 
 

Метою даної публікації є представлення програмного забезпечення, що дозволяє 

здійснювати оренду автомобілів. Програмне забезпечення є веб-плагіном, що може бути 

інтегрований у веб-сайт. Плагін є завершеним продуктом, хоча може бути доповнений деякими 

додатковими програмними модулями. 

 

Основною особливістю сучасного суспiльствa є поширення iнформaцiйних тeхнологiй, веб-

тeхнологiй, iнформaтизaцiї суспiльствa у всiх сферах дiяльностi. Iнтeрнeт-тeхнологiї розширюють 

межі сучаного навколишнього свiту тa сприяють тому, що метод життя людини поступово 

змiнюється. Інтернет-тeхнологiї являють собою комплeкс комунiкaцiйних, прогрaмних, тeхнiчних 

підходів для розв’язання задач оргaнiзaцiї спiльної дiяльностi користувaчiв, що використовують 

Iнтeрнeт. Інтернет є підходом бізнес-політики та методом задоволення клієнтів всіма сучасними 

товарами та послугами. 

Дана публікація тезисно дає опис програмному забезпеченню, а саме веб-плагіну, для 

задоволення потреб клієнтів, які бажають орендувати автомобіль. Розроблений програмний 

продукт вільно інтегрується у веб-сайт, розроблений на платформі Wordpress. Плагін 

побудований на основі серверної мови програмування PHP, СУБД MySQL, мови програмування 

JavaScript, технології jQuery та таблиць стилів CSS. Для його роботи потрібен веб-сайт, 

побудований на CMS Wordpress, а для роботи веб-сайту будь-який браузер та операційна система. 

Плагін прокату автомобілів – це ключовий інструмент, який допоможе вам створити 

повністю функціональний веб-сайт WordPress для оренди автомобілів. Плагін дає можливість 

редагувати та керувати інформацією про автомобілі, виробників, типи транспортних засобів, 

класи автомобілів, додатки, замовлення та про багато інших функцій.   

Плагін доступний на чотирьох мовах: англійській, українській, французькій та німецькій. А 

також може бути доповнений словником будь-якої мови.   

Схематично можливості адміністратора та клієнта веб-сайту з встановленим плагіном можна 

зобразити діаграмами прецедентів на рис. 1. 
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Рис. 1. Діаграми прецедентів програмного забезпечення 
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СИСТЕМА ЗБОРУ КРИПТОВАЛЮТИ 
 

В даній роботі запропоновано модель та алгоритм роботи системи автоматичного 

рішення капч для збору та виведення криптовалюти, реалізована система автоматичного збору 

криптомонет з використанням методу емуляції поведінки людини. 

 

Важливим напрямком в області автоматизації програмування, крім мов програмування, 

бібліотек і пакетів прикладних програм, є створення інструментальних засобів розробки 

програмного забезпечення. Метою роботи є реалізація системи для збору криптовалюти. Об’єкт 

дослідження – процес автоматизації збору криптовалюти. Предмет дослідження – моделі, методи 

та програмні засоби для вирішення задач автоматизації збору криптовалюти. 

У роботі наведено аналіз криптовалюти, її переваги та недоліки. Проаналізовано та обрано 

метод збору криптовалюти. Запропоновано модель та алгоритм системи автоматичного рішення 

капч для збору та виведення криптовалюти на гаманець. Реалізоване програмне забезпечення 

автоматичного збору криптомонет з емуляцією поведінки людини, проведено аналіз результатів 

реалізації програмного забезпечення автоматичного збору криптовалюти, розглянуто спосіб збору 

криптовалюти у багатопоточному режимі з використанням проксі та автоматичним рішенням 

ReCaptcha v2 [1]. 

Найпоширенішим способом заробітку криптовалюти вважається майнінг - кінцева мета 

якого - підбір цифрового підпису, що закриває блок. Для визначення способу майнінгу 

використовуються протоколи: proof-of-work (PoW) - «доказ роботи»; proof-of-stake (PoS) - «доказ 
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частки»; proof-of-activity (PoA) - «доказ активності». Крім майнінгу існує безліч інших, більш 

простих способів заробітку криптовалюти: крани - послуги з роздачі Bitcoin та інших монет за 

виконання дрібних завдань: розгадування капчі, веб-серфінг і т.п.; баунті - процес реклами нових 

ICO-проектів через постинг, репостинг, переклади; постинг / копірайтинг - учасники сервісів 

Steemit і Golos отримують винагороду у вигляді внутрішньої криптовалюти [2]. Алгоритм, за 

яким здійснюється безкоштовна роздача криптовалюти, виглядає наступним чином: власник 

ресурсу розміщує банерну і відеорекламу та починає просування свого сайту (використовуються 

партнерські посилання, SMM і контекстна реклама); відвідувачі сайту, залучені виплатою 

криптовалюта, виконують задані дії; після виконання завдання або через певний інтервал часу 

користувач отримує можливість виведення зароблених коштів.  

У роботі обрано метод заробітку криптовалюти – кран. Завдання, які треба вирішити в ході 

роботи, є наступними: розглянути існуючі крани із завданнями на рішення капчі; проаналізувати 

та вибрати кран, який виплачує і має реферальну систему; змоделювати архітектуру та 

функціональні складові системи автоматичного збору криптовалюти; реалізувати функціональні 

складові та модуль рішення різних видів капч; протестувати реалізований модуль рішення капч 

[3]. 

Для розробки програмного забезпечення обрана мова програмування C# та середовище 

розробки Microsoft Visual Studio 2017, як зручна крос-платформна мова з висококласним 

середовищем розробки та синтаксисом. CapMonster - програмний комплекс, призначений для 

розпізнавання капч (можна під’єднати практично до будь-якої програми), має три версії: 

professional - максимальна кількість одночасних потоків розгадування капчі дорівнює двадцяти та 

більше; standart - обмеження кількості потоків розгадування капчі до 5 та lite - версія з 

однопоточним розгадуванням різних видів капч. Для розгадування ReCaptcha v2 через HTTP-

запити треба підключити до CapMonster 2 додатковий модуль «ReCaptcha2 SiteKey Addon» [4]. 

Для роботи desktop-додатку на діаграмі варіантів використання були описані такі актори: 

користувач – особа, що завантажила додаток до свого комп’ютера з метою збору криптовалюти; 

програміст – людина, що займається розробкою програмного забезпечення. Діаграма 

послідовності - показує життєвий цикл об'єкту і взаємодію акторів. Опис роботи користувача у 

додатку зі збору криптовалюти, зображує послідовність дій. Основний виконавець: користувач. 

Основний потік: користувач запускає додаток; користувач вводить дані у поля для заповнення 

інформації про акаунт; користувач зазначає необхідні файли для подальшої роботи та спостерігає 

результати збору криптовалюти. Подібні діаграми наведено для роботи користувача у додатку, 

для виведення криптовалюти на електронний гаманець та отримання звіту про збір криптовалюти 

у Telegram. 

Для обмеження кількості потоків програми задаємо параметр в поле «Threads». Коли акаунт 

розгадав рекапчу та зібрав криптовалюту йому назначається таймер на сайті, (програма чекає 

відповідний час, який встановлений для акаунта), число в полі «Wait timer». Якщо ставимо 500, то 

програма очікує акаунт до 500 секунд. При розробці програми потрібно підключити бібліотеки, 

які наведені у лістингу 1. 

 

Лістинг 1 – Підключення бібліотек 
using System; 

using System.Collections.Generic; 

using System.ComponentModel; 

using System.IO; 

using System.Linq; 

using System.Text.RegularExpressions; 

using System.Threading.Tasks; 

using System.Threading; 

using System.Windows.Forms; 

using xNet; 

using Telegram.Bot; 

 

Для запуску збору криптовалюти у «Start» прописуємо код, який наведено у лістингу 2. 

 

Лістинг 2 – Функція старту програми 
public void button1_Click(object sender, EventArgs e) 

{ 
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richTextBox1.Text = richTextBox1.Text.TrimEnd(); 

kolvo_strok = richTextBox1.Lines.Count(); 

label3.Text = "[" + kolvo_strok.ToString() + "]"; 

int threadCount = Convert.ToInt32(textBox2.Text);   

//Сreate and start threads 

for (int i = 0; i < threadCount; i++) 

new Thread(Process) { IsBackground = true }.Start(); 

} 

 

Після натискання кнопки «Start» перевіряються усі поля та файли, щоб були вказані та 

заповнені. Це виконується за допомогою коду, який міститься у лістингу 3. 

 

Лістинг 3 – Перевірка на заповнення усіх полів та файлів  
if ((openFileDialog1.FileName == String.Empty) || 

(openFileDialog2.FileName == String.Empty) || (openFileDialog3.FileName == 

String.Empty)) 

 {  MessageBox.Show("Choose the path to the files!", "Wrong 

path(s)!");  } 

else 

{//continue working...} 

 

Якщо всі поля заповнені та файли вказані вірно, то виконуються подальші команди для 

підготовки акаунтів до подальшої роботи. 

Результатом тестування програми є повний робочий функціонал та звіт про успішний збір 

криптовалюти у менеджері Telegram. 
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LTE МЕРЕЖА З УРАХУВАННЯМ ЩІЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ 
 

В даній роботі розглянуті методи побудови LTE мереж з урахуванням щільності населення 

регіону, запропоновано модель мережі та алгоритм її підключення до транспортної мережі. 

Визначені загальні задачі та способи їх реалізації. 

 

Фахівці по бездротовому зв'язку визначають LTE-Аdvаnсed як «істинний 4G», тому що на 

відміну від звичайного 4G LTE, він насправді відповідає технічним специфікаціям Міжнародного 

Союзу Електрозв'язку для бездротових систем четвертого покоління. Якщо розглядати мережі 

LTE, то оцінку їх пропускної здатності отримують із середніх значень спектральної ефективності 

географічної області (соти) в певних умовах. Спектральна ефективність при цьому є показником 

ефективності використання частотного ресурсу та характеризує швидкість передачі інформації в 

смузі частот. Вона розраховується як відношення швидкості передачі даних в заданій соті або зоні 

(географічна область) до 1 Гц смуги частот (для всіх абонентів мережі) [1]. 

Мета роботи - моделювання LTE мережі з урахуванням щільності населення регіону. 

Об’єктом дослідження є процес побудови LTE мережі. Предметом дослідження – моделі, методи 

та інструментальні засоби моделювання LTE мережі з урахуванням щільності населення регіону. 

Ґрунтуючись на меті роботи та предметі досліджень необхідно виконати такі завдання: 

обрати технології та методи; побудувати модель системи; провести розрахунок мережі LTE у 

запланованому регіоні; визначити зони обслуговування базових станцій; врахувати умови 
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поширення радіохвиль; визначитися з кількістю базових станцій; ознайомитися з рельєфом 

вибраної місцевості; вибрати обладнання; змоделювати систему мобільного зв’язку; забезпечити 

регіон стійким радіосигналом мережі LTE. 

Передача даних з заданою надійністю від абонентів LTE мережі є однією з основних умов 

при виборі мережного обладнання для транспортної мережі. Тому устаткування транспортної 

мережі необхідно вибирати, спираючись на особливості технології LTE та потрібно щоб це 

обладнання відповідало вимогам надійності, було ефективним, гнучким, компактним та мало 

широкий набір функцій [1]. 

Мережа LTE, що моделюється побудована як сукупність базових станцій eNB (Evolved 

NodeB), де сусідні базові станції з'єднані між собою інтерфейсом Х2. Вони підключаються до 

мережі EPC (Evolved Packet Core), ядро якої складається: зі шлюзу до пакетних мереж, 

обслуговуючого шлюзу, блоку управління та сигнальними інтерфейсами [2]. 

У низхідному напрямку, призначені для користувача дані передаються в низхідному 

фізичному груповому каналі. Базова станція проводить оцінку якості каналу між собою та 

користувачем на основі індикаторів  (передаються терміналами) і, відповідно до результату, 

виділяє користувачам ті або інші ресурсні блоки.  

Зрозуміло, що коли користувачеві необхідно передавати дані на більш високій швидкості, то 

йому треба виділяти більшу кількість ресурсних блоків. Також, як і в разі висхідного каналу, 

положення і параметри ресурсів, які виділяються користувачеві можуть змінюватися із плином 

часу. Планування мереж стільникового зв'язку LTE здійснюється для надання в першу чергу 

тотальної послуги, тобто виходячи із заданого абонентського навантаження по передачі мовлення 

під час найбільшого навантаження [3]. 

Середня пропускна здатність сектору базової станції дорівнює добутку спектральної 

ефективності каналу на його ширину. Для FDD: R=S*W, де S - середня спектральна ефективність 

(біт/с /Гц); W - ширина каналу (МГц) (W = 10 МГц).  

Для DownLine («вниз»):  

RDownL = 2,67 · 10 = 26,7 Мбіт / с. (схема MIMO 4х4). 

Для UpLine («вгору»):  

RUpL = 1,103 · 10 = 11,03 Мбіт / с. (схема MIMO 1х4). 

При цьому середня пропускна здатність станції ReNB дорівнює добутку пропускної здатності 

сектору на кількість секторів базової станції; якщо число секторів eNB дорівнює 3, наприклад 

базова станція 3-ох секційна, тоді: ReNB = RDownL / RUpL * 3. 

Для DownLine («вниз»):  

ReNBDownL = 26,7 · 3 = 80,1 Мбіт / с. (схема MIMO 4х4). 

Для UpLine («вгору»):  

ReNBUpL = 11,03 · 3 = 33,09 Мбіт / с. (схема MIMO 1х4). 

Наступним етапом є визначення скільки є сот в LTE мережі. Також визначаємо число 

каналів, що використовуються у мережі LTE та поводимо розрахунок [4]. 

Після отримання залежності допустимого навантаження від ймовірності блокування та 

числа каналів, скористаємося моделлю Ерланга для проведення розрахунку числа абонентів. 

Кількість абонентів розрахуємо за формулою:  

Nаб(eNB)  = Mcек ∙ [Acек / Aср], 

де Mсек - кількість секторів базової станції (дорівнює 3), Асек - допустиме навантаження в секторі 

однієї соти (=50 Ерл), Аср - середнє за всіма видами трафіку навантаження від одного абонента. 

Значення Аср може становити (0,04 ... 0,2) Ерл. Ця кількість абонентів і буде обслуговуватися 

базовою станцією. Так як мережа буде використана при високошвидкісному обміні інформацією, 

то значення Аср приймемо рівним 0,2 Ерл. Таким чином:  

Nаб(eNB)  = 3 * [50 / 0,2] = 750 (абонентів). 

Знайдемо планову кількість базових станцій за формулою [5]:  

NeNB = [Nаб / Nаб(eNB)] +1, 

де Nаб - кількість абонентів, які визначимо як 20% від загального числа жителів. Загальну 

кількість жителів візьмемо 12000 чоловік. Тоді кількість потенційних абонентів буде дорівнювати  

2400 осіб, звідки маємо: 

NeNB = [2400/750] + 1≈5 (eNB). 

Середню пропускну здатність RN мережі LTE визначимо шляхом множення кількості 

базових станцій на їх середню пропускну здатність. Вираз прийме вигляд:  

RN = (ReNB.DL + ReNB.UL) * NeNB,  
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RN = (80,1 + 33,09) • 5 = 565,95 (Мбіт/с). 

Після цього дамо оцінку ємності проектованої мережі і порівняємо з розрахованою [5]. 

Визначимо усереднений трафік одного абонента в ГНН (години найбільшого навантаження):  

Rср = (Тср * q) / (NГНН * Nд), 

де Тср - середній трафік користувача за місяць, Тср = 30 Гбайт / міс; для міської місцевості маємо q 

- коефіцієнт, який дорівнює: q = 2; NГНН - число годин в день, коли маємо найбільше 

навантаження, NГНН = 7; Nд = 30 є кількістю днів у місяці. 

Rср = (30 * 2) / (7 * 30) = 0,29 (Мбіт/с). 

Для загального трафіку LTE мережі при найбільшому навантаженню R маємо:  

R = Rср • Nакт , 

де Nакт - число абонентів у LTE мережі.  

Далі визначаємо кількість активних абонентів як 70% від загального числа потенційних 

абонентів NАБ, тобто Nакт = 8400 абонентів. 

R = 0,29 • 1680 = 487,2 (Мбіт / с). 

Отримали RN > R. Тому мережа, яка проектується з урахуванням щільності населення 

регіону, не буде мати перевантаження у години найбільшого навантаження. Виходячи з 

отриманих розрахунків, зробимо висновок про можливість забезпечити набагато більшу 

пропускну здатність для мережі регіону, що моделюється. 
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 РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИСТИЧНО-

КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ ІНФОРМАЦІЇ У СКЛАДНИХ МЕРЕЖАХ  

 
Розроблена інформаційна технологія, за допомогою якої проводиться збір, обробка та 

збереження даних великих об’ємів з веб-простору. За допомогою технології досліджуються  

статистичні характеристики різних сегментів веб-простору та досліджується їх кластерна 

структура. 

 

Велика кількість інформації в мережі Інтернет, а загалом, і сам інформаційний простір, 

являють собою складну мережу з усіма притаманними таким структурам статистичними 

характеристиками, особливостями та зв’язками. Дослідження статистичних особливостей та 

кластерної структури таких мереж, а також найбільших доменів та зон сьогодні цікавить 

дослідників та науковців. 

Метою наших досліджень стала розробка інформаційної технології для збирання, 

опрацювання, збереження та проведення статистично-кластерного аналізу інформації у складних 

мережах. Структура розробленої інформаційної технології наведена на рис. 1. 
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Рис.1. Загальна схема інформаційної технології проведення статистично-кластерного аналізу 

інформації у складних мережах 

 

Нами розроблено програмне забезпечення, яке повністю керується налаштуваннями перед 

початком роботи. Користувач задає перелік адрес веб-сторінок – точок входу,  і якщо потрібно, 

глибину індексації тощо. Це дозволяє повністю керувати процесом пошуку та індексації сторінок, 

а також розрахунком основних статистичних параметрів мережі, що досліджуємо [1]. Програма 

налаштовувалася на задану кількість «стрибків» від точки входу по її зв’язках. Результати 

дослідження записуються в базу даних, і кроулер переходить до наступної точки входу. Якщо в 

результаті «блукання» кроулер натрапляє на сторінку, яка вже є в базі даних, повторне 

дослідження не проводиться, лише додається новий зв’язок. У результаті ми отримаємо граф веб-

сторінок, статистичні характеристики якого й досліджуватимемо. Для досліджуваної зони 

встановлюється ступінь кожного вузла, визначається коефіцієнт кластерності, будуються 

розподіли ймовірностей вузлів за вхідними та вихідними зв’язками. Об’єднуючи розраховані 

залежності для вхідних та вихідних підмереж, можна отримати статистичні характеристики 

неорієнтованих графів веб-сторінок зон веб-простору, які досліджуємо. 

