
Міністерство освіти та науки України 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збірник тез IV Всеукраїнської конференції молодих учених 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 
 

 

24 листопада 2022 року 

 

 

 

Дніпро-Маріуполь, 2022 

 



УДК 004 

 

Актуальні питання розвитку інформаційних технологій: тези доповідей IV Всеукраїнської 

конференції молодих учених (Маріуполь, 24 листопада 2022 р.)/ ДВНЗ «ПДТУ». – Дніпро-

Маріуполь: ПДТУ, 2022. – 82 с.  

 

Опубліковані результати теоретичних і експериментальних досліджень, науково-дослідні 

розробки вчених, науковців, викладачів, аспірантів, фахівців підприємств і організацій України 

та зарубіжних країн. 

 

 

 

Оргкомітет висловлює подяку учасникам конференції за надані доповіді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

  



Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених «АПРІТ – 2022» 24.11.2022 р. 

3 

ЗМІСТ 

 

СЕКЦІЯ 1: TECHNOLOGY TRENDS (АВТОМАТИЗАЦІЯ І КОМП’ЮТЕРНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ) ...................................................................................................................................... 6 

Добровольська Л.О., Васькін О.С. Модернізація системи керування натискними 

пристроями прокатного стану та їх моделювання ....................................................................... 7 

Добровольська Л. О., Назаренко Л. О. Модернізація системи автоматичного регулювання 

методичної печі ............................................................................................................................... 8 

Козлов О. О., Гранкін В. П. Дослідження та моделювання бізнес-процесів підприємства з 

виробництва надувних човнів ....................................................................................................... 9 

Кравченко В. П., Силка В. І. Системи автоматичного контролю і регулювання вологості 

дуття доменної печі ...................................................................................................................... 11 

Кривенко О. В., Березовський Д. А. Дослідження методом нелінійного аналізу даних 

комп'ютерної моделі для рекурентного кількісного аналізу складної системи ..................... 12 

Кривенко О. В., Єщенко А. С.  Моделювання та реінжиніринг бізнес-процесів туристичної 

компанії .......................................................................................................................................... 13 

Moroz B. I., Shcherbyna P. O. Features of the development of modern technologies of adaptive 

information resources ...................................................................................................................... 15 

Оржеховський М. М., Гранкін Д. В.  Дослідження алгоритмів та технологій реалізації 

рекомендаційних систем на прикладі створення рекомендаційної системи відеоігор .......... 17 

Парахін Р. О. Створення інтерактивного веб-архіву подій облоги Маріуполя ...................... 18 

Симонов С. І., Торбенко Е. М., Карташова М. О.  Застосування ВІМ-технологій на прикладі 

кафедри «Архітектура» ДВНЗ «Приазовського державного технічного університету» ....... 19 

Тягунова М. Ю., Киричек Г. Г., Богатирьова Т. О.  SMART-система з керуванням через чат-

бот ................................................................................................................................................... 20 

Тягунова М. Ю., Киричек Г. Г., Кинчев В. І. Вибір інструмента доповненої реальності для 

відображення спрацювання вибухонебезпечних пристроїв ..................................................... 21 

Шестаков М. В., Черевко О. О.  Огляд динамічних моделей конвертерної плавки ............... 23 

Щербаков С. В., Натяма О. С.  Оптимізація роботи технологічного обладнання секцій 

вторинного охолодження МБЛЗ .................................................................................................. 24 

Щербаков С. В., Нечай М. М. Управління конвертерною плавкою з реалізацією динамічної 

моделі розрахунку технологічних параметрів ........................................................................... 25 

Юзвенко С. В., Воротнікова З. Є.  Двоетапна система прогнозування киснево-конверторної 

плавки з використанням статичної та динамічної моделей ...................................................... 26 

СЕКЦІЯ 2 ТА 5: COMPUTING  (ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА) & SECURITY 

(СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНОЇ БЕЗПЕКИ) ................................................................................. 28 

Симон М. В., Гранкін Д. В.  Дослідження ефективності та особливостей застосування 

сучасних алгоритмів захисту інформації .................................................................................... 29 

Федосова І. Ф., Щербатих М. А. Система підтримки прийняття рішень інформаційної 

безпеки бухгалтерської компанії з використанням алгоритму  структурно-концептуального 

проєктування ................................................................................................................................. 30 

Григор’єв В. О., Гранкін В. П. Дослідження ефективності асинхронного програмування на 

прикладі розробки серверної частини веб-сайту інтернет-магазину ....................................... 31 

Проніна О. І., Палій І. Д. Інтерактивна навчальна система для дітей дошкільного віку з 

використанням доповненої реальності ....................................................................................... 32 

Платонов Д. М., Сергієнко А. В. Дослідження ефективності парсингу сайтів із 

використанням фреймворку Selenid ............................................................................................ 34 

Тузенко  О. О., Балалаєва О. Ю., Кличков В. О. Аналіз сучасних рішень в сфері хмарної 

обробки даних з урахуванням ключових концепцій Sass платформ ....................................... 35 

Тузенко  О. О., Балалаєва О. Ю., Коновалов А. І. Аналіз застосування мобільних додатків 

для оптимізації бізнес-процесу вивозу побутового сміття ....................................................... 37 



Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених «АПРІТ – 2022» 24.11.2022 р. 

4 

Тузенко  О. О., Балалаєва О. Ю., Коноп А. Ю. Використання додатків «Електронний 

кабінет клієнта» та «Калькулятор тренувань» для реінжинірингу бізнес-процесів 

спортивного клубу ........................................................................................................................ 38 

Тузенко  О. О., Балалаєва О. Ю., Крутіков В. А. Особливості використання різних баз даних 

для високонавантажених сайтів .................................................................................................. 39 

СЕКЦІЯ 3 ТА 4: ARTIFICIAL INTELLIGENCE (ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ) & MACHINE 

VISION (МАШИННИЙ ЗІР) ............................................................................................................ 42 

Балалаєва О.Ю.,Пікуз А. К. Проєктування системи штучного інтелекту для керування асу 

тп чистової групи в умовах ЛПЦ-1700 ММКІ ........................................................................... 43 

Левицька Т.О., Герасимов Д.С. Прогнозування обсягів продажів на основі багатошарової 

нейронної мережі .......................................................................................................................... 44 

Проніна О. І., Решетников А. О. Розробка інтелектуальної системи формування нейронних 

мереж для вирішення задачі лінійної класифікації ................................................................... 45 

П’ятикоп О. Є., Рядченко М. П. Аналіз технологій для реалізації розпізнавання звукового 

повідомлення з месенджеру ......................................................................................................... 47 

Сергієнко А. В., Чичкарьов Є. А., Балалаєва О. Ю. Л. Д.  Система формування 

індивідуального туристичного маршруту містом ...................................................................... 48 

П’ятикоп О. Є., Сіромаха А. Г. Інтелектуальна навчальна система проведення та перевірки 

диктантів ........................................................................................................................................ 49 

Стамбулджи Д. А.  Використання рекурентних нейронних мереж для генерації нових 

текстів ............................................................................................................................................. 50 

Тузенко  О. О., Балалаєва О. Ю., Бикон М. А. Аналіз функціональних можливостей 

генетичного алгоритму для розв’язання технічних класів задач ............................................. 52 

Тузенко О. О., Балалаєва О. Ю., Мамаєв С. Р.  Розробка інтелектуального обробника 

запитів на основі паралельного алгоритму та підсистеми природної мовної обробки (Natural 

Language Processing) ..................................................................................................................... 53 

Федосова І. В., Брусніков А. Р.  Застосування нечіткої моделі у системі підтримки 

прийняття рішень при купівлі житла .......................................................................................... 55 

Федосова І. В., Перець Є. О.  Експертна система дослідження психоневрологічних 

захворювань з використанням методу диференціальної діагностики ..................................... 56 

Федосова І. В., Сидорова А. Г. Нечітка модель класифікації анемії ....................................... 57 

СЕКЦІЯ 6 ТА 7: COMMUNICATION (МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ)  & E-LEARNING  

(ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ) ........................................................................................................ 59 

Лактіонов І. С., Жабко О. С. Аналіз програмно-апаратних компонент побудови 

інфокомунікаційних мереж екологічного iot-моніторингу ...................................................... 60 

Магро В. І., Плаксін С. В.  Дослідженнх вимірювальних моделей для тестування параметрів 

телекомунікаційних каналів зв’язку між рухомим транспортним засобом та пунктом 

керування рухом............................................................................................................................ 62 

Магро В. І., Приходько Є. О.  Дослідження хвилеводно-щілинного елемента для Massive 

Mimo ............................................................................................................................................... 63 

Shvachych G. G., Shcherbyna P. O., Moroz D. M. Study of the influence of network 

characteristics of a multiprocessor system on assessments of its efficiency .................................. 64 

Бойко О. Ю. Проблема оцінювання віртуальної комунікації ................................................... 66 

Поплавська Г. В. Використання блогів для взаємодії викладача та студента ........................ 67 

СЕКЦІЯ 8, 9 ТА 11: BIOMEDICAL ENGINEERING (БІОМЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ), 

MATHEMATICAL MODELING (МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ) & PHYSICAL 

AND LIFE SCIENCES (ПРИКЛАДНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ) ...................................... 70 

Азархов О. Ю., Сілі І. І. Фетальний пульсометр на базі ESP32 ............................................... 71 

Єфременко Б. В., Азархов О. Ю., Єфременко В. Г., Абальмаз А. М. Структура та 

властивості біомедичного сплаву Co-28Cr-6Mo, надрукованого на 3D-принтері ................. 73 

Надригайло Т. Ж., Кривенчук Ю. Р. Математине моделювання процесів очищення рідин від 

забруднень ..................................................................................................................................... 74 



Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених «АПРІТ – 2022» 24.11.2022 р. 

5 

Gorev V. N., Gusev A. Yu., Korniienko V. I., Voronko T. E. On the use of the discrete 

Kolmogorov–Wiener filter to one-point prediction of exponentially smoothed heavy-tail  

processes ......................................................................................................................................... 75 

Назарова І. А. Ефективність паралельного моделювання багатовимірних жорстких задач 

коші ................................................................................................................................................ 77 

Волков О. Є., Гранкін Д. В. Дослідження бізнес-процесів інвестування в криптовалюту ... 79 

Чабак Ю. Г., Зурнаджи В. І., Єфременко Б. В., Єфременко В. Г. Комп’ютерне моделювання 

процесу кристалізації високобористого сплаву ......................................................................... 80 

Сілі І.І., Зайцев Д.В. Окуляри просторової орієнтації для людей з порушенням зору .......... 82 
 

 

 

 

  



Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених «АПРІТ – 2022» 24.11.2022 р. 

6 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ 1: TECHNOLOGY TRENDS 

(АВТОМАТИЗАЦІЯ І КОМП’ЮТЕРНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ) 
 

 

 

 
 

 

  



Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених «АПРІТ – 2022» 24.11.2022 р. 

7 

Добровольська Л.О., Васькін О.С. Модернізація системи керування натискними пристроями прокатного стану та їх моделювання  

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ НАТИСКНИМИ ПРИСТРОЯМИ 

ПРОКАТНОГО СТАНУ ТА ЇХ МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Добровольська Людмила Олександрівна, канд.техн.наук, доцент, доцент кафедри 

автоматизації і комп'ютерних технологій, ludmila_dobrovolskaya@ukr.net 1 

Васькін Олексій Сергійович,  магістр гр. гр МА-21-М   кафедри автоматизації і 

комп'ютерних технологій, ushkov.alx@gmail.com1 
1ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

Основними елементами прокатної клеті, які визначають якість прокатуємої смуги, 

являється валкова система, що включає до себе робочі і опорні валки з подушками і 

підшипниками, натискний прилад та систему приводів. 

Високі вимоги, що пред’являються до якості листового прокату, є основою розробки й 

досконалості різноманітних типів натискних приладів. Заміна електромеханічних натискних 

приладів з приводом від електродвигуна на гідравлічні, котрий має більшу швидкодію, 

являється дуже актуальною. 

Сучасні прокатні стани оснащуються натискними пристроями, котрі забезпечують високу 

відтворюваність заданого міжвалкового проміжку. У теперішній час використовуються 

наступні натискні пристрої: 

-пристрої з електромеханічним приводом з двома приводними двигунами, без механічного 

зв’язку та з індивідуальним живленням і регулюванням частоти оберту кожного двигуна, з 

позиційним регулюванням проміжку валків. Відсутність механічного зв’язку між натискними 

гвинтами, забезпечує оптимальне значення прискорення та дає можливість керувати 

положенням валків навіть при наявності системи регулювання товщини смуги; 

-пристрої з гідравлічним приводом з короткоходовими циліндрами для регулювання 

проміжку між навантаженими валками у комбінації з приводом від електродвигуна для 

холостого переміщення. 

Використання високих швидкостей із забезпеченням високої якості прокату припускає 

максимальну стабільність процесу прокату. Для забезпечення стабільної форми осередку 

деформації і досягнення мінімальних початкової та кінцевої фази процесу, необхідна наявність 

швидкодіючих систем регулювання положення валків. Заміна електромеханічних натискних 

пристроїв на гідронатискні, дасть змогу зменшити час регулювання проміжку валків [1]. 

До переваг гідравлічних натискних пристроїв слід віднести: 

- більш короткий час регулювання швидкості; 

- відсутність яких-небудь обмежень для тривалості ввімкнення; 

- можливість регулювання впливу ексцентриситету валків на зусилля прокату. 

В якості модернізації пропонується встановити гідронатискний пристрій, який має в собі 

два гідроциліндра, що розміщені у привідній та операторній частині кліті. Поршень 

гідроциліндра, котрий має механічний контакт із подушками опорного валку, штоку який у собі 

має місце встановлення датчику положення на основі переміщення магніту, котрий закріплений 

у поршні, для відстеження його переміщення. Двокамерний сервоклапан із золотниками 

виконує роль точного передання гідравлічної рідини до системи у обсязі від налаштованих 

параметрів (4-20мА). 

 Оснащення станів гідронатискними приладами дасть змогу створити комплексну 

систему регулювання профілю і форми смуги з використанням ЕОМ. Система регулювання 

проміжку ненавантажених валків з поєднанням із САРТ дасть можливість оптимізувати роботу 

стану. 
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mailto:ushkov.alx@gmail.com


Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених «АПРІТ – 2022» 24.11.2022 р. 

8 

Перелік посилань 
1. Садовой А. В. Новое в моделировании и исследовании электромеханических систем прокатного 

производства / А. В. Садовой, Е.С. Назарова, В. И. Бондаренко, А. В. Пирожок, - Запорожье: 

«Просвита», 2014. –  с. 144.  

 
Добровольська Л. О., Назаренко Л. О. Модернізація системи автоматичного регулювання методичної печі  

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  

МЕТОДИЧНОЇ ПЕЧІ 

 

Добровольська Людмила Олександрівна, канд.техн.наук, доцент, доцент кафедри 

автоматизації і комп'ютерних технологій, ludmila_dobrovolskaya@ukr.net 1 

Назаренко Леонід Олександрович, магістр, студент групи МА-21-М кафедри 

автоматизації і комп'ютерних технологій, retkil001@gmail.com 1 
1ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

Одними з основних споживачів енергії є нагрівальні печі, особливо у складі прокатних 

цехів. Актуальним напрямом модернізації нагрівальних печей є розробка та впровадження 

нових пальникових пристроїв для об'ємного спалювання палива з високотемпературним 

повітрям, а також систем опалення печей з малогабаритними регенераторами. 

На підставі проведеного аналізу наукових праць, можна зробити висновок, що під час 

будівництва нових печей і модернізації старих, необхідно передбачати рекуперативне 

використання теплоти продуктів згоряння. Тому для більшості нагрівальних печей найбільш 

доцільним є вибір рекуперативних пальників [ 1 ].    

Як приклад розглядається методична піч прокатного стану 1700. Піч призначена для 

нагріву слябів перед прокаткою. Піч 4-х зонна, з двостороннім нагрівом металу, торцевою 

посадкою та видачею слябів. Встановлені бічні пальники нижнього обігріву. Піч має чотири 

зони спалювання палива: дві зварювальні зони, зона томління та нижнього підігріву. 

Спалювання палива здійснюється в інжекційних пальниках конструкції "Стальпроект". У 

верхніх опалювальних зонах встановлено по сім пальників, у зоні нижнього обігріву - вісім (по 

чотири з кожного боку). 

Під час вибору оптимального варіанту пальникових пристроїв був виконаний порівняльний 

аналіз кількох типів пальників. Розглядали інжекційні пальники типу AIG і рекуперативні 

пальники типу ГСС ТЕСКА. 

До недоліків вищезазначених пристроїв можна віднести наступне. Інжекційні пальники, що 

працюють на природному газі, практично виключають підігрів повітря, що йде на горіння. У 

результаті гази, які залишають піч, мають високу температуру, що вимагає їх дворазового 

розведення і призводить до додаткових витрат електроенергії. Димосос може встановлюватися 

або бути відсутнім, якщо присутня достатня тяга димових труб. Потік енергії, що подається в 

піч струменем полум'я, не дає змоги досягти оптимально рівномірного розподілу температури. 

Основним недоліком рекуперативних пальників є їхня висока вартість. 

Результати розрахунків показують, що за термінів експлуатації печей понад 6-7 років (за 

умови збереження поточного співвідношення цін на електроенергію та природний газ і 

пальникові пристрої) найбільш доцільним є вибір рекуперативних пальників. У методичну піч 

пропонується встановити пальники типу ГСС ТЕСКА. 

