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СЕКЦІЯ 1: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ IT ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ 
Балалаєва О.Ю., Кочукова А.В. 
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У роботі розглянуто основні категорії загроз інформаційній безпеці 
підприємства. Виконано формальний опис системи захисту інформації як моделі 
з повним перекриттям, а також наведено її удосконалений варіант із 
урахуванням вразливостей і бар’єрів системи. Обґрунтовано доцільність 
застосування принципу «розумної достатності». Запропонована модель 
дозволяє зберегти баланс між витратами на захист і одержуваним ефектом. 
Показано, що використання ризик-орієнтованої моделі дозволяють усунути 
недоліки моделі безпеки з повним перекриттям при моделюванні процесів 
функціонування системи захисту інформації. 

The main categories of information security threats for an enterprise are considered 
in the work. A formal description of the information security system was completed, that 
can be made as a model with complete overlap, as well as its advanced version 
considering the vulnerabilities and barriers of the system is given. The feasibility of 
applying the principle of «reasonable adequacy» is substantiated. The proposed model 
allows to balance between the cost for security and the received effect. It is shown that 
the use of risk-oriented model allows to eliminate the shortcomings of the security model 
with complete overlap while modeling the processes of the information security system 
functioning. 

 
Серед найпоширеніших загроз інформаційній безпеці виділяють: 

небажаний контент, несанкціонований доступ, витік інформації, втрату 
даних, шахрайство тощо. При цьому найбільшу загрозу представляє крадіжка 
інформації, що вимагає впровадження системи безпеки інформації на 
підприємстві. 

В основу створення системи захисту інформації можуть бути покладені 
такі теорії: теорії ймовірностей і випадкових процесів; теорії графів, автоматів 
та мереж Петрі; теорія нечітких множин; теорії ігор та конфліктів; теорія 
катастроф; еволюційне моделювання; формально-евристичний підхід; 
ентропійний підхід тощо. Також перспективним напрямом є використання 
методів моделювання, заснованих на неформальній теорії систем, таких як 
методи структурування, методи оцінювання та методи пошуку оптимальних 
рішень. 

Формально систему захисту інформації можна описати як модель з 

mailto:balalaevaeu@gmail.com
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повним перекриттям, в якій розглядається взаємодія області загроз, області 
захисту і системи захисту.  

Таким чином, модель може бути представлена у вигляді трьох множин: 
– множини загроз; 
– множини об'єктів захисту; 
– множини механізмів захисту. 
Для опису системи захисту зазвичай використовується графова модель. 

Мета захисту полягає в тому, щоб перекрити всі можливі ребра в графі. 
Розвиток моделі передбачає введення ще двох елементів: 
– набору вразливих місць, які представляють собою можливість 

здійснення загрози щодо об'єкта захисту; 
– набору бар'єрів, які представляють собою шлях здійснення загрози, 

перекритий механізмом захисту. 
Для системи з повним перекриттям для будь-якої вразливості існує бар'єр, 

який її усуває. Однак на відміну від ідеального варіанту, реальні механізми 
захисту забезпечують лише певний ступінь опірності загрозам безпеки. Тому 
в якості характеристик елементів набору бар'єрів доцільно розглядати 
наступний набір: 

– ймовірність появи загрози; 
– величина збитку при вдалому здійсненні загрози щодо об'єктів захисту; 
– ступінь опірності механізму захисту. 
При цьому надійність бар'єру характеризується величиною залишкового 

ризику, пов'язаного з можливістю створення іншої загрози щодо об'єкта 
інформаційної системи при використанні механізму захисту. 

Усе вищезазначене дозволяє зробити висновок, що при моделюванні 
ефективної системи захисту інформації необхідно дотримуватися принципу 
«розумної достатності», суть якого полягає у збереженні балансу між 
витратами на захист і одержуваним ефектом. 

Для досягнення такого балансу доцільно розглянути варіант ризик-
орієнтованої моделі, що використовує теорію графів, згідно з якою система 
захисту інформації представляється у вигляді орієнтованого графа, де 
вершинами є загрози активам з боку зловмисників, а дугами – їхні зв'язки. 
Спочатку за допомогою формул розрахунку вартості ризику обчислюються 
ймовірні втрати від реалізації окремих загроз і загроз, що реалізуються один 
за одним по деякому шляху. Потім, проводиться порівняння вартості ризику з 
витратами на забезпечення інформаційної безпеки і приймається рішення 
щодо цього ризику. 

Таким чином, використання теорії «розумної достатності» і ризик-
орієнтованої моделі дозволяють усунути недоліки моделі безпеки з повним 
перекриттям при моделюванні процесів функціонування системи захисту 
інформації.  
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У роботі розглянуто проведено моделювання бізнес-процесів торгівельної 

мережі магазинів канцелярських товарів. Розроблено та проаналізовано 
діаграми в нотації IDEF0, IDEF3 та DFD. Визначено, що реінжинірингу 
потребують бізнес-процеси оптової торгівлі, пов’язані з роботою з клієнтами 
та перевіркою виконання заказів. Наведено методику комплексної оцінки 
конкурентоспроможності підприємства. Зроблено висновок про необхідність 
формування політики інноваційного розвитку та проведення реінжинірингу 
бізнес-процесів на основі ресурсно-ринкового підходу. 

Modeling of business processes of stationary chain stores was conducted in the 
work. Diagrams in IDEF0, IDEF3 and DFD notation were developed and analyzed. It was 
identified that re-engineering requires wholesale business processes related to customer 
service and order fulfillment. A methodology of complex assessment of competitiveness 
of the enterprise is presented. A conclusion is made about the necessity of policy 
formation of innovative development and carrying out re-engineering of business 
processes on the basis of resource-market approach. 

 
Аналіз основних тенденцій на ринці канцелярських товарів України 

показав, що основними двома секторами протягом останні років 
залишаються товари для діловодства і товари для освіти. При цьому перший 
сектор характеризується стабільністю й незначним зростанням продажів, а 
другий сектор щороку знижує прибутковість. що пов’язано з демографічною 

https://studme.org/97431/informatika/metodologiya_analiza_zaschischennosti_informatsionnoy_sistemy
https://studme.org/97431/informatika/metodologiya_analiza_zaschischennosti_informatsionnoy_sistemy
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кризою в країні. 
Для утримання магазинами та торгівельними мережами, які реалізують 

канцелярські товари, своїх позицій, необхідно не тільки визначити внутрішні і 
зовнішні конкурентні переваги, а й виявити бізнес-процеси, які потребують 
змін. Тому актуальною задачею є проведення моделювання та реінжинірингу 
бізнес-процесів мережі магазинів, а також комплексна оцінка 
конкурентоспроможності підприємства. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розробити та проаналізувати 
діаграми IDEF0, IDEF3 та DFD. При цьому особливу увагу слід звернути на 
бізнес-процес «Оптова торгівля», яка зазвичай приносить найбільший 
підприємству. 

Детальний аналіз бізнес-процесів оптової торгівлі показав, що 
реінжинірингу потребують підпроцеси «Робота з клієнтом» та «Перевірка та 
виконання заказів». Цього можна досягти шляхом об’єднання двох окремих 
відділів у єдиний, який займатиметься лише постійними оптовими клієнтами. 
Це дозволить зменшити кількість персоналу, а також оптимізувати процес 
оплати товару за критерієм часу. 

Також слід зазначити, що реінжиніринг підпроцесу «Видача оптової 
покупки» дозволить фірмі отримувати більший прибуток у коротші терміни, 
зменшити трудові та матеріальні витрати, а також зберегти базу постійних 
клієнтів. 

Методика проведення комплексної оцінки конкурентоспроможності 
підприємства включає в себе: а) визначення його ринкової позиції; б) 
визначення факторів, що впливають на конкурентоспроможність продукції. 

Аналіз ринкової позиції підприємства полягає у визначенні часток його 
продажів на цільовому ринку. Аналіз факторів конкурентоспроможності 
продукції полягає в оцінці якісних і економічних показників для групи 
конкуруючих підприємств, а також зіставлення цих показників для базового і 
зразка. 

Зіставлення одиничних якісних показників з їх базовими значеннями 
здійснюється за формулою: qi = Pi/Pбi, де qi – значення оцінки i-го показника 
товару; Pi і Pбi – значення i-тих показників базового і товарів. 

Груповий показник конкурентоспроможності розраховується на базі 
одиничних оцінок показника за формулою: Iя.п. = ∑qi·ai, де Iя.п. – груповий індекс 
за якісними показниками; ai – коефіцієнт вагомості i-го показника; n – число 
показників. 

Серед економічних показників виділяють один найбільш значимий фактор – 
ціну (ваговий коефіцієнт дорівнює одиниці). Розрахунок групового показника за 
економічними параметрами здійснюється за формулою: Ie.п. = C/Cб, де Ie.п. – 
груповий індекс за економічними показниками; С – ціна споживання 
досліджуваного товару; Cб – ціна споживання базового товару. 

Ціна споживання є складним показником і може бути представлена у 
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вигляді суми витрат за окремими її складовими показниками. На практиці 
розрахунок групового індексу частіше здійснюється за формулою: Iе.п. = ∑qi´·ai´, 
де qi´ – значення оцінки i-го економічного показника товару; ai´ – частка витрат 
за окремими одиничними показниками в ціні споживання. 

На основі розрахунку групових показників за регламентованими якісними і 
економічними параметрами розраховується інтегральний показник 
конкурентоспроможності аналізованого товару порівняно із зразком. Розрахунок 
комплексного показника здійснюється за формулою: К= Iя.п.

2/Iе.п., де K – 
комплексний показник конкурентоспроможності товару відносно до базового 
зразка. 

На основі розрахованого показника формується висновок про 
конкурентоспроможність оцінюваного товару. Якщо K < 1, то аналізований виріб 
поступається базовому; якщо K = 1, то конкурентоспроможність товарів рівна; 
якщо K > 1, то аналізований виріб перевершує базове. При негативному 
результаті оцінювання показників розробляються заходи щодо підвищення 
конкурентоспроможності продукції. 

Для забезпечення конкурентоспроможності підприємства необхідно 
формування політики інноваційного розвитку та проведення реінжинірингу 
бізнес-процесів на основі ресурсно-ринкового підходу. 
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забезпечення вимог споживачів щодо показників фізико-механічних 
властивостей сталевого прокату є на даний час актуальною науково-
технічною задачею. Вирішення її в умовах прокатного виробництва українських 
підприємств можливе за рахунок обробки та аналізу експериментальних даних 
за технологічними режимами прокатки із використанням технології Big Data. 
Основною проблемою при роботі з отриманими великими даними є відсутність 
єдиної затвердженої форми таблиці в MS Excel для ведення подальшої 
статистики, а також ручний режим обробки. Створено єдину базу уніфікованих 
фактичних даних і алгоритм їх послідовного зчитування і верифікації. 
Розроблено інформаційну систему, яка дозволяє в автоматизованому режимі 
систематизувати, аналізувати і узагальнювати наявний обсяг 
експериментальних даних прокатки. 

Improving the efficiency of the work of metallurgical enterprises in terms of providing 
consumer requirements for the indicators of physical and mechanical properties of steel 
rolling is currently an urgent scientific and technical task. Its solution in the conditions of 
rolling production of ukrainian enterprises is possible due to the processing and analysis of 
experimental data on technological modes of rolling using Big Data technology. It is 
determined that the main problem while working with the received big data is lack of a 
single approved spreadsheet form in MS Excel for further statistics, as well as manual 
processing mode. A unified database of factual data has been created, an algorithm for its 
sequential reading and verification has been developed. Software that in an automated 
mode allows organizing, analyzing and summarizing the available amount of 
experimental data that corresponds to real rolling conditions has been developed. 

 

На теперішній час одним з основних напрямків розвитку прокатного 
виробництва України є підвищення якості і забезпечення 
конкурентоспроможності на європейському ринку готового металопрокату, в 
тому числі і товстих листів. Їх якість замовник оцінює за рядом показників, 
найважливішими з яких є показники фізико-механічних властивостей, що 
залежать від технологічних факторів процесу прокатки на товстолистових 
станах. На металургійних підприємствах при прокатці стали реєструють різні 
показники, такі як марка стали і її хімічний склад, режим нагріву, режим 
прокатки, механічні властивості отриманого прокату тощо, при цьому 
накопичений обсяг фактичних даних вимірюється десятками років.  

Перспективним напрямком аналізу великого обсягу даних на 
промисловому підприємстві є використання технології Big Data [1], що 
дозволяє покращити якість готової продукції та її конкурентоспроможність на 
ринку [2, 3]. 

Основною проблемою при роботі з отриманими експериментальними 
даними є відсутність єдиної затвердженої форми таблиці в MS Excel для 
ведення подальшої статистики, а також ручний режим обробки, що значно 
ускладнює подальший аналіз даних, оперативну розробку технології 
прокатки і в деяких випадках знижує ефективність прийнятих технологічних 
рішень. 



Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених «АПРІТ – 2019» 18.11.2019 р. Маріуполь 14 

Доцільним є створення єдиної бази фактичних даних за технологічними 
режимами прокатки і розробка автоматизованої інформаційної системи для 
аналізу наявний обсяг експериментальних даних, що відповідають реальним 
умовам прокатки. При цьому необхідно передбачити можливість спочатку 
відсівати недостовірні дані і запобігати дублюванню рядків при імпорті.  

Для вирішення завдання уніфікації експериментальних даних, 
представлених в різних форматах в існуючих таблицях MS Excel, був 
розроблений алгоритм їх послідовного зчитування і верифікації. Розроблено 
інформаційну систему для автоматизованого аналізу фактичних даних по 
прокатці товстих листів. В якості основи додатку була обрана платформа 
Windows Forms і мова програмування C#, а в якості СУБД – SQLite. 

Програма дозволяє: імпортувати дані з таблиць MS Excel в БД; фільтрувати 
записи за заданими параметрами виробництва та марками сталі; 
експортувати наявні або відфільтровані дані в таблицю MS Excel; видаляти 
записи з БД; отримувати інформацію про мінімальні і максимальні значення 
властивостей у вибірці, а також загальне число записів.  

За допомогою розробленого програмного забезпечення був виконаний 
експорт даних з таблиць MS Excel, в результаті чого була сформована зведена 
таблиця, яка потім була оброблена у відповідності із запропонованим 
алгоритмом послідовного зчитування і верифікації даних. 

Перспективним напрямком є подальше удосконалення розробленої 
інформаційної системи, а саме програмна реалізація математичної моделі 
для прогнозування механічних властивостей майбутніх замовлень. Це 
дозволить скоротити час на обробку запитів клієнтів, а також знизити 
кількість пробних прокаток і термообробок для виправлення механічних 
властивостей прокату. 
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У роботі розглянуто проблему обробки слабоструктурованих медичних 

знань. Виділено структуру клінічного протоколу. Описано процес прийому лікаря. 
Розроблено алгоритм аналізу текстових блоків. Запропоновано процес обробки 
клінічних протоколів медичної допомоги. Визначено методи перетворення 
медичної інформації у відповідні знання. 

The problem of processing poorly structured medical knowledge is considered in the 
paper. The clinical protocol structure is highlighted. The process of receiving a doctor is 
described. The algorithm of the analysis of the text blocks is developed. The procedure of 
protocol processing is suggested. The process of treatment of clinical protocols of 
medical care is offered. Methods of converting medical information into relevant 
knowledge are defined. 

 
Розвиток медичної сфери спонукає до створення нових методів та 

алгоритмів, пошуку сучасних підходів якісної постановки діагнозу при 
великих об’ємах інформації про відомі хвороби, про пацієнта та його стан. 
Наявна інформація по суті є слабоструктурованими медичними знаннями, що 
подані у вигляді клінічних протоколів (клінічних настанов) медичної 
допомоги. Більшість з них мають схожу структуру і включають у собі наступне: 

1. Паспортну частину. 
2. Загальну частину. 
3. Основну частину. 
4. Опис етапів медичної допомоги. 
5. Ресурсне забезпечення виконання протоколу. 
6. Індикатори якості медичної допомоги. 

7. Перелік літературних джерел, використаних при розробці 
уніфікованого клінічного протоколу медичної допомоги. 

Зазначена структура протоколу вимагає багато часу від лікаря на 
ознайомлення з інформацією, її опрацювання та аналіз. Якщо ж розглянути 
цей процес у рамках одного робочого дня, то у результаті роботи необхідно 
прийняти велику кількість пацієнтів, поставити вірний діагноз та призначити 
коректне лікування. Саме тому, метою дослідження є вирішення проблеми 
аналізу та структурування вхідних масивів даних для формування бази знань 
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клінічних протоколів. 
У загальному вигляді процес обробки інформації [1] відображений на 

рисунку 1.  
 

 
Рисунок 1 – Процес обробки протоколів 

 
Даний процес [2] дозволить якісно оброблювати існуючі протоколи та 

допомагати лікарям з визначенням діагнозу на основі отриманої інформації 
та її виконувати її подальший аналіз у інформаційній системі.  

Виділимо основні частини процесу: 
1. Отримання первісних (вхідних) даних. Цей процес є досить легким 

через реформу МОЗ, яка дає вільний доступ до завантаження протоколів 
через офіційний сайт (https://moz.gov.ua/article/protocols/test3).  

2. Ділення на сім частин відбувається відносно до типової структури 
протоколу по заголовкам, які описані у даній роботі. 

3. Завантаження критеріїв для пошуку та аналізу інформації відбувається з 
бази даних. Критеріями для пошуку є як основні симптоми (підвищена 
температура, біль у горлі, кашель, задишка, сльозоточивість очей, чхання, 
висипання, головний біль, запаморочення, нежить, тощо), так і додаткові 
фактори (хронічні хвороби, алергія, слабкий імунітет, шкідливі фактори 
середовища). 

4. Аналіз тексту відносно існуючих критеріїв відбувається завдяки пошуку 
повних співпадінь слів з пунктом 3. 

5. Морфологічний аналіз є перевіркою кореню слів та їх відмінкових форм 
[3], що дає можливість більш точно працювати з текстом. 

6. Виділення критеріїв (основних симптомів і додаткових факторів (пункт 
3)) та їх відповідних значень з тексту дозволить сформувати картку хвороби, 
яка пришвидшить пошук найбільш ймовірної хвороби. 

7. Формування картки хвороби відбувається шляхом створення 
необхідної структури: назва хвороби, набір назв критеріїв та їх параметрів, 
методи та послідовність лікувальних процедур, посилання на відповідні 
нормативні документи. Вона є коротким описом-характеристикою хвороби. 
Ці дані дозволяють швидко порівнювати між собою існуючу інформацію у 
базі даних та встановити найбільш ймовірний діагноз. 

8. Запис інформації до бази даних. 
У даній роботі був розглянутий процес обробки клінічних протоколів 

медичної допомоги, який дозволяє перетворювати великі нормативні 

https://moz.gov.ua/article/protocols/test3
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документи у чітку структуру даних, а також запропоновано процес обробки 
інформації та видобування відповідних медичних знань. 
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У роботі проведені аналіз та порівняння статистики запитів 

найпопулярніших пошукових систем, Приведені необхідні алгоритми та 
розрахунки для виявлення найефективніших пошукових систем. Мета 
дослідження полягає у досліджені та порівняльному аналізі ефективності 
найбільш популярних пошукових систем для Українського сегменту користувачів. 

The paper analyzes and compares the query statistics of the most popular search 
engines, provides the necessary algorithms and calculations to identify the most 
effective search engines. The purpose of the study is to investigate and benchmark the 
performance of the most popular search engines for the Ukrainian user segment. 

 
В умовах сучасного різноманіття веб-сторінок комфортна навігація при 

пошуку необхідної сторінки грає першочергову роль. Для виконання цієї 
функції було розроблено безліч пошукових систем. Найважливішим 
завданням таких систем є доставка користувачам саме тієї інформації, яку 
вони шукають. Мета дослідження полягає у аналізі та порівнянні найбільш 
популярних пошукових систем при україномовних запитах. У роботі наведено 
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алгоритм та розрахунки, за допомогою яких можливо виявити найкращу 
пошукову систему в залежності від обраних критеріїв. Даний алгоритм 
допоможе користувачам обрати пошукову систему, яка задовольнить їх 
вимогам до швидкості пошуку потрібної інформації. 

Пошукові системи на сьогоднішній день являють собою досить складні 
механізми з різноманітними алгоритмами для ранжування даних та 
групування отриманих результатів. Для більшості користувачів інтернету саме 
пошукові системи  дозволяють отримувати цікаву для них інформацію. 

Популярність тієї чи іншої пошукової системи цілком залежить від того, 
наскільки точно отриманий результат пошуку відповідає запиту користувача. 

Виходячи з статистики, п’ять найпопулярніших пошукових систем України 
це: 

1. Google – 92,27 % 
2. Yandex – 5,67 % 
3. Bing – 0,58 % 
4. Yahoo! – 0.53 % 
5. Mail.ru – 0.47 % 

Розглянемо п’ять пошукових систем користуючись двома основними 
критеріями: повнотою та точністю пошуку. Точність пошуку можна позначити 
відношенням кількості усіх знайдених нерелевантних документів до кількості 
релевантних. Повнота пошуку визначається загальною кількістю знайдених 
документів. Релевантними вважаються документи, які відповідають 
пошуковому запиту користувача. 

Сформуємо 7 запитів на різноманітні теми та виконаємо кожен запит у 
кожній з п’яти систем що досліджуються. З отриманих результатів виберемо 
наступну інформацію: 

1. Загальна кількість знайдених документів. 
2. Кількість релевантних документів. 
За допомогою отриманих даних виведемо рейтинг пошукової системи. 

Результати виконання запитів наведемо у таблиці 1. 
 
Таблиця 1 – Результати виконання запитів 

№ 
теми 

Google Yandex Bing Yahoo! Mail.ru 

Д РД Д РД Д РД Д РД Д РД 
1 900 000 8 2 300 000 11 1 000 000 9 3 510 000 10 1 000 000 8 

2 720 000 7 2 000 000 10 420 000 7 2 000 000 10 680 000 10 

3 750 000 8 2 000 000 11 650 000 7 960 000 8 1 100 000 10 

4 2 000 000 10 1 500 000 10 800 000 10 2 380 000 10 3 000 000 7 

5 3 000 000 11 1 000 000 9 700 000 9 5 430 000 9 500 000 10 

6 950 000 8 854 000 10 650 000 7 215 000 10 700 000 8 

7 1 000 000 8 3 000 000 11 1 000 000 8 4 190 000 9 800 000 9 
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Виконаємо первинну обробку результатів. Для цього зведемо їх до 
таблиці 2. 

Далі необхідно визначити повноту пошуку для кожної системи. Для 
визначення критерію повноти L будемо використовувати середню кількість 
знайдених документів.  

 

𝐿 =∑
𝑘

1000
 

 
де  k – кількість релевантних документів, які видала пошукова система.  

Коефіцієнт точності пошуку P визначимо за формулою: 
 

𝑃 =
𝑎

𝐿
 

 
де  a – кількість релевантних документів, які видала пошукова система.  

 b – кількість документів, не маючих цінності для користувача. 
 
Таблиця 2 – Рейтинг пошукових систем 

Критерій Google Yandex Bing Yahoo! Mail.ru 
Повнота пошуку 
(L) 

4,19 12,65 5,22 9,32 7,7 

Точність пошуку 66 72 57 60 62 

Коефіцієнт 
точності пошуку 
(P) 

276,5 910,8 297,54 559,2 477,4 
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Проведені аналіз та порівняння сучасних методів та можливостей 3D 

моделювання. Наведені приклади в вигляді скріншотів та описання кожного з 
методів. 

Conduced analysis and comparison of modern methods and power 3D modeling. The 
given examples in the from of screenshots and a description of each of the methods. 

 
У роботі проведені аналіз та порівняння сучасних методів та можливостей 

3D моделювання, приведені приклади для виявлення найефективніших 
методів. Мета дослідження полягає у досліджені та порівняльному аналізі 
ефективності найбільш оптимального метода. 

Традиційне малювання здійснюється тільки в двох осях – X та Y, при цьому 
видна тільки одна сторона зображеного предмету. В 3D зображення 
додається третя ось – Z – ось глибини. З її допомогою виходить уявити 
інформацію про всі сторони предметів.  

Методи тривимірного моделювання бувають трьох видів:   
1. Каркасне (дротове) моделювання;  
2. Твердотільне (об’ємне, суцільне) моделювання;  
3. Поверхневе (полігональне) моделювання;  
Каркасна модель – це модель, яка повністю описується в термінах ліній і 

точок. Цей спосіб моделювання має великий ряд обмежень і вважається 
методом моделювання найнижчого рівня. Більшість обмежень виникає 
через брак інформації про грані, які знаходяться між лініями, і неможливості 
виділити зовнішню та внутрішню частину зображення об'ємного твердого 
предмету. До недоліків каркасної моделі можна віднести:  

1. Неоднозначність – необхідність представлення усіх ребр для того, щоб 
представити модель; 

2. Обмежений клас об'єктів для моделювання – неможливість 
розпізнавання криволінійних граней істотно звужує коло об'єктів, можливих 
для моделювання;  

3. Відсутність даних про взаємне розташування двох об'єктів;  
4. Помилки в обчисленні фізичних характеристик об'єкта;  
Неможливість виконання тонових зображень через відсутність даних про 

грані.  
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Однак не можна сказати, що цей спосіб моделювання зовсім марний. 
Каркасна модель потребує менше затрат ресурсів комп’ютера і підходить для 
вирішення простих задач. Часто цей метод застосовується не при 
моделюванні, а при відображенні готових моделей як один із методів із 
візуалізації. 

Другим методом моделювання є поверхневе моделювання, яке 
визначається в термінах точок, ліній і поверхонь. Цей метод передбачає, що 
об'єкти обмежені поверхнями, які відділяють їх від навколишнього 
середовища. Ця оболонка зображена графічними поверхнями. Поверхня 
об'єкта обмежена контурами, які є результатом двох поверхонь, що 
доторкаються або перетинаються. Вершини об’єктів задаються перетином 
трьох поверхонь. 

Поверхневе моделювання має ряд переваг перед каркасним:  
1. Можливість визначення складних криволінійних граней;  
2. Здатність отримання тонових зображень;  
3. Розпізнавання особливих побудов на поверхні, наприклад, отворів; 
4. Отримання якісного зображення.   
Третій метод моделювання – твердотільне моделювання. Твердотільна 

модель визначається в термінах того трьохвимірного об’єму, який займає 
обумовленою її тілом. Твердотільне моделювання – найдосконаліший і 
достовірний метод створення реального об’єкта. У цього методу існує ряд 
переваг:   

1. Можливість розмежування внутрішніх і зовнішніх областей об’єкта;  
2. Автоматичне видалення прихованих ліній;  
3. Автоматична побудова трьохвимірних розрізів об’єкта, що досить 

важливо при проведенні аналізу комплексних виробів;  
4. Використання методів аналізу с автоматичним отриманням 

зображення конкретних характеристик;   
5. Здібність отримання тонових зображень. 
Проведено порівняння методiв та можливостей 3D моделювання, яке 

дозволяє зробити висновок про те, що усi засоби мають можливість 
використовуватися, так як вони залежні від потужності комп’ютера, але на 
основі ряду переваг твердотiльний метод залишається найкращим.  
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У статті описані можливості інтеграції CMS и CRM систем. Проведено 

аналіз існуючих публікацій на цю тему. На його основі виявлено, що ця тема не до 
кінця вивчена, актуальна і заслуговує на увагу. Метою роботи э дослідження 
ефективності інтеграції CRM-системи в CMS. Для рішення задачі була 
використана CMS ModX, разом з язиками PHP, JavaScript, язиком розмітки HTML, 
каскадні таблиці стилів CSS та бібліотеки jQuery. Для розробки автоматичної 
системи відправки листів, необхідно розробити базу даних, в якій буде 
зберігатися інформація необхідна для роботи CRM-системи.  

The article describes the integration possibilities of CMS and CRM systems. Existing 
publications on this topic have been analyzed. On this basis, it is revealed that this topic 
is not fully understood, relevant and worthy of attention. The purpose of this study is to 
investigate the effectiveness of CRM system integration in CMS. CMS ModX was used to 
solve the problem, along with PHP, JavaScript, HTML markup, CSS cascading style sheets, 
and jQuery libraries. To develop an automatic mailing system, it is necessary to develop 
a database that will store the information required for the CRM. 

 
У сучасному бізнесі необхідність автоматизація різних процесів стала вже 

звичним явищем. Вже стає складно уявити собі складської або 
бухгалтерський облік без застосування спеціалізованого програмного 
забезпечення, торгові представники використовують спеціальні програми 
для оформлення та відправки замовлення в офіс прямо з планшета або 
мобільного телефону, досить велика частина замовлень приходить з сайту 
вже у вигляді готових до обробки документів. Але при цьому 
взаємовідносини з клієнтами, по крайній мірі, в середньому і малому бізнесі, 
чомусь дуже часто ведуться без впровадження автоматизації і достатньої 
уваги до обліку. 

CMS – це система управління контентом, набір скриптів для створення, 
редагування і управління контентом сайту. Якщо раніше більшість сайтів були 
статичними; і вимагали внесення правок в їх вміст вручну, то зараз динаміка 
розвитку проектів вимагає готовності швидко реагувати на зміни і 
впроваджувати їх з максимальною оперативністю. При цьому не всі 
користувачі хочуть або можуть собі дозволити звертатися до розробників, 
особливо якщо сайт вимагає постійної роботи над ним. 

Суть роботи CMS укладена в схемі наступним поділом його сайту і його 
дизайну. Користувачеві надається можливість вибрати шаблон – заготовку, 
якій заздалегідь визначено оформлення сторінки, і залишається тільки 
заповнити його потрібною інформацією. Більшість систем управління вмістом 
грунтується на використанні візуального редактора (WYSIWYG – від англ. 
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What You See Is What You Get – «що бачиш, то і отримаєш») – програми, що 
дозволяє за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу додавати або 
змінювати інформацію на сайті. Варто відзначити, що сайт не перебуває з 
сукупності сторінок як такої, а формується динамічно. Доданий контент 
зберігається в базі даних, наприклад, MySQL, і використовується при 
генерації сторінки після отримання відповідного запиту з боку клієнта. 

Як правило, CMS використовуються для таких сайтів: 

 блог, форум (WordPress, phpBB, vBulletin); 

 інтернет-магазин (Magento, OpenCart, osCommerce); 

 соціальні мережі (InstantCMS, Social Engine); 

 персональні сайти (WordPress, Monstra); 

 корпоративні сайти (Joomla, Drupal); 

 портали (DLE, Drupal). 
CRM-система (Customer Relationship Management або Управління 

відносинами з клієнтами) – це прикладне програмне забезпечення для 
організацій, призначене для автоматизації стратегій взаємодії з замовниками 
(клієнтами), зокрема, для підвищення рівня продажів, оптимізації маркетингу 
і поліпшення обслуговування клієнтів шляхом збереження інформації про 
клієнтів і історію взаємин з ними, встановлення і поліпшення бізнес-процесів 
і подальшого аналізу результатів. 

Ціль роботи – дослідження ефективності інтеграції CRM-системи в CMS. 
Методи рішення задачі: використання CMS ModX, разом з язиками PHP, 

JavaScript, язиком розмітки HTML, каскадні таблиці стилів CSS та бібліотеки 
jQuery. Для розробки автоматичної системи відправки листів, необхідно 
розробити базу даних, в якій буде зберігатися інформація необхідна для 
роботи CRM-системи.  

Отриманий результат: була розроблена CRM-система і успішно 
інтегрована в CMS ModX. Хоча розташування систем на одному фізичному 
сервері і несе певні складності з огляду на створення 2х працюють 
паралельно систем (зниження швидкості роботи, небезпека пошкодження 
даних і т.д.), при належному рівні виконання їх ефект незначний. В цей же час 
таке розташування дозволяє відмовитися від дублювання допоміжних 
систем, наприклад, як система авторизації, що позитивно позначається на 
надійності системи. Крім того, якщо в пріоритеті стоїть швидкість обміну 
даними, то така модель демонструє найкращі показники. 
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В роботі було проведено порівняльний аналіз сучасних методів та 
алгоритмів машинного навчання, обґрунтування і розробка формальної моделі 
ігрового агенту, визначено підхід до навчання розроблюваного агенту.  