Після процесу побудови графа, ми за допомогою методу k-Core decomposition визначаємо 

оптимальну кількість кластерів та центри кластерів для досліджуваного сегменту веб-простору 

[2]. Наступним кроком – є проведення процесу кластеризації, тобто розбиття на кластери, яке ми 

проводимо за допомогою алгоритму PIC (Рower iteration clustering) [3]. 

Дана інформаційна технологія застосовувалась для проведення статистично-кластерного 

дослідження наступних зон веб-простору: польського сегменту веб-простору (edu.pl), 

ізраїльського сегменту (ac.il) та українського (net.ua та edu.ua). Для кожного сегменту веб-

простору побудовано розподіл ймовірності вузлів по вхідних зв’язках (in degree) та розподіл 

ймовірності вузлів за ступенями по вихідних зв’язках (out degree). Обчислені коефіцієнти 
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кластерності мереж. Побудовано та визначено середні значення ступеня вузла для неорієнтованих 

графів [4]. Нами побудовані графи зон веб-простору, що досліджувались. Методом k-Core 

decomposition визначено оптимальну кількість кластерів для кожного сегменту веб-простору, 

знайдено центри кластерів та проведено розбиття досліджуваних мереж на кластери за 

допомогою алгоритму PIC (Рower iteration clustering) [5].   

Перевагою розробленої інформаційної технології є те, що за її допомогою ми маємо змогу 

працювати з великими наборами даних зібраних у мережі Інтернет, досліджувати їх структуру та 

статистичні характеристики.        
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗАВАНТАЖЕННЯ ТА ПОШИРЕННЯ ТРИВИМІРНИХ 

МОДЕЛЕЙ НА 3D-СТОКИ 
 

Розроблено додаток "3D Uploader", за допомогою наданих розробниками ресурсів 

прикладних програмних інтерфейсів.  

 

Постановка задачі. На сьогоднішній день тривимірні моделі є дуже поширеними та 

використовуються у багатьох галузях, тому і поширюється професія 3D-дизайнера, моделлера, 

художника, тощо. Завдяки цьому з'явились такі інтернет-ресурси як 3D-стоки, які дають 

можливість розробнику завантажувати створені ним  3D-моделі на 3D-стоки та продавати їх усім 

охочим. Оскільки таких ресурсів (3D-стоків та 3D-моделей) стало дуже багато, розробники  

почали практикувати "поширення" тривимірних моделей на велику кількість стоків, задля 

охоплення якомога більшої аудиторії. Даний процес є трудомістким та ресурсозатратним, тому 

що майже усі операції приходиться робити вручну, що займає дуже багато часу. 

Задача полягає у тому, щоб розробити додаток, який спростить процес поширення 

тривимірних моделей на 3D стоки, тобто щоб модель можна було завантажити та виставити на 

продаж на велику кількість 3D-стоків у пару кліків та заповнивши тільки декілька параметрів.  

Для розв'язання цієї задачі було використано мову програмування С# та платформу .NET 

яка дозволяє дуже легко та зручно працювати з прикладними програмними інтерфейсами (API).  

Так як основну частину розробки додатку складають API, доводиться реєструвати 

програмний продукт на самих 3D-стоках, щоб отримати доступ до API для роботи зі стоками. 

Для прикладу використаємо одні з найбільш популярних ресурсів, а саме: 

1. Turbosquid 

2. SketchFab 

3. Thingiverse 
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4. Shapeways 

Розробники даних ресурсів надали доступ до інструментів управління ресурсами стоків, 

що дозволяє нам використовувати їх для розв'язку даної задачі. 

Програма складається з наступних форм: 

 Форми авторизації на наведених сайтах 

 Форма введення параметрів, таких як назва моделі, та короткий опис 

 Форма about з інформацією про розробника 

На формах авторизації потрібно ввести особисті дані для авторизації на наведеному на 

формі сайті (див. рис. 1) 

 

   
Рис.1 Форми авторизації 

 

Форма введення параметрів служить для надання назви моделі, щоб її легко можна було 

знайти серед багатьох інших (див. Рис. 2) 

 

 
Рис. 2 Форма введення параметрів  

 

  Для того, щоб завантажити на 3D-стоки модель потрібно натиснути кнопку "Select 

File", та вказати шлях до файлу моделі, після чого ввести назву, яка буде відображатись на сайті. 

При бажанні також можна написати короткий опис тривимірної моделі у полі "Description". Потім 

потрібно поставити галочки навпроти назв ресурсів, на які має бути завантажена модель, після 

чого натиснути кнопку "Publish". 

  Форма About містить загальну інформацію про розробника даного програмного 

забезпечення (див. рис. 3) 

 



96 

 

 
 

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Резник С., Крейн Р., Боуен К. Основи Windows Communication Foundation для .NET 

Framework 3.5 – М:. ДМК Пресс, 2011. – 480с.; ил. 

2. 3D печать. Коротко и максимально ясно (LittleTinyH Books) – Ел. Видання // 

https://3dtoday.ru/upload/files/books/3Dprintbook.pdf 

3. Your API Is Bad (And You Should Feel Bad) – Ел. Видання // https://tproger.ru/articles/free-

programming-books/ 

 

УДК 004.841 

КОРДУНЯН О.В., РУСНАК М.А 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна) 

 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНФЕРЕНЦІІЙ 
 

Створено веб додаток для автоматизації процесу організації конференці. 

 

Постановка задачі. Автоматизація організації конференцій. Програма генерує автоматичну 

розсилку електронних листів із запрошенням учасників на конференцію на основі введених даних 

організатором. Також програма приймає вхідні електронні листи від учасників із заявами та 

формує електронний каталог з даними про учасників. На основі прийнятих заяв програма генерує 

звіт з програмою конференції 

 

Для реалізації серверної частини сайту було використано мову програмування Java 1.8, 

фреймворк Spring Boot 5 та сервер Apache Tomkat 9. 

Фреймворк Spring MVC (Model Vuew Controller) забезпечує архітектуру патерну MVC за 

допомогою слабо зв’язаних готових компонентів. 

Model інкапсолює дані додатку в цілому воно складається з POJO 

View відповідає за відображення даних зазвичай воно генерує HTML та в даному додатку 

генерує JSON. Вся логіка роботи Spring MVC побудована на DisoatcherServlet, який приймає і 

обробляє всі HTTP запити і відповіді. Робочі процес обробки запитів проілюстиований на діаграм 

нижче: 



97 

 

 

Controller Також програма приймає вхідні електронні листи від учасників із заявами та 

формує електронний каталог з даними про учасників. На основі прийнятих заяв програма генерує 

звіт з програмою конференції 

 запити користувачів, створює відповідну модель і передає її Для відображення. 

Модуль для роботи з поштовими повідомленнями  написаний із використанням бібліотеки 

Google Gmail API та технології OAuth 2.0. 

OAuth — це відкритий протокол авторизації який дозволяє користувачам відкривати 

доступ до своїх приватних даних (фотографії, відео, списки контактів), що зберігаються на 

одному сайті, іншому сайту, без необхідності вводу імені користувача та паролю. 

Модуль для зчитування листів від учасників реалізований з використанням фреймворку 

Spring Integration. Блок схема зчитування листів з використанням Spring Integration наведена 

нижче: Spring Integration розширює програмування в Spring за допомогою реалізації ті підтримки 

Enterprise Integration Patterns. Він включає в собі обмін повідомленнями через адаптери, яків 

керуються  подіями. Ці адаптери забезпечують високорівневу абстракцію над можливостями 

Spring, такими як видалення взаємодії, обмін повідомленнями І виконанню за розкладом. 

Клієнтська частина написана з використанням наступних технологій: HTML, CSS, Javascript. 

Для створення інтерактивних клієнтської сторінок був використаний фреймворк Angular 7 та 

мову програмування TypeScript 
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ІТ-ПІДТРИМКА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В 

УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ 
 

Розглянуті питання залучення Інтернету речей на підприємствах і доцільність 

впровадження промислового Інтернету речей, а також проаналізовано ІТ-підпримки технічного 

обслуговування для підприємства в умовах розвитку ІоТ.  

 

На сьогоднішній день технології Інтернету речей (Internet of Things, IoT) переживають 

стрімкий розвиток, охоплюючи широке коло предметних областей. На відмінно від сьогодення 

раніше технологія IoT використовувалася тільки в сфері "розумний будинок": для автоматичного 

включення світла в темну пору доби при появі людини в кімнаті, для запуску сигналізації при 

фіксації руху в зачиненій квартирі або для підтримання комфортної температури в приміщенні. 

Зараз же до IoT залучаються всі галузі, зокрема підприємства, де необхідна автоматизація 

виробничих процесів [1]. 

На першому етапі впровадження промислового Інтернету речей (Industrial Internet of Things, 

IIoT) на промислове обладнання встановлюють сенсори, виконавчі механізми, контролери та 

людино-машинні інтерфейси. В результаті стає можливим збір інформації, яка дозволяє 

керівництву отримувати об'єктивні і точні дані про стан виробництва. Оброблені дані надаються 

всім підрозділам підприємства. Це допомагає налагодити взаємодію між співробітниками різних 

підрозділів і приймати обґрунтовані рішення. 

Отримана інформація може бути використана для запобігання позапланових простоїв, 

поломок обладнання, скорочення позапланового техобслуговування і збоїв в керуванні 

ланцюгами поставок, тим самим дозволяючи підприємству функціонувати більш ефективно. 

При обробці величезного масиву неструктурованих даних, що надходять з сенсорів, їх 

фільтрація і адекватна інтерпретація стає пріоритетним завданням. Тому особливого значення 

набуває уявлення інформації в зрозумілому користувачеві вигляді. Для цього використовуються 

передові аналітичні платформи, призначені для збору, оброблення, аналізу і зберігання даних про 

технологічні процеси і події, що працюють в реальному часі [2]. 

Промисловий Інтернет Речей дозволяє створювати виробництва, які виявляються більш 

гнучкими, ефективними і ощадливими, ніж існуючі. Бездротові пристрої з підтримкою протоколу 

IP, включаючи смартфони, планшети і сенсори, вже активно використовуються на виробництві. 

Тенденція розвитку сенсорних мереж в найближчі роки будуть розширені і доповнені 

бездротовими мережами, завдяки чому на підприємствах суттєво розширяться зони застосування 

систем моніторингу та керування. Наступний етап оптимізації виробничих процесів буде 

характеризуватися все більш щільною конвергенцією кращих інформаційних і операційних 

технологій [3]. 

Доцільно виділити чотири базових технології, в результаті впровадження яких очікуються 

революційні зміни. 

• IoT. У цій технології Інтернет використовується для обміну інформацією не тільки між 

людьми, але і між різними «речами», тобто машинами, пристроями, датчиками і т.д. З одного 

боку, речі, забезпечені датчиками, можуть, обмінюватися даними і обробляти їх без участі 

людини. З іншого боку, людина може активно брати участь в цьому процесі, наприклад, коли 

мова йде про «розумний будинок». 

Різновидом IoT є промисловий (індустріальний) інтернет речей (IIoT). Саме він відкриває 

пряму дорогу до створення повністю автоматизованих виробництв. Починається все з того, що 

ключові компоненти обладнання забезпечуються різними датчиками, виконавчими механізмами і 

контролерами; зібрані дані обробляються і надсилаються до відповідних служб підприємства, що 

дозволяє персоналу оперативно приймати обґрунтовані і виважені рішення. Але завдання-

максимум полягає в досягненні такого рівня автоматизації підприємства, при якому на всіх 

ділянках, де це можливо, машини працюють без участі людей. Роль персоналу при цьому 

зводиться до контролю роботи машин і реагування лише на екстрені ситуації. 

• Цифрові екосистеми. Це системи, що складаються з різних фізичних об'єктів, програмних 
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систем і керуючих контролерів, що дозволяють уявити таке утворення як єдине ціле. Фізичні та 

обчислювальні ресурси в такий екосистемі тісно пов'язані, моніторинг і керування фізичними 

процесами здійснюються з використанням технологій IIoT. Традиційні інженерні моделі 

гармонійно співіснують з комп'ютерними. 

• Аналітика великих даних (Data Driven Decision) або просто Великі дані (Big data). 

Величезні обсяги інформації, що накопичуються в результаті «оцифровування» фізичного світу, 

можуть бути ефективно оброблені тільки комп'ютерами (в майбутньому, можливо, квантовими), 

із застосуванням хмарних обчислень і технологій штучного інтелекту (Artificial Intelligence). В 

результаті людина, яка контролює той чи інший процес, ситуацію, обстановку має отримувати 

оброблені дані, максимально зручні для сприйняття, аналізу і ухвалення рішення. 

• Складні інформаційні системи, відкриті для використання клієнтами і партнерами 

(цифрові платформи). Це можуть бути цифрові платформи і системи для управління бізнес-

процесами, для інтеграції Інтернету речей в фізичні бізнес-процеси, для аналізу і прогнозування 

стану обладнання і т.д. 

Четверта промислова революція, крім перерахованих вище сфер прискореного розвитку, 

може також задіяти широке впровадження 3D-друку, друкованої електроніки, застосування 

розподілених реєстрів (тобто технології блокчейн, яка стала популярною після створення на її 

основі криптовалюта), використання віртуальної і доповненої реальності і навіть розробку 

автономних роботів, які будуть не компонентами автоматизованих ліній, як зараз, а цілком 

мобільними високоінтелектуальними пристроями, здатними працювати поруч з людьми [4]. 

Отже, на даному етапі розвитку технологій і суспільства Інтернет речей активно 

впроваджується не в глобальних масштабах, а всередині компаній, що займаються виробництвом 

товарів, енергії, транспортними перевезеннями, технічним обслуговуванням обладнання і т.д. - 

там, де за рахунок нових технологій очікується підвищення продуктивності та 

конкурентоспроможності. Саме тому потрібно продовжувати досліджувати питання ІТ-підтримка 

технічного обслуговування підприємства в умовах розвитку Інтернету-речей, які будуть 

ефективні на виробництві.  
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СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 
 

Метою даної публікації є представлення програмного забезпечення, що дозволяє 

здійснювати контроль над виконанням завдань проектів та контроль над робочим планом 

працівників. 

 

Дане програмне забезпечення розроблено у вигляді веб-додатку. Всі дані зберігаються в базі 

даних MySQL. 

Програмне забезпечення належить до області інформаційних технологій, які 

використовується на різних підприємствах, заводах, фабриках, компаніях для відслідковування 

успішності виконання поставлених завдань, проектів, замовлень. 

Програма працює у всіх операційних системах в яких є веб-браузер. Для роботи її потрібно 

встановити на веб-сервер. Дана система працює в двох режимах: адміністратора та клієнта.  

Програмне забезпечення було розроблене за допомогою мов програмування і технологій, які 

є досить популярними на даний момент. В процесі виконання даної дипломної роботи були 



100 

 

освоєні такі мови програмування як PHP, MySQL, JavaScript та технологія Ajax [1, 2]. 

Діаграма прецедентів програмного забезпечення зображена нижче на рисунку 1. 
 

 
Рис. 1. Діаграма прецедентів програмного забезпечення 
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ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ПАРКОВКИ ЗА ДОПОМОГОЮ SMART CARD 

 
Смарт-ка́ртка (англ. smart card) — пластикова картка, що містить інтегральну схему, яка 

забезпечує певний рівень програмованості та невеликий обсяг пам'яті. 

Смарт-картки використовуються для ідентифікації, автентифікації, авторизації 

користувачів, зберігання ключової інформації і проведення криптографічних операцій в 

довіреному середовищі. Смарт-картки знаходять все ширше застосування: від систем 

накопичувальних знижок до банківських платіжних карток, студентських квитків, SIM-карток і 

проїздних квитків, наприклад, на метро, а також для кодування таких відомостей, як, наприклад, 

історія хвороби. 

Смарт-карти мають декілька функцій, які одночасно можуть бути ідентифікаційною 

особою, кредитною карткою, готівковою карткою із збереженою вартістю та сховищем особистої 

інформації, наприклад телефонних номерів або історії хвороби. Карту можна легко замінити, 

якщо її втратити, і вимога щодо PIN-коду (або іншої форми захисту) забезпечує додатковий 

захист від несанкціонованого доступу до інформації іншими особами. При першій спробі 

незаконного використання карти вона буде деактивована самим зчитувачем карт. 

Друга основна перевага - безпека. Інтелектуальні картки можуть бути електронними 

брелоками, що надають носію можливість отримувати доступ до інформації та фізичних місць без 

необхідності підключення до Інтернету. Вони є пристроями шифрування, щоб користувач міг 

шифрувати та розшифровувати інформацію, не покладаючись на невідомі, а отже, потенційно 

недостовірні пристрої, такі як банкомати. Смарт-карти дуже гнучкі в наданні аутентифікації на 

різних рівнях пред'явника та аналога. Нарешті, інформація про користувача, яку смарт-картки 

можуть надавати іншим сторонам, вони є корисними пристроями для налаштування продуктів та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC'%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/SIM-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8&action=edit&redlink=1
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послуг. 

Розумні картки можна використовувати в електронній комерції через Інтернет, хоча 

бізнес-модель, яка використовується в поточних додатках електронної комерції, все ще не може 

використовувати весь потенціал електронного носія. Перевагою смарт-карток для електронної 

комерції є їхнє користування послугами налаштування. Наприклад, для того, щоб постачальник 

послуг надавав індивідуальну послугу, користувачеві може знадобитися надати кожному 

постачальнику його профіль, нудне і трудомістке заняття. Смарт-карта може містити 

незашифрований профіль пред'явника, щоб користувач міг отримати індивідуальні послуги навіть 

без попередніх контактів з постачальником. 

Мікропроцесори смарт-карти або мікросхеми пам'яті обмінюються даними з зчитувачами 

карт та іншими системами через послідовний інтерфейс. Сама смарт-карта живиться від 

зовнішнього джерела, як правило, зчитувача смарт-карт.  Розумна картка hiспілкується з 

читачами або через прямий фізичний контакт, або за допомогою стандарту бездротового зв'язку 

короткого діапазону, такого як RFID або NFC. Потім зчитувач карт передає дані зі смарт-картки 

за призначенням, як правило, платіжною або аутентифікаційною системою, підключеною до 

зчитувача смарт-карт через мережеве з'єднання. 

Хоча смарт-карти можуть бути більш безпечними для багатьох програм, вони все ще 

вразливі до певних типів атак. Атаки, які можуть відновити інформацію з чіпа, можливі проти 

технології смарт-карт. Диференціальний аналіз потужності може бути використаний для 

виведення приватного ключа на мікросхемі, який використовується алгоритмами відкритого 

ключа, такими як RSA. Деякі реалізації симетричних шифрів також можуть бути вразливими до 

атак синхронізації або диференціального аналізу потужності. Смарт-карти також можуть бути 

фізично розібрані, щоб отримати доступ до бортового мікрочіпа. 

Смарт-карти служать кредитними або банкоматними картками, паливними картками, SIM-

картками мобільного телефону, авторизаційними картками для платного телебачення, картками 

передплати для побутових комунальних послуг, ідентифікаційними знаками високого рівня 

безпеки та доступу, а також платіжними картками громадського транспорту та громадського 

телефону. 