Під час аналізу системи управління було виявлено такий недолік пальників, як 

неможливість швидко виявити несправність виконавчих механізмів подачі газу і повітря на 

пальники і заклинювання заслінок. Це пов'язано з тим, що на робочій станції оператора не 

відображається реальне положення відкриття заслінок газу і повітря.  

У разі несправності виконавчого механізму, що регулює подачу газу, виконавчий механізм, 

що регулює подачу повітря, продовжує регулювання в штатному режимі. Те саме відбувається і 

в разі несправності виконавчого механізму, що регулює повітря. Отже, система регулювання 

співвідношення витрати газу та повітря не може підтримувати оптимальний процес згоряння 

газу. Це сприяє завищеній або заниженій витраті газу, збільшенню часу розігріву слябів, 
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підвищеному окалиноутворенню, що призводить до нестабільних показань температури в 

автоматичному режимі. 

Пов'язано це з тим, що регулятор, який коригує співвідношення "газ-повітря", не має 

зворотного зв'язку з виконавчими механізмами пальників. Рекомендується його ввести, 

оскільки дійсне положення виконавчих механізмів невідоме і для системи регулювання, і для 

оператора. 

Введення зворотного зв'язку рекомендується між програмованим логічним контролером 

(ПЛК) і виконавчими електроприводами подачі газу і повітря на пальники. У програму 

керування ПЛК необхідно внести коригування, що змінює керування виконавчими 

електроприводами подачі газу, роблячи його залежним від дійсного положення виконавчого 

електроприводу подачі повітря. Для автоматизованого керування виконавчими 

електроприводами заслінок газу і повітря треба забезпечити вихідний аналоговий сигнал, яким 

задається кут повороту, а відповідно ступінь відкриття клапана. 

 

Перелік посилань 
1. Винтовкин, А.А. Современные горелочные устройства (конструкции и технич. характеристики): 

справочник / А.А. Винтовкин, М.Г. Ладыгичев, А.Б. Усачев . -  М.: Машиностроение. – 2001.- с. 490. 
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Козлов Олексій Олександрович, студент групи 3-21-КІ-М, bigbrain911@gmail.com1, 

Гранкін Віктор Павлович, доктор. фіз.-мат. наук, професор кафедри інформатики, 

grankin_v_p@pstu.edu1 
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В умовах ринкових взаємин жорстка конкуренція, поява нових, більш дешевих і досить 

ефективних розробок змушують сучасні підприємства постійно займатися поліпшенням своєї 

діяльності. Багато існуючих понять і базових принципів роботи, які були цілком прийнятними і 

влаштовували керівництво компанії, починають помітно гальмувати динаміку розвитку бізнесу 

і вимагають детального аналізу та перегляду з метою їх вдосконалення. Це вимагає розробки 

нових технологій та прийомів ведення бізнесу, підвищення якості кінцевих результатів 

діяльності та, звичайно, впровадження нових, більш ефективних методів управління та 

організації діяльності підприємств. Розглядаючи сферу виробництва надувних човнів в Україні, 

можна констатувати наявність потужної конкуренції між підприємствами. Тому з'являється 

нагальна необхідність додаткових можливостей подальшого зниження рівня витрат та 

собівартості продукції, підвищення якості обслуговування споживачів, реорганізації та 

реструктуризації компанії з метою підвищення ефективності бізнесу. 

Метою дослідження є узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду у виробництві 

надувних човнів, виявлення позитивних и негативних елементів в роботі компаній-конкурентів 

та на підставі отриманих результатів розробка заходів з реінжинірингу бізнес-процесів 

підприємства з виробництва надувних човнів. 

Було проаналізовано динаміку товарообігу виробників надувних човнів України за період з 

2019 по 2021 роки, після чого розраховано показник частки ринку: 

 ЧР = ∑Qj / Qi · 100%, (1) 

де ∑Qj – сума обсягів товарообігу підприємств;  

Qi – загальна частка ринку і-го підприємства. 

В якості досліджуваного підприємства обрано одеську компанію «Бріз». 

Розподіл ринкових часток дозволив визначити чотири класифікаційні групи, згідно з якими 

лідерами ринку останні три роки є підприємства «Kolibri» та «AquaStar» із показниками 

25,52/16,25. Підприємство «Бріз», яке досліджується у даній роботі, потрапило у другу групу із 
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показником 14,84/11,89, поділивши це місце з «Bark». Усі інші підприємства за рівнем ЧР 

склали групу виробників-аутсайдерів. 

Однак треба враховувати, що показник ЧР надає тільки статичну оцінку, тому додатково 

було розраховано величину приросту частки ринку за роками, після чого також було виділено 

типові групи. За отриманими даними підприємство «Бріз», яке наразі розглядається, посіло 3-

є місце (0,51 %) та потрапило до 1-ої групи (1,82/0,51) разом із лідером «AquaStar». 

На основі отриманих даних було побудовано матрицю формування конкурентної позиції 

виробників, яку засновано на перехресній класифікації розміру та динаміки їх ринкових часток 

за конкретним типом послуг. Ґрунтуючись на проведеному аналізі, було зроблено висновок, що 

пріоритетними конкурентами «Бріз» є «Kolibri» (лідер по всіх позиціях) та «Bark». Оскільки, 

обсяги товарообігу у «Kolibri» значно вищі, ніж у компанії «Бріз», то в подальшій оцінці 

конкурентоспроможності в якості конкурента доцільно розглядати саме «Bark». 

Таким чином, наступним етапом аналізу є конкурентоспроможності компанії «Бріз» у 

порівнянні з основним конкурентом – компанією «Bark». Було проаналізовано основні 

показники фінансово-господарської діяльності цих фірм за останні 5 років. На основі цих даних 

було розраховано наступні показники конкурентоспроможності: 

– коефіцієнт операційної ефективності (Кr): 

 Кr = r/R, (2) 

де r = П/В та R = ПS/ВS – операційна ефективність досліджуваного підприємства та 

конкурента відповідно (П та ПS – прибуток від реалізації продукції досліджуваного 

підприємства і конкурента; В та ВS – витрати досліджуваного підприємства і конкурента); 

– коефіцієнти ефективності господарської діяльності досліджуваного підприємства (К0) та 

конкурента (КS): 

 К0 = r⸱I1/2; (3) 

 КS = R⸱r⸱(IS)1/2, (4) 

де I = П/П0 – індекс зміни обсягів виручки досліджуваного підприємства (П0 – прибуток від 

реалізації продукції досліджуваного підприємства у попередньому періоді); IS = ПS/ПS
0 – індекс 

зміни обсягів виручки конкурента (ПS
0– прибуток від реалізації продукції конкурента у 

попередньому періоді);  

– коефіцієнт стратегічного позиціонування (КІ): 

 КІ = (I/IS)1/2; (5) 

 

– коефіцієнт конкурентоспроможності (КІ): 

 К = Кr · KI. (6) 

За результатами розрахунку К можна визначити конкурентоспроможність підприємства 

відносно конкурента: 0 < К < 1 – низька; К = 1 – ідентична; К – висока. 

У табл. 1 наведені результати розрахунку показників конкурентоспроможності 

підприємства «Бріз» за 2017-2021 рр. 

 

Таблиця 1 

Показник Рік 

2018 2019 2020 2021 

Kr 0,996 0,999 0,997 0,995 

KI 1,009 0,952 1,137 1,025 

K0 1,115 1,091 1,291 1,149 

Ks 1,108 1,147 1,137 1,126 

K 1,005 0,951 1,134 1,020 

 

Отримані результати свідчать про те, що за останні два роки конкурентоспроможність 

підприємства «Бріз» вища, ніж у «Bark», але цей показник не є стабільним. 

Таким чином, можна зробити висновок про коливання показника конкурентоспроможності 

(К) підприємства «Бріз» у порівнянні з «Bark» (приблизно в районі 1), що говорить про змінний 
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успіх і практичну рівність у конкурентній боротьбі цих двох підприємств. При цьому треба 

приділити увагу тому, що у 2021 році показник знизився. 

Додатково було проведено аналіз конкурентоспроможності в розрізі джерел 

конкурентоспроможності досліджуваного підприємства та конкурента. В якості джерел було 

розглянуто показники операційної ефективності (Кr) та стратегічного позиціонування (КІ). 

Результати факторного аналізу дозволили констатувати, що зниження рівня 

конкурентоспроможності досліджуваного підприємства (на 10,13%) зумовлено як невисоким 

рівнем його операційної ефективності (на 0,08%), так і негативною динамікою обсягів продажу 

(на 11,07%), при цьому зміна показників конкурента мала незначний вплив. 

Також було проведено аналіз конкурентоспроможності у межах об'єктів зіставлення, 

враховуючи те, що показник конкурентоспроможності підприємства (К) може бути 

представлений як співвідношення коефіцієнтів ефективності господарської діяльності 

досліджуваного підприємства та конкурента – K0 та KS відповідно. Така декомпозиція дозволяє 

локалізувати чинники динаміки конкурентоспроможності підприємства з погляду місця їх 

виникнення: аналізований господарюючий суб'єкт чи конкуренти. При цьому значення 

коефіцієнтів нижче одиниці зазвичай свідчить про збитковість такої господарської діяльності      

Проведений аналіз показав, що незважаючи на зниження конкурентоспроможності «Бріз» в 

2020 році помітна тенденція до збільшення коефіцієнта ефективності його господарської 

діяльності з 2017 по 2019 роки. (на 13,6 % щодо 2019 р.) за відносно низької ефективності 

господарської діяльності «Bark». Можна дійти висновку, що це зниження обумовлено кризою 

2017-2018 рр., проте є потенціал до відновлення докризового рівня досліджуваного 

підприємства. 

 
Кравченко В. П., Силка В. І. Системи автоматичного контролю і регулювання вологості дуття доменної печі 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ І РЕГУЛЮВАННЯ ВОЛОГОСТІ ДУТТЯ 

ДОМЕННОЇ ПЕЧІ 

 

Кравченко Віктор Петрович, канд. техн. наук, доцент кафедри автоматизації і комп’ютерних 

технологій, kravchenko_vp@ukr.net1, 

Силка Віталій Іванович, магістрант кафедри автоматизації і комп’ютерних технологій 1 
1ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

Для доменної печі  вологість дуття є суттєвим фактором, який впливає на тепловий стан  

горну і відповідно на весь хід плавки. Збільшення вологості дуття по перше - різко зменшує 

теоретичну температуру горіння (за рахунок втрати тепла на дисоціацію вологи), по друге – 

стабілізує хід печі. Окрім того вона дозволяє підвищувати температуру дуття приблизно на  9 С 

на 1 г/м3 дуття, що зменшує витрати коксу під час доменної плавки навіть з врахуванням того, 

що підвищення вологості шихти збільшує витрату коксу на 0,2% [1]. Але методи зволоження 

дуття, які використовується, не завжди забезпечують стабільну та точну кількість вологи в 

дутті. Це пояснюється як коливаннями природної вологості дуття, так і коливаннями 

параметрів пари, яка подається на зволоження дуття. 

На багатьох доменних печах України вологість дуття автоматично не  контролюється, а 

визначається опосередковано, через технологічні фактори і збільшення чи зменшення подачі 

пари визначають на підставі практичного досвіду. Методи контрою і регулювання зволоження 

дуття, які використовується, не завжди забезпечують стабільну та точну кількість вологи в 

дутті. Це пояснюється тим, що  існуючі системи не враховують фізичні властивості пари.  Так, 

холодне дуття подається  в ДП з тиском 

𝑃хд  абс ≥ 405 300 Па і температурою 𝑇х д= 353 - 423 °К. Пара, щоб потрапити у трубопровід 

холодного дуття,  повинна мати параметри вищі ніж параметри холодного дуття. Це означає, 

що вона повинна мати тиск 𝑃п ≥ 405 300 Па і бути перегрітою з температурою 𝑇п , яка 

визначається залежністю  𝑇п = f(𝑃п ) [2]. 
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Пропонується система автоматичного контролю і регулювання вологості холодного дуття , 

в якій контролюється витрати, тиск і температура пари на зволоження. Система порівнює 

поточні значення цих параметрів з припустимим згідно залежності  𝑇п = f(𝑃п ) . Якщо тиск пари 

перевищує тиск дуття, а температура нижче припустимого значення, то це означає, що в 

наявності пароводяна суміш. Система видає сигнал на відкриття клапану скиду у дренаж 

конденсату, а пару подає на зволоження. Це значно покращує точність контролю і регулювання 

вологості дуття. Якщо ж обидва параметри пари виходять за межі припустимих значень, то 

система видає персоналу аварійний звуковий і світловий сигнал і закриває подачу такої 

пароводяної суміші в дуття. 
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Станом на сьогоднішній день інформаційні системи будь-якого рівня розміру та складності 

займають велику складову частину в житті практично кожної людини. Враховуючи таку велику 

розповсюдженість ІТ-технологій в аспектах сучасного життя перед розробниками таких систем, 

як і перед їх користувачами постають багато проблем, що потребують їх розв’язку, зокрема й 

такі, як аналіз даних. 

Беручи до уваги, що обрана проблематика була і залишається актуальною буквально з 

самого початку розвитку інформаційних технологій,  актуальність дослідження є вкрай 

високою, що пов’язано, перш за все, з викликами сучасності, що постають перед будь-якою 

інформаційною системою, що оперує даними різноманітного характеру. 

Аналіз даних − це процес перевірки, очищення, перетворювання і моделювання даних з 

метою виявлення корисної інформації, інформування висновків та підтримки прийняття рішень. 

Аналіз даних має багато аспектів та підходів, що охоплює різноманітні методики під різними 

назвами, і використовується в різних сферах бізнесу, науки та соціальних наук. У сучасному 

бізнесі аналіз даних відіграє важливу роль у прийнятті рішень більш науковим та допомагає 

бізнесу працювати ефективніше. 

Загальної теорії аналізу нелінійних систем немає. Вченими розроблені різні методи аналізу 

нелінійних систем, які дозволяють вирішувати завдання аналізу при певних умовах і 

обмеженнях. 

Метою даної роботи є процес дослідження та вивчення методів нелінійного аналізу даних 

комп'ютерної моделі для рекурентного кількісного аналізу складної системи.  

Враховуючи необхідність дослідження алгоритмів та технологій реалізації аналізу , 

потрібно вивчити та розробити систему для аналізу, яка враховує особливості методів 

нелінійного аналізу даних комп'ютерної моделі та рекурентного кількісного аналізу складної 

системи. 

Успіх імітаційного експерименту з моделлю системи істотно залежить від правильного 

вирішення питань обробки та подальшого аналізу та інтерпретації результатів моделювання. 

Особливо важливо вирішити проблему поточної обробки експериментальної інформації під час 

використання моделі з метою автоматизації проектування систем. 

Особливості статистичної обробки результатів ЕОМ: 
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При виборі методів обробки важливу роль грають три особливості машинного 

експерименту з моделлю системи S: 

− можливість отримувати при моделюванні системи S на ЕОМ великі вибірки дозволяє 

кількісно оцінити характеристики процесу функціонування системи, але перетворює на 

серйозну проблему зберігання проміжних результатів моделювання. Цю проблему можна 

вирішити, використовуючи рекурентні алгоритми обробки, коли оцінки обчислюють у процесі 

моделювання; 

− складність досліджуваної системи S при її моделюванні на ЕОМ часто призводить до 

того, що апріорне судження про характеристики процесу функціонування системи, наприклад, 

про тип очікуваного розподілу вихідних змінних є неможливим. Тому при моделюванні систем 

широко використовуються непараметричні оцінки та оцінки моментів розподілу; 

− блочність конструкції машинної моделі та роздільне дослідження блоків пов'язані з 

програмною імітацією вхідних змінних для однієї часткової моделі за оцінками вихідних 

змінних, отриманих на іншій частковій моделі. Якщо ЕОМ, яка використовується для 

моделювання, не дозволяє скористатися змінними, записаними на зовнішні носії, слід 

представити ці змінні у формі, зручної для побудови алгоритму їх імітації. 

Об’єктом дослідження даної роботи виступає концепція та практична реалізація 

найпопулярніших та найефективніших методів нелінійного аналізу даних комп'ютерної моделі 

для рекурентного кількісного аналізу складної системи. 

Результатом виконання даної роботи є проведене дослідження та реалізація методів 

нелінійного аналізу даних комп'ютерної моделі для рекурентного кількісного аналізу складної 

системи. 
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За останні роки конкуренція на ринку туристичних послуг суттєво посилилась. Надання 

Україні безвізового режиму, прихід на український ринок авіаційних перевезень лоукост-

авіакомпаній, відкриття широкої мережі маршрутів до багатьох країн стимулювало розвиток 

самостійного туризму, без участі туристичних агентств. Β цих умовах жорсткої конкуренції 

турфірмам необхідно підвищувати обсяги продажу і підтримувати себе в стимулі, розвиваючи 

потенціал для захоплення більшої цільової аудиторії і отримання прибутку. Оптимізація бізнес-

процесів, тобто вдосконалення діяльності компанії, підвищення лояльності клієнтів і 

зменшення витрат - один з найважливіших внутрішніх ресурсів, що дозволяє туристичній 

компанії розвиватися навіть в недуже сприятливій ситуації. 