Отримані в роботі результати можуть бути використані при розробці 
відеоігор, побудованих на базі штучного інтелекту ігрових агентів, що 
гуртуються на методах машинного навчання, а також в рамках інших наукових 
досліджень. 

In the work the comparative analysis of modern methods and algorithms of machine 
learning was carried out, the justification and development of a formal model of a game 
agent, the approach to training of the agent being developed. 

The results obtained in the paper can be used in the development of video games 
based on artificial intelligence of game agents based on machine learning methods, as 
well as in other scientific studies. 

 
Методи машинного навчання мають достатньо широкий спектр 

застосування і відеоігри не виключення [1, 2]. Відповідні методи можуть 
застосовуватися, як для побудови самого ігрового процесу, так і для 
вирішення завдань пов’язаних з ігровим процесом. З точки зору ігрового 
процесу відповідні алгоритми можуть бути застосовані у реалізації штучного 
інтелекту ігрових опонентів і механік, а з точки зору завдань пов’язаних з 
ігровим процесом – анімації руху, постобробки, тощо. Найбільш широкою 
областю для застосування методів машинного навчання виступає саме 
створення реалістичних ігрових супротивників.   

http://lib.itsec.ru/articles2/techobzor/sist-obrabotki-i-hranen-korporat-elektron-pochty
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Можливість використання певних методів машинного навчання прямо 
залежить від ігрової концепції, які реалізує відеогра. Здебільшого основними 
характерними рисами, які обумовлюють можливість використання певних 
методів, це наявність шуму у даних і виникнення апріорних ситуацій. Одним з 
найбільш універсальних засобів, який може використовуватися в даних 
ситуаціях, є нейроні мережі. 

Навчання нейронної мережі здебільшого здійснюється за допомогою 
навчання з підкріпленням. Основною причиною поширення методу навчання 
з підкріпленням пояснюється відсутністю необхідності створення навчальних 
вибірок, що приводить до пришвидшення та зниження вартості розробки.  

Серед методів навчання, які часто використовуються, найбільше 
представлено навчання за допомогою генетичного алгоритму. На другому 
місці за поширеністю Q-навчання. 

Нейронні мережі, залежно від типу задачі, що вирішується, мають певні 
чисельні параметри, за якими можна проводити їх порівняння. Так, швидкість 
збіжності (швидкість навчання) є однією з головних характеристик мережі. 
Вона особливо критична, коли мова йде про автономне навчання ігрового 
інтелекту в процесі використання. Іншим параметром є отримувана похибка 
навчання (найчастіше це середньоквадратична помилка). Можна встановити 
потрібну похибку, до якої слід продовжувати навчання – для певних типів 
мереж й алгоритмів доведено їх збіжність, але для нестандартних реалізацій 
це не гарантовано. Для порівняння якості навчання різних нейронних мереж 
за певний час (або кількість ітерацій/епох навчання) можна обмежитись 
заданим періодом й порівняти похибку після його завершення. 

Ще один критерій порівняння – обсяг тренувальних даних, необхідних для 
навчання мережі до певного рівня похибки.  

Точно можна оцінити необхідні для навчання й функціонування різних 
програмних розробок ресурси комп’ютера (зокрема, оперативної пам’яті). 

Окрім наведених, можуть бути використані і інші критерії порівняння. 
Зокрема, кількість переміг над суперниками – аналогічними ігровими 
агентами з іншими нейронними мережами. Менш об’єктивний, але також 
потребуючий дослідження параметр – кількість перемог над людиною-
суперником. 

В роботі було проведено порівняльний аналіз сучасних методів та 
алгоритмів машинного навчання. На базі проведеного аналізу відбулось 
обґрунтування і розробка формальної моделі ігрового агенту на базі методів 
машинного навчання, визначено підхід до навчання розроблюваного агенту. 
В роботі отримані рекомендації відповідно роботоспроможності 
запропонованої концепції, оцінки складності розробки і налагодження 
агентів. 
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Сучасні підприємства змушені постійно займатися вдосконаленням своєї 
діяльності. Це вимагає розробки нових технологій і прийомів ведення бізнесу, 
підвищення якості кінцевих результатів діяльності і впровадження нових, більш 
ефективних методів управління і організації діяльності підприємств. 

Результатом досліджень є набір моделей бізнес-процесів та рекомендації 
щодо удосконалення діяльності підприємства. 

Modern enterprises are forced to constantly improve their activities. This requires the 
development of new technologies and techniques of doing business, improving the 
quality of the end results of the business and the introduction of new, more effective 
methods of managing and organizing the activity of enterprises. 

The result of the research is a set of business process models and recommendations 
for improving the enterprise. 

 
Розробка ігрових додатків – це одна з поширених зараз галузей 

комп’ютерної індустрії. Невід’ємною частиною багатьох сучасних ігрових 
додатків є реалізація штучного інтелекту (ШІ). Відсутність чітких знань щодо їх 
впровадження у комп’ютерних іграх, складність навчання ігрових агентів 
стають серйозною перешкодою для розробників.  

Основна мета проекту – визначення слабких, неефективних сторін 
компанії при розробці сучасних стратегічних ігор, їх усунення за допомогою 
зміни існуючої структури, реорганізації існуючих процесів, застосування 
нових методів роботи тощо. В кінцевому підсумку, підвищення 
конкурентоспроможності компанії, а так само максимізація її прибутку. 

На основі отриманих моделей бізнес-процесів стає можливим створити 
максимально конкурентоспроможну компанію з розробки комп’ютерних 

http://gameaibook.org/book.pdf
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ігор, яка буде приносити високий прибуток і буде структурно і функціонально 
правильно організованою.  

Розробники, зазвичай, обмежуються використанням простіших 
нейронних мереж або схиляються до традиційних підходів реалізації ігрових 
агентів [1, 2]. Це пов’язано зі складністю їх впровадження в ігровий процес, 
що не дозволяє скористатися перевагами технології.  

Аналіз існуючих моделей опису бізнес-процесів виробництва ПЗ показав, 
що підхід до вибору засобів і методологій моделювання бізнес-процесів 
повинен залежати від умов роботи кожної компанії. 

В результаті застосування методологій Scrum і XP повинні бути досягнуті 
наступні цілі: реорганізація організаційної структури; реорганізація існуючих 
бізнес-процесів; скорочення терміну тривалості розробки проекту; 
скорочення трудовитрат; зменшення собівартості проекту. 

Аналіз навантаженості ресурсів проектів показав, що в проекті «як є» 
збільшене навантаження на програмістів, це пов'язано з тим, що тут 
приділяється більше часу на виправлення помилок після реалізації всього 
процесу розробки, ніж після реалізації кожного спринту при збереженні тієї ж 
продуктивності розробки ПЗ. 

У проекті «як повинно бути» збільшене навантаження на менеджера 
відділу ШІ відповідно до методології Scrum. Тривалість завершення проекту 
«як є» більше ніж тривалість завершення проекту «як повинно бути», а 
витрати зменшилися, відповідно. 
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Актуальність дослідження методів розпізнавання обличчя людини 
проявляється через популярність обробки зображення людини та необхідність 
покращення взаємодії людини і технологій. Вибір проблеми дослідження 
обґрунтовують насамперед тим, що потрібно визначення переваг та недоліків 
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існуючих систем та методів, а також для спрощення процесу розпізнавання та 
підвищення вірогідності точного результату.  

The relevance of the study of human face recognition methods is manifested due to 
the popularity of human image processing and the need to improve the interaction of 
man and technology. The choice of the research problem is substantiated primarily by 
the fact that it is necessary to determine the advantages and disadvantages of existing 
systems and methods, as well as to simplify the recognition process and increase the 
reliability of the exact result. 

 
Дослідження методів розпізнавання обличчя людини актуальне через 

популярність обробки зображення людини та необхідність покращення 
взаємодії людини і технологій [1, 2]. Дане дослідження є обґрунтованим 
вибором для визначення переваг та недоліків існуючих систем та методів для 
спрощення процесу розпізнавання та підвищення вірогідності точного 
результату. 

Аналіз існуючих методів розпізнавання з точки зору особливостей методу 
представлений нижче. 

1. Геометричний метод пред'являє досить суворі вимоги до умов зйомки 
і потребує надійного механізму знаходження ключових точок для загального 
випадку; потрібне застосування більш досконалих методів класифікації або 
побудови моделі змін. 

2. Метод головних компонент добре зарекомендував себе в практичних 
додатках. Однак у тих випадках, коли на зображенні особи присутні значні 
зміни в освітленості або виразі обличчя, ефективність методу значно падає. 

3. Фільтр Габора: простір Ґабора (згортка фільтра з сигналом) часто 
застосовується в різних додатках обробки зображень, зокрема, для 
розпізнавання райдужної оболонки в біометричних системах безпеки і в 
автоматизованих системах контролю доступу на підставі розпізнавання 
відбитків пальців. 

4. Нейромережеві методи: найкращі результати в області розпізнавання 
осіб показала згорткова нейронна мережа. Недоліки у процесі розпізнавання 
зображень: 

– додавання нового еталонного зображення особи до бази даних 
вимагає повного перенавчання мережі на всьому наявному наборі;  

– проблеми математичного характеру, пов’язані з навчанням: 
потрапляння в локальний оптимум, вибір оптимального кроку оптимізації, 
перенавчання й т. і.;  

– важко формалізується етап вибору архітектури мережі (кількість 
нейронів, шарів, характер зв’язків). 

5. Метод Віоли-Джонса набув великої популярності для пошуку об’єктів 
у відео потоці завдяки високій точності і серйозної теоретичної основі. 
Алгоритм достатньо добре працює і розпізнає риси обличчя під невеликим 
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кутом, приблизно до 30 градусів. При куті більше 30 градусів точність різко 
падає. 

6. Прихована марківська модель має недоліки: необхідність підбору 
параметрів моделі для кожної бази даних; моделі не володіють 
розрізнювальною здатністю – алгоритм навчання тільки максимізує відгук 
кожного зображення на свою модель, але не мінімізує відгук на інші моделі. 

7. Метод порівняння шаблонів. Недолік цього методу: вимагає багато 
ресурсів як для зберігання ділянок, так і для їх порівняння. З огляду на те, що 
використовується найпростіший алгоритм порівняння, зображення повинні 
бути зняті у строго встановлених умовах: не допускається помітних змін 
ракурсу, освітлення, емоційного виразу тощо. Точність розпізнавання з 
використанням даного методу складає приблизно 80 %, що є гарним 
результатом. 

Результатом дослідження методів розпізнавання обличчя людини є вибір 
нейромережевого методу. Система на основі нейромережевих методів 
приймає рішення аналогічно людині. Для прийняття рішення даної системи 
необхідні певні дані про об’єкт, які можна отримати на вході за рахунок 
відстеження ключових ознак об’єкта. У разі, якщо таким об’єктом є людина, 
найбільш характерні ознаки можна отримати шляхом відстеження його 
особи. При цьому системі доводиться мати справу з іноді неякісними 
зображеннями, шумом, ракурсами положення голови, погане освітлення і 
тощо. Факторами успішної роботи системи розпізнавання обличчя є критерії 
точності та швидкості. Вихідний продукт повинен показувати поліпшені 
показників розпізнавання. 
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Мета роботи – підсилення ігрової логіки засобами нейронної мережі, що 

дозволить йому розважно відповідати на дії суперників і матиме суттєвий 
вплив на якість ігрового процесу. 

Практичне значення роботи в тому, що рекомендації проведеного 
комплексного аналізу різних топологій та принципів машинного навчання 
можуть бути використані при розробці відеоігор, побудованих на базі нейронної 
мережі. 

The purpose of the work is to strengthen the game logic by means of a neural 
network, which will allow it to reasonably respond to the actions of rivals and have a 
significant impact on the quality of the gameplay. 

The practical significance of the work is that the recommendations of a 
comprehensive analysis of various topologies and principles of machine learning can be 
used in the development of video games based on a neural network. 

 
Звісно, що серед методів машинного навчання при побудові ігрової логіки 

використовують нейроні мережі (НМ). Серед їх переваг слід назвати 
паралельну обробку масової інформації, можливість рішення задачі при 
відсутності певного алгоритму, здатність до навчання та узагальнення 
отриманих знань.  

Нейронна мережа чи штучна нейронна мережа – це системи сполучених і 
взаємодіючих між собою штучних нейронів. Кожен нейрон мережі має 
справу з вхідними сигналами, які він періодично отримує, і сигналами, які він 
періодично посилає іншим нейронам. І, тим не менше, будучи з'єднаними в 
досить велику мережу з керованою взаємодією, ці процесори можуть 
виконують досить складні математичні завдання.  

На нейронних мережах для навчання ігрових агентів засновані наступні 
ігрові додатки [1, 2]: Civilization (1991–2016), Creatures (1996), Thief (1998), 
Half-Life (1998), Black and White (2000), The Sims, Forza Motorsport (2005), 
Dwarf Fortress (2006), Left 4 Dead (2008), Red Dead Redemption (2010), Silent 
Hill: Shattered Memories (2010), Heavy Rain (2010), Supreme Commander 2 
(2010), серія ігор Halo (2011–2017), The Last of Us (2013), Alien: Isola- tion 
(2014), No Man’s Sky (2016). 

Слід зауважити, що використання навчання в комп’ютерних іграх 
обґрунтовано необхідністю. Іноді звичайні алгоритми не дозволяють знайти 
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рішення задачі за адекватний час.  
Метою роботи є підсилення ігрової логіки засобами нейронної мережі, що 

дозволить йому розважно відповідати на дії суперників і матиме суттєвий 
вплив на якість ігрового процесу. 

Незважаючи на значну кількість теоретичних та практичних досліджень 
нейронних мереж, можливості їх подальшого використання (зокрема, в 
комп’ютерних іграх) не вивчені остаточно, і можна припустити, що нейронні 
мережі ще протягом багатьох років будуть засобом активного розвитку 
інформаційних технологій. 

Нейронні мережі, залежно від типу задачі, що вирішується, мають певні 
чисельні параметри, за якими можна проводити їх порівняння: швидкість 
навчання; похибка навчання; обсяг тренувальних даних, необхідних для 
навчання мережі до певного рівня похибки; ресурси комп’ютера (зокрема, 
оперативної пам’яті, використання процесору). 

У багатьох галузях НМ мають довгу й успішну історію застосування, але їх 
внесок у реалізацію штучного інтелекту комп’ютерних ігор мінімальний. 
Зазвичай, розробники обмежуються використанням простіших нейронних 
мереж або схиляються до традиційних підходів реалізації ігрових агентів. 

Це пов’язано зі складністю їх впровадження в ігровий процес, що не 
дозволяє скористатися перевагами технології, зокрема, здатністю НМ до 
навчання й узагальнення, відсутності необхідності програмування алгоритмів 
поведінки агентів, підсилення інтелектуальності й правдоподібності дій 
штучного інтелекту в іграх.  

Дослідники сходяться щодо кола проблем, які слід вирішити для 
подальшого розвитку технології. Це проблеми перенавчання мережі, 
обмеженості даних для навчання, високі вимоги до ресурсів комп’ютера. 
Кожна розроблена НМ дає перспективу розвитку даної технології, знайти 
деяку закономірність при навчанні мереж, більш свідомо обирати модель 
для певних ігрових умов, спростити подальше впровадження машинного 
навчання в ігрову індустрію. 
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Тези присвячені проблемі оптимізації створення тривимірних моделей. 

Розглядаються існуючі способи формування моделей та розбиття їх на полігони. 
Розглядається поняття тесселяції та способи завдання тривимірних об'єктів. 
Наводяться характеристики та особливості способів розбиття. Проблема 
вирішується шляхом комбінації вказаних способів. 

Abstracts are devoted to the problem of three-dimensional models creation 
optimization. Existing ways of forming models and splitting them into polygons are 
considered. The concept of tessellation and three-dimensional objects defining methods 
are considered. The partitioning methods characteristics and peculiarities are given. The 
problem is solved by a combination of these methods. 

 
Представлення моделі у тривимірній формі є найбільш інформативним, 

оскільки наочно дає зрозуміти конструктивні особливості. Системи створення 
тривимірних моделей мають точно відображати властивості моделей. Саме 
тому спостерігається тенденція зростання деталізації.  

Зі зростанням реалізму моделей зростає необхідна розрахункова 
потужність, яку можна було б знизити. 

Об'єкти у тривимірній графіці можуть бути задані у декілька способів: 
- за допомогою точок і зв'язків між ними; 
- за допомогою ребер і їх розташування; 
- за допомогою кривих та їх взаємодії. 
У даній роботі розглядається перший спосіб завдання. 
Тривимірні моделі, використовувані в актуальних 3D-іграх, створюють з 

безлічі багатокутників – полігонів. 
У комп'ютерній графіці тесселяцією називається технологія, за допомогою 

якої можна збільшити кількість багатокутників у полігонах (використовуючи, 
наприклад, криві Безье). При цьому кожен з багатокутників моделі 
розбивається на задане число пов'язаних багатокутників, які вишиковуються 
відповідно до загального напрямку поверхні моделі. Таким чином, можна 
створити просту модель, і швидко підвищити її деталізацію [1]. 

Найбільш поширеним видом полігону для тесселяції є трикутник 
(тріангуляція). 

Це пояснюється наступними причинами: 
- трикутник є найпростішим полігоном, вершини якого однозначно 
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задають грань; 
- будь-яку область можна гарантовано розбити на трикутники; 
- обчислювальна складність алгоритмів розбиття на трикутники істотно 

менше, ніж при використанні інших полігонів; 
- реалізація процедур рендеринга найбільш проста для області, 

обмеженої трикутником; 
- для трикутника легко визначити три його найближчих сусіда, що мають з 

ним спільні грані [2]. 
Також застосовуються й інші багатокутники в якості геометричних 

примітивів.  
Переваги використання багатокутників: 
- охоплюють більшу площину; 
- знижують використання пам’яті для зберігання вершин зі зв’язками; 
- багатокутник завжди можна розбити на трикутники. 
Проте, використання багатокутних полігонів пов’язане з рядом нюансів. 

Фігура, задана більш, ніж трьома точками може не лежати в одній площині. 
Проблему зростання необхідної розрахункової потужності для створення 

тривимірних зображень можна вирішити шляхом комбінації фігур, на які 
буде виконуватися розбиття. У такому випадку буде необхідний додатковий 
аналіз кривизни моделі, проте я пропоную аналізувати лише наявність 
площини – такий аналіз не створюватиме значного додаткового 
навантаження на обчислювальну систему. Поверхні без викривлень можна 
замінити одним багатокутником замість декількох трикутників. 

Таким чином, комбінація відомих способів розбиття моделі на примітиви 
сприятиме зниженню використовуваної пам’яті та обчислювальної 
потужності. 
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Електронна пошта ґрунтовно закріпилася як невід'ємний інструмент 

ведення ділових переговорів, і навряд чи яка-небудь організація може обійтися 
без її використання. Існує достатня кількість загальних поштових сервісів, 
кожен з яких забезпечує оптимальний рівень комфорту і використовує сучасні 
технології-поштових обмінів, про що вже подбали власники даних сервісів, однак 
коли мова йде про бізнес-сегмент, питання безпеки змушує розгортати власний 
сервер. Однак з нуля організувати поштовий сервіс для середнього та великого 
бізнесу, який відповідає всім сучасним стандартам, не просте завдання. 

У дослідженні розглядаються основні технології поштових-обмінів, що 
забезпечують безпеку передачі інформації, валідації пошти, і захисту 
користувачів сервісу від спаму. Результати даного дослідження можуть бути 
основою для проектування приватних поштових сервісів, а також, як корисні 
практики для поліпшення вже існуючих. 

E-mail has been roughly identified as an integral business translation tool, and has 
been contacted by any organization that can be centralized without using it. It is possible 
to use a number of public services that are used at the comfort level and use modern 
technologies-mail exchanges, which are already covered by the owners of these services, 
and once this is a business segment, security issues are forced to open their own server. 
However, from scratch, they recommend a postal service for medium to large 
businesses, which is all up to date, not a necessity. 

The study looked at the basic technologies of mail surveys that provide security for 
the transmission of information, validation of mail and other users of the service against 
spam. The results of this study may be essential for designing private mail services, as 
well as useful for improving existing ones. 

 
На великих безкоштовних сервісах користувачі не замислюються, як 

відбувається поштовий обмін, як їх лист ідентифікується як довірений [1], і як 
чергова рекламна розсилка автоматично потрапляє в спам. Всі ці події 
відбуваються автоматично, і забезпечують оптимальний рівень комфорту, за 
що дані сервіси і цінуються. Однак за кожен елемент поштового обміну 
відповідає спеціально розроблена для цього технологія, правильне 
впровадження і використання якої допомагає досягти бажаного результату. 

Однак бізнес компанії, що володіють важливою приватною інформацією 
не можуть дозволити собі обмінюватися цією інформацією через такі сервіси, 
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тому що за фактом ці сервіси їм не належать, а в такому разі і гарантувати що-
небудь, ніхто нікому не буде. В такому випадку організовується власний 
поштовий сервіс, що належить конкретній компанії. Для організації роботи 
власного поштового сервера досить просто розгорнути сервер зі службами 
передачі і прийому електронних листів, проте в такій конфігурації гарантувати 
якусь безпеку передачі таких листів [2] ніхто не буде. А інші сервіси пошти, 
отримуючи листи від такого сервера, не маючи можливості перевірити 
валідність відправника, будуть поміщати їх у спам, або зовсім відхиляти. 

Для запобігання подібних ситуацій і необхідно впроваджувати технології, 
такі як SSL (технологія безпечної передачі) або DKIM (технологія валідації 
доменного імені). 

Для перевірки актуальності даних технологій на поштових сервісах, була 
розроблена і реалізована модель поштового сервера з даними технологіями. 

Для проведення порівняльного аналізу роботи технологій поштового 
обміну, розглянуто процес передачі даних між випробуваним поштовим 
сервером і іншими популярними поштовими сервісами загального 
користування. Де по черзі проводилися випробування з використанням, і без 
використання, тієї чи іншої поштової технології. 

За допомогою цієї моделі, описаної в рамках цього дослідження. 
Розглянуто залежність від використання даних технологій, на рівень зручності 
та безпеки користувачів приватних поштових сервісів. 
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В науковій роботі наведено дослідження молодого і динамічного ринку 

криптовалют, заробіток на коливаннях курсу, соціальні та економічні 
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дослідження ринку криптовалют. Результати наукової роботи – розроблено 
модель, що дає змогу прогнозувати курс криптовалют з точністю 20-50 % в 
залежності від періоду прогнозу, а також прогнозувати тренд курсу з точністю 
до 100 %. Розроблений метод прогнозу курсу криптовалют використовує дані 
соціальних мереж як зовнішній чинник, що впливає на курс, дані 
використовуються в нейронній мережі з багатошаровим перцептроном 
Румельхарта. Шляхи подальшого розвитку – більш детальний аналіз соціальних 
мереж методами NLP. 

The scientific work presents studies of the young and dynamic cryptocurrency 
market, earnings on exchange rate fluctuations, social and economic studies of the 
cryptocurrency market. Results of scientific work - a model has been developed that 
allows to predict the rate of cryptocurrencies with accuracy of 20-50 % depending on the 
forecast period, as well as to predict the trend of the course with accuracy up to 100 %. 
The developed cryptocurrency forecasting method uses social networking data as an 
external factor influencing the course, the data is used in a neural network with a 
Rummelhart multilayer perceptron. Further development is a more detailed analysis of 
social networks using NLP methods 

 
Задача прогнозування курсу криптовалют є достатньо новою, має ряд 

подібностей до задачі прогнозування курсу валют, але має і суттєві 
відмінності [1-3]. На ринку присутні рішення даної задачі, проте зазвичай 
вони представлені у вигляді комерційного сервісу і не розкривають деталі 
реалізації [4-12]. Вплив соціуму на курс криптовалют є достатньо суттєвим, 
проте слабо проаналізованим з математичної перспективи. На ринку 
криптовалют присутні багато спекулятивних та “хайпових” трендів, що 
зумовлені реакцією соціуму на деякі явища. В даний час використовуються і 
розробляються три провідні напрямки прогнозування валютних курсів [13-
14]: 

- технічний аналіз; 
- фундаментальний аналіз; 
- аналіз економічних циклів. 
У даній роботі буде розглядатись задача прогнозування криптовалют на 

основі саме фундаментального аналізу [14, 15]. 
Проаналізована сутність ринку криптовалют, сучасні показники. Було 

встановлено, що ринок криптовалют має надзвичайно велику капіталізацію, 
ціни на криптовалюти є надзвичайно волатильним у порівнянні з валютним 
ринком чи біржами цінних паперів. Як наслідок того, що ринок криптовалют 
дуже молодий, він є мало вивченим і має свої особливості, тому методи 
аналізу і прогнозування що застосовуються до валютного ринку не працюють 
так ефективно і потребують модифікацій. 

Проведено аналіз типових математичних моделей, що використовуються 
при розв’язанні задачі прогнозу курсу, проведено порівняння цих методів в 
контексті розв’язку поставленої задачі та виявлено, що кращі результати дає 
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нейронна мережа з достатньо складною топологією і великою кількістю 
прихованих шарів та нейронів у них. 

Проведено аналіз впливу кількості обговорень криптовалюти у соціальній 
мережі Twitter на її курс, та запропонований підхід до побудови системи 
прогнозування курсу криптовалют з використанням цих даних. 
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Проведено аналіз методів управління кондиціонуванням повітря в учбовому 

закладі і запропоновано новий підхід до централізованого управління за 
допомогою автоматизованої системи до складу якої включено блок прийняття 
рішень. Блок прийняття рішень функціонує з використанням алгоритму 
ройового інтелекту, а саме, алгоритм пошуку косяком риб (Fish School Search, 
FSS). Наведена математична модель алгоритму. Використання алгоритму 
ройового інтелекту забезпечить моделювання та управління колективною 
поведінкою децентралізованої системи, що самоорганізовується. Запропонована 
модель алгоритму ройового інтелекту забезпечить стандартизацію, 
підвищення гнучкості і переносимості створюваного програмного забезпечення, 
підвищення швидкості розробки.  

An analysis of the methods of air conditioning management in the school has been 
carried out and a new approach to centralized management has been proposed with the 
help of an automated system which includes a decision block. The decision block 
operates using the swarm intelligence algorithm, namely the Fish School Search (FSS) 
algorithm. The mathematical model of the algorithm is given. 

The use of the swarm intelligence algorithm will enable the modeling and 
management of the collective behavior of a decentralized, self-organizing system. The 
proposed model of the algorithm of swarm intelligence will provide standardization, 
increase of flexibility and portability of the created software, increase of speed of 
development. 

 
У літературних джерелах автоматизації управління кондиціонуванням 

повітря в промислових приміщеннях приділено достатньо багато уваги [1-5]. 
Автоматизована система кондиціювання є економічно вигідною, адже 

автоматизація значно знижує експлуатаційні витрати даної системи. 
Поліпшуються показника безпеки і спостерігається зниження коефіцієнта 
витрати енергоресурсів. Крім цього, помітно зменшується кількість 
кваліфікованих фахівців, що виконують системне обслуговування. 
Вдосконалений комплекс кондиціонування може здійснювати автоматичний 
збір даних про роботу кожного з компонентів пристрою [1]. 

Автоматизована система управління кондиціонуванням учбового закладу 
має трирівневу структуру: перший рівень оснащений взаємопов'язаними між 
собою виконавчими пристроями і датчиками, які здійснюють алгоритми 

mailto:mironenko_ds@ukr.net
mailto:dimarezkov1994@gmail.com


Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених «АПРІТ – 2019» 18.11.2019 р. Маріуполь 39 

автоматичного управління; прилади керування та шафи автоматики 
займають другий рівень; третій рівень відведено системі диспетчеризації, яка 
безперервно контролює систему кондиціонування і реагує на всі зміни і збої, 
що відбуваються в ній. Використання спеціалізованих апаратних і програмних 
засобів, що ведуть збір і обробку інформації про стан вентиляції, дозволяє в 
режимі реального часу відслідковувати всі процеси, що відбуваються [2,3]. 

З метою підвищення економічності і швидкодії процесу регулювання 
треба включити в систему управління інтелектуальну комп’ютерну систему, 
яка б виконувала управління кількома кондиціонерами [5]. 

Автоматизована система управління кондиціонуванням в учбовому 
закладі повинна: виконувати автоматичне включення / вимикання 
кондиціонерів, прийом, обробку, зберігання інформації про поточні режими і 
стан обладнання, сигналізувати про критичні ситуації і надавати оперативний 
спосіб їх ліквідації. Впровадження автоматизованої системи кондиціонування 
дозволить збільшити якість управління процесом повітрообміну і збільшити 
сфери впливу автоматичного і автоматизованого контролю та управління. 
Крім цього, значно буде зменшена ймовірність виникнення аварійних 
ситуацій і їх наслідки. 

Використання алгоритмів ройового інтелекту забезпечить моделювання 
та управління колективною поведінкою децентралізованої системи, що 
самоорганізовується. Серед багатьох алгоритмів ройового інтелекту в 
науковому досліджені було обрано алгоритм пошуку косяком риб (Fish 
School Search, FSS) створений на підставі моделювання руху косяка риб. 
Кожен агент виконує кілька видів рухів: по-перше, руху на підставі тільки 
свого власного досвіду, по-друге, на підставі досвіду всього косяка. Таким 
чином, кожен кондиціонер функціонує в умовах конкретного приміщення та 
з урахуванням загальних норм до учбового закладу, які виражені в цільових 
функціях. 
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В науковій роботі вирішена задача багатокритеріального вибору 

розподілу замовлень по майстрам центру сервісного обслуговування 
шляхом застосування методу лінійної згортки. Відображено основні етапи 
реалізації даного методу для конкретних початкових умов та заданих 
критеріїв вибору. Розглянуто особливості реалізації методу лінійної 
згортки при збільшенні кількості критеріїв та змінних.  

In the scientific work the problem of multicriteria choice of order distribution by 
masters of the service center by application of the linear convolution method is solved. 
The basic stages of implementation of this method for specific initial conditions and 
given selection criteria are shown. The peculiarities of implementation of the linear 
convolution method with increasing number of criteria and variables are considered. 

 
Існує багато різних методів багатокритеріальної оптимізації. Всі вони 

поділяються на дві категорії: на кінцевій і безперервній множині альтернатив. 
В даному досліджені мається кінцева кількість майстрів центра сервісного 
обслуговування серед яких потрібно розподілити замовлення, тобто кінцева 
множина альтернатив. 

Існують наступні методи прийняття рішень багатокритеріальної задачі в 
умовах визначеності: 

 принцип Парето; 

 метод головного критерію; 
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 метод лінійної згортки; 

 макс-мінної згортки [1]. 
Принцип Парето [2] – це субоптимальне рішення багатокритеріальної 

задачі, знайдене за якимось одним критерієм без урахування інших 
критеріїв. Принцип Парето дозволяє звузити множину можливих 
претендентів на остаточне рішення, обмежившись елементами множини 
Парето, і виключити з розгляду свідомо неконкурентноспроможні варіанти. А 
остаточний вибір здійснюється на основі додаткової інформації від особи, що 
приймає рішення. Недоліком принципу Парето є те, що він пропонує 
множину рішень, що не завжди є прийнятним, оскільки для того, щоб 
вибрати з неї єдине рішення потрібні додаткові відомості, припущення, 
домовленість про те, що ж вважати найкращим рішенням (тобто, деяка 
додаткова інформація). 

Основою методу головного критерію є вибір певної цільової функції, яка 
найбільш повно з точки зору дослідника відображає мету прийняття рішень. 
Передбачається, що обирається дослідником критерій – головний, тобто він 
має значно вищий пріоритет, ніж інші; однак значення другорядних критеріїв 
рішення, в свою чергу, не повинні бути низькими [1]. 