Смарт-карти можуть підтвердити особу. Іноді вони використовують інфраструктуру 

відкритого ключа (PKI). Картка зберігає зашифрований цифровий сертифікат, виданий від 

постачальника PKI разом з іншою відповідною інформацією. Приклади включають загальну карту 

доступу (CAC) Міністерства оборони США (DoD) та інші картки, які використовуються іншими 

урядами для своїх громадян. Якщо вони включають дані біометричної ідентифікації, картки 

можуть забезпечити чудову дво- або трифакторну автентифікацію.  

 

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРНИ 

1. Смарт-картка - https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_card 

2. Smart card - https://searchsecurity.techtarget.com/definition/smart-card 
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СИСТЕМА РОЗРАХУНКУ ВАРТОСТІ ДРУКУ 
 

У час стрімкого розвитку рекламного ринку та збільшення ринку поліграфії і типографії, 

при несистемності економічної ситуації, для підприємств постає проблема отримання діючих 

конкурентних переваг із затратою найменших ресурсів. 

Одним з найбільш важливих чинників, які впливають на кількість клієнтів, у цих 

підприємств, є вартість замовлення. Оскільки ринок насичений пропозицією і йде боротьба за 

кожного клієнта, то фірми конкурують, демпінгуючи один одного (штучно занижують ціни для 

отримання замовлення, таким чином отримуючи менше зиску, але отримуючи більше замовлень, і 

залишаючи конкурента без заробітку). Але демпінг погано впливає не тільки на конкурентів, але і 

на фірму яка демпінгує. 

Штучно занижуючи ціну, фірма також занижує рівень маржі свого підприємства, цим 

зменшує фактичну ефективність її роботи. А якщо знати, наскільки можна зменшити ціну, не 

https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_card
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завдаючи збитків собі? Потрібно розрахувати це! 

Основне призначення системи розрахунку вартості друку полягає в тому, щоб 

розраховувати точну вартість листа відповідно до основних характеристик відбитка: формат 

паперу, товщина паперу, вартість амортизації друкарської техніки, вартість фарби для одного 

відбитку. 

Якщо у випадку матеріалу, на якому друкується (папір), та вартості амортизації 

(співвідношення ресурсу деталі чи деталей до їх вартості)  можливо дізнатися вартість, то з 

вартістю фарби на один відбиток такої швидкої відповіді немає. Можливо, або порахувати 

скільки фарби було використано вже після друку, що ускладнює процес калькуляції вартості 

нової продукції, або враховувати повне заповнення листка, при цьому будуть утворюватися 

невраховані залишки фарби на балансі фірми. Ц,  фактично, є надлишковою та неврахованою 

вартістю продукту. Клієнт переплачує – а фірма не отримує заробітку. 

При виникненні такої ситуації постала задача розробити програмний продукт, який зможе 

вирішити цю проблему. Основне призначення розробленої системи полягає в тому, щоб 

розрахувати вартість листа відповідно до заповнення площі листа фарбою, та інших факторів, що 

впливають на вартість. 
Якщо порахувати площу заповнених пікселів зображення, отримати значення кольорів в 

кольоровій моделі RGB, перетворити в модель СМУК а потім співставити їх із значеннями 

кольорових ICC профілів принтера, який друкує, отримаємо процентне значення, що відповідає 

кількісному значенню кожної фарби, яка використовується в процесі друку. Ця модель 

універсальна майже для всіх видів принтерів (1, 4, 8, 9, 10 кольорів). При розробці системи 

потрібно налаштувати перетворення кольорових моделей, а користувач вибирає лише кольоровий 

профіль свого принтера. Так можливо отримати точне значення вартості фарби під час друку. 

Розроблений програмних засіб буде працювати за такою схемою:  

 менеджер, при отримані замовлення, завантажує зображення до програмного засобу,  

 водить параметри майбутнього друкованого відбитку, 

  отримує вартість друку для клієнта, чи собівартість, відповідно до налаштувань програми. 

 

Розуміючи, як працює програма, можемо зробити висновок, що оптимізація є тим шляхом 

розвитку системи, яка покращує не тільки її ефективність, а й результативність,  крім того,  

допомагає виявляти недоліки та виправити їх. 
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 ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ УЗГОДЖЕННЯМ ВИРОБНИЦТВА 

ТА СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ  
 

 Запропоновано архітектуру та математичне обгрунтування архітектури інформаційної 

системи, що має основу  ̶ динамічну підсистему, яка включає наступні складові: електричну 

мережу, когенераційну установку, контур охолодження двигуна, біогазову установку, тепловий 

насос, перетворювач частоти. Здобуто інтегровану систему узгодження виробництва та 

споживання електричної енергії щодо підтримки ефективності електричної мережі.  

 

Вступ. Розподілена генерація електричної енергії на основі відновлюваних джерел енергії 

потребує удосконалення інформаційних систем управління щодо узгодження виробництва та 

споживання електричної енергії [1]. Так, наприклад, запропонована енергозберігаюча технологія 

виробництва біогазу у складі когенераційної системи, що дозволяє встановлювати температуру 

теплоносія, що гріє, на вході в теплообмінник, вбудований в метантенк, при вимірюванні 

температури теплоносія, що гріє, на виході з теплообмінника. Використання інтегрованої системи 

оцінки зміни температури зброджування, здобутої на основі математичного та логічного 

моделювання у складі когенераційної системи, забезпечує постійний вихід біогазу, своєчасне 

відвантаження збродженого сусла та завантаження свіжого матеріалу [2, 3]. 

Мета роботи. Розробити архітектуру та математичне обгрунтування архітектури управління 

у складі когенераційної системи на біогазовому паливі при використанні теплового насоса що 

використовує зброджене сусло у якості низькопотенційного джерела енергії.  

Основна  частина  роботи.  
На основі методологічного та математичного обґрунтування архітектури технологічних 

систем [2, 3] запропоновано архітектуру інформаційної системи. Її основою є інтегрована 

динамічна підсистема, що має у своєму складі наступні складові: електричну мережу, 

когенераційну установку на біогазовому паливі, контур охолодження двигуна у складі 

когенераційної установки, біогазову установку, тепловий насос щодо підтримки температури 

зброджування,  відвантаження збродженого сусла, завантаження свіжого матеріалу та 

перетворювач частоти щодо частотного управління електродвигуном спірального компресора 

теплового насоса. Іншими блоками,  що входять до складу інформаційної системи, є блоки 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%97_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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заряду, розряду та блок оцінки функціональної ефективності, що знаходяться в узгодженій 

взаємодії із динамічною підсистемою (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Архітектура інформаційної системи:  

КГУ– когенераційна  установка; БУ – біогазова установка; ТН – тепловий насос; 1 – блок 

заряду; 2 – блок розряду; 3 – блок оцінки функціональної ефективності 

 
Математичне обгрунтування архітектури інформаційної системи: 

 

0 1 2

1

( (τ) (τ), (τ), (τ), (τ), (τ), (τ), (τ) , (τ), (τ)),

(τ),( (τ) (τ), (τ), (τ), (τ) )i i i i

D P x x x f K y d Z P
IS

R P x f K y

    
  
    (1) 

 

де IS – інформаційна система; D – динамічна підсистема; P – властивості елементів 

інформаційної системи; τ – час, с; x – впливи (зміна напруги, частоти напруги, числа обертів 

електродвигуна спірального компресора теплового насоса); f – параметри, що вимірюються 

(частота напруги, температура охолоджувальної води на вході в теплообмінник контуру 

охолодження двигуна та на виході із теплообмінника, температура зворотної мережевої води); fi – 

параметри, що діагностуються (зміна виробленої електричної енергії, зміна спожитої електричної 

енергії); K – коефіцієнти математичного опису динаміки зміни числа обертів електродвигуна 

компресора; температури мережевої води: Ki – коефіцієнти математичного опису функціональної 

ефективності інформаційної системи; y – вихідні параметри (температура мережевої води); yi – 

оцінка функціональної ефективності електричної мережі); d – динамічні параметри зміни 

температури мережевої води; Z – логічні відносини в D щодо здобуття підсумкової інформації для 

прийняття рішень на підтримку функціональної ефективності електричної мережі; R – логічні 

відносини в IS щодо підтвердження правильності прийнятих рішень від блоків у складі 

інформаційної системи. Індекси: i – число елементів інформаційної системи; 0, 1, 2 – початковий 

стаціонарний режим, зовнішній, внутрішній характер впливів. 

Так, наприклад, для біогазової установки, що виробляє 352,5 м
3
/добу біогазу рекомендовано  

використання когенераційної системи  типу GTK 35M потужністю 112 кВт, в тому числі з 

електричною потужністю 35 кВт та тепловою потужністю 60 кВт.  Розроблено частотне 

управління тепловим насосом, наприклад, типу Vailliant VWW 141/2, що дозволяє  на основі зміни 

числа обертів електродвигуна компресора, підтримувати температуру зброджування, 

відвантаження збродженого сусла та завантаження свіжої сировини (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Інтегрована система узгодження виробництва та споживання електричної енергії  

Час, , 

100 с 

Підтримка співвідношення виробництва та  

споживання електричної енергії 

tз(τ),°С Q, кВт˖ 

годин 

P, кВт˖ 

годин 

tg φ 

13 Завантаження свіжого матеріалу. 

Встановлення температури  tз.вх= 55°С;  Nе =3, 

14 кВт 

36 12,64 1,13 0,089 

26 Розряд–заряд;  tз.вих = 43,6°С 35,77 25,28 2,26 0,093 

39 Прийняття рішення на зміну Nе =2,71 кВт.  

Встановлення  tз.вх =  52,1°С 

35,77 36,11 3,24 0,090 

52 Розряд–заряд;  tз.вих = 42,6°С 35,62 46,94 4,22 0,090 

65 Прийняття рішення на зміну Nе =2,3 кВт.  

Встановлення tз.вх =  49,9°С 

35,62 57,04 5,05 0,088 

78 Розряд–заряд;  tз.вих. = 41,5°С 35,37 67,14 5,88 0,088 
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91 Прийняття рішення на зміну Nе =1,91 кВт. 

Встановлення tз.вх =   47,5°С 

35,36 75,81 6,57 0,087 

104 Розряд–заряд;  tз.вих. = 40°С 34,97 84,48 7,26 0,086 

117 Прийняття рішення на зміну Nе=1,58 кВт;   

Встановлення tз.вх =  45°С 

34,97 91,7 7,83 0,085 

130 tз.вих =37,04°С. Відвантаження збродженого 

сусла 

34 98,92 8,4 0,085 

   

Примітка Nе   – потужність спірального компресора теплового насоса; tз.вх,,  tз.вих  – 

температура теплоносія, що гріє, на вході в теплообмінник, вбудований в метантенк та на 

виході із теплообмінника, відповідно, що вимірюється;  tз – температура зброджування; Q,  P – 

вироблена та спожита електрична енергія, відповідно. 

 

 Висновки. Середній коефіцієнт задіяної реактивної потужності впродовж визначеного 

терміну виробництва біогазу з використанням теплового насосу складає близько 9%, що 

вдовольняє коефіцієнту ефективності когенераційної системи в  діапазоні 0,95 – 0,99.  
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ ОБЛІКУ ІНВЕСТИЦІЙ В МАЙНИНГ КРИПТОВАЛЮТ 

 
Метою даної публікації є представлення системи обліку інвестицій в майнінг криптовалют, 

яка містить в собі функціонал обліку інвестицій, розділ інвестора для управління платіжними 

операціями(ввід та вивід фінансів) інвестора, публічний розділ з описом та інформацією про 

систему. 

 

Процесс видобутку Bitcoin і багатьох інших криптовалют називається майнінгом. Він являє 

собою роботу по підтримці мереж криптовалюти шляхом закриття і створення блоків в 

Blockchain-і(складових функціонування криптовалюти) з використанням наявних апаратних 

потужностей майнера(комп’ютера на якому здійснюються обчислення). Майнер використовує 

потужності своїх апаратних складових для виконання спеціальних операцій за пошуком 

цифрового підпису(хеша), який закриває блок обчислень в алгоритмі роботи криптовалюти. 

Майнер який «знає» цифровий підпис, отримує винагороду в вигляді однієї одиниці 

криптовалюти. Майнери отримують винагороду, так як їх діяльність забезпечує функціонування і 

цілісність всієї системи, у цьому і полягає основне завдання майнінга по відношенні до 

криптовалюти. Попри безсумнівну вигоду в довгостроковій перспективі, апаратний майнінг має 

свої недоліки: вагомий об’єм стартових інвестицій для закупки обладнання, необхідна технічна 

підкованість інвестора, постійний контроль роботи майнера. 

Альтернатива апаратному майнінгу є хмарний майнінг у якому дані недоліки відсутні, при 

цьому інвестор отримує менший прибуток, оскільки ділить його з власником сервісу. В 
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розпорядженні якого є ряд майнерів, які завдяки своїй великій обчислювальній потужності 

можуть здійснювати більший об’єм роботи ніж при таких самих фінансових затратах ряд малих 

майнерів, які б могли купити собі інвестори. Іншими словами хмарний майнінг - видобуток 

криптовалюти на орендованих частинах майнерів і їх контроль у веб-форматі.  

Саме такий функціонал несе розроблена система, тим самим вона покриває ряд недоліків 

апаратного майнінгу: 

● немає необхідності витрачатися на обладнання, все встановлюється і 

налаштовується власником бізнесу; 

● витрати на енергозабезпечення, які впливають на прибутковість, зазвичай на 

порядок нижчі ніж при домашньому майнінгу; 

● ніякого шуму і перегрітого повітря в оселі, непотрібний простір для утримання 

техніки; 

● не потрібно турбуватися про поломки і вихід з ладу обладнання, витрачатися на 

його обслуговування, а отже, немає необхідності в цілодобовому контролі; 

● є можливість диверсифікувати кошти, тобто майнити різну валюту одночасно; 

● незалежно від етапу процесу, інвестор захищений від його переривання через 

проблеми з Інтернет-з’єднанням; 

● не потрібні особливі знання і навички, для початку інвестицій; 

 

На сервісі є 3 основні ролі: адміністратор - власник сервісу, інвестор - клієнт і гість - 

потенційний клієнт. Адміністратор і інвестор мають власний кабінет з аутентифікацією. 

Інвестором може стати кожен для цього необхідно зареєструватися на сервісі. Адміністратор 

створює платні плани на які може підписатися інвестор з метою отримання прибутку.  

Адміністратор наділений наступним функціоналом: створення планів; oгляд статистики по 

роботі майнерів, об’єму інвестицій; менеджмент інвесторів та планів; організація підтримки 

інвесторів; редагування контента на сайті. 

Етапи здійснення інвестицій: 

 Крок 1. Зачислення фінансів на баланс сервісу через одну із п’яти платіжних систем. 

 Крок 2. Обчислення прибутковості інвестицій і купівля одного із планів. Умови планів 

корелюються з терміном інвестицій та об’ємом. 

 Крок 3. Отримання підтвердження адміністратором запиту на продаж плану. 

 Крок 4. Облік доходу. Оновлення інформації і зачислення прибутку на баланс 

відбувається щоденно. 

Крок 5. Вивід валюти з сервісу на свій крипто гаманець. Їх доступні два типи це Bitcoin та 

Ethereum. 

На рентабельність інвестицій в хмарний майнінг впливає курс криптовалют та об’єм 

отриманих інвестицій. При цьому система оперує умовами тарифних планів та самими 

інвестиціями. Участь в цих процесах бере інвестор і адміністратор, які в результаті отримують 

прибуток. Описаний процес роботи верхнього рівня декомпозується на декілька послідовних 

процесів: запуск майнер ферми, створення тарифного плану, придбання тарифного плану 

інвестором, вивід коштів.  

 
IDEF0 діаграма системи першого рівня декомпозиції 

 

Сервіс виявився дуже зручним та зрозумілим, а також надав можливость, як адміністратору 
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так і інвестору швидкого доступу до системи. До переваг можна віднести простоту та швидкість 

роботи, але головною перевагою даного сервісу є кросплатформеність. Оскільки він реалізований 

у вигляді web додатку, та надає можливість працювати з крипто інвестиціями на більшості 

сучасних пристроїв. А завдяки адаптивності дизайну до їх числа входять і мобільні 

пристрої(смартфони, планшети, нетбуки). 
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ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ 

РУХОМ ДИНАМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ У КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ  

  
Розглянуті теоретичні та практичні проблеми побудови елементів штучного інтелекту та 

їх використання для управління маневруванням динамічних об’єктів в умовах складних 

навігаційних конфліктів  

 

Вступ. Впровадження інтелектуальних програмно-технічних засобів наразі виступає як один 

із основних стратегічних напрямків розвитку інформаційних технологій. Фундаментом побудови 

цих засобів є сукупність теоретичних методів створення елементів штучного інтелекту та 

практичних підходів до їх використання для інтелектуалізації конкретних предметних галузей. В 

останні роки почала активно розвиватися концепція інтелектуального управління, спрямована на 

дослідження проблем застосування штучного інтелекту для вирішення задач управління 

динамічними об’єктами та процесами. Впровадження концепції інтелектуального управління  

дозволяє, зокрема, істотно розширити перелік та підвищити рівень складності задач управління, 

що можуть вирішуватися у реальному часі. Однією із найбільш перспективних сфер використання 

цієї концепції  є високоточне управління рухом різних типів динамічних об’єктів (судна, 

пілотовані та безпілотні літальні апарати, мобільні роботи та ін.) в конфліктних ситуаціях та за 

умов обмежених інформаційних ресурсів.   

Постановка проблеми. Конфліктні ситуації реального часу, що виникають при взаємодії 

великої кількості  автономних динамічних об’єктів, кожний з яких рухається за певним 

маршрутом у відповідності зі своїми цілями та пріоритетами, часто називають навігаційними 

конфліктами. Вирішення цих конфліктів  є типовим прикладом задач підвищеного рівня 

складності,  що потребують застосування інтелектуального управління. Станом на теперішній час 

не існує узагальненого підходу до моделювання та аналізу навігаційних конфліктів. Складність 

взаємозв’язків та непередбачувана динаміка розвитку таких конфліктів є причиною неможливості 

їх ефективного дослідження з використанням будь-якої однієї відомої методології. У кожному 

окремому випадку потрібна розробка свого специфічного підходу, який, як правило, не може 

використовуватися для вирішення конфліктів із іншими суттєвими параметрами. Тому метою 

інтелектуалізації процесу управління є, по-перше, створення методів застосування елементів 

штучного інтелекту для  типізації та структуризації навігаційних конфліктів і, по-друге, 

здійснення процесу антіконфліктного управління на основі формування та використання знань 

про характерні особливості конфліктної ситуації.  