 Серед важливих причин, які необхідні для неперервного поліпшення стану на сучасних 

ринках, можна виділити такі:  

− по-перше, із часом ефективність більшості процесів, як правило, зменшується, якщо їх 

не підтримувати;  
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− по-друге, якщо певна організація не розвивається, можна стверджувати, що цим активно 

займаються її конкуренти; 

− по-третє, сучасні споживачі стають все більш вимогливими.  

Огляд сучасних джерел у галузі українського туризму показав, що технології глибинного 

аналізу даних та інтелектуальні методи обробки інформації недостатньо використовуються як у 

програмно-прикладному комплексі туристичних компаній, так і у мобільних додатках, 

призначених для подорожей, а дослідження ролі систем підтримки прийняття рішень для 

бізнес-аналітики, основаних на великих даних в українських публікаціях, є мізерною і 

недостатньо роздробленою. 

Формування принципів управління організації полягає у наступних кроках: 
− оцінка середовища, в якому працює організація (економічні, науково-технологічні, 

інституціональні аспекти, стан конкуренції і форми конкурентної боротьби, вид і структура 

ринку, існуючі способи формування споживацьких преференцій тощо); 

− визначення місії організації, її цілей і задач; 

− виділення так званих «ключових компетенцій» організації, що формують її потенціал, 

який необхідний для здійснення її місії (наприклад, ринкові можливості, технічне лідерство 

тощо).  

Це дасть можливість визначити, у якій сфері слід прагнути досконалості, розвивати 

переваги для того, щоб зберегти лідерство. Формулювання принципів, котрі мають стати 

основою системи управління організацією, у категоріях, зрозумілих всім її членам. Доведення 

принципів управління до всіх членів організації. Та постійне вдосконалення і оновлення 

принципів управління відповідно до вимог часу. 
Для моделювання та реінжинірингу бізнес-процесів потрібно знати: 

− базові категорії процесного підходу до управління підприємством;  

− основні підходи, принципи, методи, функції, інструменти;  

− види та характеристику бізнес-процесів туристичних підприємств;  

− сутність та методику моделювання, аналізу та реінжинірингу бізнес-процесів 

туристичного підприємства. 

Предметом дослідження цієї роботи виступає бізнес-процес туристичної компанії. 

Об’єктом дослідження даної роботи виступає туристична організація та її зовнішнє оточення. 

Метою цієї роботи є поглиблене, всебічне вивчення поняття реінжинірингу бізнес-

процесів, його принципів, ключових факторів успішної реалізації та розуміння ризиків, що 

супроводжують цей напрямок менеджменту. 

Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовані і вирішенні такі завдання:  
− визначення цілей туристичної організації на плановий період;  

− формування під обрані цілі організаційної структури, що уможливить ефективну 

взаємодію всіх членів організації згідно тих функцій, які вони виконуватимуть, забезпечуючи 

досягнення цілей;  

− залучення у процес перетворення тієї технології, яка гарантуватиме оптимальне 

співвідношення витрат ресурсів і результату;  

− підбір персоналу і формування для нього дієвих мотиваційних преференцій, які б 

поєднували прагнення людей досягати власних цілей з необхідністю працювати з належною 

віддачою задля досягнення мети організації. 
Основним результатом виконання даної роботи є розробка методологічних підходів до 

ефективного управління  бізнес-процесами туристичної компанії. 

Конкурентоздатність підприємства залежить від того, наскільки успішно воно зможе 

враховувати не тільки поточні ринкові умови, але й аналізувати і передбачати майбутні, 

реагуючи на зміни в навколишньому середовищі.  

Основним рушієм структурних змін у туристичних продуктах та послугах доцільно 

вважати мотиви споживачів. Саме вони обирають певний вид туристичного продукту, певного 

туроператора, прагнучі якнайповніше задовольнити свої індивідуальні потреби. 
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Improving the quality of information resources, focused on the implementation of search, display 

and data processing functions and which change in a certain way depending on the external processing 

environment, contributes to the emergence of new types of them. At the same time, we note that one of 

the main criteria for evaluating the effectiveness of the functioning of any information resource of a 

certain system is the analysis of its response to changes in the external environment and the conditions 

of the data processing and visualization process. So, it is obvious that this kind of system should be 

characterized by functional flexibility, a high level of settings management, and also have a significant 

adaptation potential. On the other hand, it should be noted that a system that realizes the properties of 

information adaptability meets the following advantages: optimization of data processing time, user 

interface convenience, reduction of user fatigue, and improvement of the productivity of the 

information resource as a whole. Thus, it is quite obvious that the response of the information system 

to a change in certain operating conditions is impossible without an appropriate selection of methods 

for building its adaptation system and an understanding of the technologies for implementing the main 

functions in relation to the influence of external factors. Therefore, the introduction of elements of 

adaptation at the stages of information system design becomes an urgent and priority task both at the 

stages of development and further functioning of information resources. 

In order to develop and implement elements of adaptive design of modern information resources, 

we will analyze the appropriate technologies for this. So, let's note that the main difference between 

mobile versions of sites and adaptive ones is the use of a uniform URL resource locator (Uniform 
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Resource Locator). At the same time, the responsive version has one URL, and the mobile version is 

created on a separate subdomain that is part of a higher-level domain. 

When creating a mobile version of an information resource, the developer directs maximum 

efforts to simplify the pages, remove certain functions of the site and delete part of the content. Under 

such conditions, it becomes obvious that the increasing complexity and significantly increased time 

costs for such development cause the increased cost of performing such works. At the same time, 

sometimes the costs of the development of the information product itself can be compared to the cost 

of the mobile application itself. On the other hand, taking into account that the mobile version of the 

resource has a higher download speed, in contrast to the adaptive version, then for the adaptive version 

it is additionally necessary to optimize the download speed. 

The conducted analysis of the relevant technologies indicates a fundamental difference between 

the above versions, from which it directly follows that the display of pages on mobile devices will look 

completely different. At the same time, the adaptation technology means that due to certain css-styles 

of the code, the site automatically adapts to the screen size of the device where it is opened. Website 

developers do not design them for a certain screen size, but create website pages from such elements 

that can automatically adjust to the width of the display. The blocks that make up the site change their 

location, and some are completely disabled on mobile devices. 

Under such conditions, certain advantages of adaptive design can be cited: 

– the same display of web pages on any mobile devices due to adaptation of styles to browsers; 

– compliance with Google requirements for site usability on mobile devices; 

– the cost of development is lower than the cost of creating a mobile version of the site; 

– use of one URL address for the site, thanks to which there is no need to redirect users' addresses; 

– the possibility to save an individually developed site design. 

At the same time, adaptive design technology has some disadvantages. These include the 

following: 

– with adaptive design, the information volume of the site increases, since the design elements do 

not change, therefore, there is a need to additionally optimize the loading speed; 

– the visitor cannot go to the normal version of the site; 

– the complexity of developing an adaptive version for already existing sites - this parameter is 

important if the business is completely dependent on the site and its work; 

– there may be problems with the adaptation of blocks on sites with a very complex design. 

In addition to the aforementioned adaptation methods, it is possible to use plugins for popular 

CMS systems (Content Management System). For example, for the WordPress system there are ready-

made solutions in the form of mobile plugins WPtouch and WP Mobile Edition, for the Joomla system 

there is a Joomla Mobile component [1]. These solutions are inexpensive, and for the time being, the 

correctness of their work leaves much to be desired. 

Taking into account the above, it should be concluded that the formation and correct selection of 

methods that ensure the implementation of an adaptive information resource, both at the level of one 

device and cross-platform, is necessary both for the formalization of the presentation of the 

information system as a whole and for the convenience of the end user. The development of adapted 

information systems is characterized by increased complexity and requires significant time costs. 

Under such conditions, the development of information resources based on the use of the CMS system 

can contribute to the clarity of design and structuring of not only the process of creating applications, 

but also significantly reduce time spent. 
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Рекомендаційні системи це підклас систем фільтрації інформації, які використовуються для 

пропонування фільмів, музики, ігор, які з великою ймовірністю сподобаються користувачу. В 

наш час рекомендаційні системи дуже широко використовуються у багатьох сферах. Такі 

алгоритми дозволяють користувачу знайти потрібні йому товари швидше, а тому хто надає 

послуги підвищити свої продажі та збільшити клієнтську базу. Ігри своєю чергою на цей час 

дуже популярні, при цьому сучасних рекомендаційних систем в цій сфері не дуже багато. Дана 

робота присвячена дослідженню основних алгоритмів та технології рекомендаційних систем, 

при цьому у якості прикладу буде створена рекомендаційна система відеоігор, яка вносить свої 

особливості в процес реалізації алгоритмів. 

При розробці будь-якої рекомендаційної системи крім розуміння основних алгоритмів, 

потрібно враховувати специфіку рекомендованого продукту. Наприклад більшість ігрових 

платформ окрім оцінок, збирають інформацію про кількість часу, яку гравець витратив на гру. 

Цей час, окрім оцінки, можна використовувати як вхідні дані для алгоритмів, тому що чим 

більше гравець провів часу за грою відносно інших гравців, тим більше ймовірність, що гра 

подобається йому. Ігровий час також дозволяє використовувати алгоритми, навіть коли гравець 

поставив мало оцінок, або не поставив оцінок іграм взагалі. 

Рекомендаційні алгоритми глобально можна розділити на персоналізовані та не 

персоналізовані. Персоналізовані алгоритми можна розділити на три глобальні категорії: 

колаборативна фільтрація (заснована на пам’яті або моделі), фільтрація заснована на контенті 

та гібридна фільтрація. 

Алгоритми засновані на контенті працюють за принципом аналізу особливостей продукту 

та порівнянням з продуктом, який вже подобається користувачеві. Такі алгоритми не 

потребують інформації про вподобання інших користувачів та можуть рекомендувати 

непопулярні ігри. Основним мінусом таких алгоритмів є менша точність та створення ефекту 

«інформаційної бульбашки», тобто користувач буде отримувати рекомендації дуже схожі на ті 

ігри в які він грав. 

Алгоритми колаборативної фільтрації використовують схожість вподобань гравців, що з 

одного боку зменшує потрібну кількість даних про продукт, але збільшує потребу у даних про 

вподобання інших гравців. Алгоритм працює за принципом того, що ігри схожих гравців (щодо 

поточного), у які він не грав, можуть йому сподобатися. Існують два основних способи 

реалізації колаборативної фільтрації: алгоритм заснований на пам’яті та на моделі. 

У випадку колаборативної фільтрації заснованому на пам'яті знаходяться схожі гравці за 

допомогою якогось алгоритму (наприклад косинус подібності), далі оцінки для ігор множаться 

на схожість та підсумовуються, а з результату виключаються ігри, які оцінив поточний 

користувач. 

У випадку колаборативної фільтрації заснованому на моделі пошук результату 

здійснюється за допомогою факторизації матриць вподобань всіх гравців до всіх ігор. В 

результаті помноження отриманих матриць можна отримати очікувану оцінку всіх продуктів 

для всіх користувачів. 

Гібридні алгоритми використовують комбіновані результати роботи інших алгоритмів, що 

дозволяє підняти точність результатів. Існують безліч способів комбінації алгоритмів: зміна, 

зважування, заміна, каскад тощо. Основною перевагою використання таких алгоритмів є 

підвищення якості результату, але цей алгоритм потребує якісних вхідних даних для коректної 

роботи. 
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Предметом дослідження цієї роботи виступають алгоритми та технології роботи 

рекомендаційних систем. Об’єктом дослідження даної роботи виступають методи та технології 

створення рекомендаційної системи відеоігор. 

Метою цієї роботи є вивчення алгоритмів та технології створення рекомендаційних систем 

та створення власне такої системи для ігор. 

Для досягнення цілей поставлених в роботі потрібно вирішити наступні задачі: 

− проаналізувати основні рекомендаційні алгоритми та вивчити їх основні переваги та 

недоліки; 

− проаналізувати особливості ігор та наявних даних для адаптації алгоритмів рекомендації 

ігор; 

− безпосередньо розробити систему рекомендацій відеоігор та проаналізувати 

ефективність алгоритмів, які вона використовує. 

Основним результатом виконання даної роботи є рекомендаційна система відеоігор та 

результати аналізу роботи рекомендаційних алгоритмів у системі. 
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Після облоги Маріуполя навесні 2022 року, коли це стало центральною темою ЗМІ, постала 

потреба в систематизації даних та поданні їх у зручному для користування, цікавому для 

вивчення, наочному та компактному форматі. Ці пріоритети націлені на популярізацію знань 

щодо подій в Маріуполі як у нашій державі, так і поза її межами. 

Одним із сучасних трендів подання інформації щодо подій у світі є визначення геолокації 

та часового контексту фото- та відео-матеріалів, з подальшим нанесенням цих даних на мапу. 

Такий спосіб подання інформації викликає зацікавленість у багатьох людей, адже дає 

можливість бачити “велику картину подій”. 

Mariupol Archive - проєкт, що являє собою своєрідну “матрицю” подій битви за Маріуполь. 

В основі цієї “матриці” - інтерактивна мапа міста, на яку нанесено маркери усіх подій, що 

сталися під час облоги Маріуполя. Усіх “інформаційних відбитків”, що збереглися в якості 

фото- та відео-матеріалів, новинних статей, постів у соціальних мережах, відео з дронів, 

свідчень, інтервʼю та інших видів медіа.  

Таймлайн, дані про напрямки операцій, про стан лінії зіткнення, геолоковані події, 

“імерсивний режим” - усе це дозволяє користувачу розуміти часовий, просторовий та 

ситуаційний контекст. Таке розуміння перетворює абстрактний неосяжний масив фото та відео 

в Інтернеті на конкретний та зручний для вивчення архів. 

Проєкт створено з використанням технологій LeaftetJS (основа інтерактивної мапи), 

Firebase Firestore (сховище даних), Cloudflare (захист від DDOS атак). Визначено стандарти 

геолокування матеріалів, встановлено пріоритети типів медіа-даних, зроблено деякі цікаві 

висновки щодо трендів у атаках на певні райони. 
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Сучасні технології не стоять на місці і будівельна галузь не виняток. Інтернет міцно 

ввійшов в наше життя, та зробив наше життя більш інформаційним. Будівництво 21 століття на 

відміну від будівництва 20 століття, все більше комп'ютеризується і використовує сучасні 

комп'ютерні технології, які розвиваються з кожним днем. Building Information Modeling (BIM) - 

твердо зайняло свою нішу в будівництві та архітектурі. Ці технології дозволяють істотно 

заощадити час проектування і міняти планування і дизайн будинків і споруд в онлайн режимі, 

враховуючи думку замовника проекту, та з урахуванням останніх державних норм та 

стандартів. За допомогою ВІМ-технологій здійснюється концептуальне проектування, аналіз, 

деталізація і випуск документації. Дані BIM використовуються для інформаційного наповнення 

планування і логістики. Доступ до даних логістики будівельних робіт в рамках проекту 

надається постачальникам і підрядникам для оптимізації термінів і підвищення ефективності. 

Дані BIM беруть участь в експлуатації і обслуговуванні готових об'єктів. Ці дані можна також 

використовувати в майбутньому для ефективної реконструкції або демонтажу. 

Необхідна  та  актуальна  інформація за різними версіями різних програмних комплексів у 

вигляді посібників,  презентацій, відео курсів  у великій кількості розміщені на офіційних 

сайтах компаній та  на веб-сторінках.  

З лютого 2014 року ДВНЗ «ПДТУ» отримав від компанії ЛІРА-САПР ліцензійні комплекти 

навчальних програм ACADEMIC set 2013 та було розпочато впровадження у навчальний 

процес на кафедрі «Архітектури». Дану програму використовують при викладанні навчальних 

дисциплін: на кафедрі «Архітектура» – САПР в будівництві, Спецкурс ЗБК та МК, металеві 

конструкції, будівельні конструкції. За допомогою ВІМ-технологій студенти кафедри 

виконують курсові роботи та дипломи. 

Сучасні ВІМ-технології забезпечують  ефективність  процесу  отримання студентами   

базових   знань   із   сучасних   методів   розрахунків   та проектування фактично у онлайн-

режимі можливо створити базову 3D BIM - модель житлового будинку, на основі якої  кожен  

студент  може виконати  проект  її  реконструкції  відповідно  до вибраного архітектурного 

стилю. Зазначаємо що застосування   сучасних ВІМ-технологій у процесі навчання допомагає 

студентам освоїти ці програми і технології та у майбутньому після закінчення навчання буди 

конкурентоспроможними на ринку праці. Спільні зусилля розробників сучасних ВІМ-

технологій, викладачів закладів вищої освіти та талановитих студентів дозволяють готувати 

фахівців достатньо високого рівня підготовки, здатних вирішувати нагальні завдання у галузі 

архітектури і будівництва.  
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SMART-системи загалом, і системи «SMART HOME» зокрема, наразі набули 

надзвичайного поширення. Кожен розробник воліє зробити свою систему найзручнішою та 

якомога ефективнішою для користувача.  

У роботі розглядається актуальна проблема розробки системи «SMART HOME» з 

доступною та привабливою для користувача реалізацією інтерфейсу та мінімізацією залучених 

пристроїв під час конструювання.  

Згідно з аналогічними проєктами, більшість розробників переважно звертають увагу на такі 

методи керування як: пульти, веб-сервери, спеціальні застосунки (Blynk [1], власні розробки), 

оминаючи дуже простий, економний та доступний варіант –  чат-бот у месенджері «Телеґрам». 

Його перевагою є популярність, доступність на найбільшій кількості платформ, гнучкість 

інтерфейсу та надійність.  