При застосуванні даного методу до предметної області, можна сказати, 
що головним критерієм вибору є клієнт, вірніше, рівень договору, який 
укладений з клієнтом. Як правило, клієнт, у якого з підприємством укладений 
договір найвищого рівня, буде обслужений першим, незалежно від інших 
факторів. Таким чином введемо критерій «рівень клієнту». Однак 
використання одного головного критерію неможливо, тому що таким чином 
не будуть враховані потреби майстрів виконавців замовлень, наприклад, їх 
завантаженість і прибуток від виконання замовлення. 

Прямолінійний метод згортки – це найбільш часто вживаний метод 
згортки завдання, що дозволяє замінити векторний критерій оптимальності 
на скалярний. Він заснований на лінійному об'єднанні всіх приватних 
цільових функціоналів в один [2 - 4]. 

В рамках предметної області, функціоналами даного методу виступають 
критерії замовлення, такі як клієнт, тривалість перебування замовлення в 
роботі, місцезнаходження обладнання, його тип, тривалість виконання 
ремонтних робіт, прибуток, одержуваний підприємством за фактом 
виконання замовлення. 

Максимінна згортка заснована на принципі рівності і веде до збільшення 
рівня мінімального критерію. Принцип рівності полягає в наступному: якщо у 
суб'єктів існують оцінки корисності, той цей принцип максимізує корисність 
найбільш слабкого суб'єкта. У разі, якщо немає обмежень, принцип 
призводить до рівності оцінок корисності [1]. 

Функціоналами даного методу виступають критерії замовлення, 
перераховані в попередньому методі. При застосуванні даного методу до 
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предметної області, будуть отримані найменш ефективні рішення 
поставленого завдання, тобто, замовлення, з найменшим пріоритетом. 

Сенс лексикографічної оптимізації в рамках предметної області 
виражається в тому, що спочатку проводиться максмінна згортка, 
результатами якої є перелік найменш пріоритетних замовлень, після чого з 
них вибираються найбільш значимі [3, 4]. 

Порівняння всіх перерахованих методів і знаходження найбільш 
оптимального надані в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Порівняння методів прийняття рішень багатокритеріальної 

задачі в умовах визначеності в рішенні поставленого завдання 

Метод прийняття 
рішення 

Враховує 
всі 

критерії 

Враховує 
нерівність 
значень 
критеріїв 

Виявляє 
найбільш 
значущі 

замовлення 

Враховує всі 
рішення 

Метод головного 
критерію 

    

Метод лінійної згортки     

Метод максмінной 
згортки 

    

Принцип Паретто     
 
У зв'язку з проведеним аналізом, встановлено, що найбільше підходить 

метод лінійної згортки. Даний метод є оптимальним у зв'язку з тим, що 
враховує не тільки всі фактори, але і їхню соціальну значимість для 
виконання замовлення. Результатом застосування даного методу буде 
визначено не тільки найбільш пріоритетне замовлення, але і складено 
перелік замовлень які залишилися з призначеним їм пріоритетом, що, по 
суті, є упорядкуванням замовлень. 
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В докладі наведено результати досліджень автору з розробки та визначення 

ефективності паралельних блокових методів розв’язання задачі Коші із засобами 
оцінки локальної апостеріорної похибки. Отримано аналітичні динамічні 
характеристики якості розпаралелювання: прискорення і ефективність, 
накладні витрати на паралелізм, ступінь масштабованості. Тестування 
програмних додатків реалізовано за допомогою С++ та бібліотеки передачі 
повідомлень MPI. 

The report presents the results of the author's research on the development and 
effectiveness of parallel block methods for solving the Cauchy problem with local 
posterior error estimation's. Analytical dynamic characteristics of parallelization quality 
were obtained: speed-up and efficiency, overhead for parallelism, degree of scalability. 
Software testing was implemented using C ++ and the MPI messaging library. 

 
Паралельне моделювання динамічних задач із зосередженими 

параметрами базується на розв’язанні багатовимірних, найчастіше жорстких, 
задач Коші, тому досить чутливо до виду чисельної схеми, що покладена в 
основу методів інтегрування. У зв'язку з цим значний інтерес представляють 
неявні методи, що за умовами стійкості, не дивлячись на велику 
обчислювальну складність, не мають альтернативи серед однокрокових 
методів при розв’язанні жорстких задач [1-4]. Розглядається чисельне 
розв’язання задачі Коші для систем звичайних диференційних рівнянь (СЗДР) 
з відомими початковими умовами: 
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де права частина системи є в загальному випадку нелінійною функцією, 

яка задає відображення .RRR:fF mm   

Серед неявних схем блокові або багатоточкові методи особливо 
актуальні, оскільки легко відображаються на паралельні архітектури і не 
потребують додаткового інтегрування в проміжних точках. Дані методи 
володіють достатніми характеристиками стійкості і є по своїй суті 
паралельними [1-4], оскільки дозволяють отримувати розв’язок одночасно в 
декількох точках сітки інтегрування. Рівняння однокрокових блокових 
різницевих методів у вживанні до ЗДР для блоку з k  точок можуть бути 
записані таким чином:  
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Розкладом в ряд Тейлора функцій, що входять у нев’язку, можна 

показати, що однокроковий k точковий блоковий метод має найбільший 
порядок апроксимації, рівний 1k  , локальна похибка у вузлах блоку має 

порядок )h(O 2k . Блокові методи відносяться до класу неявних, тому для 

обчислення наближеного розв’язку необхідно вирішити систему нелінійних 
рівнянь. Одним із засобів здобуття розв’язку є метод простої функціональній 
ітерації: 
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де  n – номер блоку, n = 1,2,…,N; i  – номер точки блоку, k,1i  ; l  – номер 

поточної ітерації 1L,0l  ; L  максимальне число ненульових ітерацій. 

На відміну від явних методів вирішення СЗДР, реалізація засобів оцінки 
апостеріорної локальної похибки для блокових методів пов'язана з рядом 
особливостей: немає відповідних послідовних аналогів, отже, потрібно 
розробити і обґрунтувати метод оцінки локальної похибки; зміна кроку 
інтегрування можлива лише після виконання обчислень у всіх k  вузлах 
поточного блоку; при умові незадовільної оцінки локальної похибки 
практично всі обчислення для точок блоку виявляться даремними. 
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В докладі запропоновані і теоретично обґрунтовані нові паралельні 
методи оцінки локальної апостеріорної похибки чисельного вирішення задач 
Коші: блоковий k-точковий метод з правилом дублювання кроку; вкладені 

форми на основі k- і  1k  -точкових блокових методів і з використанням 

методу послідовного підвищення порядку точності; локальна екстраполяція з 
блоковим опорним методом. Побудовані ітераційні паралельні алгоритми 
чисельного розв'язання нелінійної різницевої задачі Коші, що дозволяють 
отримувати результати із заданим ступенем точності. Приведені порівняльні 
характеристики чисельного вирішення тестових задач і оцінки паралелізму. 
Для кожного з приведених алгоритмів розраховані аналітичні трудомісткості 
чисельного вирішення, отримані експериментальні характеристики 
паралелізму, які свідчать про високу ефективність ( 7.0E  ) запропонованих 
методів. Розроблені паралельні методи повністю неявних однокрокових 
схем типа Рунге-Кутти (ПНМРК) та проведено порівняльний аналіз 
ефективності неявних однокрокових методів вирішення загальної задачі Коші 
на основі блокових k -точкових методів і s -стадійних ПНМРК одного і того ж 
порядку точності. Встановлено, що динамічні характеристики якості блокових 
багатоточкових методів перевершують відповідні характеристики 
багатостадійних однокрокових методів практично в s раз для послідовної і в 

s2  раз для паралельної реалізацій. Досліджена ефективність отриманих 
обчислювальних схем відображення паралельних алгоритмів на структури 
обчислювальних систем (ОС) залежно від розміру СЗДР, кількості процесорів, 
типа паралельної ОС, латентності і часу передачі даних в мережах різних 
топологій. 
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Дано визначення автоматизованої бібліотечної системи. Проаналізовано 

особливості та можливості АБИС Koha і Unilib, показана поширеність цих 
систем в Україні. 

The definition of an automated library system is given. The features and capabilities 
of ABSI Koha and Unilib are analyzed, the prevalence of these systems in Ukraine is 
shown. 

 

Автоматизована бібліотечна інформаційна система (АБІС) — є 
електронною системою управління інформаційними ресурсами бібліотек.  

Сучасні АБІС спрямовані на обслуговування користувачів бібліотек 
(працівників, читачів, відвідувачів бібліотек тощо). Завдяки інтеграції 
бібліотечних та інформаційних систем закладу, спрощується значна частина 
робіт з підтримки належного стану актуальності інформації АБІС, 
адміністрування АБІС, забезпечення інформаційних систем (ІС) закладу, в 
якому вона використовується (насамперед навчального закладу), даними з 
АБІС. Завдяки цій інтеграцій з’являється можливість отримати нові 
інформаційні продукти та сервіси. Наприклад, програмний модуль для 
автоматизованого аналізу комплектування та забезпеченості закладу 
потрібною літературою. 

Зазвичай, системи АБІС використовуються університетськими й 
універсальними науковими бібліотеками. Деякі бібліотеки водночас із 
пошуком і замовленням літератури основного фонду через АБІС пропонують 
читачам пошук у традиційних карткових каталогах в окремих відділах. 

Багато бібліотек використовують лише частину технічних можливостей 
автоматизованої бібліотечної інформаційної системи (зокрема, перегляд 
бібліотечного каталогу на сайті установи), але не надають можливості 
дистанційного замовлення літератури читачем. АБІС деяких бібліотек 
передбачають віддалену реєстрацію нових користувачів та оформлення 
електронних читацьких квитків. 

В Україні АБІС широко впроваджуються з початку 2000-х. 
Найпоширенішими автоматизованими бібліотечними інформаційними 
системами в Україні є системи ALEPH (Ізраїль), UniLib (Україна), Liber Media 
(РФ), MARC-SQL (РФ), ІРБІС (РФ) та Koha (Нова Зеландія) [1, 2]. Більш детально 
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будуть розглянуті дві системи: Koha (Нова Зеландія) та UniLib (Україна).  
АБІС Koha – є першою повнофункціональною системою управління 

бібліотекою з відкритим кодом, яка широко використовується для 
ефективного управління бібліотеками [3]. Koha – автоматизована інтегрована 
бібліотечна система, яка є першою вільною АБІС з відкритими джерельними 
кодами. Розробку АБІС Koha почала компанія Katipo Communications у 1999 
році для бібліотечної спілки Хороунеуа, що у Новій Зеландії. Перша інсталяція 
відбулася у січні 2000 року.  

В Україні система Koha використовується в близько 20-ти бібліотеках 
різних типів (університетські, богословські, академічні та ін.). Серед них 
користувачами є такі бібліотеки, як Бібліотека Українського гуманітарного 
інституту, Наукова бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова та  НТБ ТНТУ ім. Ів. 
Пулюя. 

Ще однією автоматизованою бібліотечною інформаційною системою, яка 
користується популярністю серед українських бібліотек, є UniLib. Ця система є 
комплексом програмних рішень для підтримки та автоматизації стандартних 
бібліотечних процесів українських бібліотек. Розробка АБІС UniLib 
розпочалася в 1999 році науково-дослідним інформаційно-комп'ютерним 
центром Національного університету внутрішніх справ (м. Харків). Фактично, 
UniLib є клієнт/серверною системою, що заснована на системі управління 
базами даних Firebird 2.5 і клієнтською програмою. 

Серед переваг UniLib можна виділити наступні: підтримка Unicode; 
необмежена кількість робочих місць; підтримка всіх стандартів бібліотечних 
процесів і врахування специфічних потреб кожного типу бібліотек України; 
масштабованість, що дає змогу з однаковою ефективністю забезпечувати 
роботу невеликої бібліотеки або бібліотеки обласного масштабу, 
університетської бібліотеки або ЦБС з безліччю філій; підтримка різних видів 
обліку, статистики, звітних форм, наявність Web-модулю з кабінетом читача, 
супроводження електронної бібліотеки та інше [4]. 
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Метою проекту е створення клієнтської частини для сервісу 

автоматизованого контролю досягнень студентів з використанням 
прогресивних та найбільш ефективних засобів для створення веб-додатків. 
Серед них: Vue.js (frontend фремворк для створення SPA – односторінковий 
додаток), Nuxt (фреймворк для SSR – серверного рендеринг), Typescript (строго 
типізована мова програмування веб-додатків). Взаємодія з сервером 
виконується за допомогою REST API.  

The purpose of the project is to create a client unit for the service of automated 
control of student achievements using the most advanced and most effective means for 
creating web applications. Among them: Vue.js (frontend framework for creating SPA – 
one-page application), Nuxt (framework for SSR – server rendering), Typescript (strictly 
typed web application programming language). The server interacts with the REST API. 

 
Стрімкий розвиток технологій дозволяє на абсолютно новому рівні 

створювати якісні продукти будь-якої складності, які будуть задовольняти 
потреби замовника. Але більшість існуючих і сучасних веб-сервісів 
використовують морально застарілі технології на Frontend (jQuery) та backend 
(Vanila PHP). З моменту їх створення (через кілька десятків років), з’явилися 
нові і прогресивні технології для ефективної розробки якісних веб-додатків. 
Однак, з огляду на те, що більшість існуючих продуктів досі використовують 
застарілі технології, це створює попит на фахівців такого профілю. Це і є 
однією з причин, чому нові продукти і зараз розробляються без використання 
нових рішень. Більш того, ці технології продовжують вивчатися в 
університетах, а нові – навіть не заплановані програмою. А ринок, зі свого 
боку, перенасичується щороку тисячами програмістів без досвіду, лише зі 
знаннями застарілих неперспективних технологій. 

При розробці програмного продукту для автоматизованого контролю 
досягнень студентів була поставлена задача використовувати прогресивні 
технології та інструментарії. Кожні мають свої позитивні і негативні сторони, 
тому після їх порівняльної характеристики, аналізу завдання, яке було 
поставлено університетом, і які KPI (Key Performance Indicator) повинні бути 
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досягнуті, були відібрані наступні технології / фреймворки: 

 Vue.js – прогресивний Frontend фреймворк, який призначений для 
реалізації користувальницьких інтерфейсів. 

Перш за все він вирішує завдання рівня уявлення. Vue.js, як і будь-який 
інший фреймворк, розроблений для звільнення від написання однотипного 
коду. Основні концепції це: конструктори, компоненти, директиви, переходи. 

 Nuxt – це фреймворк для фреймворка, призначений для створення 
універсальних додатків на Vue.js, де Backend частиною є Node.js. 

Головна ідея цього фреймворка полягає в рендеринге UI на стороні 
сервера, що позитивно впливає на індексування в пошукових системах. 
Також Nuxt з коробки пропонує зручні модулі для роутінга і управління 
станом додатку. 

 TypeScript – скриптова мова, яка згодом компілюється в JavaScript. 
Так як фреймворк Vue.js використовує JavaScript, який є динамічно 

типізованою мовою програмування, то було прийняте рішення 
використовувати модуль, який дозволяє деякі частини програми (стан 
додатку, компоненти) написати з використанням TypeScript, щоб отримати 
строгу типізацію і підвищити читабельність коду. 

 REST API – для обміну даними між Frontend і Backend частинами. 
Вірніше буде використовуватися обгортка від Firebase сервісів. А саме 

Functions і Authentication, які реалізують принципи REST API. 

 SPA – Single Page Application. 
Односторінковий додаток, який працює повністю без перезавантаження 

сторінки. Всі дані, які були отримані з Backend зберігаються в Store (зберігає 
стан всього додатку). Перевагою цього принципу є те, що уникається 
завантаження одного і того ж контенту сторінки при переходах по сайту. 
Наприклад, footer, навігаційна панель, header і інші частини сторінки 
найчастіше ніколи не змінюються на сторінках сайту. Змінам при переходах 
схильний тільки основний контент сайту, при використанні SPA тільки він і 
доставляється на клієнт, наслідком є зниження навантаження на мережу в 
порівнянні з класичними сайтами, де при кожному переході довантажується 
вся сторінка цілком. 

 SSR – Server-Side Rendering. 
При використанні SPA на клієнт надходить тільки JavaScript код, який 

браузер сам повинен виконати і отримати HTML-розмітку. Такий спосіб 
працює досить швидко, але має недоліки у вигляді неможливості 
індексування контенту пошуковими роботами, тому що HTML-розмітка 
генерується тільки після отримання сторінки з JavaScript-ом і подальшими 
асинхронними викликами. SSR вирішує цю проблему, тому що вся HTML-
розмітка генерується на сервері і віддається на клієнт відразу з контентом. 
Головним недоліком SSR є підвищене навантаження на сервер. 

Головним критерієм у побудові було досягнення зручної і комфортної 
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взаємодії між користувачем і технікою, враховувались ергономіка і пристрої, 
з якими буде взаємодіяти додаток (портативний комп'ютер, планшет або 
смартфон). 
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Мета проекту – розробити програмний продукт для автоматизованого 

контролю досягнень студентів зі статистикою, звітністю, зручним і швидким 
форматом взаємодії, який замінить паперовий ручний формат обробки 
документів. Серверна платформа сервісу – Firebase від Google. Основна 
реалізація – у веб-додаток. Повна інтеграція сервісу в ДонДУУ планується на 
перший семестр 2020 року. 

The main goal of the project is to develop a software product for the automated 
control of students' achievements with statistics, reporting, a convenient and fast 
interaction format, which will replace the paper manual format for processing 
documents. The server service platform is Firebase from Google. The main 
implementation is a web application. Full integration of the service in DSUM is planned 
for the first semester of 2020. 

  
У даний час в освіті помітно збільшується потік найрізноманітнішої 

інформації, тому застосування інформаційних технологій допоможе 
вдосконалити засоби і способи її накопичування, передачі, обробки та 
зберігання, застосувати її в професійній діяльності. На жаль, технології вкрай 
повільно впроваджуються в документообіг, в звітність, в спілкування між 
студентами і викладачами, а також в навчальний процес.  

Система освіти в ДонДУУ передбачає підведення підсумків семестрового 
контролю, ранжування всіх студентів. Ці рейтингові списки є визначальними 
для призначення стипендій студентам університету. 90 % рейтингового балу 
студента складають навчальні досягнення (успішність), а 10 % – досягнення, 
що характеризують участь студента у науковій, науково-технічній діяльності, 
громадському житті та спортивній діяльності (згідно затвердженого Переліку 
нараховуються додаткові бали за участь і перемоги в конкурсах, олімпіадах, 
спортивних змаганнях та інших видах позанавчальної діяльності). Саме облік 
досягнень студентів – одна з існуючих проблем в документообігу 
університету. Обробка документів виконується повністю в ручному режимі: 
починаючи з того, що студенти повинні самостійно принести копію 
документа, закінчуючи тим, що відповідальний співробітник розраховує суму 
балів по кожному зі студентів у кінці семестру. Така система ненадійна і 
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неефективна з наступних причин: цей процес займає величезну кількість 
робочого часу співробітника і особистий час студентів; людський фактор 
може позбавити студента заслужених балів (він може забути принести 
диплом, диплом може загубитися в університеті протягом семестру, 
перевіряючий прорахується та ін.). Тому розробка програмного продукту для 
автоматизованого контролю досягнень студентів зі статистикою, звітністю, 
зручним і швидким форматом взаємодії, який прийде на зміну паперовому 
ручному формату обробки документів є актуальною. 

Платформою для серверної частини було обрано Firebase від Google, 
задіяні такі сервіси: Authentication, Firestore, Functions (serverless рішення для 
NodeJS), Storage, Analytics, Hosting. В системі передбачено 3 категорії 
користувачів: Студент, Модератор і Суддя. 

 Студент – при реєстрації вказує свої дані: ПІБ, факультет, групу і 
завантажує свою фотографію. Основний сценарій використання – відправка 
на перевірку фотографій своїх дипломів і грамот. 

 Модератор – аккаунт створюється після перевірки прав доступу 
особистості до даних студентів. Основний сценарій використання – перевірка 
нових студентів в системі з даними в базі студентів університету, щоб не 
допустити недійсні акаунти в системі або аккаунти з невірними даними. 

 Суддя – аккаунт створюється після перевірки прав доступу особистості 
до даних студентів. Основний сценарій використання – звірка даних, 
надісланих студентами, з фотографією диплому. 

Уся необхідна звітність по факультетах, групах, конкретних студентах, 
курсах, роках, і рівню конкурсів генерується автоматично і видається в 
зручному для аналізу вигляді. 

Основний сценарій використання: студент завантажує фотографію з 
документом, вказує дату вручення, один з рівнів масштабу заходу (міський, 
Всеукраїнський, Міжнародний і т.д.), зайняте місце і є чи захід профільним. 
Суддя отримує сповіщення про те, що нові дипломи чекають на верифікацію. 
Він звіряє інформацію, зазначену студентом і на дипломі, і підтверджує, 
редагує і підтверджує, або відхиляє із зазначенням причини. В кінці семестру 
Суддя отримує звітність по семестру: кількість додаткових балів для кожного 
зі студентів; кількість балів, отриманих за профілем студента; статистику по 
факультетах, групах і курсах для оцінки ефективності позанавчальної роботи. 
Аналогічну статистику можна отримати за допомогою одного з попередніх 
періодів, по яких наявна інформація. Студент може отримати доступ до всіх 
своїх дипломів за весь час навчання, перевіряти їх статус і бачити порівняльну 
статистику по іншим студентам.  

Таким чином, дана система передбачає повну відсутність паперів в 
процесі оцінювання і зберігання досягнень студентів, мінімізацію ризику 
неврахування будь-якого з дипломів, а також підвищення зручності оцінки 
процесу. Також, це зберігає особистий час студентів і робочий час 
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співробітників, особливо в кінці семестру, коли співробітники повинні 
звітувати про фактичне виконання свого індивідуального плану. 
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В роботі розглянуті основні етапи роботи морського зернового терміналу. 

Виявлено особливості моделювання терміналу. Запропоновано математичну 
та імітаційну модель роботи терміналу. Модель реалізовано з використанням 
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системи AnyLogic та мови програмування Java. Програмний комплекс дозволяє 
імітувати роботу зернового терміналу змінюючи основні показники та терміни 
часу. 

The main process stages of the marine grain terminal are described. The features 
modeling work of the terminal are proposed. Mathematical model and simulation of the 
operations for the marine grain terminal are conducted. The model is implemented using 
the system AnyLogic and Java. The software package allows simulation the operation of 
the grain terminal by changing the main indicators of the input parameters. 

 
На території Державного підприємства «Маріупольський морський 

торгівельний порт» (ДП «ММТП») розпочато будівництво термінального 
комплексу по зберіганню та перевантаженню зерна для експорту на 
морський транспорт. За проектом будівництва зерновий термінал повинен 
збільшити річний обсяг експортування зерна морським транспортом на 1 млн 
тонн в рік [1].  

Для визначення основних етапів роботи зернового терміналу та його 
продуктивності запропоновано створити імітаційну модель роботи морського 
зернового терміналу. Це дозволить ще на етапі будівництва визначитись з 
основними завданнями – мінімізацією часу простою судів, мінімізацію часу 
простою поїздів та автотранспорту, а також гарантувати необідню пропускну 
спроможність терміналу.  

В якості вхідних параметрів визначено: вантажообіг (експорт зерна), типи 
судів, типи зерна, час виконання операцій, потужності конвеєрів, норій та 
пневмотранспорту, потужність системи очищення та сушки зерна. Вихідними 
параметрами прийняти: час навантаження суден, час очікування кораблів на 
рейді, час очікування поїздів в черзі, заповнення силосів, зайнятість точок 
розвантаження, кількість розвантажених авто та вагонів, кількість 
завантажених суден та інше.  

Математична модель розроблено за наступною послідовністю операцій в 
системі. На термінал прибуває потяг Tri з N кількістю вагонів та M (т) масою 
зерна. Загальна кількість зерна Tri=m*N. Лабораторія відбирає проби зерна, і 
якщо вони задовольняють заданим вимогам, вантаж розвантажують і 
відправляють на попереднє очищення. При необхідності проводять сушку 
зерна. Потім зерно надходить в накопичувачі – силоси. За потребою 
очищення та сушку для зберігання проводять додатково. Якщо на причалі 
пришвартовано судно, то відвантаження зерна виконується при заповненні 
силосу на К %. Паралельно на термінал прибуває деяка випадкова кількість 
вантажних авто які проходять подібну описаної вище послідовність операцій. 
Первинною операцією при цьому є вивантаження зерна до автосилосу, і 
тільки потім на попереднє очищення. Система обробки зерна з авто є одним 
каналом, що має дві фази обслуговування, і при цьому обслуговування 
виконується за принципом FIFO (перший прийшов – перший оброблено) [2]. 
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Вимоги на обслуговування в систему надходять у вигляді партій зернових 
однорідної якості у випадкові моменти часу і утворюють пуассонівський потік 
з інтенсивністю   заявок за годину, μ – інтенсивність виконання заявок. 
Якщо стан системи S0 позначає, що канал вільний, а S1 – що канал зайнятий 
обслуговуванням заявки то система диференціальних рівнянь Колмогорова 
для такої системи масового обслуговування (СМО) має вигляд (1). 
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де p0(t) і p1(t) – ймовірність знаходження СМО в станах S0 і S1 відповідно. 
Рівняння для фінальних ймовірностей p0 і p1 отримаємо, прирівнюючи 

нулю похідні в перших двох рівняннях системи. В результаті отримаємо 
рівняння (2). 
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де ρ = λ/μ – коэффициент завантаження СМО; 
Для реалізації поставленого завдання було розроблено математичну 

модель роботи терміналу з урахуванням граничних умов та змінних вхідних 
параметрів. За математичною моделлю було створено імітаційну модель яка 
дозволяє будувати стан системи наступної миті часу з поточного. При 
моделюванні будується траєкторія руху зерна в системі за часом, і при цьому 
вихідні параметри спостерігаються по мірі просування за етапами або 
операціями. В програмі одночасно можна спостерігати за різними 
показниками роботи терміналу, визначати терміни виконання операцій, 
моделювати можливі аварійні ситуації, накопичення в системі затримок, 
контролювати заповнення силосів, час розвантаження авто та залізничного 
транспорт, час завантаження судна. Імітаційна модель також дозволяє 
змінювати швидкість «зміни» часу, прискорюючи виконання операцій в рази, 
і таким чином, проводити прискорення зменшуючи загальний термін 
виконання операцій. Модель реалізовано з використанням системи AnyLogic 
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та Java.  
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У зв'язку з розвитком технологій та модернізацією виробництв у підприємців 

виникає необхідність створення власного додатка або Веб-сторінки. З метою 
автоматизації якихось певних процесів, була створена система універсального 
бронювання, яка задовольняє потребам клієнтів, а саме дозволяє здійснювати 
перегляд потрібної інформації про підприємство, можливість забронювати 
якусь послугу, залишити або переглянути відгук. Також є можливість ведення 
статистики за різними критеріями, рекламного просування компанії, зручного і 
автоматизованого бронювання. 

Due to the growth of technology and the modernization of industries, businesses 
need to create their own application or web page. With the purpose of automation of 
certain processes, a system of universal reservation has been created. It provides various 
services to the clients, in particular, allows viewing the necessary information about the 
company, booking a service, leaving and managing reviews. It is also possible to gather 
statistics by different criteria, advertise the company, and provide convinient and 
automated booking. 

 
У місті Маріуполь є понад семи тисяч малих і середніх підприємств, що 

мають у різних соцмережах бізнес-аккаунти і в деяких випадках власні веб-
сайти. Для клієнтів цих самих підприємств не є зручним процес перегляду 
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інформації з різних соцмереж або переходу по різних сайтах. 
Для вирішення даної проблеми постало питання про створення 

програмного продукту який би здешевив розробку різного роду додатків під 
кожну потребу замовника, а так само який б об'єднав всі підприємства на 
одній платформі. Таким чином у користувачів відпадає необхідність пошуку 
інформації про підприємства на різних сервісах. Так само з'являється 
можливість віддаленого бронювання будь-якої послуги, за допомогою 
надання даних з поточним розкладом. 

В результаті біло створено програмний продукт, який являє собою веб-
орієнтований додаток, серверна частина якого реалізована за допомогою 
фреймворка для php – Laravel; для зберігання даних була обрана СУБД MySql, 
яка може ефективно справлятися з великими навантаженнями; клієнтська ж 
частина програмного продукту надається на вибір користувача – або 
мобільний додаток під Android, або веб-сторінка в браузері з використанням 
потужного і популярного фреймворку React js [1-3]. 

Програма дозволяє: зручну реєстрацію, авторизацію; пошук на карті 
потрібних компаній (підприємств); словесний пошук по назві підприємства; 
створення власної сторінки під підприємство; створення послуг в рамках 
підприємства; створення розкладу в рамках різних послуг; автоматизація 
процесу бронювання, коригування броні адміністратором компанії. 

Перспективним напрямком є подальше удосконалення безпеки системи, 
поліпшення алгоритмів пошуку, розширення охоплюється предметної області 
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Однією з проблем роботи міського громадського транспорту є контроль 
переміщення кожної одиниці транспорту за заздалегідь заданим конкретним 
маршрутом. Розроблене програмне забезпечення забезпечує можливість не 
лише відслідковувати місцеположення транспортних засобів, але і оперативно 
реагувати на ситуації, що виникають. 

The control of the movement of each unit of transport on a predetermined specific 
route is the one of the problems of urban public transport. The developed software 
allows tracking the location of the vehicle, and responding quickly to emergent 
situations as well. 

 
В умовах розвиненої муніципальної транспортної системи великих міст 

досить важким завданням є адміністрування та облік транспортних потоків 
[1]. Громадський транспорт міста Маріуполь включає в себе чотири типи, у 
кожного з яких є різна кількість маршрутів різної тривалості: трамваї, 
тролейбуси, автобуси, маршрутні таксі. Протягом дня кількість транспорту на 
активних маршрутах може змінюватися як через вихід транспорту з ладу, так і 
через порушення графіка руху (несвоєчасне сходження з рейсу). Основними 
проблемами обліку транспортних потоків є необхідність відстеження кожної 
активної одиниці транспорту на всіх маршрутах, ведення щоденної 
статистики по кожному з активних маршрутів, облік всіх порушень під час 
рейсу. 

У зв'язку з цим було розроблено програмне забезпечення, що дозволяє 
вирішити всі перераховані вище проблеми. Воно дає можливість обробляти, 
зберігати і аналізувати дані, що отримуються від міських муніципальних 
транспортних структур. До вихідних даних відносять загальні відомості про 
типи транспорту та закріплені за ними маршрути, місце розташування всіх 
активних одиниць громадського транспорту. Обробка і зберігання інформації 
полягають у витягу з одержуваних даних повного спектру необхідних 
відомостей, зіставлення з уже існуючими, стандартизація та занесення в базу 
даних, після чого йде аналіз. Аналіз полягає у веденні статистики кожного 
типу транспорту, кожного маршруту і кожної одиниці транспорту, що 
курсують по конкретному маршруту. Статистика являє собою набір щоденних 
зведень з докладним логом пересування, облік швидкісного режиму і 
сходження транспорту з маршруту. Крім ведення статистики, розроблене 
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програмне забезпечення може бути застосовано для формування графіку 
руху транспорту, який прив'язується до зупинок кожного маршруту. 

У перспективі впровадження розробленого програмного забезпечення 
допоможе налагодити роботу муніципальної транспортної системи міста 
Маріуполь. Ведення відкритої та загальнодоступної статистики про кожну 
одиницю транспорту, в свою чергу, може підвищити сумлінність водіїв. 
Надання громадянам міста інструменту для відстеження пересування 
необхідного транспорту дозволить чітко планувати своє пересування по 
місту. 
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На теперішній час в містах однією з проблем забруднення навколишнього 

середовища є викиди продуктів згоряння транспортних засобів. Оскільки 
контролювати викиди приватних транспортних засобів не представляється 
можливим, була зроблена спроба аналізу екологічної стійкості муніципального 
транспорту міста. Розроблене програмне забезпечення дозволяє відобразити 
екологічну картину міста. З його допомогою надаються статистичні дані 
екологічної стійкості по кожному маршруту і типу транспорту. 