Підхід до вирішення проблеми. Суттєвою складовою інтелектуального управління є 

базований на використанні штучного інтелекту інструментарій поетапної типізації та 

структуризації конфліктних ситуацій.  Традиційно основну роль у вирішенні конфліктів 
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відігравала людина, відповідальна за прийняття та впровадження ефективних рішень щодо 

стратегії управління. Наслідки впливу людського чинника на різні етапи процесу вирішення 

навігаційних конфліктів залежать від низки факторів – таких, як складність поточної конфліктної 

ситуації та проміжок часу, за який необхідно прийняти рішення стосовно найбільш доцільного 

способу управління. У звичайних обставинах підготовлена людина може належним чином 

проаналізувати структуру конфлікту, а також встигнути врахувати можливі зміни у 

характеристиках середовища. Але при суттєвому зростанні складності ситуацій та звуженні 

часових рамок, за які їх необхідно дослідити, навіть навчена людина може мати великі проблеми 

щодо якості аналізу поточної ситуації. Саме для вирішення цих питань необхідно створити нові 

підходи до побудови програмно-технічних комплексів управління, що базуються на використанні 

елементів штучного інтелекту. Це дозволить автоматизувати найбільш важливі етапи процесу 

аналізу ситуації та усунути можливі негативні наслідки людського чинника. Безпосереднє 

здійснення процесу управління відбувається на основі механізмів формування та використання 

знань про характерні особливості конфліктної ситуації. При цьому складний характер 

взаємозв’язків між компонентами інтелектуального управління обумовлює практичну 

неможливість побудови глобальних моделей, що мають адекватно відображати динаміку таких 

взаємозв’язків. Тому необхідним є доповнення формального математичного представлення 

динамічних процесів елементами штучного інтелекту, які базуються на експліцитних та 

імпліцитних знаннях у цій предметній галузі. Таким чином, елементи штучного інтелекту мають 

поєднувати формалізовані експліцитні із неформалізованими імпліцитними знаннями, що 

ґрунтуються на усвідомленні особливостей поточного стану конфліктної ситуації. За допомогою 

ефективного комбінування експліцитних та імпліцитних знань можуть бути як обчислені кількісні 

параметри траєкторій безпечного маневрування, так і сформований набір правил раціональної 

поведінки у конкретних реалізаціях навігаційних конфліктів.  

Більшість дослідників дійшли висновку про те, що глобальні комп'ютеризовані комплекси 

мають досить проблематичні  перспективи успішного застосування. Значно більші шанси для 

впровадження мають профільовані інтелектуальні засоби, призначені для роботи у порівняльно 

вузьких предметних галузях, або на стику між такими предметними галузями. В останні роки 

активно проводилися дослідження на таких наукових напрямках, як вирішення інтелектуальних 

проблем на основі розподілу інформації між взаємодіючими сторонами [1], створення 

інтелектуальних транспортних засобів та систем кооперативного групового управління ними [2]. 

Важливою складовою створення програмно-технічних засобів інтелектуального управління є 

розробка методів та моделей образного мислення, головною особливістю якого є цілісне 

сприйняття складної взаємодії явищ і процесів на основі формування, представлення та 

усвідомлення їх інтегральних інформаційних образів. Здатність до образного мислення дозволяє 

надати інтелектуальній системі управління наступні властивості: можливість ефективно діяти в 

непередбачуваних ситуаціях, достатня надійність роботи у складних середовищах, а також 

належний рівень адаптації до змін як зовнішньої обстановки, так і структури та параметрів 

системи. Ґрунтуючись на використанні вищенаведених властивостей, можливо забезпечити якість 

та стійкість управління навіть у несприятливих ситуаціях, наприклад, за умов обмеженості 

матеріальних ресурсів, дефіциту часу, а також неповноти наявної інформації. Таким чином, 

одним із перспективних підходів до побудови елементів штучного інтелекту для предметної 

галузі аналізу навігаційних конфліктів є створення та застосування методів образного 

відображення взаємозв’язків між суттєвими складовими таких конфліктів. За допомогою 

формування інтегральних образів забезпечується розуміння особливостей поточної конфліктної 

ситуації, а також здійснюється інформаційна підтримка шляхів її вирішення. Формування 

інтегральних інформаційних образів дозволить ефективно підтримувати процеси  генерації та 

структурування фрагментів формалізованих та неформалізованих знань стосовно 

інтелектуального управління просторовим маневруванням - у широкому діапазоні рівнів 

складності навігаційного конфлікту та за умов реального часу. Це дозволить зберігати отримані 

інформаційні образи конфліктів та використовувати їх для конструювання елементів штучного 

інтелекту, які, в залежності від конкретних значень параметрів поточної ситуації, визначають 

основні варіанти виконання інтелектуальних функцій у конкретній предметній галузі. Такі 

варіанти включають, зокрема, вироблені на основі тривалого досвіду раціональні процедури 

вирішення стереотипних ситуацій, а також сукупність принципів, що визначають доцільність дій 

у непередбачених ситуаціях. Тому інтелектуальні програмно-технічні комплекси, призначені для 

функціонування у слабо структурованих предметних галузях, повинні або дуже швидко приймати 
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та реалізовувати рішення  щодо стандартних стратегій управління, або використовувати елементи 

штучного інтелекту для конструювання нестандартних методів управління, що відповідають 

критеріям розумності та раціональності.  

Висновки. Складність взаємозв'язків та непередбачуваність сценаріїв розвитку навігаційних 

конфліктів обумовлюють практичну неможливість побудови глобальних математичних моделей, 

які б адекватно описували відповідні структури та процеси. Тому доцільним є формування 

компонентів знань про конфліктну ситуацію шляхом поетапної структуризації її суттєвих 

складових та формування інтегральних інформаційних образів навігаційних конфліктів. При 

цьому кількісні моделі, що описують окремі формалізовані компоненти інтелектуальної системи, 

об’єднуються в єдине ціле за допомогою когнітивних та структурних моделей, які відображають 

знання щодо основних взаємозв’язків між наявними елементами штучного інтелекту. 
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КОНТЕКСТНО-ЗАЛЕЖНЕ ПЛАНУВАННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ВИКОНАННЯ 

ЗАВДАНЬ В АВТОНОМНИХ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМАХ 
 

Розглянуто проблему контекстно-залежного планування послідовності виконання 

незалежних або слабозв'язаних завдань інтелектуальним агентом у складі автономної 

кіберфізичної системи. Запропоновано схему планування послідовності виконання завдань, спосіб 

розрахунку динамічного пріоритету завдання, спосіб визначення відповідності завдань 

контексту та спосіб адаптації набору правил відповідності завдань контексту. 

 

1. Один з основних напрямків розвитку ідей і технологій штучного інтелекту в рамках 

дослідження та розроблення кіберфізичних систем - це створення і використання у їх складі 

автономних інтелектуальних агентів здатних самостійно без участі людини вирішувати 

поставлені перед ними завдання [1,2].  

 

Сучасні досягнення в області комп'ютерних технологій, технологій бездротового зв'язку, 

мобільних обчислень та інших областях дають можливість реалізовувати все більш складні 

архітектури інтелектуальних агентів і все більше нарощувати їх функціональність. В результаті 

часто виникають ситуації, коли перед інтелектуальним агентом стоїть одночасно декілька різних 

завдань, і йому потрібно вибрати послідовність їх виконання. В залежності від специфіки завдань 

і характеру зв'язків між ними можуть розглядатися різні задачі оптимізації їх послідовності. Серед 

них особливо актуальною є задача планування послідовності виконання завдань з урахуванням 

стану оточення (контексту) агента. Тобто передбачається, що агент здатний визначати яке із 

завдань в даних умовах найбільш вигідно виконати раніше за інші, і формувати черговість 

виконання завдань відповідним чином. 

 

2. Розглянемо множину незалежних завдань Q={q}n, які потрібно виконати інтелектуальному 

агенту. Нехай кожне завдання q характеризується непустим набором атрибутів з множини всіх 

атрибутів X={x}h. Виходячи з концепції контекстно-залежних обчислень розглянемо модель 
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контексту у вигляді множини параметрів контексту С={c}m, кожен з яких може приймати одне з 

декількох заданих значень. З урахуванням того, що в кожний момент часу всі параметри {c}m 

приймають деякі значення, будемо розглядати простір контексту (context space) (S,d), де S={s} - 

множина векторів контексту (context vectors), а d - метрика на цій множині d(si,sj)=||si-sj||. Зв'язок 

між атрибутами завдань і значеннями параметрів контексту зручно представити у вигляді 

множини правил відповідності завдань контексту U={u}k. Як результат планування послідовності 

виконання завдань будемо розглядати упорядкований список (множину) актуальних завдань 

QА={q}z, 1 ≤ z ≤ n, QА Q. Чим вище завдання в списку QА, тим вигідніше його виконати в даний 

умовах. Таким чином, проблема контекстно-залежного планування полягає у формуванні списку 

актуальних завдань QА з множини Q згідно адаптованому набору правил Ut відповідно до вектору 

контексту s(t) [3]. 

 

3. Згідно запропонованої схеми контекстно-залежного планування для кожного завдання q 

розраховується його динамічний пріоритет Pd(q), Pd(q) [0,1], після чого завдання  сортуються за 

зменшенням пріоритету, і z перших з них потрапляють в список актуальних завдань QА. Значення 

динамічного пріоритету залежить від двох величин: 1) статичного пріоритету завдання 

Ps(q)=const, Ps(q) [0,1], що призначається в момент додавання завдання q в множину Q, 2) 

ступеня відповідності завдання контексту R(q) ≥ 0 з урахуванням вектора контексту s(t) (рис.1): 

Pd(q) = (1 - λ(s,n))Ps(q) + λ(s,n)[R(q)/(R(q)+1)],  

де λ(s,n) [0,1] - ступінь впливу контекстної залежності на динамічний пріоритет як функція 

від вектора контексту s(t) і поточної кількості завдань n. 

 

4. Для визначення ступеня відповідності завдань контексту використовується множина всіх 

правил відповідності U={u}k . Кожне правило u має такий вигляд  

u: if Ts(c) then for all q Q with Ta(x) do R(q)=R(q)+1,  

де Ts(c) - логічний вираз (Boolean expression), елементами якого є пари значень виду ci=v; 

Ta(x) - логічний вираз, елементами якого є x. Таким чином, якщо комбінація значень параметрів 

контексту Ts(c) істинна, то для всіх завдань, для яких комбінація атрибутів Ta(x) також істинна, 

ступінь відповідності завдання контексту буде збільшена на одиницю. 

 

 

 

Рис. 1. Схема розрахунку динамічного  

пріоритету завдання 

Рис. 2. Схема роботи процедури  

навчання з підкріпленням  

 

5. Для адаптації набору правил відповідності завдань контексту [3] доцільно використати 

схему навчання з підкріпленням в стаціонарному випадковому середовищі з контекстною 

залежністю (contextual multi-armed bandit problem) [4]. Ця схема застосовується окремо для 

кожного правила u, тобто для кожного правила u виконується свій примірник процедури навчання 

з підкріпленням (всього k примірників). В якості контексту для всіх примірників процедури 

навчання з підкріпленням розглядається загальний контекст C і відповідний простір контексту 

(S, d). За допомогою метрики d простір контексту розбивається на домени {Sd}М. Два вектора 

контексту si і sj потрапляють в один домен за умови, що  

 

d(si,sj) = ||si - sj|| < μ,  μ > 0.  

 

Величина μ визначає розмір домену і загальну кількість доменів М. Процедура навчання з 
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підкріпленням кожного правила u додатково розбивається на M примірників за кількістю доменів. 

Таким чином для кожного домену Sd і правила u виконується свій примірник процедури навчання 

з підкріпленням (всього kM примірників). 

Схема навчання з підкріпленням полягає в наступному. Для кожного правила відповідності u 

визначено множину дій A={a}L. Кожна дія ai визначає ймовірність застосування правила u на 

кроці t (тобто правило u з множини U відбирається в множину Ut на кроці t з ймовірністю pi(u)):  

 

ai: pi(u) = (i-1)/(L-1), i=1,...,L.  

 

В якості підкріплення rt за вибір дії at на кроці t використовується оцінка ефективності роботи 

агента, отримана для списку актуальних завдань QA сформованого на підставі адаптованого 

набору правил Ut. Вибір дії a визначає частоту застосування правила u у відповідному домені 

простору контексту Sd. У кожному примірнику процедури навчання з підкріпленням для кожної 

обраної дії перераховується її оціночна вага (action value):  

 

Vt+1(a) = Vt(a) + α[rt – Vt(a)],  

 

де α=const - крок навчання, такий що α∈(0,1].  

Для вибору наступної дії використовується метод верхньої довірчої межі (Upper-Confidence-

Bound Action Selection, UCB) [4]: 

 

at = argmaxA[Vt(a) + σ · sqr( ln(t) / Kt(a) )], 

 

де σ > 0 - параметр, який визначає ступінь дослідження (degree of exploration), Kt(a) - кількість 

разів, коли було обрано дію a, на момент часу t. 

 Схема роботи процедури навчання з підкріпленням (рис.2) дозволяє використовувати 

декомпозицію даних (Sd,i:{V(a)}) і функціональну декомпозицію ([select Sd], [argmax], 

[calculate V(a)]) для розпаралелювання відповідних обчислень. 
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СИСТЕМА ДАТЧИКІВ НА ПЛАТФОРМІ ANDROID 
 

Більшість пристроїв на базі Android мають вбудовані датчики, які вимірюють рух, орієнтацію 

та різні умови навколишнього середовища. Ці датчики здатні забезпечувати необроблені дані з 

високою точністю, і вони можуть використовуватись для відслідковування переміщення або 

розміщення пристрою в тривимірному просторі, або ви хочете контролювати зміни в 

навколишньому середовищі біля пристрою. Наприклад, гра може відслідковувати показання від 

датчика сили тяжіння пристрою для виведення складних жестів і рухів користувача, таких як 

нахил, тремтіння, обертання або розгойдування. Аналогічно, програма для погоди може 

використовувати датчик температури і датчик вологості пристрою для обчислення та 

повідомлення температури роси, або програма для подорожі може використовувати датчик 

геомагнітного поля та акселерометр для повідомлення про положення компаса. 

 

Платформа Android підтримує три категорії датчиків: 

 

Датчики руху. Ці датчики вимірюють сили прискорення та сили обертання вздовж трьох 

осей. До цієї категорії належать акселерометри, датчики гравітації, гіроскопи та датчики 

обертального вектора. 

 

Екологічні датчики. Ці датчики вимірюють різні параметри навколишнього середовища, такі 

як температура та тиск навколишнього повітря, освітленість та вологість. До цієї категорії 

належать барометри, фотометри та термометри. 

 

Датчики положення. Ці датчики вимірюють фізичне положення пристрою. До цієї категорії 

належать датчики орієнтації та магнітометри. 

 

Список датчиків: 

 

TYPE_ACCELEROMETER - вимірює прискорення в просторі по осях X, Y, Z 

TYPE_AMBIENT_TEMPERATURE - Новий датчик для вимірювання температури (API 14) в 

градусах Цельсія, який замінив застарілий TYPE_TEMPERATURE 

TYPE_GRAVITY - Трьох вимірний датчик сили тяжіння. Як правило, це віртуальний датчик і 

являє собою низькочастотний фільтр для свідчень, що повертаються акселерометром 

TYPE_GYROSCOPE - Трьох вимірний гіроскоп, який повертає поточне місцезнаходження в 

просторі в градусах по трьох осях. За іншими даними, повертає швидкість обертання пристрою 

по трьох осях в радіанах в секунду. 

TYPE_LIGHT - вимірює ступінь освітленості. Датчик навколишнього освітленості, який 

описує зовнішню освітленість (в lux). Цей тип датчиків зазвичай використовується для 

динамічного зміни яскравості екрану. 

TYPE_LINEAR_ACCELERATION - Трьох вимірний датчик лінійного прискорення, який 

повертає показники прискорення без урахування сили тяжіння. Це віртуальний датчик, який 

використовує свідчення акселерометра. 

TYPE_MAGNETIC_FIELD - Датчик магнітного поля, що визначає поточні показники 

магнітного поля (в мікро-Теслах) по трьох осях. 

TYPE_ORIENTATION - Датчик орієнтації. Вимірює повороти, нахили і обертання пристрою 

TYPE_PRESSURE - Датчик атмосферного тиску (барометр), який повертає поточний тиск 

в милі Барах. Можна визначати висоту над рівнем моря, шляхом порівняння атмосферного 

тиску в двох точках. Також барометри можуть застосовуватися для прогнозування погоди. 

TYPE_PROXIMITY - Датчик наближеності, який сигналізує про відстань між пристроєм та 

цільовим об'єктом в сантиметрах. Яким чином вибирається об'єкт і які відстані 

підтримуються, залежить від апаратної реалізації даного датчика, можливо повернення двох 
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значень - Близько і Далеко. Типове його застосування - виявлення відстані між пристроєм і вухом 

користувача для автоматичного регулювання яскравості екрану або виконання голосової 

команди. 

TYPE_RELATIVE_HUMIDITY - Датчик відносної вологості у вигляді процентного значення 

(API 14) 

TYPE_ROTATION_VECTOR - Повертає положення пристрою в просторі у вигляді кута 

щодо осі. Віртуальний датчик, що бере свідчення від акселерометра і гіроскопа. Також може 

використовувати показання датчика магнітного поля 

TYPE_GEOMAGNETIC_ROTATION_VECTOR - альтернатива TYPE_ROTATION_VECTOR. 

Менша точність, але менша витрата батареї. З'явився в Android 4.4 (API 19) 

TYPE_POSE_6DOF - ще одна альтернатива TYPE_ROTATION_VECTOR. З'явився в Android 

7.0 (API 24) 

TYPE_SIGNIFICANT_MOTION - З'явився в Android 4.3 (API 18) 

TYPE_MOTION_DETECT - детектор руху. З'явився в Android 7.0 (API 24) 

TYPE_STATIONARY_DETECT - З'явився в Android 7.0 (API 24) 

TYPE_STEP_COUNTER - датчик для підрахунку кількості кроків 

TYPE_STEP_DETECTOR - визначення початку кроків 

TYPE_HEART_BEAT - пульс. З'явився в Android 7.0 (API 24) 

TYPE_HEART_RATE - серцева активність. З'явився в Android 4.4 (API 20) 

TYPE_LOW_LATENCY_OFFBODY_DETECT - З'явився в Android 8.0 (API 26) 

 

Окрім апаратних датчиків, в пристроях використовуються віртуальні датчики, які надають 

спрощені, уточнені або комбіновані показання, використовуючи комбінацію з декількох 

апаратних датчиків. У деяких випадках цей спосіб зручніше. 

Служба датчиків викликає onSensorChanged () щоразу при зміні значень. Всі датчики 

повертають масив значень з плаваючою точкою. Розмір масиву залежить від особливостей 

датчика. Датчик TYPE_TEMPERATURE повертає одне значення - температуру в градусах Цельсія, 

інші можуть повертати кілька значень. Ви можете використовувати тільки потрібні значення. 