Серед конструкторських рішень переважає використання Arduino Uno, Raspberry Pi, 

модулів ESP8266, LED-екранів для виводу інформації з датчиків в комбінаціях або усі разом.  

Проте було визначено, що задачу можна виконати, використавши мінімум об’єктів. 

SMART-система, яка реалізована у роботі включає в себе плату NodeMCU на базі ESP8266, 

чотирьохканальний реле-модуль, розрахований на підключення чотирьох пристроїв 

(світильники, розетки на кімнату) та два датчики: температури та вологості (DHT11) і датчик 

газу (MQ2). Принципіальна схема підключень зображено на рис.1. 

 

 
Рисунок 1 – Принципіальна схема підключень пристроїв 
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Вибір плати NodeMCU на перевагу Arduino Uno спричинили як економічні, так і якісні 

чинники: перша коштує дешевше та на відміну від Arduino Uno має вбудований Wi-Fi модуль. 

У випадку користування Arduino Uno ті самі модулі додатково також були б підключені або 

була б використана передача даних через Ethernet, що створило б додаткові перепони у 

порівнянні з бездротовою технологією. На створення такої системи необхідно було б витратити 

більше часу і зусиль, бо потрібна прокладка дротів, що ускладнює реалізацію [2]. 

Наступним етапом було створено проєкт у середовищі Arduino IDE і розробка чат-бота в 

Телеґрамі, в якому здійснюється керування «Розумним домом», а саме вмикання та вимикання 

світла, розеток, збір даних з датчиків, видача попередження при перевищенні рівню газів у 

приміщенні.  

Розроблена система виконує поставлені завдання, є працездатною та можливе подальше її 

масштабування з аналогічним обладнанням, включаючи нові об’єкти керування. 
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У зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії на територію України поінформованість 

людей щодо небезпечних предметів та об'єктів стало вкрай необхідним, бо така 

поінформованість може зберегти багато життів. Одна із технологій, що може наочно 

відобразити наслідки взаємодії з будь-яким з таких предметів, вчасно розпізнати небезпечний 

предмет та попередити жахливі наслідки – це технології доповненої реальності. 

Доповнена реальність – це технологія відображення реального світу, доповненого 

віртуальними об'єктами та пов'язаного з реальним світом через так звану мітку-маркер. Наочно 

те, як створюється доповнена реальність відображено на рисунку 1.  

Існує багато інструментів створення доповненої реальності таких, як ARToolKit, BeyondAR, 

VISION SDK, Vuforia, Intel RealSense SDK, EyeJack. Метою даної наукової роботи було 

проаналізувати існуючі інструменти створення доповненої реальності для того, щоб обрати 

інструмент, який є найбільш простим і дозволить у найкоротші строки створити необхідний 

інформаційний простір для запобігання для населення наслідків ураження вибухонебезпечними 

предметами. 

Після аналітичного огляду перелічених вище інструментів для більш детального 

практичного дослідження були обрані такі інструменти, як EyeJack Creator та Unity3d. 

EyeJack Creator – це програмне забезпечення, яке дозволяє створювати, переглядати та 

ділитися додатками доповненої реальності. Доступно для настільних комп'ютерів на macOS та 

Windows [1]. 
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Рисунок 1 – Принцип створення доповненої реальності 

 

EyeJack знаходиться у верхній частині списку «Мистецтво та дизайн» категорії додатків у 

Google Playstore. У нього дійсно гарні рейтинги та відгуки. В даний час, програма інсталяції 

EyeJack для Windows перейшла межу 50 000 користувачів та має середній сукупний рейтинг 

користувачів 3.3 зірки. 

Принцип роботи EyeJack описується наступними кроками: 

1.Додається графічний документ. Це зображення, яке запускатиме необхідну анімацію. Для 

цього необхідно завантажити свою ілюстрацію у форматі JPG або PNG. 

2.Додається анімація. Для цього необхідно обрати відеофайл, файл у форматі .GIF або 

.PNG, яке необхідно відтворити поверх свого твору мистецтва. 

3. Переглянути результат. На цьому кроці вже можна подивитися, як ілюстрації оживають, 

попередньо переглянувши їх за допомогою програми EyeJack на мобільному пристрої. 

Unity3d є сучасним кросплатформним середовищем для створення ігор та програм, 

розроблений Unity Technologies. За допомогою цього двигуна можна розробляти не тільки 

програми для комп'ютерів, але і для мобільних пристроїв (наприклад, на базі Android), ігрових 

приставок та інших аксесуарів [2]. 

Щоб створити доповнену реальність за допомогою Unity, необхідно налаштувати Unity Hub 

із додатком Vuforia. Для цього необхідно виконати наступну послідовність дій: 

1. Зареєструватися у Unity Hub; 

2. Активувати ліцензію; 

3. Завантажити необхідну версію Unity; 

4. Завантажити пакет UnityExtensions; 

5. Зареєструватися у додатку Vuforia. 

Розроблені моделі доповненої реальності можна побачити за допомогою наведення камери 

обчислювального пристрою на маркер доповненої реальності. 

Проведені дослідження показали, що для більш простої реалізації доповненої реальності 

достатньо використовувати EyeJack Creator, але для більш складних завдань кращим рішенням 

буде Vuforia у складі Unity3d. 
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Проаналізувавши проблеми автоматизації конвертерного виробництва, можна дійти 

висновку, що у вітчизняних конвертерних цехах відсутня велика кількість елементів, які 

широко використовуються на закордонних підприємствах і здійснюють суттєвий вплив на 

показники якості сталі, ресурсо- та енергозбереження і екологію.  

Одним з найбільших недоліків є відсутність ефективної автоматизованої системи з 

динамічним керуванням процесом виплавки сталі. За її допомогою можуть бути отримані 

найбільш точні результати, але вона є доволі складною і потребує постійного і безперервного 

надходження дискретної інформації про параметри сталеплавильної ванни. Знання цих 

параметрів дозволило б корегувати розрахунки по ходу плавки і тим самим надавати точніші 

кінцеві результати [1]. Робота такої системи базується на динамічній моделі, яка забезпечує 

розрахунок прогнозованої маси рідкої сталі, швидкості зневуглецювання, вмісту вуглецю під 

час продувки і додувки, а також здійснює контроль температури конвертеру і процесу 

шлакоутворення.  

Найважливішими параметрами конвертерної плавки є швидкість зневуглецювання і вміст 

вуглецю. Процес зневуглецювання проходить в дифузійному режимі, та при [C] < 0,15-0,2 % 

відбувається заміна абсорбційного шару на поверхні металу, тобто реакція переходить в стадію 

лімітування переносу вуглецю з об’єму ванни до поверхні реагування. Подальші дослідження 

дозволили розвити теорію і довести, що критичний вміст вуглецю залежить від технічних 

параметрів процесу [2]. На початку продувки при високій масовій частці вуглецю швидкість 

його окислення залежить від інтенсивності подачі кисню в зону реакції, тому що 

зневуглецювання переважно протікає на міжфазній поверхні в зоні контакту дуттєвого 

струменя з ванною. У зв'язку з великим окислювальним потенціалом в реакційній зоні 

одночасно окислюються все елементи чавуну. При цьому основний гальмівний вплив на процес 

зневуглецювання ванни надають процеси окислення кремнію і марганцю, які мають більш 

сильну спорідненість до кисню. При температурі розплаву 1350-1400 °С починається 

інтенсивне зневуглецювання конвертерної ванни, причому максимальна швидкість окислення 

вуглецю досягається в середині плавки [3]. Ґрунтуючись на цих дослідженнях, були 

запропоновані два алгоритми визначення масової долі вуглецю у ванні: за балансом вмісту 

вуглецю не нижче 0,6 % [4] та за різницею об'ємної щільності випромінення факелу в двох 

спектральних областях для вмісту вуглецю нижче 0,6 % [2].  

Також існує інша модель, яка розглядає процес зневуглецювання як два кінетичні 

періоди [3]. Перший період описується рівнянням, відповідним пропорційній ланці. У другому 

кінетичному періоді, що настає за умови однакової кількості дифузійних потоків вуглецю і 

кисню, швидкість зневуглецювання описується рівнянням, яке відповідає інерційній ланці 

першого порядку. Швидкість зневуглецювання знаходиться через об'ємні витрати кисневого 

дуття з урахуванням чистоти та втрат дуття та масової частки вуглецю ванни, який окислюється 

до СО в порожнині конвертера за рахунок кисню дуття.  

З вище наведеного витікає, що галузь використання математичного моделювання в 

автоматизації конвертерного виробництва є доволі непогано вивченою. Існують моделі, які 

здатні прорахувати наперед ті чи інші параметри, які складно, або навіть неможливо визначити 

шляхом прямих замірів або без припинення виробничого процесу. Окрім дослідження 

динамічних моделей, відбуваються дослідження, вивчення і використання на практиці 

статичних моделей. Їх сутність полягає в тому, щоб знайти витрати матеріалів, які необхідні 

для виплавки сталі заданої кількості і хімічного складу, температури металу, тривалість плавки 

і продуктивність агрегату. Зазвичай розрахунки плавки відбуваються в певний послідовності. 
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Спочатку визначають параметри плавки, які треба отримати в кінці продувки. Потім 

обчислюють витрати лому, окислення домішок металевої шихти, кількість і склад шлаку. 

Важливим параметром для розрахунку є витрати дуття. Після нього зазвичай розраховують 

вихід рідкої сталі перед розкисленням і складають матеріальний баланс плавки. Наступним 

етапом є розрахунок теплового балансу і температури металу, його розкислення і хімічного 

складу, а також витрати матеріалу на всю плавку і вихід продуктів плавки. Заключним є 

визначення питомої інтенсивності продувки, довготривалості плавки і продуктивності 

агрегату [5]. В сукупності між собою динамічна і статична моделі становлять замкнуту систему, 

яка теоретична могла б керувати технологічним процесом самостійно, без втручання людини.  
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Метою pо6oти є дослідження процесу охолодження безперервнолитих заготовок у ЗВО 

МБЛЗ та розробка практичних рекомендацій щодо оптимізації роботи форсунок секцій 

вторинного охолодження. 

Загальні вимоги до охолодження заготовки можна сформулювати так: 

- безперервне зниження температури поверхні заготовки для зведення до мінімуму напруг, 

що розтягують, у внутрішніх шарах; 

- забезпечення рівномірної температури поверхні заготовки по її периметру; 

- недопущення зниження температури поверхні злитка до областей зниження пластичності 

(у літературі зустрічаються рекомендації утримувати температуру поверхні вище 900 ̊ С). 

Істотною проблемою є неможливість повного експериментального дослідження теплового 

стану заготовки та інтенсивності її охолодження. Тому в дослідженнях використовують методи 

математичного моделювання. Найбільш широко в даний час застосовуються математичні 

моделі, засновані на двовимірному рівнянні теплопровідності, в якому особливості 

теплоперенесення в двофазній зоні враховані за допомогою ефективних величин теплоємності 

та теплопровідності. 

У даних моделях важливим є вибір і завдання граничних умов, які, як правило, задаються у 

вигляді фіксованих значень коефіцієнта тепловіддачі α для кожної секції вторинного 

охолодження. Цей підхід не зовсім правильний, оскільки характер теплообміну всередині однієї 

секції не є однаковим. Заготовка охолоджується за допомогою подачі води або водо-повітряної 

суміші у просторі між роликами, від контакту з роликами віддає тепло у зовнішнє середовище у 

вигляді випромінювання. Зважаючи на це, пропонується виділити три ділянки поверхні 
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заготовки: зону щільного зрошення форсунками, зону контакту з роликами та інші ділянки 

поверхні. 

На підставі аналізу існуючих методик було обрано спосіб розрахунку коефіцієнтів 

тепловіддачі α для кожної із зазначених зон. При розрахунку враховувався експериментальний 

параметр локальної щільності зрошення w(x, y), що залежить від схеми розташування 

форсунок, розподілу та витрат охолоджувача. Отриманий розподіл коефіцієнтів тепловіддачі α, 

а, отже, і відведення тепла з поверхні заготовки істотно змінюються всередині секції, що 

призводить до нерівномірного охолодження поверхні. 

Так як на рівномірність охолодження поверхні заготовки прямий вплив має схема 

розстановки форсунок в ЗВО, за допомогою алгоритмів оптимізації на підставі величини 

дисперсії температури, фізичних властивостей сталі та витрат води по контурах охолодження 

можна отримати рекомендації щодо вибору схеми розміщення роликів і форсунок у кожній 

секції зони вторинного охолодження. Таким чином, зменшуючи дисперсію температури в 

результаті оптимізації, за допомогою запропонованої моделі розрахунків можна досягти 

максимального дотримання вимог до технологічного процесу охолодження безперервнолитих 

заготовок в умовах МБЛЗ. 
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Для отримання металу з необхідними фізико-технічними характеристиками треба точно 

розраховувати й, по можливості, регулювати параметри розплаву, а також час початку й кінця 

плавки в кисневому конвертері. В іншому випадку на виході можна отримати бракований 

продукт або продукт, який не відповідає заданим параметрам. Тому, при проведенні 

конвертерного процесу необхідні надійні системи управління, стійкі до різних зовнішніх 

впливів. 

Завдання повної автоматизації на основі досконалої моделі процесу є вкрай складним і 

вимагає знання закономірностей впливу безлічі факторів: фізико-хімічних, газо-

гідродинамічних та інших, які на даний час є недостатньо дослідженими. Тому автоматичне 

управління вводиться етапами і обмежується, головним чином, застосуванням статичних 

методів. 

У статичному режимі відомі температура та хімічний склад рідкого чавуну, що знаходиться 

в кисневому конвертері. Комп'ютерна модель визначає оптимальні пропорції металевого брухту 

та чавуну, кількість доповнень, висоту фурми та час кисневого дуття. Суть цього методу 

полягає в тому, що за весь період продування не ведеться поточний контроль хімічного складу 

чавуну та його температури – тільки після продування протягом розрахованого часу 

відбираються проби хімічного складу та проводиться замір температури сталі, що в свою чергу 

може призвести до отримання неякісного продукту (відхилення за хімічним складом та 

температурою). 

В роботі досліджений динамічний режим плавки, в якому повною мірою може 

здійснюватися регулювання найважливіших параметрів металу за допомогою комп’ютерного 

управління процесом продувки. Так як конвертор є фактично закритим технологічним об’єктом 

управління, розрахунок параметрів металу проводитися непрямим методом. Знаючи кількість 

газів, що відходять, їх склад і температуру, розраховуються параметри сталі в конвертері, а 

саме температура і вміст вуглецю. 

Основною задачею досліджень є розгляд, аналіз і реалізація математичних моделей 

агрегату. В ході виконання роботи була розроблена фізико-хімічна модель проведення плавки в 
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кисневому конвертері. Дана модель дозволяє прогнозувати хімічний склад сталі, температуру її 

видачі, а також деякі інші важливі параметри плавки. Для цього, незважаючи на відсутність 

досить повного математичного опису, конвертерний процес був описаний з використанням 

математичної моделі, розробленої в результаті аналізу та адаптації існуючих математичних 

моделей та статистичних даних роботи діючих конвертерів металургійних підприємств. Були 

виявлені основні закономірності протікання технологічних процесів. 
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Киснево-конверторний процес - це виплавка сталі з рідкого чавуну. Основним завданням 

управління якого є отримання сталі із заданим вмістом вуглецю, необхідною температурою і 

вмістом шкідливих домішок. Досягнення цієї мети вимагає правильного розрахунку 

шихтування вихідних матеріалів, тобто кількість чавуну, скрапу, руди, вапна, бокситу та 

синхронного ходу процесів нагріву ванни та видалення домішок. 

Суть конверторних процесів на повітряному дутті полягає в тому, що залитий у плавильний 

агрегат (конвертор) чавун, продувають зверху повітрям; кисень повітря окислює домішки 

чавуну, внаслідок чого він перетворюється на сталь. Сучасний рівень розвитку вимірювальної 

техніки не дозволяє в агресивному високотемпературному середовищі проводити прямий 

контроль швидкості проходження фізико-хімічних процесів, що визначають керовані 

координати об'єкта – температуру та вміст вуглецю в металі [1]. 

Основою моделей управління конверторною плавкою є статична частина (управління за 

початковими та кінцевими параметрами продування). Досвід експлуатації таких систем 

показує, що відхилення розрахункових параметрів від фактичних процесів становить значну 

величину. Цей факт, як правило, пояснюється тим, що модель включає параметри процесу, 

контроль яких від плавки до плавки неможливий (обсяг кисню, що йде на окислення СО до СО2 

в порожнині конвертора, кількість заліза, що виноситься з димом, окислення заліза в димі та ін. 

). Точність та підвищення ефективності роботи моделі може досягатися за рахунок 

прогнозування динаміки зміни керованих координат об'єкта. При цьому використання 

динамічних моделей прогнозування вимагає впровадження значної кількості додаткового 

обладнання для здійснення контролю технологічних параметрів [2]. 

Як показали дослідження [3], коливання значень динамічних параметрів процесу від плавки 

до плавки призводить до похибки визначення керуючих параметрів у 4 рази вищої, ніж у разі 

врахування значень цих параметрів. Тому підвищення точності контролю вхідних параметрів 

має супроводжуватися зменшенням меж коливання значень динамічних параметрів, що 

досягається стабілізацією процесу проходження плавок. 