The emission of combustion products of vehicles is the one of the problems of 
environmental pollution in cities. Since it is not possible to control the emissions of 
private vehicles, an attempt was made to analyze the environmental sustainability of 
municipal transport in the city. Developed software allows displaying an ecological 
picture of the city. It provides environmental sustainability statistics for each route and 
type of transport. 
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Динамічний розвиток вулично-дорожнього середовища актуалізує 
завдання екологічної стійкості міських транспортних систем. Кожен 
транспортний потік створює навколо себе певний мікроклімат, який постійно 
розширюється. Екологічна обстановка поблизу таких зон може несприятливо 
вплинути на здоров'я людини в зв'язку з інтенсивним забрудненням довкілля 
викидами чадного газу. Найбільш актуальна ця проблема в місцях великих 
вузлових розв'язок громадського транспорту, перехресть і у центральних 
районах міста.  Питання екологічної стійкості транспортного потоку 
розглядається в рамках кожного типу транспорту, кожного актуального 
маршруту з транспортом, якій по ньому курсує, а також кількість транспорту 
на конкретному маршруті [1-3].  

У місті Маріуполь є чотири типи муніципального транспорту, кожен з яких 
має різний вплив на навколишнє середовище: трамвай, тролейбус, автобус, 
маршрутне таксі. Головною проблемою оцінки екологічної стійкості є 
ведення обліку транспортних потоків міста і складання наочної статистики 
про забруднення навколишнього середовища громадським транспортом. 

У зв'язку з цим було розроблено програмне забезпечення, що дозволяє 
відобразити екологічну картину міста. З його допомогою надаються 
статистичні дані екологічної стійкості по кожному маршруту і типу транспорту. 

В основу роботи програми покладено алгоритм, що полягає в отриманні, 
обробці, запису і аналізу даних, одержуваних з міських муніципальних 
транспортних структур. Отримані дані являють собою відомості про 
транспорт і закріплені за ними маршрути та місце розташування всіх активних 
одиниць громадського транспорту. Обробка і зберігання інформації полягає в 
сортуванні і структуризації вхідних даних, після чого проводиться запис в базу 
даних. При обробці також відсівається інформація, що повторюється. Після 
запису, дані аналізуються. Аналіз полягає в розрахунку ступеня забруднення 
навколишнього середовища, формуванні щоденної статистики по екологічної 
стійкості для кожного маршруту і типу громадського транспорту, а також 
виявленні найбільш забруднених ділянок. Розрахунок ведеться для кожного 
типу транспорту окремо. 

Практичною цінністю впровадження розробленого програмного 
забезпечення є привернення більшої уваги до формування більш 
оптимальних, з екологічної точки зору, транспортних маршрутів. Крім цього, 
воно допоможе підвищити якість вже існуючих транспортних систем шляхом 
впровадження більш сучасних і більш екологічних рішень, поліпшити 
загальну екологічну картину міста. 
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Покращення роботи сервісного центру з обслуговування та ремонту техніки 

є актуальною проблемою, через підвищення кількості різноманітних 
персональних пристроїв. Підвищення ефективності роботи центру можливе 
при оптимальному розподілі завдань серед майстрів. Аналіз предметної області  
показав, що розподіл завдань по майстрам в центрі сервісного обслуговування 
зводиться до вирішення завдання багатокритеріальної оптимізації. Визначено, 
що ступень придатності майстра до виконання завдання залежить від: 
тривалості циклу ремонту обладнання, завантаженості майстра, доходу 
сервісного центру від виконання замовлення, кваліфікація майстра. Розроблено 
математичну модель у вигляді системи нерівностей, яку пропонується 
вирішити за допомогою системи нечіткого виводу алгоритмом Мамдані. В 
подальшому планується розробка прикладного програмного забезпечення з 
реалізацією даного метода. 

Improving the operation of the service center for maintenance and repair of 
equipment is an urgent problem due to increased number of various personal devices. 
Improving the efficiency of the center is possible by optimizing distribution of tasks among 
the masters. Domain analysis showed that the task of assigning orders to masters in the 
service center is reduced to solving the problem of multicriteria optimization. It is found 
that the master’s ability to complete the order depends on: the duration of the equipment 
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repair cycle, the workload of the master, the revenue of the service center from the 
fulfilling the order, the skills level of the master. A mathematical model is developed in the 
form of a system of inequalities, which is proposed to be solved with the help of the fuzzy 
inference system by the Mamdani algorithm. In the future it is planned to develop 
application software implementing this method. 

 
За останні кілька десятиліть пройшла хвиля значних технологічних 

проривів, яка дозволила відкрити доступ, усім бажаючим, до сучасних та 
передових персональних комп'ютеризованих приладів. На теперішній час 
неможливо недооцінювати роль комп'ютерної техніки в повсякденному 
житті, кожна дитина має власний телефон або планшет, а окрім них ще є 
ноутбуки, персональні комп'ютери, телевізори та багато інших пристроїв. 
Згодом кожна комп'ютерна техніка потребує якісного сервісного 
обслуговування та ремонту. Перспективним напрямком є покращення робот 
сервісного центру з ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки за 
рахунок підвищення якості та швидкості опрацювання замовлень.  

Основною проблемою під час опрацювання замовлень є не завжди 
оптимальний варіант розподілення завдань серед майстрів, при 
використанні класичного «інтуїтивного» підходу до розподілення, коли 
відповідальна особа (адміністратор) розподіляє замовлення на основі своїх 
особистих суджень. 

Логічним виходом з цього питання є комплексне чітке рішення на основі 
математичного обґрунтування. Саме тому впровадження математичної 
моделі розподілу завдань на ремонти обладнання по майстрам усуне вплив 
людського фактора, зменшить час на виконання замовлень, організаційні 
витрати, підвищить рівень обслуговування клієнтів, переведи організацію 
роботи адміністратора на новий сучасний абсолютно прозорий рівень.  

Аналіз предметної області показав, що розподіл завдань по майстрам з 
урахуванням вищенаведених вимог, зводиться до вирішення завдання 
багатокритеріальної оптимізації [1-3]. 

У загальному вигляді завдання багатокритеріальної оптимізації можна 
описати таким чином: маємо n замовлень ремонтів обладнання, які 
необхідно виконати L майстрам. При цьому необхідно скласти розклад 
роботи майстрів, послідовність виконання замовлень, які будуть 
задовольняти одночасно кількома критеріям оцінки якості розкладу. Дана 
система характеризується набором різнотипних критеріїв та обмежень, тому 
пропонується рішення на основі нечіткого логічного висновку за алгоритмом 
Мамдані. Завдяки системі нечіткого виводу для кожного майстра і нового 
замовлення виконується оцінка «Ступені придатності майстра до виконання 
цього замовлення», майстер який має максимальне значення цієї величини – 
отримує це замовлення. 

Перспективним напрямком є реалізація даного метода, вирішення 
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багатокритеріальної оптимізації, у вигляді прикладного програмного 
забезпечення. Це покращить роботу адміністратора з розподілення 
замовлень, тому що розподілення будуть об'єктивними з урахування усіх 
важливих особливостей як кваліфікація майстра, його навантаження та інших 
критеріїв та допоможе запобігти людських помилок. 
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У роботі проведені аналіз та порівняння синтаксису запитів двох типів 

селекторів для вибору елементів зі структури веб-сторінок. Розроблена 
порівняльна таблиця, яка містить найчастіші сценарії використання селекторів 
та приклади запитів для селекторів CSS та XPath. Наведені короткі таблиці із 
основними вбудованими функціями язику XPath. 

In work the analysis and comparison of two types of query syntax selectors to select 
items from the structure of the web. A comparison table has been developed that 
contains the most common selector usage scenarios and sample queries for CSS and 
XPath selectors. A brief table of main built-in features XPath language. 

 
Селектори CSS – це шаблони, які використовуються для вибору стильових 

елементів[1]. 
XPath – мова шляху XML, є мовою запиту для вибору вузлів з XML-

документа. Розміщення елементів за допомогою XPath працює дуже добре з 
великою гнучкістю[2]. 

XPath використовує вирази шляху для навігації по елементам та 
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атрибутам у документі XML. Розглянемо наступний HTML-код: 
 
<div><p class=«dataflowkit expandable»>Some text in Paragraph</p></div> 
 
Щоб відповідати тегу селектору CSS, нам слід використати наступний 

запит: 
 
p.dataflowkit.expandable 
 
Локатор XPath виглядає так: 
 
//p[@class='dataflowkit expandable'] 
 
CSS-селектори краще використовувати під час роботи з класами, 

ідентифікаторами та іменами тегів. Вони коротші та легші для читання[3]. 
Давайте розглянемо інший HTML-код. 
 
<p> First </p> 
<p> Second </p> 
<p> Third. Some text in Paragraph </p> 
 
Локатор XPath для отримання вмісту третього тегу <p> [3]: 
 
//p[contains(text(), 'Some text in Paragraph')] 
 
Однак з чистим селектором CSS неможливо зіставити вміст всередині тегу 

<p>. У специфікації CSS3 немає селекторів вмісту. Ми можемо порівнювати 
елемент, ім'я атрибута в елементі та значення назви атрибута в елементі, але 
немає нічого для відповідності вмісту всередині елемента [4, 5]. 

Розглянемо ще деякі зрівняння вибору елементів, які наведені в 
таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Порівняння запитів CSS та XPath 

Ціль CSS 3 Xpath 

1 2 3 

Всі елементи * //*                           
Всі елементи P p //p                           

Всі дочірні елементи p>* //p/*                         
Елемент по 
ідентифікатору 

#foo //*[@id=’foo’]       

Елемент по класу .foo «//*[contains(@class’foo’)]» 
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Продовження таблиці 1 

1 2 3 

Елемент з атрібутом *[title] //*[@title]                   
Перший дочірній  
елемент усіх P 

p>*:first-child //p/*[0]                      

Усі елементи P із 
дочірнім А 

Не можливо //p[a]                        

Наступний елемент p + * //p/following-sibling::*[0] 

Попередній елемент Не можливо //p/preceding-sibling::*[0] 
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В роботі представлені результати результати побудови та випробування 

нейронної мережі глибокого навчання для розпізнавання рукописних цифр. 
Встановлено, що достатню точність розпізнавання забезпечує проста модель 
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з плотними повнозв'язними прихованими шарами і оптимізацією параметрів 
моделі за допомогою пакета Keras Tuner. 

The results of the construction and testing of deep learning neural network for 
recognition of handwritten digits are presented in the paper. Established that sufficient 
recognition accuracy is provided by a simple model with dense fuls connectedl hidden 
layers and optimization of model parameters using the Keras Tuner package. 

 
В останні роки широкого поширення набули інформаційні технології, 

засновані на статистичній обробці даних. Зокрема, активно розробляються і 
впроваджуються методи машинного навчання [1]. 

Метою даної роботи була розробка моделі, що дозволяє розпізнавати 
рукописні або друковані цифри на зображеннях. Виділення області, що 
містить цифри, не розглядалося. 

Для вирішення завдань машинного навчання і побудови нейронних 
мереж широко використовується мова програмування Python і ряд 
прикладних бібліотек: Keras, TensorFlow, Pandas, Matpoltlib та інші, тому 
поставлена задача також вирішувалась за допомогою вказаних програмних 
засобів. 

TensorFlow – спеціалізована бібліотека для обчислень з використанням 
графів потоків даних (вузли графа – математичні операції, ребра – 
багатовимірні масиви даних). У TensorFlow доступні паралельні обчислення 
на GPU після інсталяції необхідних драйверів і налаштування спеціальних 
параметрів. 

Keras – бібліотека для побудови нейронних мереж глибокого навчання 
(Deep Learning), що надає високорівневий API, який використовує TensorFlow 
як backend. 

Нейронна мережа глибокого навчання – це штучна нейронна мережа c 
кількома прихованими шарами [2, 3].  

Для побудови і навчання моделі була обрана добре відома і досить повна 
база рукописних цифр MNIST [4]. Ця база (MNIST – від англ. Modified NIST) є 
підмножиною більш об'ємною бази NIST [5], яка містить рукописні образи, 
сегментовані з зображень спеціально підготовлених шаблонів, заповнених 
респондентами бюро перепису і студентами закладів освіти США.  

Модель для розпізнавання цифр включала вхідний і вихідний шари, а 
також один або кілька прихованих шарів. Навчання моделі проводилося з 
використанням змінного кількості кроків (епох). Зображення для 
розпізнавання масштабувати до розміру 28х28 (784 осередки в 
одновимірному поданні), тому кількість нейронів у вхідному і прихованих 
шарах приймалося рівним 800. Обробка зображень (фільтрація, 
масштабування і т.п.) проводилася з використанням бібліотеки OpenCV. 

Вихідний рівень – це шар з 10 вузлами tf.nn.softmax, який повертає масив 
з десяти імовірнісних оцінок, сума яких дорівнює 1. Кожен вузол містить 
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оцінку, яка вказує ймовірність того, що поточне зображення належить 
одному з 10 класів. 

При налагодженні моделі по тестовим даним MNIST або набору 
зображень для подальшого розпізнавання встановлено, що точність 
розпізнавання слабко зростає в міру збільшення кількості прихованих шарів. 
Налаштування моделі куди більш чутливе до вибору типу і параметрів 
оптимізатора і числу епох навчання. 

Для більш точної і обгрунтованої настройки моделі розпізнавання було 
випробувано пакет Keras-tuner. Цей пакет використовує функцію, яка 
приймає набір параметрів і повертає складену модель. Доступні чотири види 
параметрів: діапазон, вибір, лінійний та фіксований. Діапазон повертає цілі 
значення між заданими мінімальними та максимальними. Значення 
збільшуються за допомогою параметра кроку. Лінійний параметр схожий на 
діапазон, але працює з плаваючими числами. У цьому випадку крок 
називається роздільною здатністю. Параметр вибору набагато простіший. 
Йому список значень, і в результаті оптимізації повертається одне з них. 
Деякі параметри можуть встановлюватися як константи. 

Після оптимізації моделі точність розпізнавання тестових зображень (фото 
автомобільних запобіжників) складала близько 100 %. 

Відпрацювання роботи з пакетом Keras-tuner виконувалось на простіших 
моделях регресійного типа з декількома входами і 1-3 виходами. 
Встановлено можливість суттєвої оптимізації поведінки моделі.  
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Технологія 3D моделювання стала відомою завдяки розвитку комп’ютерних 
технологій. Однак з розвитком технологій перелік сфер її застосування 
розширився. В даний момент існує велика кількість сфер, в яких застосовується 
3D. На сьогоднішній день, найяскравіша та найпопулярніша  сфера – комп’ютерні 
ігри та методи їх 3D реалізації. 

У дослідженні розглядається засоби розробки, текстурування, створення 
деталізованої 3D-моделі ігрового персонажа зі скелетною анімацією, алгоритми 
моделювання. Знання цих даних, програм, та алгоритмів можуть бути основою 
для подальшої роботи в цьому напрямку. Актуальність відеоігор в сучасному 
світі не вважається переоціненою. Бізнес ігрової індустрії вимагає безліч кращих 
фахівців, для створення нових, вражаючих ігор, зокрема дизайнерів в сфері 3D 
моделювання персонажів. 

3D modeling technology has become famous thanks to the development of computer 
technology. However, with the development of technology, the list of areas of its 
application has expanded. At the moment, there are a large number of areas in which 
3D is used. To date, the brightest and most popular area is computer games and 
methods for their 3D implementation. 

The study discusses development tools, texturing, creating a detailed 3D model of a 
game character with skeletal animation, modeling algorithms. Knowledge of this data, 
programs and algorithms can be the basis for further work in this direction. The 
relevance of video games in the modern world is not considered overrated. The business 
of the gaming industry requires a lot of the best specialists to create new, impressive 
games, in particular, designers in the field of 3D character modeling. 

 
3D моделювання в останні роки відіграє важливу роль в житті сучасного 

суспільства. Сьогодні воно широко використовується в сфері архітектурного 
дизайну і кінематографії, анімації і візуалізації, а також у виробництві 
комп'ютерних ігор. 

Об'єкт дослідження - засоби розробки, текстурування, створення 
деталізованої 3D-моделі ігрового персонажа зі скелетною анімацією, 
алгоритми моделювання. 

Метою роботи є проектування персонажа з комп'ютерної гри Dota2 та 
вивчення програмного забезпечення по скульптингу 3D-моделей. Творці 
Valve поступово оновлюють моделі героїв у цій грі, тому що прорес не стоїть 
на місці, бо моделі деяких персонажів виглядають застарілими. Зокрема, 
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велику роль в цьому відіграють і самі гравці, розробляючи моделі та 
зовнішній вигляд героїв. Тому була поставлена задача розробити оновленого 
і більше деталізованого персонажа для поліпшення візуалізації в грі. 

Комп'ютерні ігри міцно увійшли в наше життя, кожен, хто має комп'ютер 
напевно зміг відчути їх привабливість, мабуть, гра закладена в саму природу 
людини з найдавніших часів - вистежити звіра, заманити його в пастку - це 
теж свого роду гра. Але тепер ми позбавлені цього в житті, а інстинкти - 
залишилися і вони знаходять свій вихід в комп'ютерних іграх [1]. 

З вдосконаленням комп'ютерів удосконалювалися і ігри, залучаючи все 
більше і більше людей. А як відомо - попит породжує пропозицію! На 
сьогоднішній день комп'ютерна техніка досягла такого рівня розвитку, що 
дозволяє розробляти дуже реалістичні ігри з гарним графічним супроводом. 
Це можливо за допомогою великої кількості програм, я ознайомилась та 
дослідила їх [2]. 

При створенні героя я задалась, напевно, одним з найважливіших питань: 
за допомогою якого алгоритму моделювання створювати модель? Був 
варіант сплайнового моделювання, але я зіткнулась з його недоліками, тому 
обрала більш зручний – полігональний. Для створення персонажа було мною 
обрано такі програми: Autodesk Maya, ZBrush, UV Layout. Велику роль 
відіграла програма – Zbrush. Вона була обрана через простоту в роботі 
(зручний інструментарій та iнтерфейс). Процес рендеринга та ліплення 
моделі відбувається в реальному часі і відразу можна бачити результат 
роботи, що дуже зручно та значно економить час.  

Таким чином, в результаті своєї наукової роботи була досліджена 
предметна область, анатомія людини (будова м'язів, суглобів, кріплення 
зв'язок, основні елементи особи),аспекти створення ідеї, ескізування, 
начерків, концепт-арту а також всі інструменти та програми, необхідні для 
розробки  з 3D-моделюванням. 

При створенні 3D-моделі персонажа були проаналізовані сучасні 
розробки, були враховані їхні переваги і недоліки. В ході реалізації проекту 
була поглиблено вивчена програма ZBrush. 
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The paper deals with the model of passenger traffic within the city. The analysis of 

the state of the problem of urban transport, taking into account the domestic and 
foreign experience. The basic parameters that influence the estimation of passenger 
traffic are selected. A fuzzy model of passenger flow estimation was constructed, with 
inputs describing input linguistic variables. The choice of membership functions for 
variables, the names of terms of input and output variables, the intervals of the universe 
are described.  

У роботі розглядається модель пасажиропотоку в межах міста. Проведено 
аналіз стану проблеми міського транспорту з урахуванням вітчизняного та 
зарубіжного досвіду. Обрані основні параметри, які впливають на оцінку 
пасажиропотоку. Була побудована нечітка модель оцінки пасажиропотоку, за 
допомогою кортежів описані вхідні лінгвістичні змінні. Описано вибір функцій 
приналежності для змінних, найменування термів вхідних і вихідних змінних, 
позначені інтервали універсуму. 

 
Transport mobility is an integral part of various spheres of human life in 

modern world. It is responsible for the rational distribution of productive power 
over a given territory. The main task of passenger road transport is full and 
modern satisfaction of the needs of the population in transportation, improving 
the efficiency and quality of the transport system. 

There are many works dedicated to the evaluation of passenger flow today. 
Thus, a three-phase fuzzy inference system (FIS) was proposed [1], which 
compared social and demographic variables to the total number of trips. The 
main task was to describe as accurately as possible human choices that are more 
in line with fuzzy logic than clear mathematics. Another example of the study of 
passenger traffic considers modeling the distribution of flow using fuzzy rules and 
genetic systems [2]. Combined, these two methods give better and more 
adequate data than alone. 

                                                           
1
 ВИЗНАЧЕННЯ ПРИВАБЛИВОСТІ ПАСАЖИРОПОТОКУ ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЧІТКИХ МНОЖИН. Бєлєванцева 
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A researcher [3] derived the formula for estimating the satisfaction of 
transport correspondence by means of fuzzy logic. He measures the satisfaction 
of bus passengers at the level of service and provides suggestions for improving 
public transport services according to the survey. In addition, the researcher does 
not reject the view that his methods do not take into account aspects such as 
regional environmental issues. The impact of weather, seasons, and urban culture 
during evaluation studies was not considered. At the same time, due to different 
weather and seasons, the condition of people is quite different, which can also 
affect the comfort of a trip. 

Passenger flow assessment consists of many factors intertwined with each 
other. After analyzing different methods of solving this problem and looking at 
similar issues, it was decided to use fuzzy logic as the basis. 

According to the subject area, a fuzzy model of calculating the degree of 
confidence in the attractiveness of passenger traffic is presented in Formula 1. 
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The set of input linguistic variables consists of the following: 

– 1
  is determined by the tuple   XТ ,,

11
 , where 1

  = «the interval 

between vehicles», T( 1
 ) = {small, medium, large}, ]1;0[X . It describes how 

often vehicles travel on routes and how long the distance between moving units 
are; 

– 2
  is determined by the tuple   XТ ,,

22
 , where 2

  = «technical 

condition of the vehicle», T( 2
 ) = {bad, average, good, excellent}, ]100;0[X . 

The parameter is measured in percentage; 

– 3
  is determined by the tuple   XТ ,,

33
 , where 3

  = «the length of the 

route», T( 3
 ) = {short, medium, long}, ]50;0[X . The parameter is measured in 

the number of stops along the route; 

– 4
  is determined by the tuple   XT ,,

44
 , where 4

  = «time of day», T( 3


) = {early morning, morning, day, evening, night}, ]23;4[X . The parameter is 

measured by the hours when the vehicles are active. 
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. The rules are set by 

experts on the basis of subjective preferences and are not accidental. 

Linguistic output variable 1
  is determined by the tuple   XТ ,,

11
 , where 

1
  = »the degree of confidence in the attractiveness of the route», ( 1

 ) = {small, 

medium, large}, ]1;0[X .  
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The fuzzy model will be used as implementation to a dispatcher system, which 
will reduce the load on the dispatcher and eliminate the human factor in the 
assessment. Based on the traffic flow estimate, the dispatcher can change the 
congestion and plan a dynamic schedule at different times of the day. This will 
help to improve the movement of passengers in urban transport. 
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Дана робота присвячена дослідженню процесу розпізнавання звуку гітари. 

Описано перешкоди, які впливають на розпізнавання. Представлено аналіз 
останніх досліджень та публікацій щодо методів розпізнавання аудіообразiв та 
алгоритмів визначення частоти основного тону музичного звуку. Визначено 
етапи розпізнавання частоти звуку при розробці системи для налаштування 
гітари. Описана ADSR модель звуку гітарної струни. Досліджено вплив 
перетворень Фур'є на точність визначення частоти основного тону. Виявлено 
способи збільшення точності розпізнавання спектру при розробці програми-
тюнера у вигляді мобільного додатку. 

This article explores the process of recognizing the guitar sound. The obstacles that 
affect recognition are described. The analysis of recent studies and publications on 
methods for recognizing audio images and algorithms for determining the frequency of 
the musical sound fundamental tone is presented. The stages of recognizing the sound 
frequency during the guitar tuning system development are determined. The ADSR 
model of the guitar string sound is described. The Fourier transforms influence on the 
accuracy of determining the fundamental tone frequency is investigated. The methods 
for increasing the spectrum recognition accuracy during the tuner program development 
in the form of a mobile application are revealed. 
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Для налаштування гітари використовується тюнер. Тюнер – пристрій, який 
визначає частоту коливання звуку і вказує ноту, яка йому відповідає, а також 
відхилення звуку від еталонного звучання цієї ноти. 

Функції гітарного тюнера може виконувати мобільний додаток, в якому 
аналізується звук що надходить в мікрофон телефону. 

Реальний інструмент породжує нелінійні коливальні процеси, в результаті 
чого з'являються додаткові гармоніки, які називають обертонами (pисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Гітарнi гармоніки 

Ці обертони є досить складною перешкодою в процесі розпізнавання, 
тому що вони можуть превалювати над основним тоном і заважати 
визначенню частоти. 

Отже гітарна нота не перебуває з однієї частоти. Вона також складається з 
ряду гармонік. Різниця в гармоніках – це те, що відрізняє звучання гітари і 
скрипки навіть при грі на одній і тій же ноті. Після того, як на гітарі зіграний 
зразок ноти, необхідно розрахувати його основну частоту. Людське вухо 
невідчутно до змін, меншим +/- 0,5 Гц. Щоб отримати дані в реальному часі, 
інтервал вибірки повинен бути якомога нижче. Однак це зменшує дозвіл 
спектру і, отже, впливає на точність оцінки частоти [1]. 

Проблема чутливості мікрофона. 
Мікрофон в iPhone пригнічує гучність низькочастотної частини спектру, 

починаючи з 200 Гц. Що стосується налаштування гітари, то таке спотворення 
АЧХ унеможливлює настройку шостої струни, тому що вона має частоту 
приблизно 80 Гц. При такому ослабленні основний тон починає зникати в 
гармоніках з частотою 160 Гц, 240 Гц і т.д. 

На сьогоднішній день проблема розпізнавання частоти звуку вивчена в 
достатньому для розробки повнофункціональних рішень обсязі. Існує безліч 
програм-тюнерів для настройки гітари [2].  Всі доступні рішення дозволяють 
виконувати настройку гітари тільки на відкритих струнах (0 лад). Але 
настройка інструменту на визначених ладах (зокрема 5,7,12), що необхідно 
для більш точного налаштування, користується певною популярністю. Тому 
впровадження цієї функції в програму-тюнер є доцільним. 

Для розробки мобільного додатка який виконує функції гітарного тюнера 
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необхідно виконати наступні етапи: 
1. Попередня обробка: 
a) Обчислення перетворення Фур'є звукової хвилі 
b) Фільтрація спектру низькочастотним фільтром (при необхідності) 
2. Знаходження основного тону на спектрі 
3. Обчислення частоти основного тону 
4. Визначення порядку гармонік за допомогою нейронної мережі 
5. Порівняння отриманої частоти з еталонним зразком. 
У даній статті розглянуті лише 1-3 етапи. 
Перед тим, як почати процес знаходження основного тону, на спектрі 

необхідно виконати попередню обробку звукового сигналу. Вона полягає в 
обчисленні перетворення Фур'є звукової хвилі [3]. Даний процес не є 
науковою новизною. Також можлива фільтрація спектру низькочастотним 
фільтром, якщо в цьому є необхідність при налаштуванні низьких струн. 

Оскільки немає можливості накопичувати кілька секунд сигналу, можна 
накопичувати значення спектра на частоті основного тону з повторним 
перетворенням Фур'є.  

З наведеної таблиці видно що маючи 16 комплексних відліків частоті 
дискретизації 1,35 Гц, можна підвищити точність результату в 16 разів, тобто 
приблизно до 0,08 Гц що трохи точніше ± 0,1 Гц. 

Таблиця 2 – Результати перетворень Фур'є 
 Частота 

дискретизації 
Комплексних 

відліків 
Точність 

1 перетворення 
Фур'є 

44.1 Гц 32768 1,35 Гц 

2 перетворення 
Фур'є 

1.35 Гц 16 0,08 Гц 

 
Проблема чутливості мікрофона була вирішена наданням можливості 

користувачеві пригнічувати обертони низькочастотних фільтром, який 
відсікає частоти більші ніж тон струни. 

Обрізка частот праворуч від частоти зрізу забезпечує придушення 
обертонів, так що основний тон знову стає переважаючим. Але виникає 
загальне зниження відносини сигнал-шум і як наслідок невелике зниження 
точності, однак в межах допустимого. 
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Робота присвячена дослідженню процесів розгортання 

високонавантаженої системи з використанням хмарних сервісів. Автором 
розглянуті сервіси оркестрації, моніторингу та логування, доставки 
повідомлень, API Gateway. Вирішено, що додатки будуть розташовані в 
Docker контейнерах. 

The work is devoted to the study of the deployment processes of a highly 
loaded system using cloud services. The author considers the services of 
orchestration, monitoring and logging, message delivery, API Gateway. It was 
decided that applications would be located in Docker containers. 

 
У століття цифрових технологій, основоположним фактором в житті людей 

зіграла роль використання смартфона. У світі користувачів смартфона серед 
дорослих людей понад 59 %, а це понад 2 мільярдів людей. Кожен з цих 
людей використовує свій смартфон для різних цілей: перегляд новин, ігри, 
отримання нової інформації, соціальне життя. А для досягнення всіх цих 
цілей, як правило, потрібно ресурс, не використовуючи інтернет. Практично 
кожен додаток містить у собі методи аутентифікаціі, отримують інформацію з 
віддалених серверів, взаємодію один з одним. 

Для написання системи були використані наступні технології: NodeJS, 
MongoDB, Docker, Kubernetes, AWS. 

Систему було прийнято розгортати за допомогою наступних сервісів. 
- Сервіс оркестрації [1, 7, 9]. Даний сервіс повинен буде відповідати за 

розгортання контейнерів в одному середовищі. Також цей сервіс включатиме 
в себе: балансування навантаження серед контейнерів, внутрішній DNS для 
автоматичного знаходження сервісів, оновлення або відкат версій 
контейнерів. 

- API Gateway сервіс [3, 4, 6]. Для спрощення доступу з кліента к багатьом 
сервісів треба розробити окремий сервіс який буду перенаправляти запити 
до внутрішніх сервісів. Цей сервіс повинен витримувати найвищі 
навантаження, тому що саме цей сервіс буде вхідною точкою до інших 
сервісів та буде виконувати роль хореографа між клієнтом та багатьма 
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внутрішніми сервісами. 
- Сервіс моніторингу та логування [5]. Цей сервіс дасть змогу слідкувати 

за станом всіх сервісів та в разі потреби повідомляти про ті або інші 
проблеми. Якщо одна з тих проблем виникла за допомогою логування ми 
зможемо встановити причини завдяки яких виникли ці проблеми. 

- Сервіс доставки повідомлень (Message Bus) [2]. Щоб мікросервіси 
змогли асинхронно спілкуватися один з одним, треба розробити окремий 
сервіс, який буде відповідати за доставку цих повідомлень від одного сервісу 
до другого. Розробка цього мікросервіса буде йти на базі вже існуючого 
проекту Apache Kafka. 

Також в системі використовується безліч інших сервісів, таких як: 
логування для фільтрація критичних помилок за допомогою Sentry, логування 
та фільтрація всіх повідомлень за допомогою ELK стека, сервіс для баз 
данних, сервіс для кешування і т.д. 

Додатки будуть розташовані в Docker контейнерах [8] і запускатися на 
віртуальних машинах Амазону. Кожен додаток/мікросервіс має своє 
оточення, та спілкується з іншими мікросервісами завдяки протоколу HTTP 
або паттерну Message Bus. Для створення API використовувалася RESTful 
модель і пакети передавалися по протоколу HTTPS. Для забезпечення 
асинхронного спілкування між мікросервісами використовується Message Bus 
підхід. Для аутентифікації і авторизації користувача використовувався 
стандарт JWT. Для створення кожного додатка/мікросервіса 
використовувались різні програмні язики та бази даних [10]. 