Наприклад, для отримання відомостей тільки про магнітне азимут досить використовувати перше 

значення, що повертається датчиком TYPE_ORIENTATION. 
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ОБЧИСЛЕННЯ ПРОПУСКНОЇ ЗДАТНОСТІ КАНАЛУ ЗВЯ’ЗКУ ЗА ДОПОМОГОЮ 

СИСТЕМ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ  
 

Знайдено систему диференціальних рівнянь в частинних похідних, що дозволяє знаходити 

наближене значення пропускної здатності системи зв’язку в множині параметрів системи. 

Доведено, що розв’язок системи рівномірно прямує до точного значення пропускної здатності 

системи на довільній обмеженій області параметрів системи. 

 

Розглянемо систему передачі інформації, в якій присутні три особи – передавач (Alice), 

легітимний отримувач (Bob) та підслуховувач або зловмисник (Eve). Дані три агенти, утворюють 

систему передачі інформації, яку зображено на Рис. 1. [1]. Зауважимо, що у даній системі 

враховано також випадкові збурення, які присутні при передачі інформації через довільний канал. 
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Рис. 1. Схема передачі інформації в моделі з трьома агентами 

 

Математично, модель зображену на Рис. 1, можна задати за допомогою лінійною 

перетворення наступною системою 

{
𝑌 = 𝑔𝑀𝑋 + 𝑛𝑀 ,
𝑍 = 𝑔𝐸𝑋 + 𝑛𝐸 ,

 

де 𝑋 – вхідний сигнал (вектор розмірності 𝑛 × 1), 𝑌, 𝑍 – сигнали, які отримують легітимний 

отримувач (Bob) та зловмисник (Eve) відповідно (вектори розмірності 𝑛 × 1), 𝑔𝑀 , 𝑔𝐸 – 

підсилювачі каналів для Bob та Eve відповідно (матриці 𝑚 × 𝑛 та 𝑘 × 𝑛), 𝑛𝑀, 𝑛𝐸 – гауссівські 

випадкові збурення (вектори 𝑚 × 1 та 𝑘 × 1 відповідно).  

В дослідженні будемо припускати, що підсилювачі каналів корелюють, оскільки даний 

випадок є більш реалістичний в контексті реальних систем. Позначимо кореляційну матриця для 

підсилювачів  𝑔𝑀 та 𝑔𝐸 наступним чином: 

𝜌 = 𝑐𝑜𝑟(𝑔𝑀 , 𝑔𝐸).                                                               (1) 

Також, припустимо, що підсилювачі сигналів мають нормальний розподіл: 

𝑔𝑀 ∼ 𝑁(𝜇𝑀 , 𝜎𝑀
2 ), 𝑔𝐸 ∼ 𝑁(𝜇𝐸 , 𝜎𝐸

2). 
Основна проблема, розглянута в даній роботі є проблема визначення пропускної здатності 

системи, яка обчислюється за формулою 

𝐶𝑆 =
1

2
sup𝑡𝑟(𝑄)≤𝑃 𝐸(ln(𝐼𝑚 + 𝑔𝑀𝑄𝑔𝑀

′ ) − ln(𝐼𝑘 + 𝑔𝐸𝑄𝑔𝐸
′ )),                       (2) 

де 𝑡𝑟(𝑄) – слід матриці 𝑄, 𝐼𝑧 – одинична матриця, розмірності 𝑧 × 𝑧, причому матриці 𝑄 

вибираються лише з класу симетричних додатньо-визначених матриць. Зауважимо, що дана 

задача задача виникла при узагальненні класичної проблеми Шенона в криптографії при 

знаходженні абсолютно стійкого алгоритму шифрування.  Задача (2) послабшує класичну задачу 

та вимагає відшукання сигналу 𝑋 з коваріаційною матрицею 𝑄, такого щоб пропускна здатність 

сигналу 𝐶𝑆 була максимальною.  

Складність задачі (2) полягає у тому, що цільова функція 𝐸(ln(𝐼𝑚 + 𝑔𝑀𝑄𝑔𝑀
′ ) − ln(𝐼𝑘 +

𝑔𝐸𝑄𝑔𝐸
′ )) не є опуклою, тому розв’язок задачі не може бути знайдений за допомогою класичних 

методів. Крім того, точний розв’язок знайдений тільки для одновимірних систем
1
 (𝑛 = 𝑘 = 𝑚 =

1). Для інших випадків, точний розв’язок задачі (2) не знайдений. Більшість авторів у своїх 

дослідженням використовують методи Монте Карло для оцінки пропускної здатності системи 𝐶𝑆 

[1, 2]. Для простоти, припустимо що 𝑛 = 𝑘 = 𝑚 = 1. Використовуючи припущення про 

неперервну зміну пропускної здатності системи  𝐶𝑆 від своїх параметрів, вдалося встановити, що 

пропускна здатність задовольняє диференціальне рівняння в частинних похідних  
𝜕𝐶𝑆

𝜕𝜌
+ 𝑢1

𝜕𝐶𝑆

𝜕𝜇1
+ 𝑢2

𝜕𝐶𝑆

𝜕𝜇2
= 𝑢0𝐶𝑆 

з граничними умовами  

{

𝐶𝑆(𝜌 = 0) = 𝜙0,

 𝐶𝑆(𝜇1 = 0) = 𝜙1,

𝐶𝑆(𝜇2 = 0) = 𝜙2,

 

де параметрами системи є: коефіцієнт кореляції 𝜌, середнє значення 𝜇1 підсилювача 𝑔𝑀, 

середнє значення 𝜇2 підсилювача 𝑔𝐸, 𝜎𝑀
2 , 𝜎𝐸

2 – дисперсії підсилювачів  𝑔𝑀 та 𝑔𝐸 відповідно; 

функції 𝑢𝑖 визначаються на границях  𝜌 = 0 або 𝜇1 = 0, або 𝜇2 = 0; функції  𝜙𝑖 визначаються на 

границях області інтегрування за допомогою методу Монте Карло.  

Використовуючи диференціальне рівняння в частинних похідних, наведене вище, було 

                                                 
1
 Single Input Single Output (SISO) systems. 
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розроблено програму на Matlab для визначення пропускної здатності системи. Результати 

обчислень для конкретних рівнів 𝜌 аведені на Рис. 2 

 
Рис. 2. Значення пропускної здатності каналів при різних рівнях кореляції 𝜌 
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СТВОРЕННЯ СИСТЕМИ РОЗРАХУНКУ БАЛІСТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗБРОЇ 

ТА ПАТРОНІВ (“БАЛІСТИЧНИЙ КАЛЬКУЛЯТОР”) 
 

В умовах війни та для мисливців наразі часто потрібно розраховувати балістичні властивості 

використовуваної зброї, патронів та спорядження, наприклад, приціли різних видів, котрі 

використовується для влучної стрільби. Таким чином виникає потреба в інформаційних системах 

для розрахунку певних характеристик використовуваного спорядження. Одним із важливих 

аспектів, що враховується в таких системах – це балістичних коефіцієнт кулі, що 

використовується для розрахунку польоту об’єкта в різних умовах. 

Для подібних систем необхідні ряд величин, що вимірюються під час тестування вибраної 

зброї та коефіцієнти, що потрібні для розрахунку шуканих властивостей зброї та снарядів. 

Першою із шуканих величин є балістичний коефіцієнт. 

Балістичний коефіцієнт – одна із ключових аеробалістичних характеристик літального 

апарату або метального снаряду (кулі, артилерійської міни, ракети і т.п.), котра знайшла широке 

використання при виконанні балістичних розрахунків сили аеродинамічного супротиву 

повітряного середовища. В найбільш загальному випадку балістичний коефіцієнт залежить від 

геометричної форми об’єкта, його орієнтації відносно набігаючого потоку і маси. Він визначає 
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швидкісні властивості летючих об’єктів і характеристики їх розсіювання. Також має значення як 

величина, що характеризується властивістю кулі зберігати свою швидкість і траєкторію польоту, 

долаючи супротив повітря. 

Балістичний коефіцієнт будь-якого об’єкту визначається за такою формулою: 

,     [1] 

де: BC – балістичний коефіцієнт тіла, m – маса тіла, A – площа поперечного перерізу тіла, Ca 

– коефіцієнт супротиву аеродинамічних сил, ρ – середня густина тіла, l – довжина тіла. 

Також широко використовується формула для розрахунку балістичного коефіцієнту для 

патронів: 

,      [2] 

де: C – балістичний коефіцієнт, d – калібр снаряду в метрах, m – маса снаряду в кілограмах, i 

– коефіцієнт аеродинамічної форми снаряду, котрий отримується відношенням аеродинамічних 

формул, вибраної кулі, та кулі, що у даному випадку є еталоном [3]. 

Наступною одиницею та поняттям, необхідним для розрахунку, є кутова мінута. 

Кутова мінута або аркмінута (arcmin)  – позасистемна неметрична одиниця вимірювання 

кутів, вона виникла у Вавилонській астрономії. 

Для вимірювання кутів традиційно застосовується шістдесяткова система числення. За 

аналогією з поділом години як інтервалу часу градус поділяють на 60 мінут (′), а мінуту  – на 60 

секунд (″). Для позначення мінут і секунд застосовують знаки штрихів. 

Співвідношення з одиницею вимірювання системи SI: 

    [3] 

В Україні в сфері законодавчо регульованої метрології офіційно назва кутової "мінути" 

визначена як "хвилина"[4]. 

Також на траєкторію вибраного снаряду впливає велика кількість чинників. Серед них можна 

розглядати такі, як: атмосферний тиск – чим більше ця величина, тим менший параболічний кут 

польоту кулі; температура навколишнього середовища – чим більша температура, тим більший 

параболічний кут; вологість навколишнього середовища – чим більша вологість, тим менший 

параболічний кут. Спільна властивість попередніх двох величин – вони впливають на 

атмосферний тиск, тобто, власне, є взаємопов’язаними. 

Ці показники вимірюються відповідними приладами (термометр, барометр, гігрометр) та 

подаються в залежності за формулою. рівняння ідеального газу [5]. 

Інформаційна система дає змогу розраховувати траєкторію польоту кулі на задану відстань, 

при заданих умовах, таких як кут до необхідного об’єкту, висоті від рівня моря, відносна 

вологість повітря тощо. Це дозволяє точно визначити напрям польоту вибраної кулі в залежності 

від даних умов. 

Створено PWA (Progressive Web-Application)-додаток, що зумовлює собою використання 

його як веб-додаток, проте з доступом зі створеного ярлику і за відсутності інтернет підключення, 

за використання мови JavaScript. 
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ІННОВАЦІЙНА ПРАКТИКА ПОКРАЩЕННЯ ЦИФРОВОЇ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ 

ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 
 

У цій роботі досліджено ефективність застосування нейронної мережі для покращення 

передачі кольорів та чіткості зображень. Дослідження здійснено на технічних потужностях 

Чернівецького НДЕКЦ МВС. 

 

На сьогоднішній день інноваційні відкриття у галузі інформаційних технологій проникли в 

усі виміри життя суспільства, є предметом постійних наукових досліджень. Вони формують нові 

уявлення про майбутнє – перспективи розвитку передового краю цивілізаційного поступу. 

Яскравим прикладом є роботи над покращенням можливостей штучного (машинного) інтелекту, 

що дає змогу специфічним чином обробляти, аналізувати і застосовувати інформацію. 

Штучний інтелект (ШІ) дозволяє використовувати не тільки алгоритми обробки інформації 

попередньо закладені людиною, але й застосовувати ті, що були здобуті під час процесу 

самонавчання. Це дозволяє ШІ пристосовуватися до нових умов свого застосування, виконувати 

різнопланові завдання, які тривалий час були під силу лише людині, прогнозувати події й 

оптимізувати інформацію різного характеру.  

Завдяки теоретичним дослідженням [1] стали можливими уявлення про функціональні межі 

сучасних, найбільш поширених нейронних мереж, які використовуються для розв’язання 

широкого кола задач у різних предметних областях. 

Нейронні мережі – це математичні моделі, а також їх апаратні або програмні реалізації, які 

побудовано за принципом функціонування та організації біологічних нейронних мереж, тобто 

мереж нервових клітин живих організмів. 

Атомарною частиною структури нейронних мереж є штучний нейрон. Він складається з 

вхідних сигналів (x1-xn) зважених відповідними ваговими коефіцієнтами (W1-Wn) які проходять 

через функцію сумування (S). Зазвичай до отриманої зваженої суми застосовується нелінійна 

функція (y=f(S)), яка є непереривною по всій області визначення і в більшості випадків має 

монотонне зростання. Отриманий результат надсилається на єдиний вихід (Y).  

  

 
 

Рисунок 1 – Штучний нейрон 

  

Нейронна мережа складається з об’єднаних штучних нейронів у так звані прошарки, які 

з’єднанні між собою особливим чином.  

Однією з частин нейронних мереж є так звані мережі глибокого навчання. В основі їх 

функціонування лежить ідея розбиття початкових вхідних даних на менші частини, кожна з яких 

описується окремим прошарком. Вхідні дані представлені «видимим прошарком», оскільки 

містить інформацію доступну спостерігачу. За ним йде ряд прихованих прошарків, які вилучають 

з видимого прошарку все більш і більш абстрактних даних. Крім цього прихованість прошарку є в 

тому, що отримані значення не присутні у даних, а завершують побудову вихідного прошарку. 

Наприклад, під час ідентифікації об'єкта на цифровому зображенні видимим прошарком 

будуть його пікселі. У наступному – першому, прихованому – прошарку будуть дані про границі 
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кольорів, у другому – контури і кути, у третьому – частини об’єкта і нарешті на вихідному 

прошарку – тип об’єкта. 

Класичним способом покращення зображення є інтерполяційні алгоритми. В їх основі 

лежить використання існуючої інформації для отримання очікуваних даних в невідомих точках. 

До класичних алгоритмів належать білінійний, бікубічний, кубічний, сплайн, функція 

кардинального синуса та інші. При застосуванні вищевказаних алгоритмів для покращення 

зображення при його збільшені втрачаєтеся чіткість та деталізація. Для покращення зображення – 

у противагу класичним підходам – почали використовуватися генеративні змагальні мережі, які 

реалізовані на системі двох штучних нейронних мереж. Це інновація, експериментальний підхід, 

який був застосований на практиці судовими експертами Чернівецького НДЕКЦ – спеціалістами у 

цій галузі. 

Суть підходу у тому, що одна з мереж (генератор) генерує зразки, а інша намагається 

(дескримінатор) відрізнити правильні зразки від неправильних. Використовуючи певний набір 

параметрів, генератор намагається створити новий зразок, об’єднавши декілька початкових. 

Дескримінатор навчається розрізняти згенеровані та початкові зразки, а результат надсилається на 

вхід до генератора, щоб він підібрав найкращі параметри для того, щоб дескримінатор вже не зміг 

виявити різницю між згенерованим і початковим зразком. Таким чином, задачею першої мережі є 

підвищення проценту помилок другої, і навпаки задачею другої є підвищення точності 

розпізнання. Під час спільного конкурентного процесу навчання досягається рівень рівноваги, в 

якому обидві мережі удосконалюються, покращується якість функціонування. 

На практиці, – для покращення зображення, – була використана генеративна змагальна 

мережа [1]. Її було створено на мові програмування Python за допомогою програмної бібліотеки з 

відкритим кодом для побудови штучних нейронних мереж TensorFlow – приклад реалізації [2]. В 

подальшому здійснювалось навчання штучної нейронної мережі. Для цього використовувався 

стандартний набір зображень «DIV2K». Після закінчення навчання була здійснена спроба 

покращення тестових зображень частини вулиці міста в темний період часу. Вони були отримані 

за допомогою фотоапарату з малою роздільною здатністю. В результаті обробки підвищилась 

деталізація, але відбувся регрес контурів відображених об’єктів (див.: рисунки 2-3). 

  
 

Рисунок 2       Рисунок 3 

Для усунення недоліків пов’язаних з регресом контурів було здійснено нове навчання. Для 

цього був створений новий набір даних, який містив два комплекти зображень – оригінальні (800 

штук) і їх копії у пониженій якості. На них були відображені частини вулиць міста, стоянок, 

дворів у темний період часу під різними кутами. Після навчання, процес покращення попередніх 

тестових зображень був повторений. 
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Рисунок 4       Рисунок 5 

У висновку зазначимо, що в результаті проведеної роботи вдалося отримати зображення з 

підвищеною деталізацією і відсутністю недоліків (див.: рисунки 4-5). Таке підвищення якості 

зображень не під силу класичним методам. Успішність застосування штучних нейронних мереж у 

галузі фототехніки, підводить до думки використання підходу у інших областях, наприклад, 

відновлення даних. 

 

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Christian Ledig, Lucas Theis, Ferenc Huszar, Ins. Photo-Realistic Single Image Super-Resolution 

Using a Generative Adversarial Network. URL: https://arxiv.org/abs/1609.04802) 

2. Shi Wenzhe, Caballero Jose, Theis Lucas, Ins. Is the deconvolution layer the same as a convolutional 

layer? URL: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1609/1609.07009.pdf 

3. Приклад реалізації навчання штучних мереж за допомогою програмної бібліотеки з відкритим 

кодом для побудови штучних нейронних мереж TensorFlow. URL: 

https://github.com/tensorlayer/srgan. 

 

УДК 004.451 

ГАМАНЖІЙ Ю., МИРОНІВ І.В. 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна) 

 

РОЗПІЗНАВАННЯ ОПТИЧНИХ ОБРАЗІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНИХ 

НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 
 

Розглянуто принципову схему розпізнавання образів за допоиогою нейронних мереж. 

 

Штучні нейронні мережі – це математична програмна модель, що побудована за принципом 

функціонування біологічних нейронних мереж та програмно відтворюють нейронні структури 

мозку. Вони представляють собою системи, основною перевагою яких над звичайними 

алгоритмами обчислення є їх здатність до навчання шляхом аналізу позитивних та негативних 

впливів контрольованими та неконтрольованими шляхами. 

Штучна нейронна мережа являє собою взаємозв’язану систему вузлів, званих нейронами, які 

отримують вхід, змінюють свій внутрішній стан відповідно до входу, виробляють вихід, залежно 

від входу та стану. 

Машинне навчання – це підрозділ штучного інтелекту в галузі комп’ютерних наук, який 

надає комп’ютерам здатності до навчання, не будучи явно запрограмованими. Технічно, навчання 
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полягає в знаходженні коефіцієнтів зв’язків між нейронами. Для процесу навчання необхідно 

мати модель зовнішнього середовища, у якій функціонує нейронна мережа – потрібну для 

вирішення задачі інформацію. Існують три загальні парадигми навчання: “з вчителем”, “без 

вчителя” (самонавчання) та змішана.  

Через свою здатність відтворювати та моделювати нелінійні процеси,  нейронні мережі 

знайшли застосування в широкому діапазоні дисциплін:  ідентифікація систем, квантова хімія, гра 

в ігри, медична діагностика, фінанси, добування даних, унаочнення, машинний переклад, 

соціально-мережеве фільтрування  та фільтрування спаму електронної пошти. 