Для сучасних умов металургічного виробництва характерний дефіцит якісних шихтових 

матеріалів, що призводить до необхідності застосовувати матеріали зі значним коливанням 

хімічного та фракційного складу, використовувати в процесі конверторної плавки нетрадиційні 

матеріали. Це призводить до значного ускладнення стабілізації процесу виплавки сталі в 

кисневих конверторах, зниження ефективності процесу та підвищення собівартості сталі. У 

умовах доцільно приділити увагу розробці вдосконалених методів прогнозування результатів 

киснево-конверторної плавки. 

На першому рівні двоетапної системи прогнозування киснево-конверторної плавки з 

використанням статичної та динамічної моделей здійснюється попередня оцінка процесів 

виплавки сталі у кисневих конверторах, що дозволяє визначити необхідні витрати кисню, 

шлакоутворюючих матеріалів, металевого брухту та інших охолоджувачів, а також рідкого 
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чавуну. Наступним етапом розрахунку є уточнення певних витрат матеріалів та порядку їх 

присадки у процесі плавки. Що вирішується за рахунок застосування динамічних моделей. 

Для успішної реалізації необхідно провести адекватну параметризацію процесу плавки. 

Необхідно виділити найбільш значущі чинники кожного рівня алгоритму. Були проаналізовані 

нормативні документи, що регламентують технологічні особливості з виплавки сталі в 

кисневих конверторах, визначено, що до основних факторів відносяться: різновид 

застосовуваної технології виплавки сталі в конверторах; хімічний склад, кінцева температура та 

маса готової сталі. При здійсненні розрахунків на базі статичних моделей необхідно задатися 

такими уточнювальними параметрами: кількість, хімічний і фракційний склад застосованих 

матеріалів; теплові втрати конвертора. В результаті розрахунку за статичними моделями 

формується рішення про необхідну кількість матеріалів витрачених на плавку в цілому. 

Уточнення основних технологічних параметрів провадиться за допомогою динамічних 

моделей. Дані моделі базуються на основних кінетичних рівняннях фізико-хімічних реакцій, 

притаманних умов виплавки сталі в кисневих конверторах. Відповідно до розробленого 

алгоритму, як вихідні параметри приймаються результати розрахунків за статичними моделями. 

Крім того, розрахунок динамічних параметрів передбачає використання наступних параметрів 

ходу плавки: особливості режиму дуття (динаміка зміни положення фурми та витрати кисню); 

шлаковий режим (динаміка присадки шлакоутворювальних матеріалів та наведення шлаку); 

необхідність проведення додаткових технологічних операцій під час плавки (скачування 

спіненого шлаку, проведення додувок). Для ефективного розрахунку за динамічними моделями 

необхідно передбачити розміщення додаткового обладнання з фіксації динаміки зміни складу 

відхідних газів, температури ванни та положення фурми. 

Прогнозування результатів плавки сталі в кисневому конверторі має забезпечити 

досягнення найбільш значущих параметрів виплавки сталі в кисневих конверторах: необхідну 

тривалість плавки, заданий хімічний склад, температуру та масу сталі. 

Впровадження двоетапної системи прогнозування киснево-конверторної плавки дає 

зниження витрат кисню та інших матеріалів, збільшення виходу рідкого металу внаслідок 

скорочення чаду заліза в шлак; отримання плавок заданої маси; збільшення продуктивності за 

рахунок скорочення простоїв конвертора, у тому числі для взяття проб металу на аналіз. 
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Сучасне становище галузі інформаційних технологій високою мірою залежить від 

надійності захисту власне самої інформації, яка є невід’ємною частиною роботи будь-яких 

систем різного рівня складності та масштабу. Необхідність у виборі найефективніших засобів 

для забезпечення цілісності та захищеності даних спричиняє потребу в пошуку та розробці 

таких алгоритмів їх реалізації, що дозволить з великою впевненістю казати про вкрай високу 

ступінь захисту інформації від можливої її компрометації. Дана робота присвячена огляду 

сучасних алгоритмів шифрування, їх особливостей, сильних та слабких сторін з урахуванням 

сучасних тенденцій розвитку галузі в цілому. 

Метою даної роботи є детальний огляд сучасних алгоритмів шифрування, їх ключових 

концепцій, ідей, можливих деталей безпосередньої реалізації, переваг та недоліків, наявних 

вразливостей, криптостійкості, а також проведення базової порівняльної оцінки. Для виконання 

отриманої задачі у суворій відповідності до сучасних принципів та концепцій інформаційної 

безпеки та принципів шифрування даних, а також з урахуванням певних концептуальних вимог, 

необхідно було передбачити такі ключові аспекти роботи інформаційної системи для 

проведення процесу дослідження: 

− необхідність у можливості детального огляду роботи найбільш популярних алгоритмів 

шифрування з можливістю коригування їх оперативних параметрів під час виконання; 

− необхідність у формуванні звітів у формі логування чи іншій зручній для сприйняття 

формі та надання можливості формування на їх основі певних рекомендацій з боку 

відповідного спеціаліста; 

− можливість зберігання сформованих звітів та рекомендацій, описаних у попередньому 

пункті, для можливого подальшого використання у майбутньому; 

− надання звітної статистичної інформації у відповідній формі (графіки, гістограми, 

діаграми тощо) пов’язаної з аспектами оцінки роботи відповідних алгоритмів; 

− підведення підсумків на основі отриманих даних. 

Об’єктом дослідження даної роботи виступає концепція та практична реалізація 

найпопулярніших та найефективніших технологій шифрування даних. Предметом дослідження 

є методи різноманітної оцінки алгоритмів, що розглядаються, а також криптографічні моделі 

захисту інформації. 

Одним із основних та ключових компонентів забезпечення принципу конфіденційності з так 

званої тріади CIA є застосування для захисту даних спеціальних алгоритмів шифрування – 

алгоритмічно зворотного перетворення інформації з метою її приховування від 

неавторизованих користувачів і в той же час надання доступу до неї авторизованим. Важливою 

особливістю будь-якого алгоритму шифрування є використання ключа, який слугує методом 

доступу до зашифрованої інформації. Користувач вважається авторизованим і може отримати 

доступ до даних лише в тому випадку, якщо він є власником автентичного ключа, тобто такого, 

дійсність якого була підтверджена. Власне, уся задача процесу шифрування та одночасно її 

складність, полягає у реалізації цього процесу. 

В цілому, шифрування складається із двох дзеркально протилежних частин: 

зашифровування інформації та її розшифровування. Для виконання процесу розшифровування 

необхідні, власне, ключ та дешифратор (пристрій або алгоритм, що виконує процес 

розшифровування за наданим ключем). 
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Ідея шифрування полягає в тому, що якщо неавторизований користувач перехоплює 

зашифровані дані, він не може отримати до них доступ, оскільки не володіє автентичним 

ключем. Окрім того, із розвитком криптографії як науки, що вивчає математико-алгоритмічні 

перетворення для виконання шифрування, виникла можливість використання для 

зашифровування та розшифровування різних ключів, що значно підвищує криптостійкість 

відповідного алгоритму. 

Оскільки значення інформації в житті сучасної людини досить важко переоцінити, 

вважається за необхідне краще розуміти загальні положення щодо її захисту та збереження з 

метою забезпечення конфіденційності даних. Без розуміння базових ідей та алгоритмів 

неможливо бути впевненим у надійності застосування того чи іншого підходу із надання 

механізмів цілісності та безпеки. 

Результатом виконання даної роботи є проведене дослідження, що демонструє ключові 

аспекти сучасного стану криптографії в цілому, надає порівняльний аналіз алгоритмів 

шифрування та дозволяє самому оцінити поточні тенденції розвитку розглянутих технологій з 

урахуванням отриманих даних у прикладному проекті. 
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В Україні за останні роки збільшилася кількість кібератак як в корпоративному секторі, так 

і державному, а самі хакери вже не працюють поодинці, як двадцять років тому, а працюють у 

великих або не великих групах добре організованих як технічним оснащенням, так і 

величезними багатомільйонними вкладеннями коштів з боку держав або коштів, які були 

отримані незаконним шляхом. 

Метою роботи є створення системи підтримки прийняття рішень, яка буде допомагати 

колективу приватного підприємства захищатися від кібернетичних загроз, таких як віруси, 

сумнівні програми, трояни тощо, а також допомагати у випадках прояву махінацій з 

елементами соціальної інженерії. 

Розроблена система дозволяє забезпечити захист даних підприємства, зменшити ризик 

людського фактору. Система дозволить швидко перевіряти можливі небезпеки із листів, 

повідомлень, що можуть надходити користувачу. Також система буде перевіряти сторонні веб-

посилання. Завдяки цьому ризик витоку даних буде зменшений. 

Система формує попереджувальні повідомлення для користувача, які листи або файли 

безпечні, а з якими потрібно зберігати увагу та, у найкращому варіанті не відкривати або 

видалити. 
У ході виконання дипломної роботи була створена система підтримки прийняття рішень, 

яка являє собою десктоп-додаток та включає в себе базу даних прикладів можливих загроз. Під 
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час роботи користувача, система відстежує та аналізує листи, повідомлення, веб посилання, які 

надходять на комп’ютер користувача. Під час виявлення потенційної загрози для безпеки, 

система надішле повідомлення про можливий небажаний лист або файл. 

Розроблена система буде дуже корисною для використання бухгалтерськими 

підприємствами, як приватними так і державними.  

Таким чином, за допомогою IT-технологій процес перевірки безпеки стає швидше та 

ефективніше, що запобігає витокам даних. 
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З розвитком мережі інтернет та зростанням її популярності розробники задалися питанням 

отримання максимальної продуктивності при операціях введення-виведення при роботі з 

запитами від користувачів та базою даних. Одним із можливих рішень цієї проблеми є 

використання засобів асинхронного програмування при розробці серверної частини веб-сайту, 

що значно ускладнює процес написання та налагоджування коду; при цьому складно 

прогнозувати на скільки підвищиться ефективність кінцевого продукту. Саме тому необхідно 

провести тестування двох рішень, синхронного та асинхронного, одного завдання. 

Синхронна програмна модель – це програмна модель, коли призначається потоку одне 

завдання і починається виконання. Коли завершено виконання завдання, з'являється можливість 

зайнятися іншим завданням. У цій моделі неможливо зупиняти виконання завдання, щоб у 

проміжку виконати інше завдання. 

Асинхронна модель програмування – на відміну від синхронної програмної моделі, тут 

потік одного разу розпочавши виконання завдання може призупинити виконання зберігши 

поточний стан і тим часом розпочати виконання іншого завдання. 

Однопотоковий синхронний код зустрічається найчастіше у проектах, у такому стилі 

написані більшість бібліотек та фреймворків, які спрощують написання коду. Головним 

недоліком цього підходу є блокування потоку під час очікування відповіді від сторонньої 

системи у операціях введення-виведення, що робить неможливим подальше виконання 

сценарію. Застосування цього стилю розробки потребує найменші зусилля при налаштуванні 

коду, у порівнянні з іншими наведеними підходами, але при цьому надає найменшу 

продуктивність. 

Асинхронний код є найбільш підходящим для завдань з великою кількістю операції 

введення-виведення з можливим очікуванням відповіді від сторонніх ресурсів. У даному 

випадку при настанні періоду очікування потік не блокується, а передає керування іншому 

потоку, який оброблює інший запит, при надходженні відповіді відбувається виклик першого 

потоку для подальшої обробки інформації. Таким чином навіть на одноядерній системі 

можливо виконання великої кількості потоків без простою системи, при цьому не потрібно 

розроблювати алгоритм розподілення навантаження, не потрібно турбуватися про проблеми 

багатопокової системи, такі як стан гонитви, тому що кожний потік виконує один і той же код зі 

своїм контекстом. 

В ході виконання роботи необхідно дослідити ефективність асинхронного програмування на 

прикладі  серверної частини веб-сайту інтернет-магазину. Для цього необхідно розробити 

інструменти тестування та інформаційну систему з використанням засобів синхронного та 

асинхронного програмування. 

До функціональних можливостей серверної частини відносяться: 
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− реєстрація, 

− авторизація, 

− перегляд списку товарів, 

− придбання товару, 

− перегляд балансу рахунків користувача, 

− перегляд історії транзакцій, 

− механізм виконання транзакцій та зарахування коштів на рахунок. 

Для дослідження ефективності асинхронного програмування необхідно виконати ітеративне 

стрес-тестування розроблених інформаційних систем, зімітувавши такі випадки: 

− webhook-only запити, 

− webhook у поєднанні зі створенням користувача. 

− створення користувача, імітація придбання товару та оплата за допомогою транзакцій. 

Як результат, маємо проведене дослідження у якому порівнюються основні показники 

ефективності роботи інформаційних систем, розроблених за допомогою синхронних та 

асинхронних композиційних підходів, а саме: 

− Request Per Second(RPS):  Кількість запитів у секунду 

− Time Rer Request(TPR): Час на обробку запита 
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Грамотність – найважливіший аспект здорового зростання та розвитку дітей. Дошкільна 

освіта – це період, коли дитина розвиває навички, знання та інтерес до навчання. У тому числі 

основи письмового та усного мовлення. Проблема читання серед молодших школярів сьогодні 

особливо гостра. Відповідно до нормативів, до кінця першого класу дитина повинна читати 

вголос наявні тексти переважно цілими словами. 

Аналізуючи сучасні дослідження, щодо використання інформаційних технологій у 

навчання, можна зробити висновок, що у нинішніх тенденціях розвитку бажано починати 

пристосовувати дітей до сучасних моделей отримання інформації та знань ще з дошкільного 

віку. Використання доповненої реальності допоможе з досягненням цієї задачі завдяки 

наступним перевагам:  

– інтерактивності додатку носить ігровий характер; 

– дизайн додатків привабливий для дітей раннього віку; 

– додатки мають високу наочність, що сприяє ліпшому запам’ятовуванню; 

– додатки мають широкий простір для реалізації різних сценаріїв та напрямків навчання 

Окрім того, на сьогоднішній день потенціал доповненої реальності для освіти активно 

досліджується, а методології використання цієї технології удосконалюється [1]. Також, одним з 

факторів, що сприяють покращенню запам'ятовування матеріалу учнями є різноманітність 

навчального процесу. Саме тому впровадження можливості взаємодіяти одночасно з 

віртуальними та реальними об'єктами робить процес навчання більш захоплюючим та 

незабутнім. Крім цього, впровадження у освітній процес технології доповненої реальності 
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зможе підвищити творчу складову мислення учня [2]. Тому використання доповненої 

реальності в освіті є важливим завданням. 

Біла розроблена математична модель, а також алгоритм по якому навчається дитина ранній 

грамотності, що в свою чергу лягло в основу інформаційної технології. Розроблена 

інформаційна технологія ефективно використає основні концепції доповненої реальності для 

підвищення ефективності навчання дітей дошкільного віку. 

Для відображення віртуального контенту було обрано маркерний метод відстеження 

простору, тобто віртуальні об’єкти закріплюються за реальними маркерами-зображеннями.  

Для реалізації відстеження зображень-маркерів використовується концепція визначення 

характерних рис [3]. Концепція визначення характерних рис на зображенні у комп'ютерному 

зорі відноситься до методів, які націлені на обчислення абстракцій зображення та виділення на 

ньому ключових особливостей. Як особливості можуть бути використані ізольовані точки, 

криві, різні пов'язані області. Не існує строгого визначення того, що таке ключова риса 

зображення. 

У використаному алгоритмі зображення розпізнаються за насамперед визначеними 

ключовими точками. Ключова точка – це деяка ділянка картинки, яка є характерною для 

заданого зображення. У даному випадку ключовою точкою визначаються гострі кути та зміни 

контрасту, що присутні на зображені (рисунок 1). Система зберігає зображення у базі даних. 

Ключові точки для кожного зображення зберігаються у локальній базі даних, на 

обчислювальному пристрої користувача, тому процес розпізнавання образів виконується 

максимально ефективно. 

Жовті хрестики — це візуальне відображення маркерів, які позначають ключові точки на 

зображенні. Вони використовуються бібліотекою Vuforia для розпізнавання відповідного 

реального зображення. 

Після того як були визначені всі ключові маркери на зображені для створення доповненої 

реальності є привласнення до кожного зображення, раніше створеної бази даних, відповідних 

3D моделей. Таким чином у кожної картки буде власна тривимірна модель, яка з’являтиметься 

після вдалого розпізнавання. 

 

 
Рисунок 1 – Зображення після проведення аналізу та виявлення ключових точок, 

за допомогою яких система виконує відстеження 

 

Далі система розпізнає маркери на зображені, отриманому з камери мобільного пристрою. 
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Основна процедура виявлення маркера складається з наступних кроків: отримання 

зображення, отримання зображення інтенсивності; попередня обробка, нижчий рівень обробки 

зображення, неспотворення, виявлення/підгонка лінії, виявлення кутів маркера; виявлення 

потенційних маркерів, швидке відторгнення «хибних» маркерів, швидкий приймальний тест на 

потенційні маркери; ыдентифікація та розшифровка маркерів, аналіз відповідності шаблону 

(маркери шаблону), декодування (маркери даних); розрахунок пози маркера, оцінка положення 

маркера, ітераційний розрахунок пози для точної пози. 

Останніми кроками є розташування віртуальних об’єктів поверх реального зображення та 

відгук на дії користувача, такі як взаємодія з сенсорним екраном, тобто введення за допомогою 

дотиків. 

Розроблений мобільний додаток, дозволяє дітям дошкільного віку ефективно вивчати 

українські літери, цифри та звуки тварин з використанням технологій доповненої реальності. 