Архітектура побудована на базі шаблону Model-View-Presenter (MVP). В 
якості View був створений інтерфейс API для надання інтерфейсу будь якому 
клієнту. Використані сервіси, які можуть обробляти запити клієнта і видавати 
потрібну інформацію. Як клієнт може виступати будь-який додаток, який 
спроможній відправляти HTTP запити. Таким чином розроблено систему, яка 
буде відповідати високонавантаженим системам. 
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У роботі розглядається створення веб-сервісу із  застосуванням сучасних 

веб-технологій, що дозволить фотографам проводити виставки своїх робіт по 
мережі у віртуальній виставковій залі, що вони створили власноруч, а також 
надання можливості користувачам Інтернету відвідувати ці віртуальні художні 
галереї. Виявлена та обґрунтована необхідність створення нової системи. 
Сформульовані основні функціональні можливості веб-сервісу. Розглянуті засоби 
розробки та сучасні технології 3D-графіки та віртуальної реальності в WEB. 
Розглянута архітектура створеного веб-сервісу, логіка його роботи, 
особливості та майбутній розвиток. Результатом роботи є веб-сервіс «Xolst», 
що є повноцінною платформою сучасного художнього мистецтва, спроможною 
залучити до творчого світу більше людей.  

The article discusses the creation of a web service using modern web technologies, 
which will allow photographers to conduct exhibitions of their works online in the virtual 
exhibition halls, which they created, and providing the opportunity for Internet users to 
visit virtual art galleries. The necessity of creating a new system is identified and 
justified. The basic functionality of the web service is formulated. The development tools 
and modern technologies of 3D-graphics and virtual reality in WEB are considered. The 
architecture of the created web service, the logic of its work, features and future 
development are considered. The result of the work is «Xolst». It is a web service, which 
is adopted by a full-fledged platform of modern art. Service can attract more people to 
the creative world. 

 
З кожним роком сучасні технології автоматизують все більше процесів 

життєдіяльності. Аналіз існуючих веб-сервісів показав, що при різноманітті 
соціальних мереж, інтернет-магазинів, освітніх платформ і літературних 
порталів, не існує додатку, який дозволив би фотографам і художникам 
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проводити виставки своїх робіт в мережі, створивши виставковий зал, який 
можуть відвідувати користувачі. 

Метою даної роботи є розробка веб-додатку, що використовує технологію 
WebGL браузерної 3D графіки для симуляції виставкових залів з 
налаштуванням параметрів освітлення – кількості джерел світла, їх кольорів 
та інтенсивності; розмірів приміщення – висоти стелі й довжини стін; 
розташування й розміру художніх робіт, що дозволяє створювати оригінальні 
композиції; матеріалів поверхонь стін, стелі та підлоги, обираючи одну з 
більш ніж десяти запропонованих текстур або будь-який колір із кольорової 
палітри. 

Актуальність роботи: можливість для авторів і художників, 
використовуючи технології 3D візуалізації з простим й інтуїтивно зрозумілим 
інтерфейсом, налаштувати свій особистий виставковий зал, максимально 
наближеним до реальності, й провести виставку своїх робіт в мережі без 
вкладання коштів, для широкої аудиторії користувачів, з інтерактивним 
супроводом та сучасними технологіями, що привертають увагу і цікавлять 
людей. 

За допомогою легковагової кросбраузерної JavaScript-бібліотеки Three.js 
була розроблена 3D сцена, до якої додаються згруповані об’єкти (стеля, 
підлога, стіни та роботи авторів);   зображення  із серверу завантажуються 
асинхронно, після чого встановлюються властивості карт матеріалів об’єктів 
на створені текстури; для пересування кімнатою та контролювання розмірів 
робіт використовуються власноруч модифіковані FirstPersonControls та 
TransformControls бібліотеки Three.js; взаємодію із об’єктами реалізовано за 
допомогою Raycaster класу, який виконує тести перетину променів з 
поверхнею і з'ясовує, над якими об'єктами в тривимірному просторі 
знаходиться миша; моделі дверей та ламп завантажуються OBJLoader; за 
допомогою JavaScript-бібліотеки dat.GUІ був створений користувальницький 
інтерфейс; усі дані технологією Ajax зберігаються у JSON-форматі до бази 
даних на сервері і використовуються для моделювання сцени під час 
послідуючих запусків. 

За допомогою PHP-фреймворку Laravel був розроблений портал. База 
даних MySql створювалася Laravel міграціями і заповнювалася механізмом 
«seeding», фабриками моделей та PHP-бібліотекою Faker. Для взаємодії із 
таблицями даних були створені моделі Eloquent ORM (система об'єктно-
реляційного відображення). При розробці особистого кабінету користувача 
використовувались засоби Laravel автентифікації із механізмом скидання 
паролю і підтвердженням реєстрації через email. Роботу із файлами 
користувачів забезпечує Laravel Flysystem. Маршрутизація сайту виконується 
через контролери та посередники із валідацією. До кожної HTML-форми було 
включене приховане поле CSRF-токена, задля захисту від атак з підробкою 
міжсайтових запитів. Для уявлень сторінок були створені Blade-шаблони. 
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У Front-end застосовані менеджер пакетів Node (NPM), бібліотека jQuery, 
фреймворк Bootstrap, препроцесор SCSS, JavaScript-бібліотека Dropzone, що 
забезпечує завантаження файлів із попереднім переглядом, та 
платформонезалежний JavaScript HTML WYSIWYG редактор TinyMCE, завдяки 
якому автори можуть самостійно розробити сторінку свого профілю. 

Результатом роботи є веб-додаток «Xolst», що дозволяє створювати і 
відвідувати 3D виставкові зали. У особистому кабінеті можливо редагувати 
свою сторінку, додавати виставки до обраних, оцінювати роботи, 
підписуватися на авторів. Будучі автором, можна створити приватну виставку 
для схвалених користувачів, слідкувати за рейтингом і кількістю переглядів. 
Веб-додаток дозволить залучити художнє мистецтво до сучасних технологій 
та людей до мистецтва. 
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C розвитком Інтернету зростає кількість сайтів з великою кількістю 

сторінок, гіперпосилань і складною структурою навігації. Інформаційна 
перевантаженість сторінок і їх висока функціональність призводять до того, 
що користувачам стає складніше орієнтуватися, знаходити і здійснювати вибір 
релевантної інформації. Для сучасних великих Інтернет-бібліотек, Інтернет-
магазинів, пошукових сервісів і т.д. існує актуальне завдання ефективної 
навігаційної і пошукової підтримки користувачів. Це можна вирішити шляхом 
персоналізації вмісту відповідно до потреб поведінки користувача.  
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Недоліком існуючих засобів персоналізації є орієнтація тільки на поточні 
потреби користувачів, що знижує точність сформованих системою 
персоналізації рекомендацій. У зв'язку з цим актуальною є задача розробки 
комбінованої моделі персоналізації і алгоритмів управління контентом сайтів, 
які враховують постійні і поточні потреби користувачів. 

Consumers expectations have shifted to the point that people expect a personal 
digital experience that mirrors the typical level of personalization they receive offline. 
Many have grown accustomed to personalized experiences from their news feed, social 
network, and shopping recommendations. In fact, expectations have risen so high that 
companies who want to improve their products are changing their strategy to address 
this need directly. Many business and technology leaders name personalization as a top 
commerce technology investment priority. 

The major problem with creating a single website for all customers is major 
corporations likely spend hundreds of thousands of dollars, if not millions, annually to 
identify their target audience, understand what they like and determine what sells a 
product and what doesn't. All of this information is vital to the development of varying 
marketing campaigns. Despite all of this, with a static, single website, all of the money 
spent and valuable knowledge obtained goes right out the window. Instead, with 
website personalization, a company has the ability to take this valuable data and 
implement it into the website. 

 
Метою роботи є розробка моделі персоналізації і алгоритму управління 

контентом веб-сайту на основі оцінки потреб користувача. Модель 
персоналізації и алгоритм управління контентом сайтів, что враховують его 
постійні и поточні побажання та запити. 

Дана система дозволяє змінити відношення сайту до своїх користувачів. В 
результаті не тільки користувач буде взаємодіяти з веб-сторінкою, але і сам 
сайт буде звертатися до користувача, який потрапив на сторінку. 
Передбачається, що, відвідуючи сайт, кінцевий користувач намагається 
задовольнити деяку відому йому сукупність потреб. Підходи до 
персоналізації, повинні враховувати характер потреб користувача. 

При роботі такої системи, яка враховує постійні потреби, як правило 
зберігається історія пошукових запитів і переглянутих сторінок користувача.  

Виявлення раніше непереглянутих кінцевим користувачем сторінок, але 
задовольняють його постійним потребам може здійснювати з урахуванням 
сукупності пошукових запитів, що мали місце у того чи іншого користувача зі 
схожими навігаційними профілями. 

Прикладом персоналізації на основі поточних потреб є популярні в даний 
час рекомендаційні системи, які працюють на основі пошукових профілів 
користувачів. При цьому часто компанії використовують спеціально створені, 
вбудовані в веб-сайт рекомендаційні системи. 

При персоналізації, що враховує постійні потреби, як правило зберігається 
історія пошукових запитів і переглянутих сторінок користувача (навігаційний 
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профіль). Виявлення раніше непереглянутих кінцевим користувачем сторінок, 
але задовольняють його постійним потребам може здійснювати з 
урахуванням сукупності пошукових запитів, що мали місце у того чи іншого 
користувача зі схожими навігаційними профілями 
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Дана робота присвячена дослідженню проблем побудови маршрутів 

переміщення автономних об’єктів (роботів) в приміщеннях. Розглянуті методи  
пошуку оптимальних  маршрутів на графах, реалізовуються 3 алгоритми та 
порівнюються результати їх роботи. Отримані результати можуть бути 
використані при розробці системи вибору та візуалізації найкоротшого 
маршруту при переміщенні об’єкта у приміщенні, яка стане основою логіки 
роботи мобільного автономного пристрою – роботу, або ігрового об’єкту в 
комп’ютерній грі. 

This work is devoted to the problems of routing autonomous moving objects (robots) 
on the premises. The methods of finding optimal routes on graphs are considered, 3 
algorithms are implemented and the results of their work are compared. The results can 
be used to develop the system of selection and visualization shortest route while moving 
an object in the room, which will be the basis of the logic of the autonomous mobile 
device – work or playing a computer game object. 

 
Множина завдань оптимізації пов'язані саме з пошуком найкоротших 

шляхів. Пошук шляху в сучасному світі використовується практично скрізь: в 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=riu_2018_1_13
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системах глобального позиціонування для знаходження найкоротшого 
маршруту серед міських вулиць і шляхів між містами, у військових і цивільних 
системах автопілотування, в транспортно-експедиційному обслуговуванні, в 
комп'ютерних іграх. Алгоритми пошуку найкоротших шляхів поділяються на 
два типи: пошук шляху на дискретному робочому полі (лабіринті), пошук 
шляху на графі. Обидва класи алгоритмів мають свої переваги і недоліки, а 
так само свою вузьку сферу застосування. З розвитком робототехніки 
актуальним завданням є оптимальне переміщення автономного мобільного 
робота в приміщенні. 

У найпростішому випадку приміщення має прямокутну форму і розбитий 
на квадратні клітини (комірки) одного розміру, сторони яких паралельні 
координатним осям. Всі клітини поділяються на прохідні – білі і непрохідні 
(стіни) – чорні. З кожної клітини є можливість переміститися тільки в сусідні 
клітини лише по горизонталі або по вертикалі. 

Класична задача проходження приміщення полягає в наступному: є 
виконавець – автономний об’єкт, він повинен пройти з вихідної (стартової) 
позиції до цільової (фінішної). Під рішенням завдання мається на увазі пошук 
оптимального маршруту.  

Серед алгоритмів побудови найкоротшого маршруту в приміщенні 
вельми популярним є хвильовий алгоритм (алгоритм Лі). Однак даний 
алгоритм виявляється трудомістким для великих приміщень і тому 
малопридатний для задач, в яких внаслідок динамічно мінливих обставин 
потрібно оперативно прокладати нові маршрути. У цьому випадку 
пропонується вихідну задачу для клітинного приміщення редагувати до 
більш простого завдання пошуку найкоротшого маршруту на зважених 
графах. 

Ідея такого відомості полягає в наступному. Вважаємо, що приміщення 
складається з залів, які з'єднуються коридорами. У залах можуть перебувати 
перешкоди, які необхідно обходити. Покладемо, що в кожному прохідному 
залі побудовані найкоротші внутрішні траси, що з'єднують різні входи 
приміщення. Дане завдання може вирішуватися за допомогою хвильового 
алгоритму або інших відомих алгоритмів, наприклад, методу графа 
видимості (visibility graphs) або методу декомпозиції на комірки (cell 
decomposition) як на. 

До найбільш популярних алгоритму в пошуку маршруту в графі можна 
віднести:  

- алгоритм Дейкстри знаходить найкоротший шлях від однієї з вершин 
графа до всіх інших. Алгоритм працює тільки для графів без ребер з 
негативною вагою;  

- алгоритм Беллмана-Форда знаходить найкоротші шляхи від однієї 
вершини графа до всіх інших у зваженому графі. Вага ребер може бути 
негативною;  
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-  алгоритм пошуку A* знаходить маршрут з найменшою вартістю від 
однієї вершини (початкової) до іншої (цільової, кінцевої), використовуючи 
алгоритм пошуку по першому найкращому збігу на графі;  

- алгоритм Флойда-Уоршелла знаходить найкоротші шляхи між усіма 
вершинами зваженого орієнтованого графа;  

- алгоритм Джонсона знаходить найкоротші шляхи між усіма парами 
вершин зваженого орієнтованого графа;  

- алгоритм Лі (хвильовий алгоритм) заснований на методі пошуку в 
ширину. Знаходить шлях між вершинами s і t графа (s не збігається з t), що 
містить мінімальну кількість проміжних вершин (ребер); 

- алгоритм Contraction hierarchies. Алгоритм з переодбробкою графу для 
знаходження коротших шляхів і «віртуального» видалення вершин які можна 
пропустити при пошуку маршруту. 

Дослідження полягало в порівнянні алгоритмів Дейкстри, А* і Contraction 
hierarchies для невеликого приміщення. Для порівняння роботи алгоритмів 
пошуку запускали процедури пошуку на різних маршрутах. Причому 
маршрути в вибірці були як короткі так і довгі, оскільки реалізовані 
алгоритми по-різному показали себе на маршрутах різної довжини. 
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У роботі розглядаються питання автоматизованого управління 

андеррайтингом в автомобільному страхуванні. В процесі розробки системи 
підтримки прийняття рішень (СППР) андеррайтингом використана 
методологія моделювання проблемно-орієнтованих систем збору і обробки 
страхової обліково-аналітичної інформації на основі об'єктно-орієнтованого 
підходу. Застосування пропонованої СППР забезпечує підвищення ефективності 
прийняття рішення андеррайтером по укладення договору автомобільного 
страхування з клієнтом в нестандартних ситуаціях. 

The article deals with the issues of automated underwriting management in car 
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insurance. In the process of developing a decision support system (DSS), the underwriting 
methodology used to model problem-oriented systems for collecting and processing 
insurance accounting and analytical information based on an object-oriented approach. 
The application of the proposed DSS provides an increase in the effectiveness of the 
decision of the underwriter to conclude a motor insurance contract with the client in 
non-standard situations. 

 

Страхові агенти приймають рішення, чи варто страхувати особу і скільки 
він повинен платити за свою страховку, грунтуючись на ймовірності настання 
страхових випадків, наприклад, аварій або пожеж (у руслі автомобільного 
страхування). Вирішальними факторами прийняття рішень є такі як: історія 
порушень, досвід водіння, рік придбання і стан автомобілю. Також ризики 
прогнозують за допомогою страхових рейтингів, заснованих на кредитній 
інформації. 

Проведені дослідження, показали, що кредитна історія є незаперечним і 
точним індикатором ризику того, що з цією особою станеться страховий 
випадок [1]. Для багатьох страхувальників скорингові системи дозволяють 
платити менші страхові премії. Дані страхових компаній показують, що в 
середньому дві третини їх клієнтів мають менші премії через їх хорошого 
страхового рейтингу. Якщо страхова компанія не використовує рейтинги, це 
може привести до того, що її менш ризикові клієнти будуть платити за більш 
ризикових. Страховим агентом необхідно спрогнозувати ризик правильно, 
так, щоб страхові внески, були збалансованими. Дослідження в галузі 
автомобільного страхування показали, що існує дуже тісний зв'язок між 
страховими рейтингами і обсягом страхових виплат. 

Страхові компанії застосовують рейтингові таблиці по-різному. Деякі ними 
користуються тільки при наявності інших факторів, які показують, що 
кандидат має високий ступінь ризику, таким чином з високою ймовірністю 
буде мати багато страхових випадків. Інші, навпаки, використовують їх дуже 
широко, як при прийнятті рішення про обслуговування кандидата, так і при 
виборі розміру премії [1]. Основна проблема, з якою стикаються страхові 
компанії, полягає в необхідності вдосконалення методів організації та 
управління процесом андеррайтингу в страхуванні, що дозволяють 
оперативно працювати з індивідуальними ризиками страхувальників і 
покращувати андеррайтерських результат страховика. 

Актуальність дослідження зумовлена зростанням потреби страхових 
компаній в ефективному андеррайтингу з автомобільного страхування в 
зв'язку з розвитком страхового ринку і недостатнім інформаційним 
забезпеченням процесів прийняття ризику на страхування. 

Андеррайтинг є одним з основних операційних бізнес-процесів страхової 
діяльності і полягає в ухваленні на страхування або відхилення заявленого 
об'єкта страхування на основі оцінки властивих цьому об'єкту індивідуальних 
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ризиків з метою формування або коригування умов договору страхування та 
визначення страхового тарифу [2]. 

У теорії і практиці страхової діяльності питань автоматизації управління 
андеррайтингом в майновому страхуванні приділено достатньо багато 
уваги [3-5]. 

Слід зазначити, що сучасні підходи до організації бізнес-процесів 
страхової діяльності спрямовані на зменшення ролі андеррайтера при 
продажу типових страхових продуктів. Так, для розрахунку премій за 
договорами страхування використовуються страхові калькулятори, які 
входять до складу автоматизованих робочих місць страхових агентів і 
реалізують алгоритми визначення тарифів типових страхових продуктів на 
основі введених параметрів [6]. 

Як правило, андеррайтинг застосовується в процесі укладення або 
пролонгації договору страхування в нестандартних ситуаціях, до яких можна 
віднести наступні: наявність негативної страхової історії у існуючого клієнта 
(страхувальника) компанії; виникнення у страхового агента підозри в спробі 
страхового шахрайства зі сторони потенційного клієнта. У цих випадках 
андеррайтер повинен прийняти управлінь ке рішення про використання 
підвищеного поправочного коефіцієнта при розрахунку тарифу або відказі від 
укладення договору страхування з клієнтом. 

Метою роботи є огляд функцій андеррайтингу та розрахунку страхового 
рейтингу скорингової системою. Запропоновано скорингову модель на 
архітектурі експертної системи, запропонованої Крісом Нейлор, що базується 
на використанні алгоритмів Байеса. 
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У статті наведено результати аналізу роботи алгоритмів пошуку асоціацій 
для обробки неструктурованих даних великих обсягів. Розглянуто найбільш 
відомі модифікації апріорних алгоритмів пошуку асоціативних правил. Наведено 
результати дослідження ефективності роботи лінійних алгоритмів Apriori та 
AprioriTID на даних різних обсягів з використанням комп'ютерів зі стандартним 
обсягом ОЗП. Зроблено висновки про ефективність застосування зазначених 
алгоритмів для розв’язання сформульованої задачі. 

The results of the analysis of the work of associative rule search algorithms for 
handling Big data are presented in the article. The most famous modifications of Apriori 
algorithms for finding associative rules are considered. The results of the research of the 
efficiency of linear algorithms Apriori and AprioriTID on the data of different volumes 
using computers with standard RAM volume are presented. The conclusions about the 
effectiveness of the application of these algorithms to solve the formulated problem are 
given. 

 
Постійне зростання накопичуваної інформації призвело до виникнення 

поняття Big Data. Основною рисою таких даних є їх значний обсяг, 
неструктурованість і висока частота генерації. Для обробки неструктурованих 
даних використовуються методи пошуку асоціативних правил. Існує досить 
багато алгоритмів пошуку асоціативних правил та їх модифікацій. Але кожен 
з них має свої особливості й застосовується для розв’язання певного класу 
задач. Тому аналіз існуючих розробок та їх модифікація з метою обрання 
ефективного алгоритму пошуку асоціативних правил в умовах забезпечення 
заданого рівня підтримки й достовірності результату, необхідних для 
обробки великих даних без прив’язки до сфери застосування  цих даних, є 
актуальною задачею.  

Базові алгоритми пошуку асоціацій та основні принципи їх формування 
описані, наприклад, в [1]. Найбільш поширеним алгоритмом пошуку 
асоціацій є Apriori. Відомо ряд його модифікацій, які створено для 
розширення сфер застосування алгоритму. При цьому основна відмінність 
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існуючих алгоритмів Аpriori полягає в різній стратегії генерації кандидатів. 
Розглянемо особливості роботи лінійних апріорних алгоритмів на великих 

масивах даних. Для цього застосуємо реалізації алгоритмів Apriori і AprioriTID, 
які описано, наприклад, в [2].  

Експеримент проводився на машинах з конфігурацією 4 GB RAM, 1 
віртуальний CPU  Intel Scalable, 3.3 Ггц, доступний об’єм диску 8ГБ. Для 
обробки використанням даних, що були представлені у вигляді таблиці зі 
слабо структурованими даними. 

Результати роботи алгоритму AprioriTid наведені на рис. 1.  
 

 
Рисунок 1 – Результати роботи алгоритму AprioriTid 

 
Як видно з графіка, алгоритм AprioriTid має досить високу швидкість 

роботи. Однак, при роботі з даними значних обсягів (більше, ніж 300 Мб, 
тобто 20000000 транзакцій) видає помилку про нестачу оперативної пам'яті. 

Таку саме помилку видає класичний алгоритм Apriori, але на значно 
менших об’ємах бази. Поява помилки пов'язана з тим, що обидва алгоритми 
завантажують весь об'єм транзакцій до ОЗП комп'ютера. 

Для оцінки швидкодії класичного алгоритму Apriori, була також 
запропонована власна програмна реалізація алгоритму, що не потребує 
завантаження транзакцій до ОЗП. За результатами тестування зроблено 
висновок, що модуль не вимагає великого обсягу оперативної пам'яті, що є 
перевагою, однак його робота є досить повільною і навіть на порівняно 
невеликих обсягах даних потребує для виконання неприйнятний для 
практики час. 

В результаті тестування означених реалізацій алгоритму, можна зробити 
висновки про недоліки алгоритмів. В наслідок завантаження усієї множини 
транзакцій в пам’ять, апріорні алгоритми не можуть нормально 
функціонувати при об’ємах даних, які перевищують кілька мільйонів 
транзакцій. Крім того, при малих показниках підтримки, та за наявністю 
великої кількості унікальних елементів в транзакціях, кількість комбінацій 
переважно на другій ітерації є завеликою, щоб вмістися до ОЗП 
користувацьких комп’ютерів. У той саме час, при реалізації класичного 
Apriori, що не залежить від об’ємів ОЗП, отримуємо надмірний час виконання 
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алгоритму. 
Таким чином, всі досліджені алгоритми, в умовах роботи з даними 

великих обсягів, виявилися погано масштабованими й малоефективними. 
Тому наступним етапом планується дослідження доцільності застосування 
при виконанні великомасштабних обчислень паралельних і розподілених 
структур. 
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У роботі розглядається переваги візуалізації даних, як першого етапу 

підготовки даних для подальшого використання алгоритмів машинного 
навчання. Для побудови графіків можна використовувати стандартні бібліотеці 
чи інтерактивні графіки. Розглядається дослідження, де в ролі вхідних даних 
надходить обробка зображень від користувачів, тим самим дозволяючи за 
допомогою нейронної мережі проводити розпізнавання. Використання даного 
методу дозволяє поліпшити розпізнавання образів та оцінити особливості 
користувачів. Крім того дозволяє поліпшити алгоритми для більш коректної 
інтерпретації рукописних малюнків. 

The advantages of data visualization are considered as the first stage of data 
preparation for further use of machine learning algorithms. You can use standard 
libraries or interactive graphics to build your charts. A study examines where image 
input from users comes in as input, thereby allowing recognition by a neural network. 
Using this method improves image recognition and evaluates user characteristics. It also 
improves algorithms for more accurate interpretation of handwritten drawings. 

 

                                                           
2
 DATA VISUALIZATION AS A MEANS OF RESEARCH IN MACHINE LEARNING 

Pronina OlgaIgorivna, Ph.D., associate professor department of computer science, pronina.lelka@gmail.com, SHEI 
"Priazov State Technical University" 
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В області машинного навчання візуалізація даних – це не просто модна 
графіка для звітів, вона широко використовується в повсякденній роботі на 
всіх етапах проекту. Візуальне дослідження даних – це перше, що потрібно 
робити при роботі з новим завданням. Зокрема робляться попередні 
перевірки і аналіз, використовуючи графіки і таблиці, щоб узагальнити дані і 
опустити менш важливі деталі. Людям, набагато зручніше зрозуміти основні 
моменти, ніж читати багато рядків необроблених даних. З простих на перший 
вигляд діаграм можна отримати величезні знання, створених за допомогою 
доступних інструментів візуалізації. Окрім цього після якісної візуалізаціє 
може стати зрозумілим, які фактори впливають на цільову функцію. Коли 
аналізуються продуктивність моделі або результати звіту, також часто 
використовуються діаграми і зображення. Іноді для інтерпретації складної 
моделі необхідно проектувати багатовимірні простору на більш наочні 2D 
або 3D фігури. 

Загалом, візуалізація – це відносно швидкий спосіб дізнатися щось нове 
про дані. Тому візуалізації та її методам слід приділяти час перед тим як 
брати в роботу проекти, впровадити її до повсякденного набору інструментів 
машинного навчання. Більшість реальних наборів даних мають багато 
особливостей, іноді багато тисяч з них. Кожен з них можна розглядати як 
вимір в просторі точок даних. Отже, найчастіше доводиться мати справу з 
багатовимірними наборами даних, де вся візуалізація досить складна. 

Щоб поглянути на набір даних в цілому, потрібно зменшити кількість 
вимірювань, що використовуються при візуалізації, не втрачаючи багато 
інформації про дані. Це завдання називається зменшенням розмірності і є 
прикладом неконтрольованої проблеми навчання, оскільки потрібно 
витягувати нові низькорозмірні функції з самих даних без будь-якого 
контрольованого введення. 

Ще однім інструментом візуалізації є дерева рішень, які використовуються 
в повсякденних рішеннях, а не тільки в машинному навчанні. Блок-схеми 
насправді є візуальними уявленнями дерев рішень. Що стосується 
машинного навчання, його можна розглядати як простий класифікатор, який 
визначає відповідну форму публікації на основі контенту та інше. Дерево 
рішень часто є узагальненням досвіду експертів, засобом обміну знаннями 
про конкретний процес [1]. 

Є багато інструментів в Python для візуалізації, які дозволяють окрім 
всього створювати інтерактивні графіки, які надають користувальницький 
інтерфейс для детального дослідження даних. Окрім цього можна 
створювати інші види візуалізації зі своїми параметрами [2]. Крім того, що 
візуалізації даних, дуже зручний інструмент, який дозволяє оцінити первинну 
вибірку даних вона є ще і окремим напрямком дослідження. 

На сьогоднішній день існує одне із завдань, де на основі рукописних 
зображень відбувається розпізнавання за допомогою алгоритмів машинного 
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навчання, а саме нейронної мережі [3]. Цей проект досліджує питання, що 
стосуються складності і якості, використовуючи кількість штрихів та тривалість 
малювання. Деякі досить цікаві спостереження можуть бути виявлені шляхом 
інтерактивного перегляду зведеної статистики цих атрибутів. Так наприклад 
за допомогою запропонованого проекту і методів можна не тільки навчати 
нейронну мережу, а й аналізувати результати. Для розуміння як саме і які 
об'єкти малюють користувачі, що при цьому у них спільне. Так було 
визначено, що географічне положення відбивається на деяких особливостях 
малювання, наприклад кіл (за годинниковою стрілкою або проти). На основі 
розробленого проекту виконано безліч досліджень, та написано статей. Так 
наприклад в роботі [4] автор аналізує як саме відбувається розподіл 
«якісних» зображень від «неякісних», зокрема відбувається ранжування 
згідно ймовірності, при чому мережа виділяє не найкрасивіші малюнки, а 
лише «типові». Це є дуже цікавим моментом в плані аналізу, того як саме 
люди накопичують референтну базу, та як в обмежений час інтерпретують 
завдання на створення того, чи іншого малюнку.  

Візуалізація є одним з найбільш ярких прикладів того, що і механізм для 
дослідження може стати цікавою задачею для подальшого аналізу. 
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Виконано аналіз методів обмеження швидкостей заснованих на концепції 

швидкісного перешкоди. Розглянуто особливості застосування цих методів для 
навігації агентів на карті, представленої навігаційної поверхнею. Взаємне 
попередження зіткнення є розширенням методів заснованих на векторах 
швидкості. Основна відмінність від відомих методів, полягає в тому, взаємне 
попередження зіткнень розглядає зворотну взаємність між парами віртуальних 
агентів. Передбачається, що кожен віртуальний агент, намагається уникнути 
зіткнення з іншим агентом, а ніс рухомим перешкодою. Включення взаємності в 
методи засновані на векторі швидкості, як правило, забезпечує більш плавний 
рух для віртуальних агентів, але також може привести до виникнення різних 
проблем, таких як заклинювання і блокування. 

The analysis of speed limitation methods based on the concept of speed obstacle is 
carried out. The features of the application of these methods for the navigation of 
agents on a map represented by a navigation surface are considered. Mutual collision 
avoidance is an extension of velocity vector based methods. The main difference from 
the known methods is that mutual collision avoidance considers the reciprocity between 
pairs of virtual agents. It is assumed that each virtual agent, trying to avoid a collision 
with another agent, was carrying a moving obstacle. The inclusion of reciprocity in 
methods based on speed vectors generally provides smoother movement for virtual 
agents, but can also lead to various problems, such as jamming and blocking. 

 
В даний час все більш популярними стають сервісні мобільні роботи. До 

даного типу можна віднести роботи-екскурсоводи, роботи-пилососи, рухливі 
інформаційні термінали. Для виконання своїх функцій ці роботи повинні 
вміти переміщатися по певних траєкторіях в автоматичному режимі. 
Зазвичай в сучасних роботах для цієї мети використовується навігаційна 
система, яка визначає власні координати робота, планує траєкторію в 
поточний момент часу і управляє його рухом. Оскільки реальна середа, в якій 
знаходиться робот, зазвичай містить рухливі перешкоди (люди, інші мобільні 
роботи), рух в ній по попередньо заданій траєкторії практично неможливий. 

Сьогодні існує досить багато різних алгоритмів та методик пошуку 
найкоротшого шляху та алгоритмів обходу рухомих перешкод на деякій 
віртуальній карті. Але всі ці методи працюють самі по собі, вони не 
розраховані на спільну роботу, або не враховують незначних особливостей 
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один одного. Так, наприклад, методи обходу рухомих перешкод не 
враховують статичні перешкоди, а методи пошуку шляху не враховують 
розмірів робота при прокладанні шляху. 

З огляду на все перераховане вище, актуальним завданням є 
комбінування методів пошуку шляху і локальних ухилень на мапі 
представленої навігаційної поверхнею для створення максимально 
реалістичної поведінки, логічного і швидкого переміщення роботів на карті. 

Для забезпечення оптимального переміщення одного робота по карті 
досить використовувати навігаційні поверхні для побудови найкоротшого 
маршруту між поточним становищем робота і пунктом призначення. Однак 
ситуація значно ускладнюється, коли на карті присутній ще один рухомий 
об’єкт. У якийсь момент часу траєкторії їх руху приведуть їх в одну і ту ж точку 
карти, і виникне необхідність у вирішенні конфлікту, що виник. 