Штучні нейронні мережі використовують для розвязання задач: 

Розпізнавання образів та класифікація. 

Прийняття рішень та управління. 

Кластеризація. 

Прогнозування. 

Стиснення даних та асоціативна пам’ять. 

При розпізнаванні, в якості образів можуть виступати різні за своєю природою об’єкти: 

символи тексту, зображення, зразки звуків і т. д. При навчанні мережі пропонуються різні зразки 

образів із зазначенням того, до якого класу вони відносяться. Коли мережі пред’являється якийсь 

образ, на одному з її виходів повинна з’явитися ознака того, що образ належить цьому класу. У 

той же час на інших виходах повинна бути ознака того, що образ  до даного класу не належить. 

  Розпізнавання образів включає у себе кроки: 

 Сприйняття образу (технічне вимірювання) . 

 Попереднє  опрацювання отриманого сигналу (фільтрація) . 

 Виділених потрібних характеристик (індексація) . 

 Класифікація образу (прийняття рішення). 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ 

ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ПАТЕНТІВ 
 

Великі дані стають все більш доступними у всіх сферах виробництва та бізнес-процесів, що 

дає можливість вдосконалювати способи прийняття рішень та виявляти нові покоління 

перспективних інноваційних технологій. Розглянуто найбільш розповсюджені методи машинного 

навчання та проаналізовано особливості та результати їх застосування до класифікації та 

оцінки патентних даних. Вдосконалено методи підбору релевантних даних та запропоновано 

метрики, що можуть бути впроваджені задля кращого охоплення прихованих закономірностей 

та покращення результатів класифікації. 

 

Основною метою дослідження є порівняльний аналіз патентних даних, які описують понад 

6000 патентів на складові елементи безпілотних літальних апаратів. З даними можна 

ознайомитися в [1]. Для аналізу даних обрано чотири основні моделі: 

1. Наївний байєсівський класифікатор; [2] 
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2. Лінійний дискримінантний аналіз Фішера; [2] 

3. Випадковий ліс; [2] 

4. Штучні нейронні мережі. [3] 

Використовуючи порівняльні характеристики для обраних моделей, а саме чутливість 

моделей (recall), точність (precision), F-міру (F-measure) моделей та відсоток помилок (accuracy), 

вдалося встановити, що найбільш вдалою моделлю для даних про патенти на безпілотні літальні 

апарати є штучні нейронні мережі. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Резюме запропонованої методології дослідження патентних даних. 

 

Крім того, було визначено, що для кращої точності класифікації патентних даних є 

доцільним ввести декілька додаткових параметрів, а саме тривалість технологічного циклу, індекс 

подібності до цитованих технологій та індекс розширення виробництва. Загальний процес 

дослідження технологічного домену та визначення перспективних та швидких в розвитку 

патентів зображено на рисунку 1.  

За допомогою розробленої методології стало можливим автоматизувати процес оцінки 

перспективності патентних даних для оптимізації роботи патентних повірених, доповнення 

оцінки ризиків вкладання коштів в інноваційні проекти венчурними фондами та інвесторами, а 

також  для ефективного аналізу перспектив виробництва його керівниками. Використання методів 

машинного навчання дозволяє класифікувати патентні дані, беручи до уваги неочевидні 

закономірності в них. Даний факт дозволяє в декілька разів зменшити обсяг робіт для спеціалістів 

з інтелектуальної власності та інноваційних інвестицій.  
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАТРИМКИ ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖЕВИХ РЕСУРСІВ ЗА 

ДОПОМОГОЮ НАЛАШТУВАНЬ DNS 
 

Запропоновано метод перебору  DNS-серверів для визначення  оптимального для певного 

вузла мережі. 

 

Постановка задачі. 
Для даної задачі було задіяно два різних персональних комп’ютери з однаковими 

характеристиками та однаковими налаштуваннями системи. 

Для визначення, чи впливає на швидкість доступу до мережевих ресурсів налаштування DNS, 

була поставлена задача провести виміри затримок до напопулярніших провадерів DNS-таблиць на 

різних пристроях, а саме будуть протестовані такі адреси: 

- Cloudflare (1.1.1.1, 1.0.0.1) 

- Google DNS (8.8.8.8, 8.0.0.8) 

- OpenDNS (208.67.222.222, 208.67.220.220) 

Задача полягає у визначенні найбільш підходящого DNS-серверу для кожного персонального 

комп’ютера з метою мінімізаці затримки відгуку DNS та, як наслідок, збільшення швидкості 

доступу до ресурсів мережі Internet, шляхом заміни DNS-адреси у налаштуваннях ПК(роутера). 

Основний результат та приклад.  
Для розв’зання даної задачі були здійснені багаточисельні заміри відгуків від різних сайтів, із 

використанням послуг найбільш популярних провайдерів DNS – серверів, а саме Cloudflare, 

OpenDNS та Google DNS.  

Всі дані, які були отримані в результаті  цього дослідження були зібрані у вибірки для 

кожного з ПК, на яких проводились виміри, та занесені в таблиці: 

ПК № 1: 

Назва DNS 

провайдера 

Деякі дані з вибірки затримок, мс Середня 

величина 

затримки, мс 

Cloudflare 13 15 11 21 ... 14 14 13 19 16 

OpenDNS 21 19 24 20 ... 22 21 27 23 24 

Google DNS 32 28 37 32 ... 25 32 31 34 33 

 

ПК № 2: 

Назва DNS 

провайдера 

Деякі дані з вибірки затримок, мс Середня 

величина 

затримки, мс 

Cloudflare 23 19 22 27 ... 24 24 21 25 25 

OpenDNS 32 29 34 27 ... 29 39 23 25 29 

Google DNS 19 17 15 16 ... 15 12 15 13 14 
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Висновки 

Дослідивши ці вибірки навіть на двох пристроях уже можна побачити відмінність у середній 

затримці відгуку до одного і того ж DNS-серверу на різних ПК. Таким чином для першого ПК 

оптимальним вибором буде налаштувати його використовуючи таблиці Cloudflare, а для другого 

ПК кращим вибором стане Google DNS. З цього можна зробити висновок, що для кожного 

пристрою існує свій, найбільш оптимальний DNS.  

Таким чином, зміною мережевих налаштувань на певному пристрої, а саме, заміною DNS – 

сервера, можна добитися більш швидкого доступу до мережевих ресурсів. 

 Ціллю подальших дослідженнь стане програмне забепечення, що дозволить автоматично 

визначати та налаштовувати найкращий DNS-сервер для кожного з пристроїв, що має доступ до 

мережі Internet.   
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ASPECTS OF AUTOMATICALLY GENERATED SUMMARIES EVALUATION 
 

Borders of informational space become wider every day. Automatic summarisation systems are used 

to extract the most important facts out of texts written in natural languages. But existing approaches to 

evaluation of results of such systems' work do not consider semntics of the generated texts, their 

coherency, ease of perception. In this work some of these problems are analyzed.  

 

Language is the most mysterious phenomenon of mankind. All the secret books of the world and 

keys to reading them are in the language [1]. Linguists, philosophers, psychologists, mathematicians, 

logicists, computer scientists have been developing methods of natural language texts analysis and 

generation.  

The solution to the main problems of linguistic analysis is directly connected to the modelling of 

associative semantic similarity of concepts in text [2]. 

Any word has so many associated data stored in our memory: visual and word images, sets of 

related concepts, words. It seems impossible to generate text in any natural language unless we have an 

understanding of how this process is organized in human`s brain. There were even trials to model and 

simulate the brain`s work [8]. 

The world is constantly changing and the boundaries of information space become wider, people 

produce new knowledge, which they then use for further analysis and research.More and more textual 

data, which needs to be proccessed and stored effectively, is generated every day. Here arises the need 

for automatic summarization of natural language texts, which is the process of determining the most 

important information and generation of a shorter version of text for definite user and task (or tasks) [3]. 

Any generated summary has to cover all the information given in the original text. 

There exist different types of summarisation: extractive (built by extracting and rearranging 

sentences), abstractive (new text is generated); single and multi document summarisation (by number of 

documents analyzed) etc. Since the 1950s, when first attempts of building summarisation systems were 

made (see [6]), scientists inveted different methods of extaracting and generating summaries. Some of 

them rely only on  machine learning approaches, others use information on semantics of the analyzed 

texts. 

One of the most important steps on the way to improving automatically generated summaries` 

quality is evaluation of the existing results.  

Many aspects are to be taken into consideration when evaluating automatically generated 

summaries. First of all, we should understand what makes a summary «good» for a human who evaluates 

it.  

A human's evaluation depends on which information is considered important by them, 
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correspondence to their informational request, text coherency and cohesion, personal cognitive specifics 

and it is important to clearly understand the purpose of generating summary. Prior to thinking of how can 

texts be evaluated, it is important to understand what makes a summary good and informative. 

According to guides on making summaries «for humans» (for summaries written by humans),  

topical completeness, ease of perception, structureness, conciseness, accuracy in representing the main 

information are what makes summaries informative and readable. 

Things become even harder when it comes to language independent systems. Evaluating 

multilingual summaries is challenging because it is hard to define universal features, which make 

summary informative and text readable and understandable in general, considering the text only as a 

stream of characters. But when the set of languages used is known beforehand, it is possible to use 

language specific tools which can help get better insigths on the semantics of the texts considered.  

It is also possible to use dictionaries (as far as there are electronic versions of dictionaries for most 

world lannguages) to get the related words, hypernyms, hyponyms, synonims etc. In my opinion, it is 

possible to enhance quality of any system that relies on pure deep learning methods by incorporating 

pure linguistic knowledge on structure and common characteristics of natural language texts. Tools that 

can provide better insights on semantics (such as WordNet) can be used, as gold summaries and 

automatically generated ones can be similar semantically, but use different words (in particular, 

abstractive summaries). 

Usually, automatically generated summaries are evaluated by comparing them to «gold» ones 

written by humans. Different metrics are used for evaluation of automatically generated summaries and, 

in general, comparison of two fragments of text based on their similarity. BLEU metric [7] is widely 

used for automatic evaluation of machine translation. It relies on counting the number of occurences of 

generated text's words in the gold translations. Lin C.-Y. and Och F.J. introduced a metric based on 

length of the longest common subsequence and intersection of skip-bigrams of translations compared [5]. 

Most commonly used metric for task of summarisation is ROUGE-N [4], according to which numbers of 

intersecting n-grams are counted. 

These methods do not consider semantics, as they use match or mismatch of actual word forms, but 

there can be synonims in generated and golden summaries, so semantically similar texts can have such 

value of ROUGE metric, that points to their difference and corresponds to non-related texts. These 

existing metrics also do not consider complexity of pereption for its reader, grammatical and syntactic 

corectness. Thus, in my opinion, it is necessary to check generated summaries, apart from informative 

completeness, for grammatical corectness. As usage of summarization can vary from aggregating news 

to educational systems, it is possible to additionaly use text simplification. This is a separate task, which 

aims at changing complex domain specific terms to their equivalent definitins or synonims, what can 

make text easier to understand and can be used for learning purposes. Level of simplification depends on 

target level of difficulty.  

In my opinion, several aspects are needed to be taken into consideration when evaluating 

automatically generated summaries: 

semantic similarity and relatedness between generated and golden summary 

topics coverage: whether or not the summary covers all the topics, which the original text does 

informativity: whether reading the summary gives the main idea of the source text  

if needed, concordance of generated and main texts` style  

perception difficulty: structure, clarity of text  

text coherence and cohesion 

grammatical, syntactic corectness  

It is important to not only evaluate summaries based on their similary to golden ones, but evaluate 

their quality based on the original text and the generated summary itself, its grammatic and stylistic 

features 

For determining semantic similarity of automatically generated and golden summaries, in my 

opinion, it is reasonable to use vector representations (embeddings), obtained by using different methods 

and computing the distance between the vectors. Among applicable methods are Universal Sentence 

Encoder, ELMO, BERT, methods based on LTSM networks.  

As it is natural for humans texts to cover several topics, it is usually possible to split the text 

according to subtopics and define whether the generated summary covers all or the most important of 

them. For evaluating topics coverage completeness it is possible to use subsystems of defining keywords. 

Besides that, it is possible to use algorithms such as TextTiling to determine parts of original text and 

summary that correspond to definite topics. 
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Process of percieving information text by humans is as mysteriousas the process of generating it. 

Thus, more complex approaches are needed for evaluation of the existing systems and their further 

development.  
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МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ ДАНИХ CURE 
 

Метою даної публікації є представлення програми, яка надає можливість кластеризувати 

дані великих розмірів методом кластеризації CURE(кластеризація за допомогою представників), 

з додатковими модифікаціями, які дозволяють удосколаити роботу методу. А саме 

пришвидшити час витрачений на кластеризацію даних та точність кластеризації. 

 

Багато інформації, вбудованої в величезні бази даних, що належить корпораціям наприклад, 

фінансові, телекомунікаційні, спонукає до величезного інтересу до сфер пошуку даних. 

Кластеризація в процесі якої виявляються дані є корисною технікою для узагальнення певних 

даних, розподілів даних та моделей баз даних. Концепція Великих даних не нова, вона виникла за 

часів мейнфреймів і пов’язаних з ними наукових обчислень. Як добре відомо, наукомісткість 

обчислень завжди було складним завданням. Як правило, вона нерозривно пов’язана з обробкою 

великих обсягів інформації. Проблема кластеризації може бути визначена наступним чином: якщо 

дані 𝑛 точок даних в багатовимірному метричному просторі, розбити на точки 𝑘-кластери, то 

дані, що вказуютьcя у кластері, більш схожі з іншими даними які знаходяться в інших кластерах. 

CURE  кластеризація за допомогою представників - це ефективний алгоритм кластерного 

аналізу для великих  даних. Для того, щоб уникнути проблеми з неоднорідними розмірами або 

формами кластерів, CURE використовує алгоритм ієрархічної кластеризації, який робить 

компромісне рішення між ‘’центром ваги’’ та всіх країв кластера. Точки після стягування 

використовуються як представники кластера. Кластери з найближчою парою представляють 

об'ємні елементи на кожен крок алгоритму ієрархічної кластеризації CURE. Це дає можливість 

алгоритму CURE правильно розміщувати кластери і робить його чутливішим до викидів. 
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Розподіл даних на кластери 

 

Саме такий функціонал несе розроблена програма , тим самим вона покриває ряд задач які 

поставлені перед нею: 

 Відбір вибірки для кластеризації. 

 Визначення множини характеристик, по яких будуть оцінюватися об'єкти у вибірці. 

 Обчислення значень тієї чи іншої міри схожості між об'єктами. 

 Застосування кластерного аналізу для створення груп схожих об'єктів. 

 Перевірка достовірності результатів кластеризації. 

 

Розроблена програма надає користувачу можливість: 

– Вводити дані в програму; 

– Обчислювати показники на основі даних; 

– Кластеризувати дані; 

– Інтерактивно змінювати параметри кластеризації; 

– Виводити дані в вигляді графіків із можливістю інтерактивної зміни; 

– Зберігання даних; 

 

Таким чином, запропонований метод кластеризації економить час та матеріальні затрати на 

обробку інформації. У порівнянні з методом k-середніх алгоритм більш стійкий до викидів, а 

також здатний виявити кластери, які не мають сферичної форми і з великим розкидом розмірів. У 

користуванні  програма зручна,  на основі використаних даних кластеризація      вібдувається 

правильно. Отже, даний підхід створює більш оптимальні умови для правильної побудови 

графіка. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗПІЗНАВАННЯ ГОЛОСУ ДЛЯ ДОПОМОГИ 

ЛЮДЯМ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 
 

Описуються результати реалізації систем розпізнавання голосу, що ідентифікують команди 

людей 

 

 Вступ. Комп’ютери сьогодні стали невід’ємною частиною нашого життя. Основною 

причиною для такого великого розвитку комп’ютерів і Інтернету є доступ до величезних обсягів 

інформації. За допомогою них можна здійснювати банківські операції, робити покупки, 

відправляти електронну пошту, дистанційно керувати чи налагоджувати компоненти систем, 

техніки, тощо. 

 Суть проблеми. є люди, які не можуть повноцінно використувувати всі можливості, через 

певні вади зі здоров’ям. За даними дослідження, проведеного GUS у 2009 році, в Польщі 11,1% - 

особи із обмеженими можливостями[1], за даними NSP у 2018 році - людей з обмеженими 

можливостями загалом було близько 4,7 млн. осіб, або 12,2% всього населення, та з дещо 

схожими показниками у цю статистику ввійшли країни Європи такі я Франція, Німеччина, Італія.  

 Основний матеріал. Одним з прикладів використання інформаційних технологій для осіб 

з обмеженими можливостями є система розпізнавання і зміни мови на письмовий текст, або 

система нотифікацій. Ця технологія допомагає людям з обмеженими можливостями спілкуватись, 

перебувати на реабілітаційному періоді, або ж просто реалізовувати можливість виклику 

допомоги. Системи на зразок MagicScribe, SkryBot, IVONA - досить яскраві зразки прикладного 

використання систем розпізнавання голосу. 

 Та дані системи все ж дуже обмежені, та не дозволяють відкрито працювати з будь-якими 

прикладними програмними інтерфейсами, що в свою чергу призвело до пошуків аналогів, завдяки 

яким можна досягти потрібного результату. 

 Одним з аналогів є Amazon Alexa - голосовий асистент, який інтегровано в аудіоупристрої 

компанії Amazon (Echo, Echo Dot, Tap), приставки Fire TV та інші. Може програвати музику та 

читати новини з декількох джерел. Дає інформацію про погоду, затори на дорогах та інші 

параметри. Може працювати з будь-яким стороннім додатком або послугою завдяки відкритому 

API  

 Alexa завжди працює. Потрібно лиш сказати «Alexa» та пристрій готовий прийняти запит 

від користувача та виконати усе. Будь-то замовлення деяких покупок чи зміни температури у 

домі. Та у випадку використання для людей з обмеженими можливостями - дана система може 

працювати з будь-якими командами-шаблонами, що дозволить використовувати їх для інтеграції 

з зовнішніми API.Тобто при будь-якій потребі Alexa може розпізнати команду та за шаблоном 

відіслати команду на сервер-обробки повідомлень, що у свою чергу її обробить та здійснить 

необхідну дію, таку як дзвінок, екстренне повідомлення близькій людини чи запуск цілої низки 

команд. 

 Alexa - це хмарна голосова служба Amazon. Пристрої на основі Alexa працюють над 

голосовими командами, наприклад Echo підключається до голосової служби Alexa, щоб 

відтворювати музику, телефонувати, відправляти та приймати повідомлення, надавати 

інформацію, новини, спортивні результати, погоду тощо. Все, що вам потрібно зробити, - це 

попросити пристрій виконати дію, і пристрій знайде програму, яку потрібно виконати, узгодивши 

голосову команду, і він виконає програму. На діаграмі показано як Alexa взаємодія з 

голосовими командами використувуючи AWS lambda та кастомізований API. Тобто будь-яка 

команда користувача може бути розпізнана сервісами Alexa та передана на подальшу обробку до 

API, який в свою чергу може реалізуватись як під конкретного користувача, так і під групу 

користувачів наприклад з однаковими вадами, при чому існує ціла низка пристроїв, які можна 

підібрати під потреби конкретної людини: 

 1) Amazon Echo — невелика стаціонарна колонка, яка оснащена голосовим помічником 

Alexa. Розробка девайса йшла з 2010 року, проте реліз відбувся лише п'ять років по тому. 