Ефективність такого методу полягає у безшовній взаємодії з реальним та віртуальним 

просторами та об’єктами, а також у візуальному та звуковому відображенню. Ця сукупність 

факторів одразу впливає на декілька областей мозку, тому підвищує запам’ятовування. 
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Зазвичай парсинг застосовують, коли потрібно швидго зібрати великий обсяг даних. 

Виконують його за допомогою спеціальних програм або сервісів – парсерів/ 

Спеціальні програми або сервіси-парсери «обходять» сайт та збирають дані, які 

відповідають заданим умовам. Плюси парсинга очевидні – якщо порівнювати його з ручним 

збором і сортуванням даних : 

− ви отримуєте дані дуже швидко; 

− можна задавати десятки параметрів для складання вибірки; 

− у звіті не буде помилок; 

− парсинг можна налаштувати з певною періодичністю – наприклад, збирати дані кожен 

понеділок; 

− багато парсерів не лише збирають дані, але і радять, як виправити помилки на сайті. 

У мережі досить багато програм для парсинга. Вони можуть знаходитися в «хмарі» або 

«коробці»/ 

Об'єктом дослідження є перелік сайтів різного характеру для парсингу. 

Актуальність роботи обумовлена великою ціною готових рішень та завеликим 

функціоналом задля використання їх невеликою компанією. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в роботі модифікуются існуючі моделі та 

методи парсингу, що є в фреймворку Selenide. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в застосуванні 

розробленого парсеру та отриманні даних на приклад сайтів різного характеру. 
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В роботі було розроблено інформаційну систему парсингу сайтів Aggregator, яка дає змогу 

легко виконувати: 

− додавання сканеру; 

− редагування налаштувань сканеру; 

− отримання інформації по заданим критеріям пошуку та експортувати ці дані до 

зовнішнього файлу;  

− керування користувачами – змінювати права доступу, редагувати дані, видаляти тощо. 

Веб-додаток розміщений на хостингу: https://github.com/BearClumsy/aggregator  та є 

доступним в будь-який час доби через браузер. Веб-додаток дозволяє отримувати звіти у 

вигляді окремих файлів. 

Для розробки були використані: БД – Postgres SQL; мови програмування Java 11 та Python, 

и фреймворки Angular 12, Node js, Npm та засоби з автоматизації роботи  із проектом:  Docker, 

Docker-compose, Gradle, Selenid. 

Для того, щоби добути дані по вакансіях з сайту www.work.ua  та з сайту www.jobs.dou.ua  

потрібна різна кількість кроків. 

Для виведення 14 вакансій по ключовому слову «java» з сайту work.ua для сканера 

потрібно було вчинити 17 ітерацій 2 з яких циклічні ітерації з повтором по 6 і поверненням на 

одну сторінку і 3 теги. 

Разом для виведення 14 вакансій по ключовому слову «java» з сайту work.ua сканер провів 

63 дій. 

Для виведення 14 вакансій по ключовому слову «java» з сайту duo.ua для сканера 

потрібно було вчинити 8 ітерацій 1 з яких циклічна з повтором 13 разів і поверненням на одну 

сторінку і 3 теги. І того для виведення 14 вакансій по ключовому слову «java» з сайту dou.ua 

сканер виконав 59 дій. 

Розроблений парсер Aggregator  працює на ряду із розглянутими парсерами і має 

прямопропорційну залежність часу виконання від кількості проведених операцій Швидкість 

його роботи склала від 3.23 до 8,67 сек (в середньому 5,95 сек), що лише в 1,98 разів повільніше 

за відомі корпоративно розроблених парсерів для парсингу статичного тексту. Зважаючи на те, 

що розроблений парсер використовується для сканування веб-сторінок, а нестабільне інтернет 

підключення в теперішній час, дозволяє казати, що отриманий результат є прийнятим, а робота 

створеного парсеру ефективна. 
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Бізнес хмарних технологій є однією з ІТ-сфер, що найбільш бурхливо розвивається останнім 

часом. Це автоматично означає зменшення вартості даних послуг і вдосконалення технічного та 

програмного забезпечення в найближчому майбутньому. Безпека і ефективність хмарних 

технологій стали практично загальновизнаними, що обумовило початок опрацювання 

юридичних аспектів роботи хмарних систем і створення нових економічних моделей 

використання ІТ-послуг. 

У світовій практиці тенденція переходу бізнесу на хмарні технології вже встигла створити 

попит на розширення підприємств та створення вузькоспрямованих компаній, що надають 

користувачам хмарні системи одно з існуючих типів. Багато організацій, керуючись прагненням 
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стовідсоткового контролю над інформацією, прагнуть тримати цінні ресурси строго при собі. 

Однак практика показує, що інфраструктура хмари стабільніша і безпечніша в порівнянні з 

інфраструктурами клієнтів, що пояснюється більш високими витратами і рівнем знань, які 

потрібні для створення надійних дата-центрів. 

Метою роботи є аналіз сучасних тенденції розвитку хмарних технологій для великих 

комерційних підприємств із точки зору забезпечення конфіденційності даних за допомогою 

механізмів розділення доступу, а також скорості обробки даних системою; дослідження 

ефективності та сфери застосування таких алгоритмів, визначення їхніх переваг та недоліків; 

надання рекомендацій щодо вибору оптимального підходу та удосконалення базових 

алгоритмів. 

Для реалізації поставленої мети у роботі було вирішено наступні задачі: 

– проаналізовано найбільш популярні SAAS платформи з урахуванням можливості 

розширення поточного функціоналу; 

– побудовано графіки та схеми для формування на їх основі рекомендацій для особи, яка 

приймає рішення (спеціаліст); 

– реалізовано можливість зберігання сформованих звітів та рекомендацій, описаних у 

попередньому пункті, для подальшого використання; 

– реалізовано можливість формування звітної статистичної інформації у відповідній формі 

(графіки, гістограми, діаграми тощо) для оцінки ефективності роботи відповідних платформ. 

Результати досліджень показали, що основним перевагами даної хмарних технологій є:  

– доступність – хмарні технології доступні всім за наявності інтернету та браузера; 

– низька вартість – обумовлена зниженням витрат на обслуговування віртуальної 

інфраструктури,  а також оплатою лише фактичного використання ресурсів; 

– гнучкість – необмеженість обчислювальних ресурсів (пам'ять, процесор, диски) за рахунок 

використання систем віртуалізації та процесів масштабування; 

– надійність; 

– безпека; 

– швидке впровадження – не потрібно чекати встановлення обладнання і програмного 

забезпечення на комп'ютерах підприємства. 

Незважаючи на суттєві переваги, хмарні технології мають ряд: 

– необхідність постійного стабільного з'єднання з мережею. 

– обмеження щодо програмного забезпечення, яке можна розгортати на хмарних 

технологіях; 

– конфіденційність даних, що зберігаються на публічних хмарних технологіях (не 

рекомендується зберігати найбільш цінні для компанії документи на публічній хмарі, так як в 

даний час не існує технології, яка б гарантувала 100 % конфіденційності даних); 

– неможливість відновлення інформації, яка знаходиться на хмарі. 

Крім недоліків, властивих самій технології, існує ряд об'єктивних і суб'єктивних причин, які 

заважають розвитку хмарних технологій на українському ринку. 

До першої категорії відносяться два фактори: 

– недостатній розвиток послуг широкосмугового доступу в інтернет, а також недостатньо 

розвинена інфраструктура, що зв'язує центр і регіони; 

– законодавство– правове поле для врегулювання суперечливих ситуацій відсутнє. 

До суб'єктивних причин можна віднести наступні: 

– уразливість в області інформаційної безпеки; 

– недостатня зрілість бізнес-процесів ІТ- та телеком провайдерів –впровадження хмарних 

систем може виявитися дорожче будівництва власної інфраструктури або покупки коробкових 

рішень; 

– обмеженість в доопрацюванні та інтеграції додатків –питанням залишається можливість 

інтеграції існуючої інфраструктури і хмарних систем, а також їхня сумісність з провайдерами; 

– відсутність довіри стосовно питань конфіденційності, цілісності і доступності даних, які 

забезпечують самі компанії; 



Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених «АПРІТ – 2022» 24.11.2022 р. 

37 

– відсутність стандартизації послуг. 

Інформаційна безпека є основним питанням, оскільки хмари надзвичайно доступні для 

широкого загалу, через що система схильна до великої кількості атак. Безпека і 

конфіденційність впливає на весь стек хмарних обчислень, так як існує масове використання 

сторонніх сервісів та інфраструктур, щоб розміщувати важливі дані. У цих випадках довіра до 

провайдерів – основний принцип, щоб гарантувати бажаний рівень конфіденційності для 

додатків, розміщених в хмарі. 

Юридичним питанням і проблемам регулювання також варто приділяти увагу. Коли дані 

розміщені в хмарі, провайдери можуть довільно визначити їх місце розташування. При цьому 

фізичне розташування центрів обробки даних визначається набором законів, які можуть бути 

застосовані до управління даними. Наприклад, певні методи шифрування не можуть 

використовуватися через закони конкретної держави; це ж стосується конфіденційності даних. 

Аналіз показав, що основними очікуваннями користувачів при перенесенні їх застосувань у 

хмару є: наявність сервісу, його загальна продуктивність, а також різні запобіжні заходи. 

Користувачі шукають гарантії, перш ніж вони перемістять свій бізнес в хмару. SLA, які 

включають в себе вимоги QoS, повинні бути ідеально розташовані між замовниками та 

постачальниками хмарних обчислень, щоб діяти як гарантія. Крім того, показники повинні бути 

узгоджені з усіма сторонами, а штрафи за порушення очікування також повинні бути 

затверджені. 

Одним з важливих завдань для постачальників послуг хмарних обчислень є ефективне 

управління віртуалізованими ресурсами. Фізичні ресурси, такі як ядра процесора, дисковий 

простір і пропускна здатність мережі, спільно використовуються серед віртуальних машин, що 

виконують потенційно неоднорідні робочі навантаження. Багатовимірність віртуальних машин 

ускладнює діяльність знаходження цілих відображень віртуальних машин на доступних 

фізичних хостах, у той час як користувач максимізує корисність. Параметри, які необхідно 

враховувати, включають: число центральних процесорів, об'єм пам'яті, розмір віртуальних 

дисків і пропускної здатності мережі. 

Таким чином, впровадження хмарних сервісів в малий і середній бізнес дозволить не тільки 

модернізувати його діяльність, але і підвищити конкурентоспроможність з іноземними 

компаніями. Дані переваги економічно вигідні для підприємств, тому що дозволяють зменшити 

витрати та спрямувати грошові кошти для використання їх в інших сферах діяльності.  
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Аналіз даних, наведених Міністерством охорони довкілля показав, що щорічний обсяг 

сміття, утвореного в Україні, становить пів мільярда тон, при цьому середній українець викидає 

200-300 кг побутових відходів на рік. Такі великі обсяги сміття вимагають посиленого 

контролю щодо його збору, вивезення, зберігання та подальшої утилізації. Одним з важливих 

питань у цій сфері є несвоєчасне вивезення твердих побутових відходів, що може бути 

пов’язано з наступними факторами: невірний розрахунок норм накопичення сміття, 

неоптимальні маршрути руху сміттєвозів, недостатня кількість контейнерів для сміття, 

відсутність достовірних даних про наповненість контейнерів тощо.  

Актуальною задачею є автоматизація контролю процесу вивезення побутових відходів із 

використанням сучасних ІТ-технологій. Однак переважна більшість комунальних підприємств, 
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які здійснюють вивезення сміття, не мають грошей та ресурсів на створення та підтримку 

власних ІТ-підрозділів, які могли б займатися автоматизацією бізнес-процесів. Тому доцільним 

було би створення окремої ІТ-інфраструктури, яка займалася би розробкою та підтримкою 

автоматизації певних бізнес процесів, у тому числі у сфері екології. 

Метою даної роботи є моделювання і реінжиніринг бізнес-процесів фірми з вивозу сміття із 

використанням ІТ-технологій. 

Аналіз готових рішень показав, що існує ряд мобільних застосунків для використання 

водіями сміттєвозів. Наприклад, мобільний застосунок «RG-Soft: Вивіз сміття, розроблений на 

платформі «1С:Підприємство» дозволяє завантажувати маршрутні листи й відмічати на них 

відвіданих контейнерів. Таке прикладення дозволяє збирати статистику та робити фотофіксацію 

випадків неможливості вивозу мусору. Однак головним недоліком такого додатку є відсутність 

карти для відображення маршруту руху сміттєвоза, а також неможливість його оптимізації. 

Мобільний застосунок для водія сміттєвозу, який входить до програмно-апаратного 

комплексу «Керування відходами», на відміну від попереднього застосунку, дозволяє 

відображати на карті маршрут руху сміттєвоза та його поточну позицію, але сам маршрут 

задається диспетчером вручну на основі даних від користувачів і не адаптується до 

місцезнаходження машини. 

Удосконаленим рішенням є мобільний застосунок Sensoneo Driver Navigation, який працює 

разом з програмою Smart Route Planning і призначений для прокладання оптимального 

маршруту проїзду через контейнери, розташування і наповненість яких задає диспетчер. Однак 

це рішення теж має суттєвий недолік –відсутність можливості отримувати актуальні дані про 

наповненість смітників та будувати маршрут лише через заповнені смітники. 

Таким чином, реінжинірингу бізнес-процесів фірми з вивозу сміття повинен ґрунтуватися на 

скороченні витрат на вивезення сміття, в тому числі й відсортованого, шляхом визначення 

оптимальних маршрутів вивозу. Доцільною є розробка власного мобільного застосунку, який 

дозволив би будувати маршрути лише через заповнені точки вивозу відходів з урахуванням 

актуальних даних про наповненість контейнерів, що дозволить зменшити собівартість даного 

бізнес-процесу. 
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На теперішній час послуги спортивних клубів знаходять все більший попит у великої 

кількості людей, при цьому з кожним роком їхня кількість зростає. Так як попит на послуги 

спорт-клубів зростає, збільшується і кількість клієнтів, і, як наслідок, обсяг інформації, що 

обробляється одним зі співробітників, стає все більше, відповідно обробляти її стає все 

складніше, що позначається на якості обслуговування та управління підприємством. Це 

викликає необхідність автоматизації основних бізнес-процесів, що дозволить оптимізувати 

процеси обробки інформації, підвищити якість обслуговування і забезпечити надання 

інформації для прийняття управлінських рішень. 

Метою даної роботи є моделювання і реінжиніринг бізнес-процесів спортивного клубу. 

У роботі було проаналізовано поточний стан інформаційної структури спорт-клубу і 

роблено висновок про необхідність в автоматизації окремих бізнес-процесів із застосуванням 

ІТ-технологій.  
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Проведено моделювання бізнес-процесів спорт-клубу, побудовано діаграми IDEF0, IDEF3, 

DFD. Аналіз бізнес-процесів у варіанті AS-IS дозволив виявити наступні проблеми: 

– у бізнес-процесі «Робота з клієнтами» підпроцеси реєстрації клієнта, його консультування 

та купівлі ним абонемента не виконуються режимі онлайн; 

– у бізнес-процесі «Робота з клієнтами» відсутній зворотній зв’язок з клієнтом, а саме 

можливості інформування про акції, зміни у розкладі тощо; 

– у підпроцесі «Реєстрація клієнта» дуже стислий перелік анкетних даних; крім того, клієнт 

не може внести їх власноруч чи відкоригувати; 

– у підпроцесі «Покупка абонементу» відсутня можливість виконання онлайн таких дій, як 

ознайомлення з прайс-листом, вибір типу абонементу, оплата абонементу; 

– у бізнес-процесі «Обслуговування клієнта» підпроцес запису на тренування не 

виконується в форматі онлайн; 

– у підпроцесі «Перевірка абонементу» відсутня можливість відстеження клієнтом статусу 

абонементу в форматі онлайн, а також звернення щодо зміни цього статусу за необхідністю; 

– у підпроцесі «Запис на тренування» неможливо в форматі онлайн ознайомитися з 

розкладом групових занять, відстежити кількість записавшихся людей, дізнатися про відміну 

заняття та на який час можна записатися на тренування разом з тренером з урахуванням його 

вільного часу; 

– у бізнес-процесі «Надання додаткових послуг» немає можливості замовити спортивний 

товар в режимі онлайн, а також дізнатися, на який час можна записатися на масаж з 

урахуванням його вільного часу масажиста. 

У роботі запропоновано використання математичної моделі планування тренувань та 

навантажень клієнта, а також наведено заходи з реінжинірингу бізнес-процесів спортивного 

клубу, які спрямовані на перевід більшої частину бізнес-процесів в формат онлайн. 

Результатом роботи є запропоноване авторами впровадження «Електронного кабінету 

клієнта» та використання «Калькулятору тренувань» на основі вищезазначеної математичної 

моделі. Проведено моделювання бізнес-процесів спорт-клубу після реінжинірингу, побудовано 

діаграми IDEF0, IDEF3, DFD у варіанті TO-BE. 
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Останнім часом високонавантажені системи є невід’ємною частиною сучасних IT-розробок. 

Великі навантаження в таких системах викликані значним напливом користувачів, які 

здійснюють сотні тисяч запитів, передають великі обсяги даних та різними способами 

випробовують застосунок на відмовостійкість. У зв’язку з цим актуальним питанням є 

урахування високого навантаження при проєктуванні та створенні відповідних систем. 