Метод взаємних швидкісних перешкод дозволяє розрахувати необхідні 
значення швидкостей для конфліктуючих агентів, і дозволяє виконати 
ухилення, уникаючи зіткнення. Однак одночасне використання локального 
ухилення і навігації вздовж найкоротшого маршруту на карті породжує ряд 
завдань: 

 забезпечення навігації вздовж прокладеного маршруту і одночасний 
аналіз можливих колізій; 

 облік обмежень на прохідність карти при розрахунку локального 
ухилення; 

 повторне прокладання маршруту після виконання локального 
ухилення. 

Концепція швидкісної перешкоди  дозволяє агенту рухатися в просторі без 
колізій. Цей метод добре працює, коли є один віртуальний агент, який 
рухається в просторі з великою кількістю рухомих перешкод. Але, на жаль, 
цей метод погано працює на групі рухомих агентів, де кожен агент активно 
змінює свій вектор швидкості, для того, щоб уникнути колізії, тому що 
передбачає, що інші агенти не будуть змінювати свою швидкість. Це створює 
коливання в русі всіх агентів. 

Цю проблему вирішує метод взаємних швидкісних перешкод який 
побудований на основі концепції швидкісної перешкоди, але дозволяє 
агентам вирішувати проблему колізій спільно, тобто кожен з агентів виконує 
частину маневру ухилення, допускаючи, що решту виконає інший агент. 

При використанні цього методу, для маневру ухилення, агенти 
автоматично вибирають однакову сторону, що дозволяє їм благополучно 
обійти один одного. Але якщо вектор швидкості агента буде сильно 
відрізнятися від вектора, що вказує в точку призначення, агенти можуть 
вибрати різні боки для маневру, що призведе до проблеми названої «взаємні 
танці». При її прояві агенти можуть виявитися заблокованими на карті на 
тривалий час. 
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«Взаємні танці» вирішує метод гібридних взаємних швидкісних перешкод, 
який змушує агентів вибирати постійно одну і ту ж сторону для маневру 
ухилення. 

Навігаційна поверхня - це прохідний простір карти, що складається з 
непересічних полігонів. Навігаційна поверхня може містити додаткову 
інформацію. Наприклад, вартість проходу, або умови проходу для певних 
класів юнітів. Будувати дороги по ній можна використовуючи центру 
полігонів, межі, точки полігонів, або кілька цих методів одночасно. Але все 
одно підсумковий шлях не буде оптимальним. Для створення оптимального 
шляху застосовують згладжування шляху. 

У порівнянні з більш простими методами побудови шляху, такими як 
вейпоінти або розбиття карти на сітку, навігаційна поверхню забезпечує 
побудову найкоротшого шляху для агента. 

Метою роботи є дослідження рішення задачі управління рухом 
мобільного робота (агента) при наявності рухомих (динамічних) перешкод 
інших агентів. 

У даній роботі розглянуто ряд завдань, вирішення яких дозволило 
застосовувати метод взаємних швидкісних перешкод для забезпечення 
локальних ухилень агентів при проходженні по маршруту по карті, 
представленої навігаційною поверхнею. 
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У роботі розглядається процес розробки програмного забезпечення, а саме 

тестування. Визначено основні етапи розробки, а саме придатність, точність, 
здатність до взаємодії, захищеність та відповідність. Основну роль в розробці 
якісного програмного забезпечення займає тестувальник. Наведено аналіз 
літератури з описанням оснівних функції тестувальника. Приведено основні 
професійні характеристики, якими повинен володіти тестувальник. 

The paper deals with the process of software development, namely testing. The basic 
stages of development are defined, namely suitability, accuracy, ability to interact, 
security and compliance. The main role in the development of quality software is the 
tester. The analysis of the literature with the description of the basic functions of the 
tester is given. The main professional characteristics that a tester should possess are 
given. 

 

Розробка програмного продукту залежить від спільної роботи фахівців 
різного роду діяльності. Кожен фахівець вносить свій внесок в розвиток 
продукту і його подальший успіх, а також якість і завершеність цільової 
спрямованості. Процес розробки можна представити як поетапне виконання 
із завершенням контрольної точки, де критерієм виступає якість 
розробленого етапу і його готовність до експлуатації. Фіксація параметра 
покладено на тестування, відповідно до міжнародного стандарту [1] можна 
уявити як набір властивостей: 

- придатність (Suitability) – здатність ПЗ до виконання своїх 
функціональних цілей; 

- точність (Accuracy) – близькість дійсного результату до очікувану; 
- здатність до взаємодії (Interoperability) – здатність програмного 

продукту виконувати набір функцій, визначених у його описі і відповідають 
указаним потребам користувачів; 

- захищеність (Security) – стабільність роботи ПО, прогнозування 
можливих помилок, дефектів і багів, відмов і помилкових ситуацій; 
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- відповідність (Functionality compliance) – здатність ПЗ дотримуватися 
стандартів, угод або нормативних актів в законах і аналогічних приписах, що 
стосуються функціональності. 

Тобто кажучи, важливим етапом розробки є діяльність тестувальника, 
який при належному рівні знань, навичок і практик може оцінити роботу за 
допомогою метрик і мінімізувати ціну помилки. 

В роботі [2] автор зазначає, що у процесі розробки програмного 
забезпечення його якість і надійність можуть змінюватися та аналізувати ці 
дані необхідно за кількома аналітиками та тестування в даному випадку 
виступає як техніка контролю якості, що перевіряє відповідність між 
реальною та очікуваною поведінкою, саме техніка. Згідно з дослідженнями 
[3], основна проблема тестування полягає в аналізі кінцевих результатом 
тестування, в їх обробці для прийняття рішень про готовність продукту, при 
цьому сама послідовність дій для їх отримання не важлива.  

В роботі [4], автор відзначає, що те, що отримується в якості результату – 
це перш за все інформація і не можна залишати поза оцінки потенційно 
значущі спостереження. Де важливим зауваженням є кваліфікація 
тестувальника і його розуміння системи в цілому, окремих підсистем, вміння 
аналізувати можливі помилки, фіксувати відхилення в роботі і обґрунтування 
зауважень метрик до змін стану функцій.  

За оптимальних умов тестувальник є фахівець, який володіє аналітичним 
складом розуму, може писати сценарії тестування і їх виконувати, проводити 
контроль за виправленням дефектів і аналізувати потенційні проблеми. У 
контексті розробки тестувальник є контролером розробників, який стверджує 
відповідність реальних функцій програми до очікуваних результатів, 
працездатність окремих розроблених підсистем, а також функціональну 
придатність для подальшого використання. На відміну від програмістів, які 
відповідальні лише за певну функцію або компонент, яку вони розробляють, 
тестувальники відповідальні за весь продукт. З боку розробки тестувальника 
важливо зрозуміти, наскільки складно реалізувати функціонал, яким чином 
оточення буде впливати на ефективність роботи програми, з якими 
технічними труднощами може зіткнутися команда програмістів. У той же час 
тестувальник повинен бути клієнт орієнтованим і розуміти, чи зручно додаток 
для користувача. Тестувальників необхідно спілкуватися як з командою 
розробки, так і з замовниками або користувачами, що додає до списку 
необхідних професійних якостей ще і так звані «Soft Skill»: вміння знаходити 
спільну мову з людьми, підтримувати позитивну атмосферу в команді, що 
описує його не тільки як фахiвця, що займається пошуком і зазначенням 
дефектів, але і важливою ланкою в процесі розробки і подальшої 
експлуатації продукту. 
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Розроблено інноваційну мультидисциплінарну навчальну програму з 

проектування штучних імплантатів для підготовки фахівців в галузі біомедичної 
інженерії. Обґрунтовано доцільність введення нових дисциплін ІТ-підготовки в 
навчальні плани спеціальності «Біомедична інженерія». Розглянуто зміст дисциплін 
«Комп’ютерне моделювання багатотільних моделей», «Сенсори для біомедицини», 
«Основи адитивних технологій» та «Лазерна медична біоінженерія». Наведено 
перелік ІТ-дисциплін професійної підготовки студентів спеціальності «Біомедична 
інженерія». 

The multinational multidisciplinary main program was designed for the design of unit 
implants for the preparation of equipment in a galaxy of biomedical engineering. The reason 
was the introduction of the introduction of new IT training courses in the primary plan of the 
specialty «Biomedical Engineering». It takes a look at the discipline of “Computer Model for 
Bagging Models”, “Sensors for Biomedicine”, “Fundamentals of Additive Technologies” and 
“Laser Medical Bioengineering”. The transition of IT-discipline of vocational training for 
students of the specialty «Biomedical Engineering» has been brought. 

 
Сьогодні важливим фактором, який впливає на якість системи освіти, є ІТ-

технології. Запорукою успішного функціонування системи освіти виступає якість і 
рівень підготовки студентів у вищих навчальних закладах. Застосування ІТ-
технологій в освітньому процесі розкриває творчі здібності студентів в процесі 
навчання. 

Біомедична інженерія – одна з найбільш розвинених технічних галузей у світі. 
Цей напрям знаходиться на стику двох різних сфер – техніки і біології. У зв'язку з 
цим набір навчальних предметів досить широкий. З одного боку, вивчаються 
природно-наукові: хімія, біологія, екологія, біофізичні основи живих систем тощо. З 
іншого – інженерно-технічні дисципліни: інформаційні технології, інженерна та 
комп'ютерна графіка, метрологія, стандартизація та технічні вимірювання, 
електротехніка і електроніка тощо. 
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Із метою покращення рівня інтернаціоналізації та міжрегіонального 
співробітництва у рамках болонського процесу, а також для підготовки 
висококваліфікованих фахівців в галузі біомедичної інженерії складена 
інноваційна мультидисциплінарна навчальна програма з розробки штучних 
імплантатів для біоінженерних спеціальностей.  

Для реалізації цієї програми були внесені деякі зміни у навчальні плани 
спеціальності, а саме введена дисципліна «Комп’ютерне моделювання 
багатотільних моделей», яка спрямована на проектування штучних імплантів 
із застосуванням сучасних систем автоматичного проектування та 
комп’ютерного моделювання, а також проектування біотехнічних систем 
різного призначення з дотриманням технічних вимог, а також 
супроводження їхньої експлуатації.  

Також у програму введено дисципліну «Сенсори для біомедицини», яка 
дозволяє розробляти, досліджувати, удосконалювати та експлуатувати 
мобільні медичні пристрої та імплантати, їх програмне забезпечення для 
розв’язання прикладних і фундаментальних проблем біомедичної інженерії.  

Впровадження дисципліни «Основи адитивних технологій» дозволить обирати 
технологію виготовлення штучних імплантів (в т.ч. за допомогою 3D-принтингу) та 
їх обробки для підвищення експлуатаційної надійності, а також здійснювати вибір 
технологічних схем виготовлення штучних імплантів та їх додаткової обробки. 

Дисципліна «Лазерна медична біоінженерія» знайомить студентів з 
основами лазерної техніки, фізичними процесами, що лежать в основі 
взаємодії лазерного випромінювання з різними матеріалами та 
середовищами, принципами побудови і роботи лазерних технологічних 
установок і комплексів, сфери застосування лазерних установок у різних 
областях науки і виробництва. 

Базовими дисциплінами ІТ-підготовки фахівців спеціальності «Біомедична 
інженерія» у ДВНЗ «ПДТУ» є: «Медична інформатика», «Технології 
програмування в біомедицині», «Телемедичні системи», «Мікропроцесорна 
медична техніка», «Конструювання біомедичної апаратури», «Теорія прийняття 
рішень». 

Дисципліна «Медична інформатика» знайомить студентів із апаратним та 
програмним забезпеченням сучасних ПК, надає практичні навички у роботі з 
текстовими редакторами, табличними процесорами, системами прикладної 
алгебри, Інтернет та засобами захисту інформації. У цілому курс дає 
необхідну базу для подальшого вивчення ІТ-дисциплін. 

Дисципліна «Технології програмування в біомедицині» дозволяє 
студентам отримати теоретичні знання та практичні навички з алгоритмізації і 
створення програм для розв’язування задач інженерних задач. 

Дисципліна «Телемедичні системи» спрямована на вивчення стандартів 
передачі медичної інформації, а також набуття практичних навичок 
формування телемедичної системи, організації медичних телеконсультацій, 
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проведення відео конференції, роботи із медичними зображеннями. 
Дисципліна «Теорія прийняття рішень» дає студентам знання, необхідні 

для вирішення задач прийняття рішень і оптимізації їхніх результатів. 
Таким чином, розроблено інноваційну мультидисциплінарну програма із 

використанням ІТ-технологій для студентів спеціальності «Біомедична 
інженерія». 
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В роботі розглядаються визначення і пояснення з технологій машинного 

навчання і нейронних мереж. Показані вже реалізовані проекти застосування 
штучного інтелекту в біомедицині. Проаналізовані найбільш перспективні 
напрямки розвитку застосування штучного інтелекту в біомедицині. 

The definitions and explanations of machine learning technologies and neural 
networks are considered in the paper. The projects of artificial intelligence application in 
biomedicine have already been realized. The most promising directions of development 
of application of artificial intelligence in biomedicine are analyzed. 

 
Прогрес у розвитку комп'ютерних технологій не стоїть на місці і сьогодні 

все більший інтерес проявляється у вивченні нейронних мереж і 
нейрокомп'ютерів. Однією з найпопулярніших сфер застосування штучного 
інтелекту - медицина. 

Як показує практика, на технологіях глибоких нейронних мереж і 
глибокого машинного навчання побудовані вдалі реалізації рішень штучного 
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інтелекту. 
Нейронні мережі - це один з напрямків досліджень в області штучного 

інтелекту, засноване на спробах відтворити нервову систему людини. 
Штучний нейрон - спрощена модель біологічного нейрона. Даний метод 
моделювання дозволяє відтворювати найскладніші нелінійні залежності. 
Використання нейронних мереж в медицині почалося ще наприкінці 60-х 
років XX століття і зараз стає все більш і більш популярно.  

Машинне навчання - це процес машинного аналізу підготовлених 
статистичних даних для пошуку закономірностей і створення на їх основі 
потрібних алгоритмів (налаштування параметрів нейронної мережі), які потім 
будуть використовуватися для прогнозів. 

Розрізняють такі основні підходи до машинному навчанню: навчання з 
учителем; навчання з підкріпленням; навчання без вчителя (самонавчання). 

Найвідомішим прикладом застосування штучного інтелекту в медицині є 
американська корпорація IBM і її когнітивна система IBM Watson. Дана 
система була розроблена для застосування в онкології. IBM Watson ніколи не 
проходив офіційних клінічних випробувань і тому немає незалежних 
досліджень роботи робота. 

Є країни де взагалі немає онкологів і така система служить просто 
порятунком, інакше пацієнта лікували б лікарі без онкологічного досвіду. У 
Монголії, наприклад, є лікарня UBSongdoв Улан-Баторі, в якій 100 % 
призначень проходить через робота (і призначення виконуються, по 
можливості). 

У 2014 році IBM оголосила про розробку ще однієї системи штучного 
інтелекту - Avicenna, яка зможе розуміти медичні знімки і записи і буде 
виконувати функції асистента радіолога. 

Американська корпорація Google розробила систему DeepMind Health, 
яка за кілька хвилин може обробити сотні тисяч медичних записів і виділяти з 
них потрібну інформацію.  

Ізраїльська компанія MedyMatch Technology розробила на базі навченої 
нейронної мережі і Big Data рішення, завдяки якому лікарі можуть точніше 
діагностувати інсульт. 

Можна виділити кілька найбільш перспективних, напрямків у створенні і 
розвитку систем штучного інтелекту в медицині. 

Автоматизовані системи діагностики, наприклад, системи для 
автоматичного аналізу рентгенологічних або МРТ-знімків на предмет 
виявлення патології, мікроскопічний аналіз біологічного матеріалу, 
автоматичне розшифрування ЕКГ, електроенцефалограм і т.д. 

Системи розпізнавання неструктурованих медичних записів і розуміння 
природної мови можуть надати істотну допомогу як лікарю, так і пацієнту. У 
цьому напрямку ми очікуємо безліч проривних і цікавих ідей, таких як 
мовний переклад під час надходження іноземця, робот-реєстратор в 
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приймальному відділенні лікарні або реєстратурі поліклініки, здатний 
відповідати на прості питання і будування маршруту для пацієнтів.  

Системи аналізу та передбачення подій також можуть дати суттєвий 
ефект. Наприклад, оперативний аналіз змін захворюваності дозволяє швидко 
передбачити зміну що пацієнти, хворі в медичні організації або потреба в 
лікарських препаратах. Результати роботи штучного інтелекту, навченого на 
передбачення подій, можуть дозволити більш ефективно управляти 
ресурсами, включаючи закупівлі витратних матеріалів, оснащення 
обладнанням і т.д. 

Системи автоматичної класифікації і звірки інформації допомагають 
зв'язати інформацію про пацієнта, що знаходиться в різних формах в різних 
інформаційних системах. Перспективною є технологія машинного аналізу 
вмісту контента соціальних мереж, інтернет-порталів з метою швидкого 
отримання соціологічної, демографічної, маркетингової інформації про якість 
роботи системи охорони здоров'я і окремих лікувальних установ. 

Автоматичні чатбот для підтримки пацієнтів можуть надати істотну 
допомогу в підвищенні прихильності пацієнтів здорового способу життя та 
призначеного лікування. Такий розвиток охорони здоров'я в сторону 
самообслуговування і більшого залучення пацієнтів в охорону власного 
здоров'я без візиту до лікаря може заощадити суттєві фінансові ресурси. 
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Моделі виявлення патологічних структур за допомогою нейронних мереж 

(НМ), дозволяють прискорити процес діагностики захворювань і знижують 
частину помилок та повторних обстежень пацієнтів. У тезах розглядаються 
проблеми і методи машинної класифікації та розпізнавання рентгенівських 
знімків (CXR), а також питання удосконалення штучних НМ, які 
використовуються для підвищення якості класифікації рентгенологічних 
синдромів. НМ ідеальні для розпізнавання захворювань з використанням 
сканувань, оскільки немає необхідності надавати конкретний алгоритм для 
визначення захворювання. Встановлено, що сучасні методи виявлення аномалій 
(хвороб) в CXR мають складнощі з недостатньою кількістю учбових даних, 
стандартизацію зображень і з попередньою сегментацією навчального набору. 
Сформовані конкретні засоби розв’язання описаних проблем з якими стикаються 
НМ при аналізі даних. В якості рішення запропоновано використання методів 
глибоко навчання, а саме згорткової НМ на основі зворотного розповсюдження 
помилки і стохастичного градієнтного спуску з попередньою сегментацією 
тренувальної вибірки та застосування трансферного навчання для 
категоризації хвороб на медичних зображеннях. 

Models for identifying pathological structures using neural networks (NN) can 
accelerate the process of diagnosing diseases and reduce the proportion of errors and 
re-examination of patients. The article discusses the problems and methods of machine 
classification and recognition of X-ray images, as well as issues of improving artificial 
NN, which are used to improve the quality of classification of X-ray syndromes. NN are 
ideal for the recognition of diseases using scanning, since there is no need to provide a 
specific algorithm for determining the disease. Based on a review of recent studies and 
publications, the main tasks are formulated that need to be solved when modeling the 
system. In addition, the architecture of the NN was analyzed. Their disadvantages and 
advantages are described. As a solution, it is proposed to use deep learning methods, 
namely convolutional NSs based on the back propagation of error and gradient descent 
with preliminary segmentation of the training sample and the use of transfer training to 
categorize diseases in medical images.  

 

Сьогодні тільки близько 10 % населення в світі мають доступ до якісного 
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медичного обслуговування, а більша частина світу навіть не має доступу до 
основних медичних послуг. Дослідження за допомогою нейронних мереж 
(НМ) стикаються з наступними проблемами: кількісна оцінка невизначеності, 
обмеження даних, апаратні обмеження і масштабування, спільне 
використання даних, коду і моделі, обмежена кількість даних навчання.  

Основною метою роботи є створити ефективну архітектуру НМ для 
виявлення аномалій в рентгенівських знімках, розробити алгоритм навчання 
НМ, визначити переваги та недоліки розробленої НМ. 

Після аналізу існуючих методів були виявлені проблеми в області 
розпізнавання аномалій на CXR і для їх вирішення пропонуються методи і 
підходи описані нижче. 

Метод зворотного поширення помилки. Це практика точного 
налаштування ваг НМ на основі частоти помилок, отриманих в попередню 
епоху.  

Сегментація навчальної вибірки. Виявлення часток легень є критичною 
стадією обробки в автоматичному аналізі CXR для легеневих розладів.  

Поліпшення зображення легень. Вихідне зображення має низьку 
контрастність, і подальші методи обробки зображень можуть привести до 
небажаних результатів, тому є необхідним початковий крок поліпшення 
контрастності.  

Методи вирішення недостатньої кількості учбових даних. Ручне 
анотування CXR є досить трудомістким. В останні роки ділитися клінічними 
даними стає все важче через суворі закони про конфіденційність пацієнтів.  

Для того щоб вирішити проблему недостатньої кількості даних в роботі 
використовуються комбінація наступних методів доповнення: переклад, 
обертання, розтягування, зрушення, контрастні збільшення.  

Архітектура НМ. Для побудови моделі НМ вибрана згорткова НМ (CNN). 
CNN – це тип моделі глибокого навчання для обробки даних, що мають 

сіткову структуру.  
Переваги використання CNN: не вимагає ручного вилучення ознак, 

архітектура CNN не обов'язково вимагає сегментації пухлин або органів 
людськими експертами.  
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У роботі розглянуті можливості використання 3D сканування при 

виготовлені протезів. 
The possibility of using 3D scanning in the manufacture of prostheses is considered in 

the paper. 

 
В наш час 3D друк дуже стрімко розвивається. Різноманіття технологій, за 

якими можливо друкувати вироби, дозволяє застосовувати їх у дуже різних 
сферах людського життя, починаючи з друку декоративних виробів і 
закінчуючи друком штучних органів. Досить перспективним є напрямок 
використання 3D друку при виготовлені протезів кінцівок. Це дозволяє 
здешевлювати, поліпшувати розробку та виготовлення індивідуальних 
протезів, з урахуванням конкретних потреб пацієнтів.  

Супутньою технологією 3D друку є 3D сканування. Ця технологія дозволяє 
отримувати готові 3D моделі на основі реальних об’єктів. 

Зараз, нажаль, за класичною технологією виробництва, неможливе 
індивідуальне виробництво протезу, яке забезпечувало би повний комфорт 
використання протезу пацієнтом. Виготовлення протезу йде через спеціальні 
гільзи-шаблони, які потім підганяються для більш комфортного 
використання. 

3D сканування дозволяє отримувати модель кукси пацієнта і потім 
виготовляти одразу підігнані під неї гільзи. Такий спосіб дозволяє зменшити 
час виробництва та час звикання пацієнта до протезу.   

Поєднання 3D сканування і 3D друку дозволяє забезпечити комплексний 
підхід до індивідуального виробництва протезів кінцівок, забезпечити 
доступність виготовлення комфортних та практичних протезів за рахунок 
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здешевлення їх розробки і виробництва.  
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Одним з факторів, здатним впливати на функціональний стан біологічних 

об’єктів є електромагнітне випромінювання (ЕМВ). Незважаючи на те, що 
електромагнітне випромінювання давно використовують у різних галузях науки, 
техніки, медицини, їх вплив на мікроорганізми вимагає більш детального 
вивчення. Електромагнітне випромінювання здатне істотно впливати на 
репродуктивну та метаболічну функцію живих організмів, а при заданих 
біотропних параметрах нести сильну руйнівну дію та негативно впливати на 
мембранні процеси клітин.  

Electromagnetic radiation (EMR) is one of the factors that can influence the 
functional state of biological objects. Despite the fact that electromagnetic radiation has 
long been used in various fields of science, technology, medicine, their impact on 
microorganisms requires more detailed study. Electromagnetic radiation can 
significantly affect the reproductive and metabolic function of living organisms, and with 
given biotropic parameters have a strong destructive effect and adversely affect the 
membrane processes of cells. 

 
Дія ЕМВ на клітини живих організмів залежить від поглинутої енергії. 

Частина випромінювання, що потрапляє на біологічний об’єкт, поглинається, 
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а частина – відбивається. Поглинута енергія електромагнітного поля (ЕМП) 
переходить у теплову енергію. Ступінь впливу ЕМП на організм залежить від 
діапазону частот, інтенсивності та тривалості дії, характеру випромінювання, 
розміру опромінюваної поверхні [1, 2]. 

Електромагнітне випромінювання великої потужності здатне нести 
руйнівну дію на організми. Так у сільському господарстві основний ефект 
знищення відбувається через вибіркове нагрівання комах, як вологих 
діелектриків. Загибель комах і мікроорганізмів відбувається не стільки від 
нагрівання, скільки від досить високої швидкості наростання температури цих 
об'єктів при впливі електромагнітного випромінювання. За одну секунду 
температура їх підвищується на кілька градусів, причому нагрів йде 
зсередини організму. НЗВЧ - метод боротьби з комахами-шкідниками рослин 
є більш ефективним порівняно з іншими видами [3, 4]. 

На підставі теоретичних і експериментальних досліджень у [1, 5] було 
виготовлено дослідний зразок радіоімпульсного генератора з параметрами: 

потужність 600 Вт; тривалість радіоімпульсу 110-6 c; шпаруватість 160; частота 
заповнення радіоімпульсів 20 ГГц. Отримання такої потужності було 
реалізовано на основі 2-х каскадного суматора потужності з 6 діодами типу 
3А762А в кожному каскаді і вихідною потужністю в імпульсі 300 Вт.  

Для забезпечення низької відносної нестабільності частоти імпульсного 

джерела в межах 110-6 с було розроблено синхронізуючий генератор у якого 
для стабільності частоти використовувався циліндричний резонатор 
«прохідного» типу з параметрами: R = 32 мм; h = 20 мм; Q = 5450. Діаметр 
зв’язку резонатора з хвилеводною системою складає 2 мм [5]. 

Для визначення оптимальних параметрів радіоімпульсного 
випромінювання (частота, щільність потоку потужності, експозиція) було 
проведено багатофакторний експеримент, в якому в якості відгуку на дію 
радіоімпульсного випромінювання було узято кількість відкладених 
яйцекладок самицями колорадського жука. 

В результаті експерименту дана радіоімпульсна біотехнологія показала 
свою ефективність, а також було встановлено, що для знищення 
колорадських жуків та їх личинок слід використовувати радіоімпульсне 
випромінювання з параметрами:  

- частота заповнення радіоімпульсів 20±0,1 ГГц;  

- експозиція 30,5 с та щільність потоку потужності 110 мВт/см2 [1, 4]. 
В результаті можна стверджувати, що на сьогоднішній день існує 

біотехнологія електромагнітного впливу на біологічні об’єкти, які знаходять 
широке застосування як у медицині так і в сільському господарстві. 
Розроблені нові інноваційні радіоімпульсні технології знищення шкідників 
сільськогосподарських культур на основі генераторів НЗВЧ випромінювання 
на лавинно-пролітних діодах. Але не зважаючи на дані досягнення, питання 
руйнівного впливу ЕМВ на біологічні об’єкти і досі залишається відкритим. 
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Потребують подальшого вивчення процеси пов’язані з механізмом дії 
випромінювання на мембрани клітини. 
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В результаті пропонованої автоматизації чорновий кліті пропонується 
установка системи цифрової перебудови і індикації положення механізмів 
чорнової групи. Система повинна бути інтегрована до складу комплексу систем 
автоматизації стану. Система забезпечить дистанційне керування 
механізмами з робочого місця оператора чорнової групи і робочих місць 
вальцювальника у клітей групи. Візуалізація процесу виконана на базі 
промислового персонального комп'ютера з ліцензійними програмами WinCC 
фірми SIEMENS, яка значно спростить контроль за ходом технологічного 
процесу і дозволить контролювати і управляти основними регульованими 
параметрами з мінімальним втручанням в хід технологічного процесу людини. 

As a result of the proposed roughing stand automation, it is proposed to install a 
digital tuning system and indicate the position of the draft group mechanisms. The 
system should be integrated into the complex of mill automation systems. The system 
will provide remote control of mechanisms from the workplace of the operator of the 
draft group and the workplaces of the rolling mill at the stands of the group. The process 
was visualized on the basis of an industrial personal computer with SIEMENS licensed 
WinCC programs, which will greatly simplify the control of the process and allow you to 
control and manage the main adjustable parameters with minimal interference in the 
human process. 

 
Розглядаються питання розробки АСУТП процесом прокатки заготовок в 

чорновій кліті ТЛС, що забезпечить підвищення якості прокату за рахунок 
більш жорсткого дотримання розмірних і металургійних допусків; економію 
металу і енергоресурсів; підвищення продуктивності стану; полегшення праці 
персоналу; поліпшення організації та вдосконалення управління 
виробництвом. Для досягнення цих цілей крім систем автоматизації потрібно 
ще й устаткування стана низкою спеціальних виконавчих органів для 
ефективного впливу на профіль, форму та інші параметри металу, що 
прокочується, тому і розробка АСУТП чорнової кліті  актуальна, тому що вона 
в першу чергу значно підвищить якість виробленої продукції. 

Структуру АСУТП чорнової групи клітей можна представити у вигляді двох 
базових рівнів. Функції першого рівня: комунікація оперативного персоналу з 
АСУТП на постах управління; управління швидкісними режимами і 
транспортними механізмами; управління позиційними механізмами; 
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управління допоміжними механізмами; управління гідрозбиву; стеження і 
координація роботи систем базового рівня; управління ГНП; управління 
перевалкою валиків; регулювання натягу в безперервній підгрупі. Функції 
другого рівня: інформаційний супровід; налаштування ділянки; автоматичне 
регулювання ширини; управління профілюванням слябів; управління 
температурно-швидкісними режимами в безперервній підгрупі; регулювання 
товщини. 

В результаті пропонованої автоматизації чорнової кліті пропонується 
установка системи цифрової перебудови і індикації положення механізмів 
чорнової групи. Візуалізація процесу виконана на базі промислового 
персонального комп'ютера з ліцензійними програмами WinCC фірми 
SIEMENS, яка значно спростить контроль за ходом технологічного процесу і 
дозволить контролювати і управляти основними регульованими 
параметрами з мінімальним втручанням в хід технологічного процесу 
людини. 
 

Список використаних джерел: 
1. АСУ листопрокатных станов / под ред. В. И. Архангельского, И. Н. Богаенко. – 

М. : Металлургия, 1994. – 334 с. 
2. Медведев, Р. Б. АСУ ТП в металлургии / Р. Б. Медведев, Ю. Д. Бондарь, В. Д. 

Романенко. – М. : Металлургия, 1987. – 256 с. 
3. Архангельский, В. И. Интегрированная АСУ толстолистового прокатного цеха 

/ В. И. Архангельский, Г. Г. Грабовский, Н. А. Рюмшин // Автоматизація виробничих 
процесів. – 1997. – № 1. – С. 53–62. 

4. Архангельский, В. И. Алгоритмы и техническая реализация систем прямого 
цифрового управления / В. И. Архангельский. – М. : ЦНИИТЭИ приборостроения, 
1978. – 55 с. 

 
 

 
Добровольська Л.О., Середа С.Є. 

МОДЕРНІЗАЦІЯ АСУ ТП ПРОКАТКИ ЛИСТА В ЧИСТОВІЙ КЛІТІ ТЛЦ 
Добровольська Людмила Олександрівна, 
доц, канд. техн. наук, доц., ДВНЗ «ПДТУ» 

Середа Сергій Євгенович, 
студент групи КІТ-18-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

sereda.sergey.94@ukr.net  
 

В статье рассматривается гидравлическая система противоизгиба валков 
четырехвалковых клетей листовых прокатных станов.  Электрогидравлическая 
система противоизгиба предназначена для поддержания заданного усилия 
(давления) противоизгиба рабочих валков чистовых клетей стана. Валки 
являются основным рабочим инструментом, производящим непосредственно 
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деформацию металла. Поэтому модернизация АСУ противоизгибом рабочих 
валков клетей, которая позволит обеспечить требуемое качество горячей 
прокатки полос, улучшить технико-экономические показатели работы стана в 
целом, повысить уровень охраны труда персонала, внедрить визуализацию 
технологического процесса и управление противоизгибом с помощью ЭВМ, а 
также обеспечить регистрацию и учёт всех необходимых технологических 
параметров в клети весьма актуальна.  