Використовується саме вдома — коли, телефон далеко. Alexa є не просто помічником, а по суті 
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центральним хабом, який об'єднує все в одному. Uber і сервіси доставки їжі, підписку на Spotify і 

більшість існуючих напрацювань «розумних будинків».  

 2) Це портативний і крихітний пристрій. Він оснащен колонками, але дуже слабкими, його 

призначення не в цьому. Dot — це посередник, що перетворює будь-яку акустичну систему в хаб 

для Alexa. Новинка за всіма параметрами успадковує ідеї Echo: крихітний Dot активує помічника 

простою голосовою командою.  

 3) Портативна колонка Amazon Tap теж оснащена помічником Alexa, проте цей девайс з 

іншої категорії. По-перше, це в першу чергу компактний пристрій, який можна брати з собою. 

Його основне призначення — бути портативною колонкою. Alexa не можна викликати по імені. 

Для активації помічника необхідно натиснути фізичну кнопку, і лише після цього попросити її, 

наприклад, включити чайник або загасити світло у вітальні 

 Висновок. У статті наведено огляд існуючих проблем та декількох варіантів вирішення 

проблем використання технології розпізнавання голосу для людей з обмеженими можливостями 

чи постопераційними хворими. Як можна побачити запропоноване використання сервісів та 

приладів Amazon може захопити та вирішити достатньо вагому кількість існуючих проблем та 

бути використаним у багатьох сферах людської діяльності. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕНЬ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ 

КОНТРАСТНОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ 
 

Розглядаються питання використання вейвлет-перетворень відновлення сигналів, у тому 

числі і зображень, методом апроксимації сигналу на базі інформації з деякого околу кожної 

апроксимованої точки. Втрачена інформації про високочастотні коефіцієнти реального сигналу 

апроксимується за рахунок аналізу значень коефіцієнтів низькочастотного діапазону. 
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У порівнянні з розкладанням сигналів за перетворенням Фур'є, вейвлети здатні виявляти 

локальні особливості сигналів, аж до розривів 1-го роду (стрибків). На відміну від перетворення 

Фур'є, вейвлет-перетворення одновимірних сигналів забезпечує двовимірну розгортку, при цьому 

частота і амплітуда розглядаються як незалежні змінні, що дає можливість аналізу сигналів 

відразу в двох площинах. Вейвлет-функції повинні відповідати певним математичним критеріям. 

Саме перетворення має пряму та зворотну форму, що дозволяє використати перетворення для 

відновлення сигналу з бажаними наперед заданими амплітудно-частотними характеристиками. 

Ще однією перевагою вейвлетів стосовно завдань аналізу сигналів можна вважати високу 

інформативність коефіцієнтів розкладання, оскільки обсяг інформації, отриманої внаслідок 

перетворення у загальному випадку може значно перевищувати інформацію самого сигналу. 

Тобто теорія вейвлетів – це потужна альтернатива класичному аналізу Фур’є і забезпечує 

більш гнучку техніку обробки сигналів.  

Вейвлет-перетворення можна використовувати для апроксимації сигналу інформацією з 

деякого околу апроксимованої точки. Оскільки існує велика кількість різних вейвлет-функцій та 

рекомендацій щодо їх практичного використання, то важливою задачею був вибір функцій, що 

дозволяють маніпулювати чіткістю та контрастністю монохромних зображень. Було зроблено 

припущення, що для даного класу задач можна використовувати вейвлети, побудовані на 

експоненціально-тригонометричних формах.  У результаті використання даних функцій 

отримуємо розкладання вихідного сигналу на складові, пропорційні ортогональним функціям 

імпульсних характеристик фільтрів. Фільтри, що зазвичай використовуються в вейвлет-парі, 

повинні бути ортогональними, тобто згортка імпульсних характеристик повинна дорівнювати 

нулю. 

  Значення сигналу в точці апроксимується за формулою: 

𝑓(𝑥) =  
1

2𝑁
∑ (𝑎𝑚𝑒−𝑚2

cos(𝜔0𝑚) +  𝑏𝑚𝑒−𝑚2
sin(𝜔0𝑚))

𝑁

𝑚 = −𝑁

, 

де ω0 =
π

N
, k − відлік сигналу, 

                                            𝑎𝑚 = ∑ 𝑓(𝑘 + 𝑛)𝑁
𝑛 = −𝑁 𝑒−𝑚2

cos(𝜔0𝑚), 

                                            𝑏𝑚 = ∑ 𝑓(𝑘 + 𝑛)𝑁
𝑛 = −𝑁 𝑒−𝑚2

sin(𝜔0𝑚), 

де 𝑁 − окіл апроксимованої точки. 

При апроксимації зображень оптичний ефект “розмазування” отримується за рахунок втрати 

високочастотних складових апроксимації, тобто при 𝑎𝑚 = 0, |𝑚| > 𝑁. 

Якщо припустити, що між амплітудними вейвлет-коефіцієнтами одного сигналу існує 

функціональна залежність, то за рахунок відновлення “втраченої інформації” – коефіцієнтів 

високочастотного інтервалу за відомими низькочастотними коефіцієнтами, можна побудувати 

оператор, який покращує “контрастність” зображення, а саме зменшує зони розмиття на границях 

областей однорідності кольорів. Таке припущення базується на спостереженні, що високочастотні 

елементи зображення, такі як точкові збурення або різкі перепади контрастності, впливають не 

тільки на значення високочастотних коефіцієнтів розкладу, але й дещо змінюють значення 

інтегруючих низькочастотних амплітуд. У випадку втрати інформативності сигналу підчас 

введення технічними засобами, яка привела до його «згладжування», контрастність можна 

збільшити, вводячи штучно високочастотні амплітуди у вейвлет-фільр.     

Для відновлення втрачених високочастотних коефіцієнтів пропонується застосувати штучну 

трьохшарову лінійну нейронну мережу, на вхід якої подаються низькочастотні коефіцієнти 

розкладу, а на виході отримується “відновлені” високочастотні складові. 

 
𝑎0

⋮
𝑎𝑁0

 
       𝑎𝑁0+1

⋮
𝑎𝑁−1

 

 

Для навчання мережі можна використати розклади вейвлет-рядів якісних зображень з повним 

набором амплітудно-частотних коефіцієнтів, в яких перші 𝑁0 коефіцієнтів (низькочастотний 

діапазон) вважати вхідними даними, а друга частина (високочастотна) – вихідними. 

Навчання здійснюється методом зворотного поширення похибки.  

При реалізації програми підвищення контрастності монохромних зображень виникають ряд 

задач. Перша задача – це вибір правильної вейвлет-функції. Обраний вид вейвлетів дозволяє 
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розкласти зображення на набори частотних коефіцієнтів. Наступною задачею була створення 

конфігурації нейронної мережі відповідної структури, в якій задається розмір околу точки, 

низькочастотний та високочастотний діапазон амплітуд. Нейронна мережа має тришарову 

структуру. Розмір першого шару відповідає кількості низькочастотних коефіцієнтів, вихідного – 

розміру високочастотного діапазону, а проміжний шар відповідає максимальному показнику 

вхідного та вихідного шарів. Навчання нейронної мережі здійснюється при горизонтальному та 

вертикальному скануванні реальних монохромних зображень графічного формату BMP з 

кольоровою моделлю RGB. 

Навчена нейронна мережа дозволяє здійснювати обробку нечітких зображень. При цьому 

досягається збільшення контрастності на краях областей однорідності, але на зображенні можуть 

з’явитися збурення в середині однорідних областей.  
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АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗПІЗНАВАННЯ РИС 

ОБЛИЧЧЯ ЛЮДИНИ 
 

Описуються результати реалізації алгоритмів, що ідентифікують біометричні 

особливості людей 

 

Вступ. Задача розпізнавання об’єктів, зокрема людей полягає у кластеризації вихідних даних 

до певного класу за допомогою виділення істотних ознак, що характеризують певний образ. 

Розпізнавання образів є однією з найфундаментальніших проблем теорії інтелектуальних систем. 

З іншого боку, задача розпізнавання образів має величезне практичне значення. Найтиповішим 

застосуванням даних програм є технічна діагностика, охоронні системи, системи ідентифікації та 

аутентифікації користувачів, обліку відвідувачів та ін. Необхідно зауважити, що наразі сучасні 

алгоритми розпізнавання облич мають досить велику обчислювальну складність, що обумовлює 

низьку продуктивність їх реалізацій на звичайних процесорах. 

 Суть проблеми. У даний час дослідження і розробка людино-машинних інтерфейсів, 

систем ідентифікації осіб, визначення об’єктів, заснованих на розпізнаванні і візуалізації 

інформації стає передовим питанням розвитку сучасного спеціалізованого та прикладного 

програмного забезпечення. На сьогодні розроблено багато алгоритмів розпізнавання образів. 

Аналіз коректності та ефективності їх роботи проведемо з урахування наступних чинників: 

якісних показників, серверних потужностей, необхідних для обробки зображень і роботи з базою 

даних, можливості підключення IP камер, додаткових «Stand alone» пристроїв, які здійснюють 

попередню обробку кадрів.  

 Основний матеріал.  Існує кілька важливих метрик для оцінки якості програмного 

забезпечення: 

 1. FRR (False Reject Rate – рівень помилкових відмов) - ймовірність того, що система не 

ідентифікує зареєстрованого користувача або не підтверджує його справжності. Розраховується 

наступним чином: 

𝐹𝑅𝑅 =
𝐹𝑅

𝑁𝑡
× 100% 

де Nt - кількість еталонів зображень в базі даних, FR - кількість помилкових відмов. 

2. FAR (False Acceptance Rate – рівень помилкових підтверджень) - ймовірність того, що 

система розпізнавання осіб помилково ідентифікує незареєстрованого користувача або 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC&action=edit&redlink=1
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підтверджує його справжність. Розраховується наступним чином: 

 

𝐹𝐴𝑅 =
𝐹𝐴

𝑁𝑡
× 100% 

де Nt - кількість еталонів зображень в базі даних, FA - кількість помилкових підтверджень. 

Дані показники є відносними, тобто вони можуть змінюватися в залежності від налаштувань 

алгоритму розпізнавання і чим менше значення FAR, тим більше FRR. 

Загальний принцип дії методів ідентифікації. Модуль розпізнавання облич працює з камерою 

і детектором. На першому кроці роботи який визначає появу в кадрі особи і захоплює її 

зображення. Далі можливі дві схеми роботи модуля розпізнавання: ідентифікація і верифікація. 

У режимі ідентифікації захоплене обличчя порівнюється з усіма зображеннями, що 

зберігаються в базі даних. Таким чином з'ясовується, зокрема, наявність особи в базі даних. У 

режимі верифікації обличчя людини порівнюється з фотографією, що зберігається в базі даних.  

У налаштуваннях модуля задаються значення ступеня подібності (у відсотках), які відповідні 

кордонам так званих зон схожості. Допускається задання трьох зон: червоної (висока ступінь 

подібності), жовтої (середня ступінь подібності) і зеленою (низька ступінь подібності). При 

високому ступені подібності розпізнане обличчя, а також дата, час розпізнавання, номер камери, 

яка захопила обличчя, і відсоток схожості зберігаються в базі розпізнаних осіб. Ступінь 

подібності візуально відображається на моніторі за допомогою відповідного кольору, що 

полегшує контроль роботи системи. 

2D розпізнавання. В основі технології двовимірної ідентифікації осіб лежать плоскі 

двовимірні зображення. Даний алгоритм розпізнавання використовує антропометричні параметри 

особи, графи - моделі осіб або еластичні 2D-моделі, а також зображення представлені деяким 

набором фізичних або математичних ознак. Найбільшою перевагою 2D розпізнавання осіб є 

наявність готових баз даних еталонів осіб та легкодоступність необхідної інфраструктури.  

3D розпізнавання. Даний метод працює, як правило, із відтвореним тривимірним образом. 

Дана технологія має більш високі якісні характеристики. Існує кілька різноманітних методів 3D 

сканування. Це можуть бути лазерні сканери з оцінкою дальності від сканера до елементів 

поверхні об'єкта, спеціальні сканери зі структурованим підсвічуванням поверхні об'єкта і 

математичною обробкою вигинів смуг, або це можуть бути синхронні стереопари зображень 

обличь. Перевагою даного методу є висока точність і менша кількість помилок, ніж у 2D 

технології розпізнавання. До недоліків варто віднести: необхідність дороговартісних камер для 

сканування, відсутність готових баз даних з ідентифікованими особами, потреба у потужних 

обчислювальних ресурсах. 

 Розпізнавання по текстурі обличчя. Зображення з високою роздільною здатністю – ще 

один фактор в удосконаленні технології розпізнавання осіб, завдяки якому проводиться 

детальний аналіз текстури шкіри. При такому аналізі певна область обличчя захоплюється як 

зображення, а потім розподіляється на менші блоки, які конвертуються у математичний вимірний 

простір, в який записуються усі елементи обличчя і фактична текстура шкіри. Дана технологія 

може ідентифікувати відмінності між близнюками, що поки неможливо реалізувати за допомогою 

2D і 3D методів. Для підвищення точності ідентифікації метод доцільно об’єднати із тривимірною 

системою розпізнавання.  

Розпізнавання обличчя по тепловізійному зображенню. Використання тепловізійних камер 

для цілей розпізнавання осіб на даний момент вважається перспективним напрямком для 

досліджень, але готових для впровадження рішень на ринку поки не достатньо. Метод дозволяє 

розв’язати наступні проблемні аспекти попередніх алгоритмів: розпізнавання осіб в повній 

темряві і в умовах недостатнього освітлення, зміна зовнішності особи та наявність аксесуарів на 

обличчі не впливає на якість ідентифікації. 

Метод біометричної 

ідентифікації 

Коефіцієнт помилкових 

підтверджень, FAR 

Коефіцієнт помилкових 

відхилень, FRR 

2D розпізнавання 0,0005% 0,1% 

3D розпізнавання 0,1% 2,5% 

Відбиток пальця 0,001% 0,6% 

Райдужна оболонка ока 0,00001% 0,016% 

Сітківка ока 0,0001% 0,4% 

Аналіз венозних сіток 0,0008% 0,01% 
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 Висновок. У статті наведено огляд існуючих методів, що використовуються для 

розпізнавання облич на зображеннях. Дані технології стрімко розвиваються й реалізуються в 

реальних практичних застосуваннях. Як можна побачити з наведеного аналізу всі існуючі методи 

мають свої слабкі сторони й вимагають подальшого доопрацювання. Проте, найвищу точність 

мають алгоритми, що реалізують процес розпізнавання райдужної оболонки та сітківки ока, а 

також методи, що здійснюють аналіз венозних сіток людини. 
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ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОШКОДЖЕНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ПЕРЕТВОРЕНЬ ФУР’Є 
 

Досліджується можливість застосування амплітудно-частотних перетворень для побудови 

фільтру “зворотної дії” з метою підвищення контрастності монохромних зображень, які 

втратили частину інформативності. Пропонується нейромережевий оператор для відновлення 

високочастотних амплітудних коефіцієнтів на базі аналізу коефіцієнтів Фур’є 

низькочастотного діапазону та перерозподілу енергії сигналу на весь частотний діапазон. 

 

У задачі розглядаються два випадки – очищення зображення від завад, пошкоджень та 

збурень та відновлення контрастності у “розмитих” зображеннях. Для усунення збурень 

вважаються ефективними та використовуються просторові або амплітудно-частотні фільтри.  

Відновлення контрастності є складнішою задачею, а її реалізація технічними засобами не завжди 

однозначна. Реставрація художних творів здійснюється досвідченими спеціалістами, які при 

роботі враховують, окрім власного досвіду, ще ряд додаткових, досить формальних та визначених 

факторів. Тому виникла ідея створення програми для оновлення контрастності зображення.  

На елементарному рівні цю задачу можна вирішити за допомогою просторово-порогового 

фільтру. Але в ньому враховуються тільки локальні характеристики відновленої точки 

зображення. Інтегральні характеристики цілого рядка цифрового зображення отримуються у 

перетворенні Фур'є. Для усунення точкових збурень та пошкоджень достатньо реалізувати 

високочастотний фільтр. Але для відновлення контрастності потрібно апроксимувати втрачені 

значення амплітудних коефіцієнтів високочастотного діапазону перетворення. Одним з 

«недоліків» прикладного застосування перетворення  Фур'є вважається його малоефективність 

відносно часових рядів – навіть невеликий зсув перетворення відносно сигналу приводить до 

істотного перерозподілу значень коефіцієнтів перетворення. А це значить, що з точки зору 

інформативності перетворення Фур'є накопичує не тільки інформацію про частотну структуру 

сигналу, а і про розподіл енергії сигналу на часовому діапазоні. У випадку втрати 

інформативності, що привела до «розмиття» зображення та зниження контрастності, інтегральна 

енергія сигналу повинна залишитися сталою, при цьому зниклі значення високочастотного 

діапазону повинні «перерозподілятися» на значення низькочастотного діапазону перетворення. 

Тобто між значеннями коефіцієнтів високочастотного діапазону та низькочастотного діапазону 

перетворення існує деяка функціональна залежність. Визначити аналітично таку залежність 
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досить складно. Тому складно отримати у аналітичному вигляді і зворотну залежність втрачених 

значень високочастотних коефіцієнтів від наявних низькочастотних коефіцієнтів пошкодженого 

«розмитого» зображення. 

Для розв’язування задач,  в яких залежність між векторами помічена, але не може бути 

визначена аналітично, часто використовують  штучні нейронні мережі. Правила для використання 

залежності між векторами визначаються у процесі навчання.  

Аналогічний підхід пропонується і у даному випадку.  

Функціональна залежність між підмножинами коефіцієнтів не може мати абсолютну форму, 

а тільки визначати деяку «тенденцію». Цю тенденцію можна визначити за допомогою лінійної 

нейронної мережі зі зворотним поширенням похибки. 

Для навчання нейронної мережі можна використовувати якісні зображення з чіткими 

контурами без точкових пошкоджень (нечіткість зображення) та завад. Нейронна мережа має 

запам’ятати значення високочастотних коефіцієнтів, що відповідають контурам фрагментів 

зображення. 

Для відновлення зображення з ефектом «розмиття», тобто для покращення контурних 

елементів потрібно виконати наступні дії:  

Зображення сканується у вертикальному або горизонтальному напрямку; 

Для кожного рядка зображення обчислюються амплітудні коефіцієнти Фур’є перетворення;                    

Низькочастотні коефіцієнти подаються на вхід нейронної мережі та обчислюються 

«стереотипні» високочастотні вагові коефіцієнти, які замінюють початкові високочастотні 

коефіцієнти; 

Застосовуючи обернене перетворення Фур’є, відновляється поточний рядок зображення. 