Ключовим джерелом проблем у високонавантаженій інфраструктурі є обсяг даних, 

складність і швидкість змін. Тому важливо, щоб загальна архітектура такого додатка була 

розроблена як з точки зору програмних компонентів, так і апаратного забезпечення, на якому 

вони працюють.  

Нижче наведено основні характеристики, які повинні мати високонавантажені системи при 

проєктуванні та розробці. 
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1. Доступність. Час безвідмовної роботи безпосередньо пов’язаний з репутацією та 

ефективністю багатьох компаній. 

2. Продуктивність. Швидкість веб-ресурсу впливає на задоволеність користувачів сервісом, 

а також на рейтинг у результатах пошуку. 

3. Надійність. Запит завжди повинен повертати користувачам одні й ті ж дані, щоб 

користувачі були впевнені, що якщо деякі дані будуть записані/введені в систему, під час 

подальшого вилучення можна розраховувати на їх незмінність і безпеку. 

4. Масштабованість. Можна говорити про різні параметри системи: скільки додаткового 

трафіку вона може обробляти, наскільки легко збільшити ємність зберігання, скільки 

транзакцій можна обробити понад поточні можливості; керованість. Розробка індивідуальної 

високонавантаженої системи, яка проста в експлуатації, надзвичайно важлива на наступних 

етапах розробки проєкту (легка діагностика та розуміння суті проблем при їх виникненні, легке 

оновлення або модифікація). 

5. Вартість. Включає витрати на обладнання та програмне забезпечення. Важливо 

враховувати й інші аспекти, необхідні для розгортання та обслуговування системи: кількість 

часу, витраченого розробниками на збірку системи, кількість зусиль, необхідних для запуску 

системи, навчання, навчання персоналу тощо. 

Основні проблеми, що виникають при проєктуванні власної високонавантаженої системи: 

обсяги даних, поширення даних, корекція даних, використання програмного забезпечення з 

відкритим кодом, пошук, обробка та аналіз даних та інформаційне моделювання. 

Із багатьох аспектів при проєктуванні таких систем одним із найважливіших виступає вибір 

бази даних. Вибір однієї з найпопулярніших баз може дати не той результат, на який 

розраховував розробник. Тож встає потреба у проведенні дослідження, щоб виявити 

ефективність роботи різних баз даних в умовах використання їх у високонавантажених 

системах: наскільки вибір баз даних впливає на роботу системи та чи можна обрати більш 

доступну базу даних, при цьому не знизивши продуктивність. 

Існує багато методів, за допомогою яких можливе оцінити роботу сайту, а саме середній час 

відповіді на запит, кількість вдалих запитів, об’єм відправлених та отриманих даних тощо.  

До методів тестування продуктивності системи можна віднести: 

1. Load testing. Метод тестування продуктивності, який визначає продуктивність системи, 

програмного продукта чи програмного забезпечення під час реальних умов навантаження. 

Тобто load testing визначає поведінку програми, коли декілька користувачів використовує її 

одночасно. Це відповідь системи, яка вимірювалася за допомогою різних умов навантаження. 

Load testing проводиться під час екстремальних та нормальних умовах навантаження. 

2. Stress testing. Метод тестування, який перевіряє міцність програмного продукту шляхом 

виконання звичайних операцій поза межами можливого. 

3. Enderance testing. Це тип тестування програмного забезпечення, який виконується для 

того, щоб перевірити, чи може програма протистояти навантаженню обробки, яку вона, як 

очікується, повинна витримати протягом тривалого періоду. 

4. Spike testing. Метод тестування продуктивності програмного забезпечення, який 

виконується шляхом раптового збільшення або зменшення навантаження на систему або 

програмне забезпечення. 

5. Volume testing. Метод тестування програмного забезпечення, який виконується для 

тестування програмного додатку з певною кількістю даних. Обсяг, який використовується під 

час об’ємного тестування, може бути розміром бази даних або також розміром файлу 

інтерфейсу, який підлягає об’ємному тестуванню. 

Треба зауважити, що потрібно приділяти більше уваги до надійності високонавантажених 

систем. Надійність припускає здатність системи в екстреній ситуації працювати справно. Якщо 

цього не зробити, то виникають збої, а систему в такому разі називають невідмовостійкою. 

У великих центрах обробки даних постійно трапляються збої в роботі обладнання (перебої в 

електропостачанні, збій жорстких дисків або оперативної пам’яті тощо). Одним із способів 

вирішення проблеми є створення неспільної архітектури високого навантаження. Завдяки такій 
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архітектурі відсутній центральний сервер, який контролює та координує дії інших вузлів, і, 

відповідно, кожний вузол системи може працювати незалежно один від одного. Ці системи не 

мають єдиної точки відмови, тому вони набагато стійкіші до відмови. Інший спосіб запобігання 

несправностям полягає в збільшенні резервування окремих компонентів системи з метою 

зменшення частоти збоїв. Коли один із компонентів виходить з ладу, його функції бере на себе 

запасний компонент. Таким чином, повністю уникнути збою не вдасться, однак варіант в 

більшості випадків цілком прийнятний, оскільки відновити систему з резервної копії можна за 

короткий час. 

Для забезпечення надійності системи рекомендується використовувати такі підходи: 

– відокремити ті частини системи, які впливають на продуктивність системи, від частин, 

найбільш схильних до помилок людини; 

– запровадити всі форми тестування, будь то модульне тестування, тестування складних 

систем або ручне тестування; 

– надати інструменти для якнайшвидшого відновлення системи у разі збою, щоб 

мінімізувати вплив; 

– впровадити систему метрик, моніторингу та журналювання як інструменти для 

діагностики помилок і причин збоїв. 

Таким чином, необхідно провести всебічне тестування високонавантажених сайтів різними 

методами з використанням різних баз даних. Отримані результати дадуть можливість оцінити 

ефективність роботи системи з використанням окремих баз даних, провести порівняльний 

аналіз і надати рекомендації щодо поліпшення проєктування високонавантажених систем, 

уникнення критичних ситуацій та відмови систем. 
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Існуюча система АСУ ТП стану ЛПЦ-1700 ММКІ, введена в експлуатацію після реконструкції 

цеху у 2021 році, передбачає керування чистовою групою клітей технологічним персоналом у 

напівавтоматичному режимі. Чистова група складається з 6 клітей, які виконують кінцеву обробку 

розкату метала перед згортанням його у рулон. Чистова група являє собою складне технологічне 

обладнання, параметри якого є взаємозалежними (синхронізація швидкостей, розподіл тисків та 

навантажень по клітях тощо) та потребують складних налаштувань, які, у свою чергу, залежать від 

інших параметрів металу (хімічний склад, температура розкату перед чистовою групою, вироблення 

валків тощо). Відповідальними за якість технологічного процесу є оператор швидкостей та 

вальцівник, які мають бути висококваліфікованим та безперервно стежити за великою кількістю 

технологічних параметрів. 

Проаналізувавши брак виробництва та аварій, які завдають збиткових простоїв цеху ЛПЦ, 

1700 було виявлено, що більшість проблем виникають саме з чистовою групою прокатних 

клітей через складність обладнання та людський фактор, через необхідність контролювати 

велику кількість параметрів. Одночасний та безперервний контроль над усіма технологічними 

параметрами є надто складним для людини, тому задача застосування для цього процесу 

системи штучного інтелекту є дуже актуальною. 

Метою роботи є проєктування системи аналізу та керування обладнанням чистової групи 

ЛПЦ 1700, яка буде працювати в повністю автоматичному режимі (самостійно керувати 

технологічним процесом без втручання людини) або буде допоміжною в керуванні 

обладнанням, беручі на себе регулювання параметрами при наближенні аварійного становища, 

а також сповіщення про уникнені аварії та їх причини.  

Першим етапом проєктування є опис математичних залежностей технологічних параметрів 

обладнання: синхронізація швидкостей клітей, яка залежить від різниці товщини метала на 

вході і виході кожної з клітей, розподіл навантаження на робочі валки для їх рівномірного 

зношування в залежності від температури розкату метала та його хімічного складу, урахування 

положення валків для компенсації їх ексцентриситету, системи зворотного зв’язку для 

безперервного регулювання товщини та профіля.. 

На другому етапі на базі отриманої математичної моделі розробляється система для керування 

вищезазначеними процесами та параметрами. Дана система визначає дозволені допуски, у межах 

яких дозволяється безаварійно впливати на роботу обладнання. Це може бути підказкою для 

технологічного персоналу при налаштуванні обладнання та керуванні ним. Така система, на відміну 

від людини, дозволяє одночасно аналізувати велику кількість показників та їх вплив один на одного, 

описаний у математичних залежностях. 

На третьому етапі власне створюється система штучного інтелекту, яка здатна керувати 

технологічним процесом самостійно, без втручання людини. Одним із варіантів досліджуваної 

системи є нейронна мережа, завдання якої полягає у навчанні на діях технологічного персоналу при 

вдало прокатаних рулонах. Якщо рулон прокатано успішно, нейронна мережа порівнює 

запропоновані нею налаштування обладнання перед роботою та регулювання у процесі з тими, що 

зробив технологічний персонал. При цьому реалізується принцип «навчання з вчителем».  

Таким чином, у роботі запропоновано систему керування обладнанням чистової групи з 

нейронною мережею, яка має компенсувати людський фактор у аварія та простоях виробництва. 

Практична цінність роботи полягає у зменшенні аварійних простоїв та збільшені прибутковості 

виробництва гарячекатаних рулонів сталі шляхом застосування ІТ-технологій. 
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Герасимов Дмитро Сергійович, студент групи КН-21-М1,  

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

В даний час все більше зростає необхідність у системах, які здатні не тільки виконувати 

одного разу запрограмовану послідовність дій над заздалегідь відомими даними, але і здатні 

самі аналізувати інформацію, знаходити в ній закономірності, проводити прогнозування і т.д. 

Прогнозування є важливим завданням у сучасному світі, оскільки економічні умови, попит 

і пропозиції постійно змінюються тому тяжко займатися бізнесом на основі лише накопиченого 

власного досвіду. Слід аналізувати поточний стан ринку та тенденції розвитку, прогнозувати 

можливі його зміни, і навіть успішність своєї діяльності у майбутньому. 

Діяльність будь-якого підприємства значною мірою залежить від того, наскільки точно і 

достовірно можна передбачити перспективи свого розвитку у майбутньому, тобто здійснювати 

прогнозування продажу, а, відповідно, та прибутку. 

Прогноз є одним із головних обов'язків будь-якого керівника, оскільки це важлива складова 

успіху компанії. Прогнозування економічних показників рядів у динаміці є прикладом 

тимчасових змін. Як правило, маркетологи мають величезну кількість даних, що накопичені за 

певний період (день, тиждень, місяць тощо) роботи підприємства. Такі набори статистичних 

даних утворюють часові ряди, що мають сильну пряму залежність від минулих значень, на 

відміну від звичайних. Але вручну співвіднести їх і на цій основі побудувати прогноз значень 

майбутніх показників попиту споживачів є трудомісткою і ресурсозатратним завданням.  

Завдання обробки послідовностей і передбачення часових рядів є важливою темою для 

наукових досліджень особливо тих учених, що у своїх роботах використовують методику 

моделювання поведінки економічних показників організації. У цій галузі найкраще 

зарекомендували себе нейронні мережі – системи, що імітують діяльність людського мозку та 

мають можливості самонавчання. 

Апарат нейронних мереж – потужний інструмент прогнозування, оскільки дозволяють 

знайти приховані залежності між показниками і отримати при цьому найточніший прогноз 

даних, тому і є більш шанобливим.  

В роботі розглядається реалізація місячного прогнозу продажу організації, як у окремих 

видах продукції, і з урахуванням об'єднань різних категорій товарів. Як вхідні дані для 

навчання штучної нейронної мережі аналізу тимчасових рядів використовуються дані продажів 

підприємства періоду з 01.04.2021 р. по 01.06.2022 р. з розбивкою по місяцях. 

Як модель для навчання нейронної мережі був обраний багатошаровий персептрон з двома 

прихованими шарами. Кількість нейронів на вході та виході відповідає динаміці прогнозу: 

кількості категорій товарів, місяць року, тиждень місяця, день тижня, характер дня.  

Формальні нейрони, що входять до складу поточного шару, пов'язані з нейронами 

попереднього та наступного шарів нейронної мережі. Кожен окремий нейрон використовує своє 

власне значення середньої виваженої суми виходу попереднього значення і забирає з неї 

граничне значення, закладене в системі, отримуючи унікальне значення коефіцієнта активації. 

Потім, за допомогою функції активації, отриманий результат формується параметр виходу до 

наступного шару нейронної мережі або кінцевого результату, якщо це був останній прихований 

шар. Стан штучного нейрона в даний момент визначає суму добутків його вхідних параметрів. 

Використовуючи основні принципи функціонування нейронних мереж, система 

прогнозування обсягів продажів суттєво спростить бізнес-процеси підприємства та дозволить 

внести коригування у складання плану закупівель щодо аналізу факторів сезонності товару та 

залишків від продажу попереднього періоду. 
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У наші часи аналітика даних – це невід’ємна частина великої кількості сфер нашого життя. 

Однією із задач аналітики виступає задача класифікації оточуючих нас об’єктів за їх істотними 

ознаками.  

Методів вирішення задачі лінійної класифікації існує велика кількість, проте одним із 

класичних методів вирішення цієї задачі можна назвати використання багатошарових 

нейронних мереж та баз знань, тому наявність зручного та інтуїтивно зрозумілого середовища 

для створення баз знань, а також створення та навчання багатошарових нейронних мереж для 

аналітика має велике значення. 

Тому була визначена необхідність створення інтелектуальної системи для формування та 

навчання нейронних мереж, що надасть можливість гнучко налаштовувати параметри навчання 

мережі для досягнення найкращого результату в вирішенні задачі лінійної класифікації.  

В якості базової нейронної мережі для вирішення задачі було вирішено обрати 

багатошаровий персептрон, через його надійність та стабільні результати для такого типу 

завдань, а також його швидкість роботи та навчання в купі з відносною простотою реалізації. 

Такий підхід дозволить завдяки зміні параметрів під час дослідження отримати оптимальні 

значення параметрів для досягнення максимальної якості навчання моделі. Загальна схема такої 

багатошарової нейронної мережі наведено на рисунку 1.  

 

 
Рисунок 1 – Структура багатошарового персептрона 

 

На схемі з рисунку 1 можна бачити, що багатошарова нейронна мережа складається з 

вхідного шару, декількох прихованих шарів та вихідного шару, а також зв’язків між нейронами 

цих шарів, що представлені їх вагами. Навчання мережі планується проводити як навчання із 

вчителем, з микористанням алгоритму прямого на зворотнього розповсюдження помилки для 

корекції ваг. 

Особливістю системи має стати можливість змінювати параметри навчання та обробляти 

навчальну вибірку в автоматичному режимі безпосередньо перед навчанням. Як параметри для 

налаштування доцільно буде обрати кількість епох навчання, коефіцієнт якості навчання, 

кількість нейронів, функції активації, можливість використовувати батч та перемішувати 

навчальну вибірку перед кожною епохою. Із інструментів обробки вибірки планується 

реалізувати автоматичну заміну строкових значень на чисельні коефіцієнти, а також можливість 
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обирати параметри (стовпці) вибірки за якими буде проводитися навчання та в подальшому 

відбуватиметься класифікація об’єкта. 

Для реалізації програмного забезпечення було обрано мову програмування C# разом із 

.NET Framework та Windows Forms. Такий стек розробки обрано через універсальність та 

можливість швидкої розробки прикладень із використанням користувацьких елементів 

керування. Прототип форми навчання нейронної мережі наведена на рисунку 2. 

 

 
Рисунок 2 – Форма навчання нейронної мережі 

 

На прототипі зображеному на рисунку 2 демонструється приклад форми WindowsForms, що 

наддасть можливість навчання нейронної мережі із використанням параметрів, що може 

налаштовувати користувач. Планується надати можливість користувачу увімкнути батч, 

перемішування даних, кількість прихованих шарів, кількість епох навчання, коефіцієнт 

швидкості навчання та функцію активації. Для оцінки якості навчання моделі планується 

виводити точність передбачення, фінальну помилку, середню помилку та графік помилки в 

окремому вікні. Що в свою чергу дозволить провести ряд експериментів по налаштуванню 

нейронної мережі як інструмента класифікації. 
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Технологія ідентифікації та обробки людського голосу за допомогою комп’ютерного 

обладнання останні роки стає лише популярнішою у всіх галузях промисловості, так само як і у 

відділах обслуговування клієнтів. Це особливо важливо щодо розвитку самообслуговування в 

різних місцях: магазинах, транспорті, готелях, тощо.  

На відміну від графічного інтерфейсу користувача, який визначає правила для кожної 

взаємодії, які, на жаль, змінюються від додатка до додатка – текстові, розмовні взаємодії 

звільняють своєю знайомістю. Використання віртуального помічника для створення 

альтернативного способу сприйняття інформації з аудіоповідомлення дозволяє реалізувати UX-

парадигму messaging-as-aninterface, підвищити не тільки ефективність але і доступність 

(інклюзивність) системи. 

Сучасні системи автоматичного розпізнавання мовлення (ASR) розуміють повністю 

спонтанну мову, яка є природною, не завченою, містить ознаки запинки чи навіть незначні 

помилки. У той же час вони все ще занадто дорогі, щоб розробляти їх з нуля. Тож компанії 

постають перед вибором між використанням хмарного API для ASR, розробленої 

технологічними гігантами, та використанням рішень з відкритим вихідним кодом. 