The article discusses the hydraulic system of anti-bending rolls of four-roll stands of 
sheet rolling mills. The electro-hydraulic anti-bending system is designed to maintain a 
given anti-bending force (pressure) of the work rolls of the mill finishing stands. Rolls are 
the main working tool that directly produces metal deformation. Therefore, the 
modernization of the automated control system by the anti-bending of the work rolls of 
the stands, which will ensure the required quality of hot rolling of strips, improve the 
technical and economic performance of the mill as a whole, increase the level of labor 
protection of personnel, introduce visualization of the technological process and control 
of anti-bending using a computer, and also ensure registration and accounting all the 
necessary technological parameters in the stand is very relevant. 

 
Стан металургійної галузі за основними техніко-економічними 

показниками. Характеризується як досягнений рівня насичення. Необхідна 
повноцінна модернізація діючих агрегатів в напрямку створення сучасних 
автоматизованих систем, без яких неможливо забезпечити задоволення 
постійно зростаючих вимог споживачів, оскільки вся листова сталь в процесі 
виробництва проходить стадію гарячої прокатки на технологічних лініях з 
широкосмуговими станами.  

В роботі розглядається гідравлічна система противигинання валків 
четирьох валкових клітей листових прокатних станів. Електрогідравлічна 
система противигинання призначена для підтримки заданого зусилля (тиску) 
противигинання робочих валків чистових клітей стану. Валки є основним 
робочим інструментом, який виконує безпосередньо деформацію металу. 
Тому модернізація АСУ противигинанням робочих валків клітей, яка 
дозволить забезпечити необхідну якість гарячої прокатки смуг, поліпшити 
техніко-економічні показники роботи стану в цілому, впровадити візуалізацію 
технологічного процесу і управління противигинанням за допомогою ЕОМ, а 
також забезпечить реєстрацію та облік всіх необхідних технологічних 
параметрів в кліті вельми актуальна. Після проведеної модернізації система 
повинна забезпечити стабільність вигину робочих валків, що впливають на 
різнотовщинність смуги яка прокочується; загальний контроль, облік і 
візуалізацію параметрів технологічного процесу. Пропонується побудова АСУ 
противигинанням робочих валків по трирівневому принципу. Розроблено 
нову функціональну схему системи, яка дозволить всі технологічні параметри 
і технологічний процес відобразити на АРМ оператора з можливістю 
оперативного втручання в зміни значень основних регульованих параметрів. 
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Пропонується установка потужного, продуктивного і завадостійкого 
контролера фірми Omron серії CS1H. Зроблено вибір комплексу технічних 
засобів і моделювання об'єкту автоматизації. Для візуалізації технологічного 
процесу пропонується установка SCADA-систем, яка дозволить контролювати 
і управляти основними регульованими параметрами з мінімальним 
втручанням в хід технологічного процесу людини. 
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Тема моделювання повітронагрівача актуальна і сьогодні, дослідження в Цій 

області проводить багатьма. Аналіз відомих публікацій описується на качана 
статті, робляться висновки про розроблення моделей, розглядаються прийняті 
допущення и їх наслідки. 

The subject of modeling of the air heater is relevant and today, researches in this 
area were conducted by many. The analysis of the known publications is described at the 
beginning of article, the conclusions about the developed models become, the accepted 
assumptions and their effects are considered. 

 

Розглядається група повітронагрівачів (далі - ПН) як система взаємодіючих 
блоків,  що знаходиться в залежному становищі від часу і керуючих впливів 
системи управління.  
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Проведений аналіз останніх досліджень і публікацій, з висновок у кожній 
публікації виведення про переваги і недоліки пропонованої автором моделі і 
проведено порівняння деяких моделей між собою. 

Розроблена структурна схема програми моделювання роботи групи ПН 
доменної печі, описані що входять до неї підпрограми, їх вхідні дані і 
результати роботи. Схема складена таким чином, що б була можливість 
надавати керуючий вплив як на групу, так і на кожний ПН. Структурна схема 
включає певну кількість повітронагрівачів, розділених на окремо розташовані 
і незв'язані напряму блоки, блок організації роботи групи ПН, на якому 
будується режим роботи не одного, а в цілому всієї групи, блок зв'язку між 
системою управління і блоком організації роботи групи ПН. 

Повітронагрівач розглядається як складова частина запропонованої 
схеми. Наводиться математичний опис фізичних процесів, що відбуваються у 
насадці повітронагрівача в режимах «дуття» і «нагрів» на підставі 
розрахованих теплофізичні параметрів теплоносія і матеріалу насадки. 
Наводиться схема поділу насадки на більш дрібну область, придатну для 
низького розрахунку, що не спотворює фізичного сєнсу. 

Запропонована тривимірна математична модель насадки доменного ПН, 
яка базується на нелінійних диференціальних рівняннях: Нав’є-Стокса для 
ламінарної течії, перенесення тепла у потоці, перенесення тепла в твердому 
тілі, що враховує залежність властивостей теплоносія і матеріалу насадки від 
температури, залежність щільності від швидкості потоки за рівнянням 
нерозривності, а також залежність тиску від щільності і температури потоки 
за рівнянням стану. 

Пропонована модель дозволяє визначати розподіл температур в обсязі і 
часі, використовуючи задані властивості теплоносія, а також різні за висотою 
властивості матеріалу насадки. Розробка тривала з метою застосування 
моделі в підсистемі управління ПН АСУ ТП доменній печі. 
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Розглядається математична модель охолодження зливка в зоні вторинного 

охолодження машини безперервного розливу  заготівок в стаціонарному режимі 
розливання, без зміни швидкості по ходу охолодження. При моделюванні  
використовувались різні типи розподілення коефіцієнтів тепловіддачі, 
пропоновані раніше різними авторами. В результаті моделювання визначено 
розподілення, яке найбільш реально відображає процес охолодження  і 
кристалізації зливка по всій довжині зони вторинного охолодження. 

The mathematical model of ingot cooling in the zone of secondary cooling of the 
machine of continuous blending of blanks in a stationary mode of pouring, without 
change of speed in the course of cooling is considered. Different types of heat transfer 
coefficients, previously proposed by different authors, were used in the simulation. The 
simulation determines the distribution that most closely reflects the process cooling and 
crystallization of the ingot over the entire length of the secondary cooling zone. 

 
В роботі представлена  математична модель охолодження зливка в зоні 

вторинного охолодження машини безперервного розливу  заготівок в 
стаціонарному режимі розливання, без зміни швидкості по ходу 
охолодження [1, 2]. В основу математичної моделі покладено 
диференціальне рівняння (1) нестаціонарної теплопровідності в умовах 
фазових перетворень (кристалізації металу) з відповідними початковими і 
граничними умовами. 

 

𝜌𝐶
𝜕𝑡

𝜕𝜏
=

𝜕

𝜕𝑥
(𝜆

𝜕𝑡

𝜕𝑥
) +

𝜕

𝜕𝑦
(𝜆

𝜕𝑡

𝜕𝑦
) + 𝜌𝑞

𝜕𝜓

𝜕𝜏
    (1) 

 
де  ρ - щільність металу; 

                                                           
4
 Kananovich S.I., Dordurov A.V., Kravchenko V.P. Evaluation of the use of different types of distribution of the heat 

transfer coefficient in modeling the cooling process of the ingot in the secondary cooling zone of the workpieces. 
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C - ефективна теплоємність; 
λ - теплопровідність; 
q - прихована теплота плавлення; 
ψ (t) - функція, що враховує частку твердої фази в двофазної зоні 

кристалізується металу; 
Рівняння доповнюється такими початковими(2) та граничними (3) 

умовами: 
 

𝑡(𝑥, 𝑦, 0) = 𝑡𝑐       (2) 
 

де tc - температура перегрітої рідкої сталі, що надходить в кристалізатор. 
 

−𝜆
𝜕𝑡пов

𝜕𝑛
= 𝛼(𝜏)(𝑡пов − 𝑡дов)    (3) 

 
де  tпов - температура поверхні металу; 

tдов - температура довкілля; 
α (τ) - коефіцієнт тепловіддачі з поверхні металу в залежності від 

положення в зоні охолодження. 
При програмній реалізація моделі були використані  конкретні значення 

параметрів  початкових і граничних умов. При цьому  значення коефіцієнту 
тепловіддачі задавалось  розподіленим по довжині зливку у зоні вторинного 
охолодження. В процесі моделювання використовувались різні типи 
розподілення коефіцієнтів тепловіддачі, пропоновані раніше різними 
авторами [3,4]. В результаті моделювання визначено розподілення, яке 
найбільш реально відображає процес охолодження  і кристалізації зливка. 
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Управління процесом охолодження зливка в зоні вторинного охолодження з 
урахуванням процесу його кристалізації в реальному часі шляхом розрахунку 
параметрів кристалізації і кількості води на секції є перспективним напрямком. 
Даний підхід дозволяє оптимізувати витрати води на ЗВО при його 
оптимальному розподілі по поверхні заготовки. Розроблено алгоритм 
розрахунку заданих значень витрат води та повітря в залежності від 
кристалізації заготовки, які передаються в систему автоматичного управління 
зоною вторинного охолодження. Розроблено програмне забезпечення, що 
дозволяє враховувати поточний тепловий стан зони вторинного охолодження. 

Controlling the cooling process of the ingot in the secondary cooling zone, taking into 
account the process of its crystallization in real time by calculating the crystallization 
parameters and the amount of water in the sections, is a promising area. This approach 
allows to optimize the water rate in the secondary cooling zone with its optimal 
distribution on the surface of the ingot. An algorithm for calculating the set values of the 
water and air flow rates, depending on the crystallization of the ingot, which are 
transmitted to the automatic control system of the secondary coolling zone has been 
developed. Based on the proposed algorithm, software that allows to consider the 
current thermal state of the secondary cooling zone has been developed. 

 
Забезпечення рівномірного охолодження заготовки в зоні вторинного 

охолодження (ЗВО) машини безперервного лиття заготовок (МБРЗ) є 
важливим завданням, що забезпечує її якість. Відведення тепла від поверхні 
заготовки в ЗВО проводиться за допомогою подачі охолоджувача через 
форсунки. 

У зв'язку з тим, що щільність зрошення в значній мірі впливає на 
теплопередачу, одним з вирішальних чинників ефективності охолодження 
стає розподіл охолоджувача по поверхні заготовки. 

Визначення витрат охолоджувача по секціях ЗВО в залежності від процесу 
кристалізації злитка дозволить забезпечити оптимальні температурні режими 
зовні і всередині охолоджується заготовки. 
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Широко відомо застосування декілька основних підходів управлінням 
тепловим режимом ЗВО: регулювання співвідношення «швидкість 
розливання - витрата охолоджуючої води»; управління вторинним 
охолодженням на підставі поточного значення температур поверхні злитка 
перед входом його в ЗВО і після ЗВО; регулювання температури поверхні 
безперервно-литого злитка в кожній секції ЗВО на підставі поточного 
значення температури злитка в секції; використання динамічних моделей 
управління. 

Основна мета дослідження - управління процесом охолодження злитка в 
ЗВО з урахуванням процесу його кристалізації в реальному часі шляхом 
розрахунку параметрів кристалізації і кількості води на секції і 
співвідношення вода-повітря. 

Для підтримки оптимального температурного режиму необхідно 
безперервно здійснювати розрахунок охолоджувача в кожній зоні 
охолодження для видачі заданих значень витрат в систему автоматичного 
управління ЗВО. Для цього був розроблений алгоритм розрахунку витрат 
води на кожну секцію ЗВО з урахуванням кристалізації по довжині заготовки. 
За основу взята методика розрахунку параметрів безперервного розливання 
сталі. На підставі вище описаного алгоритму авторами розроблено 
прикладне додаток для розрахунку витрати охолоджувача в залежності 
ступеня кристалізації заготовки (рис. 1). У програмі передбачена можливість 
змінювати значення необхідних параметрів, що відповідають умовам 
поточної розливання. Значення параметрів знаходяться в певних межах. 

 

 
Рисунок 1 – Розрахунок витрат води по зонам ЗВО 

 
На рис. 2 представлена динаміка затвердіння заготовки в зоні вторинного 
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охолодження за її довжиною та розрахункові витрати води і повітря по зонах 
великого і малого радіусів 

 

 
Рисунок 2 – Результати роботи програми 

 
Використання запропонованої програми для розрахунку заданих значень 

витрат повітря і води на охолодження заготовки дозволить більш оптимально 
управляти вторинним охолодженням при супутньому зниженні витрати води 
на охолодженні і отриманні необхідної температури охолоджуваного злитка 
на виході з ЗВО. 
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Досліджено вплив вмісту кисню в збагаченому повітрі, що йде на горіння в 
пальнику повітронагрівача доменної печі, на підвищення температури купола, а, 
отже, і підвищення температури гарячого дуття.  При підвищенні вмісту кисню 
в повітрі горіння з 21 до 50 % спостерігається підвищення калориметричної 
температури горіння доменного газу з 1451 до 1821°С, а температури горіння з 
1306 до 1639°С, що може збільшити температуру дуття на 100°С. Розроблено 
систему автоматичного управління температури купола повітронагрівача з 
можливістю регулювання вмісту кисню. 

The effect of the oxygen content in the enriched air, that goes for burning in the 
burner of a hot blast stove of a blast furnace, on the increase in the temperature of the 
dome, and, consequently, the increase in the temperature of the hot blast, was studied. 
With an increase in the oxygen content in the combustion air from 21 % to 50 %, an 
increase in the calorimetric temperature of the combustion of the blast furnace gas from 
1451 ° C to 1821 °C was observed, and the combustion temperature from 1306  to 1639 
°C, can increase the blast temperature by 100 °C. A system for automatic control of the 
temperature of the hot blast stove dome with the option to control the oxygen content 
has been developed. 

 
Для підвищення температури горіння доменного газу зазвичай 

використовують висококалорійну добавку, наприклад, природний і коксовий 
газ. У зв'язку з підвищеною вартістю і дефіцитом природного газу виникає 
питання про його раціональне використання. Авторами пропонується для 
підвищення температури купола повітронагрівача використовувати вплив 
кількості кисню, що йде на горіння: при збільшенні кисню в повітрі горіння 
збільшується температура горіння доменного газу. 

Метою роботи є розробка системи автоматичного управління нагріванням 
насадки повітронагрівача з можливістю регулювання кисню в повітрі горіння.  

На підставі результатів розрахунку збільшення кисню до 30 % в повітрі 
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горіння дає можливість підвищити температуру горіння доменного газу до 
1456 °С (рис.1) і відповідно температуру під куполом повітронагрівача. 

 

 
Рисунок 1 – Залежність калориметричній температури горіння доменного 

газу від вмісту кисню в збагаченому повітрі горіння 
 
Для моделювання роботи повітронагрівача були взяті параметри 

реального блоку повітронагрівачів доменної печі МК «Азовсталь». 
При підвищенні вмісту кисню в повітрі горіння витрата продуктів згоряння 

зменшується при незмінній витраті доменного газу. Для компенсації 
зменшення обсягів продуктів згоряння необхідно збільшити витрату 
доменного газу. 

Моделювання так само показало, що при підвищенні вмісту кисню з 21 до 
30 %, це дозволить підняти температуру дуття на 100 °С. 

Для реалізації регулювання вмісту кисню в повітрі горіння запропонована 
структура системи автоматичного регулювання (рис. 3). 

 

 
Рисунок 2 – Система автоматичного управління температури купола 
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В системі здійснюється контроль температури Т1, тиску Р1 і витрати F1 
кисню. Витрата кисню регулюється системою 1, в яку входить пускач і 
виконавчий механізм, а вплив йде від контролера. Витрата повітря 
регулюється за допомогою обертів вентилятора. Сигнал про кількості об / хв 
вентилятора з мотора М передається контролеру, і контролер видає 
керуючий сигнал на частотний перетворювач, керуючий оборотами двигуна. 
Також на схемі здійснюється контроль витрати газу F3 і його регулювання за 
допомогою системи 2, в яку входить пускач і виконавчий механізм. Датчик ВЕ 
визначає наявність факела в камері горіння. Температура купола вимірюється 
термоперетворювачем Т2, від якого сигнал надходить в контролер. Також 
передбачена система для контролю параметрів відхідних газів, а саме 
температури Т3 і газоаналізатора QI. 

Застосування запропонованої системи дасть можливість більш гнучко 
регулювати температуру купола, з метою її збільшення, за рахунок зміни 
вмісту кисню в повітрі горіння і витрати доменного газу. 
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У статті розглянуто актуальне питання про автоматичне 

регулювання розподілу дуття по фурмам доменної печі. Дослідження 
існуючих систем розподілу дуття показали причини їх непрацездатності. 
Це викликано тим, що вимірювальне обладнання, регулюючі пристрої та 
виконавчі механізми не витримують високих температур. Як вирішення 
проблеми було запропоновано включити в розробку виконавчих механізмів 
вуглеволокно, що дозволить значно зменшити абразивний знос і 
підвищити стійкість до високих температур. 

The article considers the current issue of automatic control of the distribution 
of the blast through the blast furnace tuyeres. Studies of existing blast distribution 
systems have shown the reasons for their inoperability. This was because the 
measuring equipment, the control devices and the actuators do not withstand 
high temperatures. As a solution to this problem, it was proposed to add carbon 
fiber in the development of the actuators that will significantly reduce the 
abrasive wear and increase the resistance to high temperatures. 

 
Аналіз існуючих джерел з питання розподілу дуття по фурмам виявив 

найбільш серйозну проблему -  наявність нерівномірності в розподілі дуття у 
фурменій зоні доменної печі. Це перш за все викликано наступними 
факторами: різна газопроникність всіх матеріалів в надфурмених зонах; 
одностороннє підведення гарячого дуття до кільцевого повітропроводу; різна 
геометрія фурмених рукавів; відсутність системи автоматичного регулювання 
розподілу дуття (САРД). 

Відомо, що запроваджена САРД пропрацювала не більше одного 
місяця [1], в зв'язку з тим, що не були врахований можливий абразивний 
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знос виконавчих механізмів та розрахована можлива непрацездатність 
витратомірів при високому температурному середовищі. Так само була 
представлена система [2], в складі якої була використана трубка Вентурі, 
вбудована в фурмений прилад, що дозволило методом змінного перепаду 
виміряти витрати гарячого. 

З урахуванням раннього досвіду була запропонована структура САДР  
(рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Система автоматичного розподілу дуття по фурмам: 
1 – метеликовий клапан; 2 – трубка Вентурі; 3 – механізм електричний 

однообертальний; 4 – пускач реверсивний; 5 – блок ручного керування; 
6 –контролер; 7 – датчик перепаду тиску; 8 – датчик надлишкового тиску; 

9 – датчик витрат холодного дуття; 10 – термопара 
 

 
Для її реалізації в першу чергу були враховані такі параметри, як високий 

температурний діапазон (1100-1200 °С) та абразивний знос виконавчих 
механізмів. Для регулювання витрати дуття на окрему фурму, було вибрано 
метеликовий клапан з використанням вуглецевого волокна в його 
виробництві. В якості витратоміра була обрана трубка Вентурі [2].  САДР 
може працювати, як в автоматичному, так і в дистанційному режимі.  

Розроблено відповідне програмне забезпечення, яке візуалізує процес 
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розподілу дуття по фурмам печі і дає можливість задавати необхідні 
значення витрат дуття на окремо взяту фурму, загальні витрати дуття.  

 

 
Рисунок 2 – Система регулювання розподілу дуття по повітряним фурмам 

 
Одним з основних технологічних режимів в роботі ПО для розробленої 

системи є «Рівномірний розподіл» - система автоматично розраховує 
загальну кількість дуття, що надходить, і розподіляє його по всім працюючим 
фурмам. Також в програмі є режим рівномірного перерозподілу дуття, 
необхідний в тому випадку, якщо яка-небудь фурма була відключена вручну, 
або вийшла з ладу через аварію. У такій ситуації система проаналізує 
кількість дуття, яке подавалося на вимкненій фурмі та перерозподілить його 
рівномірно між іншими працюючими фурмами. 

Розроблена САРД дозволяє контролювати та регулювати витрати, а 
обладнання здатне витримувати високу температуру та абразивний знос. 
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Виконано аналіз існуючих методів оцінки стану повітронагрівача, зокрема 

його насадки. Була поставлена задача, створення автоматичної системи 
контролю стану насадки повітронагрівача. Розроблено структуру 
автоматичної системи безперервного контролю стану повітронагрівача. З 
використанням бази даних значень основних технологічних параметрів роботи 
реального блоку повітронагрівачів була побудована регресійна залежність. 
Виконано розрахунок ККД по кожному повітронагрівачу За результатами 
дослідження можна стверджувати, що розроблена система контролю може 
бути успішно впроваджена і використана в доменному виробництві. 

The analysis of the existing methods for assessing the hot blast stove state, in 
particular its checkerwork was carried out. Based on the existing methods, the task of 
creating an automatic control system of the hot blast stove checkerwork state was set. 
The structure of an automatic continuous control system of the hot blast stove state was 
developed. Using a database of the values of the main technological parameters of the 
operation of a real hot blast stoves block. According to the results of the research, it is 
arguable that the developed control system can be successfully implemented and used in 
the blast furnace process. 

 
Стан насадки грає велику роль в ефективності роботи повітронагрівача.  

Внаслідок старіння повітронагрівача відбувається зростання газодинамічного 
опору насадки [1], розвиток ефекту «короткого замикання» [2], зменшення 
ККД нагрівача [3]. Для безперервного контролю стану насадки 
повітронагрівача запропонована автоматична система (рис. 1), що дозволяє 
прогнозувати роботу агрегату в реальному часі.  

mailto:demkiv96@gmail.com
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Рисунок 1 – Структура запропонованої автоматичної системи 

безперервного контролю стану насадки повітронагрівача 
 
Для аналізу і контролю стану насадки були обрані наступні параметри: 

тиск в камері горіння (P2), витрата (F1) і температура холодного (T10) дуття, 
тиск (P5) і температура гарячого (T12) дуття, тиск (P1) і склад (QI) газів, що 
відходять, температури (T1-T8) кожуха по висоті насадки, температура 
поднасадачного (T11), температура (T9) купола, витрата (F4) та тиск (P4) 
доменного газу.  

Знос насадки і погіршення її параметрів як теплообмінного елемента 
викликає зростання газодинамічного опору насадки.  Вимірювання різниці 
тисків в камері горіння і димовому патрубку дасть нам можливість 
розрахувати опір нагрівача. 

Безперервний контроль температури кожуха нагрівача здійснюється 
датчиками температури, встановленими по всій висоті повітронагрівача.  При 
виході значення температури за нормативний діапазон буде спрацьовувати 
сигналізація. 

Для того щоб провести газовий аналіз газів, що відходять, необхідно 
встановити в димовому борові на кожен повітронагрівач газоаналізатор, тим 
самим своєчасно виявляючи розвиток ефекту «короткого замикання». 

Дослідження бази даних діючого блоку повітронагрівача з основними 
технологічними параметрами (температури купола та  газів, що відходять, 
витрата доменного газу, температура холодного і гарячого дуття, тривалості 
періодів нагріву насадки і дуття) дозволило вивести розрахувати ККД 
кожного повітронагрівача (рис. 2) і отримати регресивні залежності  ККД від 
основних параметрів.  Регресійна залежність дозволяє визначити 
«напрямок» і ступені впливу кожного параметра на ефективність роботи 
повітронагрівача. 
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Рисунок 2 – Зміна ККД повітронагрівачів протягом 7 місяців 

 
Завдяки безперервному отриманню регресійних залежностей ККД, опору 

насадки, температури кожуха, майстер доменної печі може судити про 
ефективність роботи повітронагрівача, прогнозувати динаміку зміни стану 
повітронагрівача або моделювати різні режими роботи блоку. 
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Технологія блокчейн стала відомою завдяки криптовалютним мережам, які 
використовують її для свого функціонування. Однак з розвитком технології 
перелік сфер її застосування розширився. В даний момент існують також 
обмежені/приватні блокчейни для земельних кадастрів, організації ланцюгів 
поставок, систем для підтвердження авторства та ідентифікації особи.  

У дослідженні розглядається залежність основних параметрів розподіленої 

https://www.kalugin.biz/ru/content/hot_stoves
mailto:andrewpogorelov@gmail.com
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блокчейн мережі при поширенні даних різного об’єму в мережах з різною 
кількістю вузлів в контексті файлового обміну. Ці дані можуть бути основою 
для подальших досліджень з метою підвищення продуктивності файлових 
блокчейнів. 

Blockchain technology has become known for cryptocurrencies networks that use 
them for their operation. However, with the development of technology, the scope of its 
application has expanded. Currently, there are also limited/private blockchains for land 
registries, supply chain organizations, authentication systems and person identification 
systems. 

In our study, we consider the dependence of the basic parameters of a distributed 
blockchain network when disseminating data of different size on networks with different 
number of nodes in the context of file sharing. This data may form the basis for further 
research to improve file blockchains performance. 

 
За останні роки з’явилася велика кількість праць, присвячених 

дослідженню технології блокчейн в цілому та її окремих складових. І 
частково інтерес до технології викликаний прагненням її адаптації для 
використання не тільки у публічних криптовалютних мережах, але й у 
приватних розподілених мережах для організації роботи підприємств, 
банківських установ, консорціумів. 

Для організації роботи приватних блокчейнів здебільшого 
використовують централізовані алгоритми консенсусу (наприклад, Proof of 
Authority [1] або PBFT [2]), через високу швидкість обробки транзакцій, 
можливість централізованого контролю над мережею та ідентифікації 
учасників. 

Проте, існуючі рішення та алгоритми консенсусу, що забезпечують 
функціонування блокчейнів, не можуть вирішити всіх проблем технології. 
Централізація блокчейну призводить до його вразливості та можливості 
потенційних зловживань, а його пропускна спроможність безпосередньо 
залежить від багатьох параметрів (об’єму інформації, кількості вузлів мережі, 
мережевих затримок при передачі інформації) і, відповідно, знижується з їх 
зростанням. На цьому фоні функціонування приватних блокчейнів, 
призначених для організації документообігу та зберігання файлів, потребує 
більш детального розгляду. 

Для проведення порівняльного аналізу в роботі розглянуто процес 
передачі даних в розподілених мережах, які функціонують за допомогою 
трьох алгоритмів консенсусу: Proof of Authority, Practical Byzantine Fault 
Tolerance та Stellar Consensus Protocol. 

За допомогою моделі, описаної в рамках дослідження, розглянута 
залежність пропускної спроможності мережі від кількості вузлів та 
поширюваного об’єму даних. 
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Розглядається основні підходи до розробки і моделювання  автоматизованої 

системи керування (АСК) транспортними потоками міста Маріуполя. Показано, 
що найбільш раціонально підвищувати ефективність дорожнього руху на 
магістралях міста шляхом поступового впровадження  АСК.  Спочатку 
розробляються  і впроваджуються локальні засоби для жорсткого регулювання 
руху, потім для гнучкого керування рухом, які з рештою  об’єднуються у систему 
жорсткого координованого управління транспортними потоками на окремих 
магістралях або на невеликих ділянках дорожніх мереж. Після цього 
розробляється і впроваджується АСК транспортними потоками міста  з 
оптимізацією пропускної здатності основних магістралей міста.  

The basic approaches to development and modeling of the automated control 
system (ASC) of traffic flows of the city of Mariupol are considered.  It is shown that it is 
most rational to increase the efficiency of road traffic on the city highways through the 
gradual introduction of ACS.  Initially, local rigid controls are developed and 
implemented, and then flexible traffic controls are integrated into rigid, coordinated 
traffic flow management on individual thoroughfares or on small sections of road 
networks.  After that, ASC is developed and implemented by city traffic flows with 
optimization of the capacity of the main thoroughfares of the city. 

                                                           
5
 Polezhaev D.V. Kravchenko V.P., Basic approaches to the development of an automated system  management of 

traffic flows of the city of Mariupol 
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Розглянуті основні підходи до розробки автоматизованої системи 

керування (АСК) транспортними потоками міста Маріуполя, Аналіз 
реалізованих європейських проектів для керування транспортними потоками 
у великих містах показав, що самими ефективними були проекти, які 
базувались на аналізі існуючих транспортних потоків і використовували 
сучасні програмні  і технічні засоби [1]. 

Найбільш раціонально підвищувати ефективність дорожнього руху на 
магістралях міста шляхом поступового впровадження  АСК.  Спочатку 
розробляються  і впроваджуються локальні засоби для жорсткого 
регулювання руху. Потім локальні засоби для гнучкого керування рухом в 
залежності від параметрів транспортних потоків, які з рештою  об’єднуються 
у систему жорсткого координованого управління транспортними потоками 
на окремих магістралях або на невеликих ділянках дорожніх мереж. Після 
цього розробляється і впроваджується АСК транспортними потоками міста  з 
оптимізацією пропускної здатності основних магістралей міста [2]. 

Структурно АСК являє собою сукупність упорядкованих прийомів 
керування і взаємопов'язаних елементів, що реалізують ці прийоми [3]. 
Основними складовими, ефективно діючої АСК, є: 

 комплекс технічних засобів; 

 програмне (математичне) забезпечення;  

 організаційне забезпечення. 
Розробка АСК транспортними потоками передбачає вибір структури 

системи, визначення і розрахунок режимів функціонування, уточнення 
складу обладнання, розміщення чутливих елементів детекторів транспорту, 
розробку схем з'єднання пристроїв, складання посадових інструкцій, 
розрахунок кількості запасних виробів, розробку вимог до інженерної 
частини системи. Теоретичними дослідженнями і практичними результатами  
було показано, що ефективне функціонування АСК, може дати значний 
економічний і екологічний ефект 
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В данной работе предлагается система, предназначенная для внедрения на 

уже существующие агрегаты. Она позволяет минимизировать время простоя 
воздухонагревателя в режиме отделения. Благодаря этому уменьшаются 
потери тепла. Также данная система позволяет экономить высококалорийную 
добавку. При этом системой достигается оптимального времени нагрева 
воздухонагревателей внутри блока. 

In this paper, we propose a system designed for implementation on existing units. It 
minimizes the downtime of the heater in separation mode. This reduces heat loss. Also, 
this system allows you to save high-calorie supplement. In this case, the system achieves 
the optimal time for heating the air heaters inside the unit. 

 
В современном мире важным направлением производственной 

деятельности является сокращение затрат на производство продукции при 
сохранении качества. Этому помогает автоматизация технологических 
процессов. 

В данный момент есть много работ, авторы которых решают задачу 
оптимизации работы блока воздухонагревателей. Однако, как правило, эти 
решения требуют серьёзных вычислительных мощностей или существенной 
модернизации агрегата. 

В данной работе предлагается система, предназначенная для внедрения 
на уже существующие агрегаты. Она позволяет минимизировать время 
простоя воздухонагревателя в режиме отделения. Благодаря этому 
уменьшаются потери тепла. Также данная система позволяет экономить 
высококалорийную добавку. При этом системой достигается оптимального 
времени нагрева воздухонагревателей внутри блока. 

 
Список использованных источников: 

1. Андреев, С.М. Оптимизация режима нагрева воздухонагревателей 
доменных печей / С. М. Андреев, Б. Н. Парсункин // Известия вузов. Черная 
металлургия. – 2004. – № 7. – С. 33–37. 

2. К вопросу оптимизации теплового режима работы воздухонагревателей 
доменных печей / В. И. Романенко [и др.] // Металлургическая и горнорудная 
промышленность. – 2009. – № 3. – С. 58–60. 

3. Вовк? Л. А. Моделирование переходов между эталонными ситуациями в 

mailto:artuompa@gmail.com
mailto:krauch.serega@gmail.com


Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених «АПРІТ – 2019» 18.11.2019 р. Маріуполь 131 

сложных системах в условиях неопределенности / Л. А. Вовк, С. П. Гинис // 
Известия Южного федерального университета. Технические науки. – 2013. – № 2. – 
С. 116–122. 