Процедура навчання нейронної мережі є досить складною, оскільки вимагає специфічну 

графічну інформацію. Для коректного навчання потрібно мати два комплекти зразків навчальної 

послідовності. Кожна сцена повинна мати два зразка зображення – висококонтрастне (якісне) та 

низькоконтрастне (розмите). Зображення скануються синхронно. Для сканованих рядків двох 

зображень здійснюються перетворення Фур’є. Низькочастотні амплітуди розмитого зображення 

подаються на вхід нейронної мережі, а високочастотні коефіцієнти чіткого зображення 

вважаються еталонними вихідними векторами нейронної мережи.  

Можна застосувати й більш тривіальну схему навчання. Використовуючи тільки якісні 

зображення, розбити вектор коефіцієнтів на вхідну низькочастотну частину, та еталонну вихідну 

високочастотну частину. Але результати відновлення зображень при такому підході можуть бути 

гіршими.     
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ВИЯВЛЕННЯ ШАХРАЙСЬКИХ ТРАНЗАКЦІЙ ЗАСОБАМИ КЛАСИФІКАЦІЇ  
 

Досліджувалася проблема виявлення шахрайських транзакцій шляхом розв'язання задачі 

класифікації. За допомогою розробленого програмного забезпечення мовою програмування Python, 

реалізовані алгоритми дерев прийняття рішень, метод опорних векторів та наївний байєсівський 

класифікатор. 
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Зі збільшенням кількості та обсягу платежів, що здійснюються через глобальну мережу 

Інтернет, зростає й кількість випадків шахрайського використання банківських карток. Згідно з 

останніми оцінками, у 2019 році загальна сума прямих глобальних збитків у результаті 

шахрайських фінансових операцій становитиме 32,8 млрд. дол. Обсяг непрямих збитків при 

цьому підрахувати складно. У зв’язку з цим банки, платіжні системи та сервіси, що працюють у 

сфері електронної комерції інвестують значні обсяги коштів та зусиль для розробки ефективних 

механізмів виявлення шахрайських транзакцій та їх блокування. У сучасних умовах, з огляду на 

кількість та суми транзакцій, проведення необхідних перевірок вручну є фактично неможливим. 

Для полегшення цього процесу та мінімізації витрат доцільно використовувати інструменти 

інтелектуального аналізу даних (Data Mining). У роботі нами досліджувалася проблема виявлення 

шахрайських транзакцій шляхом розв'язання задачі класифікації. 

Задача класифікації – це типовий представник більш широкого класу задач з учителем. 

Задача класифікації – це задача, в якій задано множину об'єктів, поділених деяким чином на 

класи. Задана кінцева множина об'єктів (вибірка), для яких відомо, до яких класів вони 

відносяться. Належність решти об'єктів невідома, потрібно розробити алгоритм, який повинен 

класифікувати (визначити класову належність) об'єкта. 

Для розв’язання задачі необхідно мати вхідний набір даних, які вже були апріорно поділені 

на класи. Основними типами даних, що використовуються у задачах класифікації є: вектори 

ознак, матриці відстаней, часові ряди (сигнали), зображення або відеоряди, текст, графи і т.д. У 

роботі нами використано вектор ознак фінансових операцій. В залежності від мети класифікації та 

алгоритму, за яким вона відбувається, об’єкти можуть поділятися на класи різних типів. За 

кількістю класів класифікація буває двокласовою (бінарною) або багатокласовою. Для окремих 

задач класи можуть перетинатися або бути нечіткими, у такому випадку для об’єкта визначається 

ймовірність належності до того чи іншого класу. У дослідженні нами проведено бінарну 

класифікацію, тобто для кожної операції було визначено, чи є вона шахрайською, чи ні. Класи 

при цьому не перетинаються. 

Для дослідження нами використано набір даних про фінансові транзакції, проведені протягом 

двох днів у вересні 2013 р. із використанням карток, випущених у Європі. Набір даних містить 

відомості про час проведення операції, суму транзакції, а також 28 інших параметрів, зміст та 

значення яких були змінені із метою захисту конфіденційної інформації клієнтів. Загальний обсяг 

вибірки становить 284807 значень, з яких тільки 492 визначені як шахрайські, що становить 

всього 0,17% від загальної вибірки, тобто навчальна вибірка є незбалансованою. Використовувати 

навчальну послідовність такого роду не можна, оскільки відбудеться перенавчання 

класифікатора, результатом чого буде високий рівень помилок. Тому, спершу потрібно провести 

нормалізацію навчальної послідовності. За її результатами одержали навчальну послідовність, в 

якій кількість елементів, що належать до різних класів, є збалансованою. 

Для оптимізації процесу навчання також слід визначити вплив кожного фактора на 

ймовірність того, що операція є шахрайською. Дані про важливість ознак подано на Рис.1. 

 
Рис.1. Важливість ознак 
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Раніше для розв’язання задачі використовувалися наївний байєсівський класифікатор та 

метод опорних векторів [1]. Ці алгоритми вимагають збалансування даних для підвищення 

точності навчання. Тепер для виявлення чинників, що спричиняють віднесення операції до класу 

шахрайських, застосуємо дерева прийняття рішень. Нами розроблено програмне забезпечення 

мовою програмування Python, в якому реалізований алгоритм дерева прийняття рішень на основі 

лінійного ядра. У результаті аналізу даних, одержано модель дерева, зображеного на Рис.2. 

 

 
Рис.2. Дерево прийняття рішень 

 

Загальна ймовірність виникнення помилок при класифікації, а також серед них помилок ІІ 

роду (шахрайські транзакції визначено, як не шахрайські) для дерев прийняття рішень та інших 

розглянутих раніше алгоритмів наведено у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика методів класифікації 

 

№ Назва методу Загальні помилки Помилки ІІ роду 

1 Наївний байєсівський 

класифікатор 

6% 2,19% 

2 Метод опорних векторів 7,5% 2,94% 

3 Дерева прийняття рішень 0,0749% 0,0234% 

 

Основною причиною більшої точності класифікатора на основі дерев прийняття рішень є той 

факт, що даний алгоритм відбирає найбільш значущі фактори для аналізу. Таким чином, апріорно 

приймається факт, що не всі ознаки є незалежними одна від одної, а відповідно й те, що не всі 

ознаки є однаково важливими. Байєсівський класифікатор робить припущення про те, що всі 

ознаки є незалежними, що з високою ймовірністю призвело до того, що точність його роботи 

нижча. 

Однією з переваг дерев прийняття рішень є простота інтерпретації результатів, одержаних з 

допомогою алгоритму. Крім цього, для при застосуванні дерев прийняття рішень, не потрібно 

проводити нормалізацію даних, тобто, маючи набір незбалансованих даних (як у цьому 

дослідженні), не потрібно проводити попередньої обробки даних з метою одержання навчальної 

послідовності, яка б не призвела до перенавчання моделі [2]. 

Однак, слід виділити такі недоліки дерев прийняття рішень. По-перше, модель дерева є 

нестабільною, оскільки невеликі зміни у вихідних даних можуть призвести до повної зміни 

структури дерева. По-друге, для дерев прийняття рішень можуть вимагати більш складних 

обчислень, які вимагають більше часу, ніж інші алгоритми [3]. По-третє, зі зростанням кількості 

класів, зростає складність дерева та обчислень, необхідних для побудови та навчання моделі. 

Оскільки у цьому дослідженні, нами проведено бінарну класифікацію об’єктів, цей недолік не є 

суттєвим, але його слід прийняти до уваги. 

Аналізуючи результати, одержані при класифікації можемо зробити такі висновки: 
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 класифікатор на основі дерев прийняття рішень має більшу точність, ніж наївний 

байєсівський класифікатор та класифікатор на основі методу опорних векторів; 

 дерева прийняття рішень ефективно використовувати для бінарної класифікації на 

основі незбалансованої навчальної моделі з огляду на точність результатів; 

 метод опорних векторів є найменш ефективним із розглянутих алгоритмів, однак 

точність його роботи можна підвищити, коригуючи значення параметрів моделі. 

За результатами проведеного дослідження розроблено програмне забезпечення мовою 

програмування Python, в якому реалізовані алгоритми дерев прийняття рішень, метод опорних 

векторів та наївний байєсівський класифікатор. 

 

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Студенець М., Кириченко О. Виявлення шахрайських транзакцій засобами класифікації. / 

М. Студенець, О. Кириченко. // Матеріали студентської наукової конференції Чернівецького 

національного університету (16-17 квітня 2019 року). Інститут фізико-технічних та комп’ютерних 

наук. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2019. – с. 309 - 310. 

2. Y. Sahin, E. Duman. Detecting Credit Card Fraud by Decision Trees and Support Vector 

Machines. / Sahin Y., Duman E. // Proceedings of the International MultiConference of Engineers and 

Computer Scientists, Vol. 1, 2007. 

3. E. Kirkos, C. Spathis, Y. Manolopoulos. Data Mining techniques for the detection of fraudulent 

financial statements. / Kirkos E, Spathis C., Manolopoulos Y.. // Expert Systems with Applications. 

Expert Systems with Applications, 2007. – p. 995 – 1003. 

 

УДК 004.9 

ТКАЧУК Н.В., ЖИХАРЕВИЧ В.В. 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна) 

 

СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ ОБРАЗІВ НА ОСНОВІ БАЙЄСІВСЬКИХ ПРОЦЕСІВ 
 

Запропоновано побудувати математичну модель та програмного забезпечення для 

ефективного розпізнавання образів за допомогою алгоритму навчання Хебба. 

 

Розпізнавання образів за допомогою алгоритму навчання 

У найзагальнішому розумінні задача розпізнавання образів полягає в тому, щоб якомога 

точніше, а в ідеалі однозначно, встановити факт приналежності досліджуваного об'єкта одного з 

відомих класів або довести відсутність можливості зробити це. Складністю і одночасно 

особливістю задачі розпізнавання є та обставина, що ознаки, що характеризують класифікується 

об'єкт, можуть бути елементами опису багатьох класів. Це означає, що вирішальні правила 

класифікатора повинні ставити у відповідність кожному класу цілком певний набір ознак, або 

ознаки іманентні цьому і тільки цього класу. Природно, що при зміні складу класу, наприклад, в 

разі виділення в ньому кількох підкласів, число класифікаційних ознак буде зростати. 

Висловлені міркування дозволяють стверджувати, що, навіть якщо ймовірність 

приналежності ознак досліджуваного об'єкта до певного класу значно більше, ніж до інших, це не 

може служити підставою для однозначного віднесення його до даного класу. Проте імовірнісний 

підхід залишається досить продуктивним, оскільки на базі байесовских оцінок дає можливість 

сформувати початковий ваговий вектор obad03.wmf для обчислення вирішальної функції, в якості 

якої виступає скалярний твір. 

Ваговій вектор w = (w1, w2, w7, w4, w3, w5, w6) = (0,25, 0,215, 0,17, 0,143, 0,1, 0,0712, 

0,0358), а вирішальні функції отримаємо наступним чином: 

 
Анологічно 
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Отриманий результат не означає, що система остаточно класифікувала об'єкт. Для 

однозначної класифікації, яку ми надалі будемо іменувати правильної, необхідно отримати 

вирішальну функцію, таку, що di (хі)> 0, якщо x∈Ωi і dj (х) ≤ 0 для всіх j ≠ i. Це досягається за 

допомогою методів навчання персептрона, в ході якого змінюються компоненти вагових векторів, 

що надходять на вхід персептрона. Послідовність змін, алгоритм реалізації яких буде описано 

нижче, триває до тих пір, поки не буде досягнута умова правильної класифікації. В силу 

процедури побудови, вирішальна функція d (x) являє собою скалярний твір, а рівність (w, x) = 0 

визначає положення розділяє гиперплоскости в просторі Rn, яка є кордоном відкритого безлічі, 

що містить умову правильної класифікації. 

Принципово схема роботи персептрона представлена на рис 1. Сигнал х = (x1, x2, ...., Xn) 

надходить на що реагує елемент, який обчислює значення вирішальної функції і вибирає деяке 

дію в залежності від одержуваного результату. 

 
Рис. 1. Архітектура повнозв’язаної нейронної мережі 

 

Говорячи більш конкретно, вектор х = (x1, x1, ...., Xn) скалярно множиться на ваговий вектор 

w = (w1, w2, .., wn), якщо для i-го нейрона величина скалярного твори (w, xi) прагне до певного 

значення yi, то ваговий вектор не змінюється, в іншому випадку обчислюється величина помилки 

і елементи вагового вектора перераховуються. Корекція вагових векторів може бути проведена 

різними методами, такими як ітераційний метод, метод Хебба, метод зворотного поширення 

помилки і т.п. Результат скалярного твори (w, xk) = t перетвориться в сигнал φ (t) за допомогою 

функції активації, в якості якої можуть бути використані такі функції, як функція Хевісайда, 

функція знака (Сігнум), тотожна функція, гіперболічний тангенс і т.д . 

Для розробки нейроноої мережі для розпізнавання образів буде використано мови 

програмування Python, Django та JavaScript для їхнього представлення.  

Також передбачено використання быблытеки для проектування нейронних мереж PyBrain.  

PyBrian являє собою модульну бібліотеку призначену для реалізації різних алгоритмів 

машинного навчання на мові Python. Основною його метою є надання досліднику гнучких, 

простих у використанні, але в той же час потужних інструментів для реалізації завдань з області 

машинного навчання, тестування і порівняння ефективності різних алгоритмів. 

Назва PyBrain є абревіатурою від англійського: Python-Based Reinforcement Learning, Artificial 

Intelligence and Neural Network Library. 

Отже, на даному етапі ми здійснили аналіз системи розпізнавання образів на основі 

байєсівських процесів. За результатами були обрані мови програмування Python та JavaScript та 

бібліотеку призначення для роботи з нейронними меражами PyBrian. 
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КЛАСТЕРИЗАЦІЯ У БАГАТОВИМІРНОМУ ПРОСТОРІ ЙМОВІРНІСНИХ ОЗНАК 
 

Розглядається проблема побудови опуклих кластерів лінійного типу у випадку 

багатовимірності простору ознак з дійсними компонентами ймовірнісного типу. Пропонується 

процедура проектування образів на гіперпрямі з метою спрощення задачі знаходження 

оптимальних  гіперплощин, що відокремлюють класи за класичним ймовірнісним методом 

розпізнавання. 

 

Процес кластеризації можна розуміти двояко. У одному випадку кластеризація означає 

розбиття деякої конкретної множини об’єктів на декілька підмножин, а у іншому– розбиття 

простору ознак  на декілька областей розміщення різних класів. Інколи до кластеризації належить 

ще  процес знаходження правил, за якими об’єкти можна відносити до різних класів. Процес 

віднесення невідомого об’єкту до деякого класу називають ідентифікацією або класифікацією. 

Реалізація процедури класифікації стає досить простою, якщо у просторі ознак кластери мають 

опуклу структуру і задаються в аналітичному вигляді. У випадку, коли кластери мають складну 

геометричну конфігурацію, задача класифікації стає істотно складнішою. Ще важче провести 

класифікацію, якщо вибрана система ознак не дозволяє здійснити однозначну кластеризацію, 

тобто у випадку, коли значення кожної ознаки є дійсним ймовірнісним значенням у деякому 

діапазоні. Може статися так, що розбиття простору ознак на опуклі кластери без їх взаємного 

перетину взагалі неможливе. Тоді виникає питання про побудову оптимальних кластерів. При 

цьому критерій мінімальної кількості помилок класифікації може бути не єдиним або не головним 

критерієм оптимальності кластерів.   

Одним з підходів до вирішення цієї проблеми є побудова оптимальних кластерів лінійної 

форми. Кожний кластер у багатовимірному просторі ознак визначається системою лінійних 

нерівностей, де кожна нерівність визначає площину, що відокремлює поточний клас від деякого 

іншого класу. Положення цих площин можна визначити у процесі навчання. Для навчання 

попередньо формуються репрезентативні навчальні множини для кожного класу. Внаслідок 

статистичної обробки визначаються оціночні середньостатистичні точки для кожного класу у 

багатовимірному просторі ознак. Пряма, яка проходить через дві такі багатовимірні точки, 

записується у вигляді: 

                                   {
𝑥1 = 𝜇11 + (𝜇12 − 𝜇11)𝑡

…
𝑥𝑛 = 𝜇𝑛1 + (𝜇𝑛2 − 𝜇𝑛1)𝑡

 ,     𝑡 ∊ ℝ. 

Для переходу від багатовимірного випадку до одновимірного, всі точки навчальних 

послідовності двох класів потрібно проектувати на отриману гіперпряму. Гіперплощина, що 

розділяє два класи, буде перпендикулярна до параметричної гіперпрямої та буде розміщена між 

двома середньостатистичними центрами кластерів.  

Класичний ймовірнісний підхід для визначення положення точки розділення двох класів в 

одновимірному випадку передбачає врахування багатьох статистичних параметрів класів та 

інших критеріїв, таких як  середньоарифметичні значення ознак та значення 

середньоквадратичних відхилень зразків навчальних множин двох класів, загальні ймовірності 

екземплярів класів (відношення їх оціночних кількостей), сумарні штрафи за некоректну 

класифікацію.  

Якщо позначити ‖𝑐‖ = |
𝑐11 𝑐21

𝑐12 𝑐22
| , де  сij - штраф за віднесення  образа з класу i до клас j, та 

критичну точку коефіцієнта правдоподібності   λ0 =
𝑃(𝐶1)∗(𝑐12−𝑐11)

𝑃(𝐶2)∗(𝑐21−𝑐22)
,  тоді значення, яке 

відокремлює один клас від іншого обчислюється за формулою 
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                      𝑡0 =

𝜎1
2𝜇1−𝜎1

2𝜇2±𝜎1𝜎2√(𝜇2−𝜇1)2+(𝜎2
2−𝜎1

2) ln(λ0
2∗

σ2
2

σ1
2)

𝜎2
2−𝜎1

2 . 

Згідно з формулою, завдяки комбінації  ±  , допустимими є два значення 𝑡0, з яких потрібно 

вибрати значення, яке розміщене між середньостатистичними значеннями навчальних множин. 

Підставляючи значення 𝑡0 у параметричне рівняння гіперпрямої, обчислюються відповідні 

координати точки (𝑥10, 𝑥20, … , 𝑥𝑛0), яка, сукупно з параметричним рівнянням прямої, визначає 

оптимальне положення гіперплощини, що розділяє два розглянутих класи. 

Виконавши таку процедуру для всіх пар класів, отримується оптимальна кластеризація за 

принципом мінімальних витрат за некоректну класифікацію. При відсутності штрафів за 

неправильну класифікацію критерієм оптимальності стає мінімальна кількість помилок з 

врахуванням щільності розподілу класів у просторі ознак.    
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