 
 

 
 

Семусев О.Р., Воротнікова З.Є. 
БОТ-КОНСУЛЬТАНТ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ КОМПАНІЇ 

Семусев Олександр Русланович, 
студент групи КІТ-18-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

alexander.semusev@gmail.com  
Воротнікова Злата Євгенівна, 

канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій, 
ДВНЗ «ПДТУ» 

mailgoldukr@ukr.net  
 

Викладено основні сфери застосування чат-ботів в Україні. Наведені підходи до 
моніторингу обладнання у комунікаційній компанії. Проаналізовані сучасні 
концепції автоматизації обслуговування клієнтів телекомунікаційної компанії, 
визначено основні напрями автоматизації. Запропоновано та доведено 
ефективність чат-бота, що містить елементи штучного інтелекту та має функцію 
самонавчання, для автоматизації клієнтської підтримки. 

Bot consultant in telecommunication companie. The article describes the main areas 
of application of chatbots in Ukraine. The approaches to monitoring equipment in a 
communication company are outlined. Modern concepts of automation of customer 
service of the telecommunication company are analyzed; the main directions of 
automation are defined. The effectiveness of a chat bot, containing artificial intelligence 
and self-learning features, has been proposed and proven to automate customer 
support. 

 
Сфера телекомунікації характеризується високою конкуренцією і, як 

наслідок, жорсткої боротьбою за клієнтів. Для компаній-провайдерів, 
надання якісних послуг для своїх абонентів є ключовим показником довіри і 
вибору відповідно. Але так як послуги Інтернет і телебачення є практично в 
кожному будинку, велике навантаження з обслуговування і роботі з 
клієнтами йде на відповідні відділи. Для взаємодії з великою кількістю 
потенційних і діючих абонентів йде величезна частина людських ресурсів. 
Мобільним операторам та інтернет-провайдерам постійно потрібні нові 
можливості для скорочення собівартості обслуговування клієнтів, число яких 
вимірюється сотнями тисяч, а то й мільйонами. Ці проблеми дозволяє 
вирішити впровадження технології чат-ботів. 

Чат-бот успішно справляється з такими сценаріями, як технічна підтримка, 
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підбір і зміна тарифного плану, управління і поповнення рахунку, 
повідомлення новин, інформація про послуги, збір відгуків та думок тощо [1]. 
У зв'язку з цим, розробка та навчання такого бота є актуальним завданням. 

Завдання дослідження полягає в розробці такої структури чат-бота, яка 
дозволила б автоматично відповідати на типові питання клієнтів 
телекомунікаційної компанії, в тому числі про стан обслуговуючого 
обладнання, а також керувати вибором тарифів і збирати статистику 
звернень. 
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В роботі розглянуті методики, що описують процес зневуглецювання 

конвертерної сталі. Побудована модель розрахунку швидкості зневуглецювання і 
динаміки вмісту вуглецю у ванні конвертера під час продувки. Встановлено, що 
розроблена динамічна модель окислення вуглецю адекватна процесам, що 
протікають у ванні конвертера. Модель дозволяє безперервно по ходу продувки 
здійснювати контроль і регулювання найбільш важливих параметрів металу за 
допомогою управління кисневою фурмою, визначати швидкості 
зневуглецювання, зміни температури і окислення заліза ванни, а також ступінь 
допалювання СО в СО2 в порожнині конвертера. 
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The work describes the techniques that describe the decarburization process of 
converter steel. A model for calculating the decarburization rate and the dynamics of the 
carbon content in the converter bath during purging was built. It has been established 
that the developed dynamic model of carbon oxidation is adequate to the processes 
occurring in the converter bath. The model allows continuous monitoring and regulation 
of the most important parameters of the metal by means of controlling an oxygen lance, 
determining the rates of decarburization, changes in temperature and oxidation of iron 
in the bath, as well as the degree of afterburning of CO in CO2 in the converter cavity. 

 

Відомі труднощі зупинення продувки при заданому змісті вуглецю 
стимулювали посилену увагу дослідників до розробки методів оцінки цього 
параметра. Вимога мінімального запізнювання обумовлює відмову від 
принципово можливого способу механізованого відбору проби металу з 
конвертера без припинення продувки і подальшого її аналізу. Успіху в 
рішенні цієї задачі можна очікувати головним чином у вимірі поза 
конвертером параметрів, що побічно характеризують вміст вуглецю у ванні 
[1]. 

Метою роботи є пошук рішень по оптимізації процесу конвертерної 
плавки з урахуванням залежності швидкості зневуглецювання конвертерної 
ванни від витрат кисню на продувку. 

Виконано аналіз методів визначення залишкового вмісту вуглецю в сталі в 
процесі конвертерної плавки. 

На підставі розглянутих аналітичних залежностей розроблена програмна 
модель процесу зневуглецювання конвертерної ванни для системи 
автоматичного керування витратами кисню на продувку. В алгоритмі роботи 
програми враховується критична точка швидкості вигоряння вуглецю в 
кисневому конвертері. Поки концентрація вуглецю в сталі більше 0,4 % 
програма веде розрахунок за балансовим методом, як тільки концентрація 
вуглецю падає нижче цієї критичної точки, всі розрахунки проводяться 
відповідно до методу на підставі особливостей кінетики реакції 
зневуглецювання [2, 3]. Аналіз результатів обчислень показав відповідність 
експериментальним даним в допустимих межах критеріїв оцінки точності 
моделювання. 
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Головним критерієм управління нагрівальними печами є мінімізація питомих 

витрат на здійснення нагріву з обмеженнями за якісними показниками процесу, 
якими є температура поверхні металу і перепад температур по перетину 
заготовки. Це досягається мінімізацією витрат палива і втрат металу в 
окалину. В роботі розглянуті основні підходи до створення автоматизованої 
системи управління тепловою роботою методичної печі. Виконано аналіз 
математичних методів опису теплофізичних процесів нагріву металу в 
методичній печі, розроблений алгоритм розрахунку основних технологічних 
параметрів з програмною реалізацією на ЕОМ. 

The main criterion for controlling heating furnaces is to minimize the specific costs of 
heating, with restrictions on the quality indicators of the process, which are the surface 
temperature of the metal and the temperature difference over the cross section of the 
work piece. This is achieved by minimizing fuel consumption and metal loss in scale. The 
work considers the main approaches to the creation of an automated system for 
controlling the thermal work of a methodical furnace. The analysis of mathematical 
methods for describing the thermo-physical processes of metal heating in a methodical 
furnace is carried out, an algorithm for calculating the main technological parameters 
with a computer software implementation is developed. 

 

Належне управління тепловою роботою методичної печі обумовлює 
роботу всього агрегату в цілому і дозволяє в широких межах змінювати 
параметри температурного режиму по зонах, впливаючи як на якість нагріву і 
продуктивність, так і на техніко-економічні показники ділянки печей. 

 Це завдання займає домінуюче значення, тому що від правильного 
вибору режиму роботи печі залежить процес нагріву металу, більш того, за 
умов зміни сортаменту продукції і перебоями з подачею енергоносіїв, 
завдання управління тепловою потужністю печі доцільно розглядати як 
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задачу оптимізації [1].  
Оскільки немає можливості прямо контролювати деякі основні параметри 

нагріву, такі як розподіл температур по перетину сляба, оптимізувати процес 
нагріву можна за допомогою попереднього математичного моделювання. 
Такий метод дозволяє визначити потрібний розподіл температур по зонах 
печі та тривалість перебування сляба в кожній зоні. 

Метою роботи є розробка математичної моделі нагріву металу і вибору 
температурного режиму печі, при якому мінімізуються час нагріву, витрати 
палива і втрати металу.  

В результаті спільного рішення задачі зовнішнього і внутрішнього 
теплообміну [2] реалізована динамічна модель для знаходження значень 
температур в кожній точці перетину злитка в будь-який момент часу. 
Розроблена математична модель дозволяє виконувати розрахунок нагріву 
металу в методичній печі з метою визначення параметрів технологічного 
процесу, за допомогою яких можна робити висновки про якісні показники 
регулювання процесу нагріву металу і про ТЕП роботи печі. Розроблена 
модель може бути використана при створенні комплексної системи 
управління режимом нагріву металу в методичних печах для забезпечення 
оптимальної роботи листопрокатних цехів з досягненням мінімальної 
собівартості продукції. 
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Обробка векторного поля швидкостей та його візуалізація є невід'ємною 

частиною багатьох задач чисельного моделювання. Представлення результатів 
у традиційному вигляді виконується за допомогою стрілочних діаграм поля 
швидкостей або колірних діаграм модуля швидкості.  Але така інформація не дає 
вичерпну картину течії в цілому. В даній роботі пропонується метод візуалізації 
ліній  течії,  що базується на деяких ідеях текстурної візуалізації з 
використанням адвекції частинок в заданому полі швидкості. Методика була 
застосована при моделюванні обтікання ідеальною рідиною системи будинків 
для двовимірного випадку.Abstrakt 

Processing of the vector velocity field and its visualization is an integral part of many 
numerical simulations. Presentation of the results in the traditional form is performed by 
means of arrow dia-grams of the velocity field or color diagrams of the velocity module. 
But such information does not give a complete picture of the flow as a whole. This paper 
proposes a visualization technique for streamlines that based on some ideas of texture 
visualization with using particle advection at a given velocity field. The technique was 
used for simulation of the ideal fluid  flow of a buildings system in two-dimensional case. 

 
Одним з найважливіших етапів розвитку галузі наукової візуалізації, що 

дали початок багатьом методикам, стали методи текстурної візуалізації [1-5], 
зокрема метод адвекції початкового зображення вздовж лінії течії.  

У даній роботі пропонується застосувати метод адвекції частинок для 
візуалізації плоских течій ідеальної  рідини. Цей метод був випробуваний  
при чисельному моделюванні методом дискретних вихорів [6] обтікання 
будинків . Використовується методика, що комбінує основні ідеї методу 
текстурної адвекції Лагранжа-Ейлера, але в спрощеному варіанті, без 
використання текстур, а лише з використанням адвекції зафарбованих 
частинок.  
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Метою роботи було створення програмного забезпечення для візуалізації 
двовимірного векторного поля, обчисленого методом дискретних вихорів на 
основі модифікації відомих алгоритмів текстурної візуалізації. Дана 
візуалізація течій повинна відбуватись на основі завантажених каталогів 
дискретних полів швидкостей та дозволяти досліджувати картини ліній течії в 
динаміці. Також вона може бути придатною для візуалізації векторних полів, 
обчислених будь-яким іншим методом. 

При моделюванні методом дискретних вихорів на виході ми маємо поле 
швидкостей, в кожен момент часу обчислене на рівномірній сітці, що 
покриває розрахункову область. Ідея методу візуалізації, що пропонується, 
полягає в наступному: 

1. Завантажуємо поле швидкостей для деякого фіксованого моменту часу, 
обчислене для рівномірної сітки. 

2. Вибираємо певну кількість кроків.   
3. У вузлах сітки вносимо випадкові збурення координат таким чином, 

щоб нові координати не вийшли за межі прилягаючих сусідніх комірок. При 
такому підході комірки залишаються комірками і сітка стає нерегулярною з 
випадковим відхиленням вузлів.  У кожному вузлі поміщаємо частинки, які 
будемо рухати. Швидкість частинки дорівнює швидкості рідини в даній 
комірці (вважаємо її сталою).  

4. Пересуваємо ці частинки по простору зі швидкістю, що відповідає  
полю швидкостей на один крок  . Крок   підбираємо таким чином, щоб 
зміщення відбувалось на 1-2 пікселя. Початкове і кінцеве положення 
частинки з’єднуємо відрізком, якому надаємо колір в залежності від модуля 
швидкості. Рух таких частинок по простору через певну кількість кроків 
залишить за собою слід у вигляді ліній течії. Зауважимо, що крок  , з яким 
ми рухаємо частинки, не є тим кроком по часу, з яким проведені розрахунки. 
Це деякий умовний крок, з яким ми рухаємо частинки по полю швидкостей у 
фіксований момент часу t .  

Результатом такого руху частинок ми будемо мати лінії течії в кожен 
момент часу. 

На рис. 1 показані лінії течії в момент часу  20t  . Частина вихрових 
структур за будинками знесена вниз, а на деяких будинках утворилось 
декілька вихорів. 
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Рисунок 1 – Картина течії при обтіканні будинків в момент часу 20t   
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У даній роботі досліджується можливість використання web-застосунку на 

основі фреймворку Angular для організації зворотного зв’язку в аудиторії під час 
занять. Даний фреймворк  забезпечує зручність використання інтерфейсу веб-
застосунків на різних  пристроях без обмежень на їх функціональність.  Цей 
фреймворк дає багато потужних функцій, що дозволяють розробникам легко 
створювати односторінкові веб-застосунки. На базі даного фреймворку був 
створений веб-застосунок, що дозволяє  провести тестування студентів під 
час заняття. База тестів  створюється кожним викладачем для своєї 
дисципліни.  Може бути використаний для будь - якої дисципліни як у вищій, так і 
в середній школі. 

This work explores the possibility of using an Angular-based web application to 
provide feedback to the audience during class. This framework provides the ease of use 
of the web application interface on different devices without limiting their functionality. 
This framework provides many powerful features that allow developers to easily create 
one-page web applications. Based on this framework, a web application was created 
that allows students to be tested during class. The test database is created by each 
teacher for his discipline. It can be used for any discipline in both high school and high 
school. 

 
Інноваційні технології сучасного суспільства відіграють важливу роль у 

комунікації між викладачем і студентом, створюючи нові способи обміну 
інформацією та доступу до інформаційних ресурсів. Зокрема, актуальними та 
дієвими інструментами сучасної комунікації є мобільні технології: мобільні 
пристрої, мобільні застосунки, мобільні веб-сайти. Відбувається формування 
«мобільних» користувачів інформації і сфера вищої освіти не може стояти 
осторонь цих процесів.  

Оскільки невід’ємною складовою нашого життя, одним із провідних 
засобів комунікації стали мобільні пристрої, зокрема, смартфони, то 
звичайно виникає ідея використовувати їх не тільки для навчання онлайн, а і 
під час аудиторних занять. 

У даній роботі досліджується можливість розробки web-застосунку на 
основі фреймворку Angular для організації зворотного зв’язку в аудиторії під 
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час занять, зокрема для тестування і активізації студентів. Даний фреймворк 
був вибрати тому, що він забезпечує зручність використання інтерфейсу веб-
застосунків на різних пристроях без обмежень на їх функціональність.  Цей 
фреймворк дає багато потужних функцій, що дозволяють розробникам легко 
створювати односторінкові веб-застосунки. Angular побудований на мові 
TypeScript, яка, в свою чергу, базується на мові програмування JavaScript ES6. 
При використанні даного фреймворку вам не потрібно вчити повністю нову 
мову, і ви отримуєте функції типу статичної типізації, інтерфейсів, класів, 
простору імен, декоратори і тощо. 

Головна ідея створення сторінки в даному веб-застосунку - це 
відображення лише частини інформації із всього веб-застосунку. Проект 
складається з двох частин: перша - це веб-інтерфейс застосунку (Angular), 
друга - це невидима частина проекту (API для зв’язку з базою даних). У 
нашому випадку даний фреймворк допомагає вирішити проблему довгих 
переходів між сторінками завдяки системі беззалишкових завантажень 
сторінок. Сторінки відображаються тільки при переході на новий шлях 
(Route). 

На базі даного фреймворку був створений веб-застосунок, що дозволяє 
провести тестування студентів під час заняття. База тестів створюється 
кожним викладачем для своєї дисципліни.  Може бути використаний для 
будь-якої дисципліни як у вищій, так і в середній школі. 

Основною відмінністю від існуючих тестових систем є те, що сервером у 
даному випадку виступає ноутбук викладача, а зв’язок зі смартфонами 
студентів здійснюється через локальну мережу, в тому числі і роутер. Це дає 
змогу бути незалежним від зовнішнього інтернету, а також  задіяти в 
навчальному процесі смартфони студентів, які зазвичай відволікають їх під 
час занять.  Така технологія тестування не вимагає наявності комп’ютерного 
класу і може бути проведена в будь-якій аудиторії. 

 
Список використаних джерел: 

1. Что такое Angular? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://itvdn.com/ru/blog/article/what_angular 

2. Как написать одностраничное приложение на Angular.JS [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://skillbox.ru/media/code/kak_napisat_ 
odnostranichnoe_prilozhenie_na_angular_js/ 

3. Setting up the Local Environment and Workspace JS [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: https://angular.io/guide/setup-local 

4. 10 преимуществ использования фреймворка Angular.js при разработке веб-
приложений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://stfalcon.com/ru/blog/ 
post/why-use-angularjs-for-webapps 

5. Введение в Angular. Что такое Angular. Начало работы с фреймворком JS  
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://metanit.com/web/angular2/1.1.php 

6. Введение в Angular: что это за фреймворк и зачем его использовать 

https://itvdn.com/ru/blog/article/what_angular
https://skillbox.ru/media/code/kak_napisat_odnostranichnoe_prilozhenie_na_angular_js/
https://skillbox.ru/media/code/kak_napisat_odnostranichnoe_prilozhenie_na_angular_js/
https://angular.io/guide/setup-local
https://stfalcon.com/ru/blog/post/why-use-angularjs-for-webapps
https://stfalcon.com/ru/blog/post/why-use-angularjs-for-webapps
https://metanit.com/web/angular2/1.1.php


Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених «АПРІТ – 2019» 18.11.2019 р. Маріуполь 141 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://webformyself.com/vvedenie-v-
angular-chto-eto-za-frejmvork-i-zachem-ego-ispolzovat/ 

 
 

 

 

Кравченко А.О., Воротнікова З.Є. 
ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМАТИЧНОЇ СИСТЕМИ ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ВІДГУКІВ ТА ДУМОК 

Кравченко Андрій Олександрович,  
студент групи КМ-18-М, ДВНЗ «ПДТУ» 

19k2a97@mail.ru 
Воротнікова Злата Євгенівна, 

канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних технологій, 
ДВНЗ «ПДТУ» 

mailgoldukr@ukr.net 
У даній статті розглянуто основні проблеми обробки природної мови, 

основні підходи до необхідності структурування та систематизації даних, 
аналізу емоційного забарвлення тексту та можливості подальшого 
використання, отриманих результатів. Проведено аналіз ефективності 
методів класифікації. Спроектовано систему аналізу відгуків, побудована 
модель класифікації тональності. Програмно реалізовано ключовий модуль до 
запропонованого підходу за допомогою мови програмування Python. 

This article discusses the main problems of natural language processing, the main 
approaches to the need for structuring and systematization of data, analysis of the 
emotional coloring of the text and the possibility of further use of the results. The 
analysis of the effectiveness of classification methods. A system for analyzing recalls was 
designed, and a model for classifying tonality was built. A key module for the proposed 
approach is implemented using the Python programming language. 

 
Отримання, накопичення та аналіз думок споживачів і громадян вже 

давно стали серйозним і великим бізнесом, а саме в сфері маркетингу, 
зв'язків з громадськістю, рейтингу компаній, тощо. Зараз спостерігається 
стрімке зростання соціальних медіа (наприклад, огляди, форуми 
обговорення, блоги, мікро-блоги, telegram-канали, Twitter, коментарі та 
повідомлення в соціальних мережах) в Інтернеті, приватні особи та 
організації все частіше використовують результати обробки даних у цих 
середовищах для прийняття рішень. Тим не менш, постійний пошук і 
моніторинг сайтів в Інтернеті, відбір необхідної інформації, залишаються 
доволі складним завданням через надвелику кількість інформаційних 
потоків такої інформації. Кожен ресурс, як правило, містить величезний обсяг 
неструктурованого і неочищенного тексту, який містить необхідну 
інформацію щодо певного продукту чи певної послуги, але цю інформацію 
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не завжди легко виявити серед так званого інформаційного шуму. Тому 
розробка систем автоматичного аналізу відгуків, зокрема аналізу тональності 
дуже актуальна прикладна задача. 

Тексти на природній мові – являють собою слабо структуровану 
інформацію, тому їх обробка є надскладним завданням, яке виходить за 
рамки традиційної алгоритмічної обробки звичайних структурованих даних. 
Для того щоб отримати з текстів корисну інформацію, необхідно їх 
структурувати, класифікувати, видалити інформаційний шум, упорядкувати, 
систематизувати, забезпечити пошук текстів за запитом користувача. Мета 
будь-якого завдання аналізу тональності полягає у визначенні, чи є даний 
текст (припустимо огляд фільму або коментарі) позитивним, негативним або 
нейтральним. Труднощі аналізу тональності полягає в присутності 
емоційного збагачення мови - сленгу, багатозначність, невизначеність, 
сарказму, тощо. 

Завдання дослідження полягає в розробці системи автоматичного аналізу 
відгуків, яка дозволила б автоматично аналізувати тональність тексту на 
природній мові будь-якої тематика. 
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В роботі розглядаються теоретичні і практичні питання що до розрахунку 

техніко-економічних параметрів та поінтервального калібрування 
вертикальної ємності з еліптичними днищами. В роботі представлені  
калібрувальні таблиці для визначення кількості продукту, що знаходиться в 
резервуарах. Для цього обчислюється місткість резервуара на кожному 
сантиметрі висоти його наповнення. Опираючись на знання технічних питань в 
галузі проектування промислових ємностей та використання математичних 
методів інтегрування була розроблена методика виведення загальної формули 
для калібрування вертикальних ємностей з еліптичними днищами, отримана 
сама формула та створений типовий розрахунок техніко-економічних 
параметрів. 

The work considers theoretical and practical issues related to calculation of technical 
and economic parameters and interval calibration of vertical reservoir with elliptical 
bottoms. Calibration tables are drawn up to determine the quantity of product that is in 
the tanks. For this purpose, the capacity of the tank at each centimeter of its filling 
height is calculated. Based on knowledge of technical issues in the field of designing 
industrial containers and the use of mathematical methods of integration, the method of 
obtaining a general formula for calibration of vertical vessels with elliptical bottoms was 
developed, the formula itself was developed too and the standard calculations of 
technical and economic parameters were obtained. 

 
Вертикальні ємності великих об’ємів експлуатуються у різних галузях 

промисловості та у сільському господарстві. Щодня продукція хімічних, 
нафтопереробних, харчових підприємств виготовляється за допомогою 
ємностей, зберігається у них і відвантажується споживачеві. При виконанні 
усіх цих операцій надзвичайно важливо мати точний об’єм продукту. Якщо 
кількість відвантаженої речовини легко контролювати за допомогою 
лічильників, спеціальних пристроїв обліку, то об’єм залишку фіксувати не 
завжди просто. Особливої уваги потребують процеси з незавершеним 
циклом зливу – наливу і ті випадки, коли декілька разів асинхронно 
відбувається як злив так і налив продукту. Тоді найпростіший спосіб зняти 
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залишки – використання таблиці поінтервального калібрування. Зважаючи на 
те, що подібні конструкції часто створюються за індивідуальними проектами, 
таблиця калібрування має характер унікальності, але при її формуванні 
можна використовувати стандартний математичний підхід Окрім того,  
найпростіший спосіб контролювати надходження, витрачання та залишки 
продукту – використання такої таблиці. 

На основі знань з технічних питань в галузі проектування промислових 
ємностей, з використання математичних методів інтегрування була 
розроблена методика виведення загальної формули для калібрування 
вертикальних ємностей з еліптичними днищами, отримана сама формула та 
створений типовий розрахунок техніко-економічних параметрів. 

Розтинаючи ємність горизонтальною площиною, ми отримуємо частини 
об’ємів днищ і циліндричної ділянки. Сантиметрові інтервали при складанні 
таблиці калібрування відраховуються починаючи від дна посудини.  

Повна формула калібрування вертикальної ємності за умов, що до висоти 
наповнення hi має вигляд:  
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де hов – висота овалоїдної частини днища; 
Lц  – висота циліндричної частини ємності; 

 LH – висота верхньої овалоїдної частини ємності. 
За допомогою розробленої таблиці з типовими розрахунками техніко-

економічних параметрів визначається повний об’єм, об’єм наповнення, при 
регламентованому об’ємі недоливу, та вантажопідйомність. Останній 
параметр є важливим на наступних етапах проектування і в технічних 
розрахунках. Від нього залежить точність розрахунків та економічність 
проекту. 

Слід зазначити, що спосіб урахування продукту з використанням цієї 
таблиці є незалежним від наявності інших технічних засобів обліку і не є 
складним у експлуатації, але напрочуд точним, що робить його важливою 
складовою частиною як інженерного проекту так і готової конструкції в 
цілому. 
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На прикладі задачі пакування одиничних кругів в коло найменшого радіусу 

проведено порівняння результатів обчислювального експерименту в системі 
Wolfram Mathematica в залежності від використовуваного вбудованого метода 
оптимізації та числа обмежень, яке квадратично залежить від кількості 
заданих кругів. Показана неефективність детермінованих методів, зокрема 
метода Нелдера–Міда в поєднанні з методом внутрішньої точки для пошуку 
екстремуму у випадку незліченної множини екстремальних точок. Найбільш 
придатними виявилися методи стохастичного пошуку, побудовані на основі 
генетичних алгоритмів. 

The example of packing single circles in the circle of the smallest radius compares 
the results of a computational experiment in the Wolfram Mathematica system, 
depending on the used built-in optimization method and the number of constraints. The 
ineffectiveness of deterministic methods, in particular the Nelder-Mead method in 
combination with the internal point method, is shown to find the extremum in the case 
of innumerable set of the extremal points. Stochastic search methods based on genetic 
algorithms are most suitable. 

 
Розглянемо класичну задачу з комбінаторної геометрії: Знайти коло 

найменшого радіусу, що містить в собі n  кругів одиничного радіусу без 
взаємоперетинів. 

Позначимо через  , , 1, ,i ix y i n  координати центрів n  кіл одиничного 

радіусу, що лежать в колі радіусу R . Умови відсутності взаємних перетинів 
мають вигляд 

 

   
2 2

4, 2, , , 1, , 1.i k i kx x y y i n k i                        (1) 
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22 2 1 , 1, ,i ix y R i n                                         (2) 

 

Поставимо задачу оптимізації 
 

minR                                                            (3) 
 

Разом з умовами (1) та (2) отримуємо класичну задачу квадратичної 

оптимізації. Загальна кількість обмежень дорівнює 
 1

2

n n 
. 

Для порівняння ефективності роботи вбудованих в Mathematica 
алгоритмів чисельної оптимізації були проведені розрахунки за алгоритмами 
пошуку екстремуму: методів Нелдера-Міда (NelderMead), імітації відпалу 
(SimulatedAnnealing), диференціальної еволюції (DifferentialEvolution) 
комбінованих з методом внутрішньої точки. Два останніх метода відносяться 
до стохастичних алгоритмів оптимізації і передбачають попереднє 
обчислення значень функції на деякій випадковій множині точок. Її 
потужність є одним з параметрів методу. Жоден з трьох методів не вимагає 
обчислення похідних цільової функції на відміну від методів типу методу 
найшвидшого спуску. 

Як виявилося, тільки методи стохастичної оптимізації дозволили 
визначити мінімум при наявності обмежень і відповідні йому значення 
координат центрів. 

Оптимальне значення R  досягається на незліченній множині, 
інваріантній відносно поворотів на будь який кут навколо центру великого 
кола, та будь яких транспозицій знайдених центрів між собою. Разом з 
великою кількістю обмежень це призводить до додаткових обчислювальних 
проблем при розв’язанні задачі. Крім того, при деяких значеннях n , 
наприклад при 8n   існує додаткова свобода, пов’язана з можливістю зсуву 
одного або декількох кругів до іншого центру при тому ж значенні 
оптимального радіусу. 

Найбільш ефективним виявився алгоритм імітації відпалу, що відноситься 
до генетичних алгоритмів випадкового пошуку. Метод Нелдера-Міда, який 
довів свою ефективність для великої кількості екстремальних задач, для 
задачі даного класу виявився малоефективним. 
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З використанням відомого методу Кулі-Тьюки проводиться виділення сигналів з 

шумів. Це дозволяє діагностувати несправність роботи механізмів. 
Using the well-known Cooley-Tukey method, signals are extracted from noise. This allows 

you to diagnose a malfunction of the mechanisms. 

 
Цифрові засоби контролю і управління енергетичним обладнанням все 

ширше використовується на практиці. З’явилося багато різних приладів що 
мають цифрове управління і ці прилади об’єднуються в цифрові системи, що 
трансформує енергетичну систему в дещо більше ніж проста система 
управління. Системи управління мають складне логічне підпорядкування і 
можуть бути застосовані за умов Smart систем. 

Однак дійсні умови роботи обладнання змінюються дещо повільніше, та  
системам цифрового контролю треба пристосовуватися до зовнішніх умов. 
Так при  цифровій обробці звукових сигналів з метою виявлення 
нестандартних режимів роботи обладнання  мають місце інтенсивні 
випадкові зашумлення, які можуть призвести до помилкових  відпрацювань 
автоматики. Отже, проблема очищення електричних сигналів від шкідшивих 
випадкових зашумлень є актуальною. 

Для розпізнавання та обробки сигналів широко використовується  пряме 
та зворотнє перетворення Фур'є. 

 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0025570X.1967.11975768
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З формули перетворення Фур'є видно, що для обчислення одного виміру 

(вибірки) треба зробити N складань і N множень (де N - розмір вибірки), 
тобто оброблення N вибірок вимагає 2*N2 операцій, що забагато. Так для 
трихвилинного електричного сигналу з частотою дискретизацією в 44.1 кГц і 
4096 вибірками треба обчислювати по 10.7 перетворень Фур'є в секунду, 
тобто 1938 для усього сигналу. Кожному перетворенню потрібно 3.35*107 

операцій (2*40962), тобто для оброблення усієї спектрограми сигналу 
знадобиться 6.5*1010 (65 мільярдів) операцій, що украй забагато. 

Для запропонованого у [1] швидкого перетворення Фур'є (ШПФ) для 
реалізації знадобиться «всього» 1.5*N*log(N) операцій, що дозволяє 
використовувати малопотужні дешеві процесори та включити в алгоритм 
антишумову обробку. 

Для видалення шумів з цифрового сигналу потрібно мати еталонний або 
«чистий» сигнал. Алгоритм очищення полягає в наступному: 

- а допомогою  швидкого перетворення Фурє визначаються спектри 
«чистого» сигналу: 
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які потім становляться еталонними;  

- зашумлений сигнал підлягає такої ж обробці ШПФ у результаті якого 
виявляються  нові спектри: 
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- спектри зашумленого сигналу підлягають зглажуванню з урахуванням 

еталонного спектру;    
- зворотнім перетворенням Фурьє сигнал відновлюється: 
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та аналізується на наявність характерних неперіодичних випадкових 
відхилень від еталону. 

На рисунку 1 показана еталонна (без сторонніх шумів) (а), зашумлена (б) 
та відновлена (в) спектрограми роботи відцентрового насосу [2].  

 

 
 

а) 
 

 
 

б) 
 

 
 

в) 
Рисунок 1 – Спектрограми шумів насосу  

 
Згладжені спектри оцінювалися простою операцією обчисленні 

середньологаріфмічного. У довершення  цього слід додати, що 
запропонований алгоритм може бути адаптивним у напрямку корегування 
еталонного сигналу по мірі його зміни внаслідок зношення обладнання та 
використання різних алгоритмів згладжування тощо.  
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Не зважаючи на велику швидкість обробки інформації сучасними 
процесорами, актуальність використання унікального алгоритму Кулі-Тьюкі 
(ШПФ) постійно зростає, оскільки він дозволяє інтегрувати додаткові способі 
обробки цифрових сигналів. 

Метод очищення цифрового сигналу від шуму з використанням 
згладжування, хоча і потребує еталонного сигналу, але дозволяє побудувати 
адаптовані алгоритми обробки даних, які змінюються з часом. 

Оптимізуючи метод згладжування у запропонованому алгоритмі можна 
виключити з первинного сигналу випадкові шуми, таким чином підвищити 
достовірність інформації. 
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