Наприклад, @audio_messages_to_text_bot автоматично перетворює усі аудіоповідомлення у 

текст при підключенні до групового чату Telegram. Додаток може бути корисним у першу чергу 

для адміністраторів каналів, лінгвістів, логопедів, викладачів та людей, які отримують 

інформоцію з голосових повідомлень, прослуховування великої кількості яких по одному може 

обернутися надзвичайно неефективним надмірно трудомістким процесом. 

Одним із способів подолати цей розрив, що пропонується є система підтримки віртуального 

діалогу  чат-бот. Чат-бот являє собою програму, яка може обмінюватися повідомленнями з 

користувачами у популярних меседжерах: Telegram, Facebook Messenger, Slack та інші, 

імітуючи поведінку людини або функціонуючи як навчальний асистент. 

Ядром програмної реалізації запропонованої технології є ASR. На сьогодні існує багато 

хмарних рішень для стврення інтелектуальних систем подібного типу - Google Cloud Speech 

API, Wit.ai, IBM Watson, Microsoft Azure Speech Services API та інші. При виборі між ASR 

вирішальним моментом є знаходження правильного балансу між зазвичай більш високою 

якістю пропрієтарних систем і гнучкістю наборів інструментів з відкритим вихідним кодом. Всі 

ці ASR довели свою ефективність в різних умовах. Базові системи ASR розпізнають записи з 

окремих слів, такі як відповіді "так" або "ні" і вимовлені цифри. Однак більш складні системи 

ASR підтримують безперервну мову і дозволяють вводити прямі запити або відповіді, такі як 

запит напрямку руху або номер телефону конкретного контакту. Компанії повинні розуміти 

свої ресурси, а також потреби свого бізнесу. Якщо ASR використовується в звичайних і добре 

вивчених умовах і не вимагає занадто багато додаткової інформації, готова до використання 

система є найбільш оптимальним рішенням. Навпаки, якщо ASR є ядром проекту, більш 

гнучкий інструментарій з відкритим кодом стає кращим варіантом. 

Алгоритми зменшення шуму можуть певною мірою спотворювати аудіосигнал, такии 

чином у ході роботи також досліджується процес усування впливу шуму з вхідного 

аудіоповідомлення з різними параметрами для поліпшення результатів розпізнавання. 
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Розпізнавання рукописного тексту офлайн на даний момент є досить складною проблемою, 

оскільки різні люди мають різні стилі рукописного вводу. Сканування, сегментація та 

класифікація – це загальні процеси, які використовуються для розпізнавання рукописних 

документів. В попередніх дослідженнях штучні нейронні мережі виявились чудовими 

розпізнавачами друкованих символів та рукописних цифр, але дослідження розпізнавання 

рукописних слів не завжди було ефективним. Головна проблема, яку вирішує розпізнавання 

рукописного введення - економія часу. Комп'ютерні програми можуть значно полегшити такий 

рутинну працю. 

Автоматичне розпізнавання рукописних символів є складним завданням, оскільки символи 

написані різними вигнутими і курсивними способами, тому вони можуть мати різні розміри, 

орієнтацію, товщину, формат і розмірність. 

Основною метою цього дослідження є проєктування інформаційної системи для 

розпізнавання рукописного тексту різних шрифтів і стилів із використанням удосконаленої 

конструкції штучної нейронної мережі. 

У роботі було проаналізовано різні методи розпізнавання різних наборів рукописних 

символів: розпізнавання цифр за допомогою кореляційного методу; розпізнавання символів 

хінді з використанням нейронної мережі зворотного поширення; розпізнавання символів 

Деванаґарі з використанням нейронних мереж, розпізнавання рукописних символів гурумухі, 

розпізнавання цифр за технологією послідовної згорткової нейронної мережі тощо. 

Проведено дослідження застосування згорткових нейронних мереж, які включають різні 

системи обробки зображень (розпізнавання зображень, класифікація зображень, відео-

маркування, аналіз тексту) і мови (розпізнавання мови, обробка природної мови, класифікація 

тексту), а також сучасні системи штучного інтелекту. Встановлено, що дана має широкі 

перспективи використання і вдосконалення. 

Проаналізовано існуючи системи обробки зображень та підготовки зображень до 

розпізнавання символів: Google Handwriting Input, MyScript Nebo, GoodNotes, ABBYY 

FineReader, SimpleOCR, PDFelement Pro, OCR Desktop (Free Online OCR), TopOCR. Зроблено 

висновок, що алгоритми платних програм працюють швидше і ефективніше в порівнянні з 

безкоштовними, вони підтримують більше мов і стилів написання, а також надають більше 

додаткових можливостей. При цьому не завжди програми будуть зчитувати текст без помилок. 

При розпізнаванні рукописного тексту на результат сильно впливає чіткість почерку. 

Документи з великою кількістю помарок, нечітким почерком будуть розпізнаватися гірше. 

У даній роботі запропоновано систему ефективного розпізнавання автономних рукописних 

цифр з більш високою точністю, ніж попередні роботи, адже вищерозглянуті системи 

розпізнавання рукописних номерів базуються тільки на розпізнаванні однозначних цифр, і вони 

не здатні одночасно розпізнавати кілька чисел. Авторами представлено автономну рукописну 

систему розпізнавання символів хінді з використанням нейронної мережі. Підхід до 

розпізнавання символів хінді що складається з чотирьох етапів: сканування, попередня обробка, 

вилучення об'єктів, розпізнавання. 
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Проаналізовано фреймворки глибокого навчання, які надають блоки коду для 

багаторазового використання і складання логічних блоків, а також кілька зручних додаткових 

модулів для створення моделі глибокого навчання. Найпопулярніший зараз низькорівневий 

фреймворк - TensorFlow від Google. PyTorch від Facebook - ще один фреймворк низького рівня, 

який стрімко наздоганяє конкурентів. Авторами було зроблено вибір у пользу високорівневого 

фреймворку Keras, який використовує TensorFlow на бекенд і є популярним завдяки швидкому 

прототіпірованію моделей глибокого навчання, а, отже, спрощенню роботи. 

Для формування нейронної мережи було обрано бібліотеку Scikit-learn –поширений вибір 

для вирішення завдань класичного машинного навчання, що надає широкий вибір алгоритмів 

навчання з учителем і без учителя. 

Для виділення областей зображень, що містять розпізнавані цифри, авторами обрано 

інструменти бібліотеки OpenCV. Для виділення контурів цифр або літер вирішено 

використовувати функцію findContours або алгоритм максимально стабільного екстрактора 

екстремальних областей (mser). 

Для побудови та навчання моделі розпізнавання цифр авторами обрано базу рукописних 

цифр MNIST, яка містить загалом 70 000 рукописних зображень чисел і є частиною більшої 

бази даних NIST. 

Для побудови та підготовки моделі для розпізнавання літер було базу рукописних букв і 

цифр EMNIST, яка складається з 6 наборів даних. У цій роботі використано набір даних 

EMNIST Letters (124800 зразків для тренування, 20800 пробних зразків). Він включає 

зображення всіх великих та малих літер латинського алфавіту, щоб сформувати збалансовану 

проблему класифікації 26 класів. 

Таким чином, було запропоновано інформаційну систему для розпізнавання рукописного 

тексту різних шрифтів і стилів шляхом із використанням штучної нейронної мережі. 
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Нині сучасні інформаційні технології розвиваються дуже швидко. Створюється безліч 

різних програмних засобів для поліпшення життя людей у різних галузях життя. Сучасний 

розвиток систем штучного інтелекту дозволяє використовувати синтезатори мови для 

спрощення використання програм людиною. Синтезатори мови – це ком’пютерне моделювання 

людської мови з текстового подання за допомогою методів штучного інтелекту та машинного 

навчання. Іншими словами це процес перетворення письмового тексту в усний. Наприклад, 

завдяки цьому можна, не відволікаючись від своїх справ, слухати книги, sms-повідомлення, 

документи та цілі веб-сайти. Завдяки наявності модулів синтезаторів мови додатки надають 

корисну інформацію під час керування автомобілем або іншим приладом. Важливе місце 

займає використання синтезаторів мови для організації та підтримки навчання. Наприклад 

завдяки синтезатору мови можна вивчати нові іноземні слова з правильною вимовою. Під час 

дистанційної освіти та в умовах обмеження підключення до Інтернет актуальною буде 

навчальна програма, що дозволить проводити та перевіряти диктанти для учнів. Обрано 

наступні завдання для такої програми: 

− завантаження необхідного тексту, що надалі використовуватиметься для відтворення 

тексту диктанту; 
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− відтворення тексту синтезатором мови у слух, для подальшого написання диктанту 

(може винонуватись декількома мовами); 

− можливість повторного відтворення тексту диктанту та можливість становлення 

аудіовідтворення на паузу; 

− написання тексту диктанту у вікні програми для подальшої перевірки; 

− перевірка тексту написаного диктанту, тобто автоматичне порівняння тексту документа, 

що був обраний для диктанту та тексту, що був написаний у результаті роботи учня. 

Існує кілька методів синтезу мови. Перший полягає у побудові слів шляхом комбінування 

фонем і алофон. Отримана фонемна послідовність після вибору висоти тону та інтонації, 

перетворюється на мовлення. При такому підході генерується цілком зрозуміла мова, але 

користувачу, що слухає, ясно, що їх вимовляє робот. Другий метод синтезу мови полягає у її 

імітації з використанням моделі голосового тракту людини. Тут глухі і дзвінкі згодні в мові є 

джерелами періодичних і шумових сигналів відповідно. Потім сигнали проходять крізь каскад 

фільтрів. 

На вході процесу порівняння текстів є два документи, призначені для порівняння, один із 

яких є еталоном. На першому рівні аналізу проводиться вилучення текстових пасажів, виходом 

цього першого рівня буде перелік значних пасажів з кожного документа, які послужать як 

вхідні дані для наступного рівня для дозволу анафори, а останній, своєю чергою, надходить до 

рівня семантичного уявлення схем. Побудована схема подання є входом для виявлення рівня 

семантичної схожості між текстовими пасажами. На цьому рівні, як вхідні дані 

використовуються текстові пасажі з документів і на основі їх результатів порівняння, 

виконується обчислення подібності між цими двома документами. 

Таким чином, мета даної роботи – створення інтелектуальної навчальної системи 

проведення та перевірки диктантів, спираючись на синтез мови та метод вимірювання 

семантичної подібності текстових документів для пошуку помилок (виявлення текстуальної 

подібності). 
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Люди не починають думати з чистого аркуша щосекунди. Читаючи цей текст, ви розумієте 

кожне слово, ґрунтуючись на розумінні попередніх текстових слів. Ми не викидаємо з голови 

раніше прочитану інформацію та не починаємо думати заново. Наші думки мають сталість. 

Традиційні нейронні мережі не мають цієї властивості, і в цьому їхній головний недолік. 

Припустимо, наприклад, що ми хочемо класифікувати одяг. Вирішуємо, що це за елемент 

одягу, з якої тканини, якого крою та кольору. 

Не зрозуміло, як традиційна нейронна мережа могла б використовувати міркування про 

попередні отримані дані, щоб отримати інформацію про наступні. 

Вирішити цю проблему допомагають рекурентні нейронні мережі (Recurrent Neural 

Networks, RNN). 

Recurrent Neural Networks, RNN – рекурентна нейронна мережа, це вид нейронної мережі, 

де зв'язки між елементами утворюють спрямовану послідовність. Завдяки цьому з'являється 

можливість обробляти серії подій у часі або послідовні просторові ланцюжки. 

LSTM – довга короткострокова пам'ять. Різновид архітектури рекурентних нейронних 

мереж. 

Метою даної роботи є розробка рекурентної нейронної мережі RNN. Основне завдання 

даної нейронної мережі – навчитися генерувати текст, що нагадує оригінал, передбачаючи певні 
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символи, тобто, без отримання будь-яких даних про граматику мови. При цьому, на вхід для 

навчання нейронна мережа отримуватиме невеликий фрагмент тексту англійською мовою. 

Після навчання мережі вона видаватиме пропозиції у вигляді оповідання англійською 

мовою. 

Під час розробки рекурентної нейронної мережі RNN використовуються: 

1.  Архітектура LSTM (довга короткострокова пам'ять) (див. рис. 1). 

2. Dropout (метод вирішення проблеми перенавчання в нейронних мережах) (див. рис. 2) 

 

 
 

Рисунок 1 – Блок LSTM з входом, виходом і забуттям затвора 

 
Рисунок 2 – Dropout – метод вирішення проблеми перенавчання в нейронних мережах 

 

Для реалізації нейронної мережі було використано відкриту нейромережеву бібліотеку 

Keras. Як середовище розробки використовувався сервіс Google Colab, який дозволяє 

працювати з Jupiter Notebook'ами у хмарі. Як метод реалізації було обрано посимвольна 

генерація, оскільки дана реалізація на практиці показала себе краще, ніж послівна. 

Як було зазначено вище, у цій роботі модель будується з урахуванням LSTM архітектури. 

Основним є LSTM шар, що складається з 100 нейронів, далі йдуть пов'язані шари з 75 і 50 

нейронів відповідно, а також вихідний шар. 

В якості функції активації використовується гіперболічний тангенс і softmax. Як 

оптимізатор використовується Adam, а як функція помилки – categorial crossentropy. 

2. Вікно поданих на нейронну мережу символів тексту зсувається на 1 символ вправо, в 

результаті дане вікно включає новий згенерований символ; 

3. Нейронна мережа передбачає наступний символ тексту; 

4. Операції 2 і 3 повторюються, доки не буде згенеровано задану кількість символів тексту.  

Якщо порівнювати реалізовану модель з подібними рекурентними мережами, можна 

побачити, що реалізована нейронна мережа дозволяє отримати схожий результат, 

використовуючи менше нейронів, і витрачаючи менше часу й ресурсів навчання. 

Якщо ж порівняти з більш досконалими аналогами, реалізована нейронна мережа програє, 

проте витрати ресурсів у більш досконалих аналогів будуть у рази більші. Також варто 

врахувати, що нейронні мережі, що показують себе краще, часто використовують додаткові 

доробки, наприклад, це можуть бути підготовлені певним чином вхідні дані або розширення 

нейронної мережі алгоритмами з додатковими правилами. 

 У  роботі була реалізована рекурентна нейронна мережа для генерації тексту. Не зважаючи 

на недоліки в результатах, мережа здатна генерувати осмислені слова та складати з них 

речення. В подальшому мережа може бути удосконалена таким чином:  доопрацювання моделі 

мережі та використання більшої кількості нейронів, можливо також використання навчальної 

вибірки з великою кількістю прикладів. У даному випадку досягнуто  компромісу по  часу, що 

витрачається на навчання, а також оптимальної пам'яті при навчанні нейронної мережі. 
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З розвитком технологій в інформаційному, галузевому та економічному просторах у 

людства з'явилася необмежена кількість можливостей для вдосконалення розрахунків та аналізу 

даних, які можуть динамічно змінювати свою структуру, поведінку, характеристики 

математичної моделі. 

Незважаючи на високотехнологічний прогрес людства, існує більшість класів задач, які 

просто неможливо вирішити безпосередньо, не вдаючись до засобів комбінаторики та 

оптимізації пошуку рішень. Велика кількість вхідних параметрів або висока завантаженість та 

складність алгоритму може негативно вплинути на час пошуку рішення. Тимчасова складова 

може становити не просто години або дні, а навіть дорівнювати кільком рокам. 

Одним із найвідоміших та оптимальних рішень для даного класу задач є використання 

такого математичного апарату як генетичний алгоритм. Він призначений не тільки для того, 

щоб знайти рішення складного комплексного завдання в найкоротший термін, але й 

використовується як механізм оптимізації більшості технічних процесів. 

Метою даної роботи є дослідження та аналіз генетичного алгоритму, його ключової 

концепції, можливих деталей безпосередньої реалізації, переваг та недоліків з проведенням 

порівняльної оцінки для певних технічних класів задач. 

Для досягнення поставленої мети будуть використані наступні важливі етапи: 

– аналіз алгоритму на базовому рівні; 

– формування порівняльної характеристики його реалізації в різних ситуаціях; 

– аналіз сучасних тенденцій розвитку технологій проєктування в рамках предметної області; 

– аналіз отриманих результатів. 

Актуальність роботи полягає у створенні програмних модулів з використанням різних 

сучасних технологій та тенденцій для подальшого дослідження та аналізу роботи алгоритму. 

Об’єктом дослідження даної роботи виступає концепція та практична реалізація алгоритму 

поведінки системи. Предметом дослідження є методи різноманітної оцінки даного алгоритму, а 

також біологічні моделі побудови інформації. 

Основний функціонал, який буде використовуватися для рішення поставлених технічних 

завдань, складається з трьох частин: функціональні можливості генетичного алгоритму, 

функціонал для збору та аналізу даних, функціонал для відображення роботи алгоритму в 

цілому. 

До першої функціональної частини відносяться всі необхідні оператори генетичного 

алгоритму: відбір батьків, розрахунок придатності особин, схрещування та мутація. Головним 

критерієм є можливість зміни реалізації оператора для знаходження оптимальних шляхів 

вирішення завдань. 

До другої функціональної частини можна віднести всі необхідні можливості роботи з csv-

файлами для оцінки оптимальності використаних методів. 

mailto:tuzenkooa@gmail.com
mailto:nikita.bikon@gmail.com1


Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених «АПРІТ – 2022» 24.11.2022 р. 

53 

До третьої частини віднесено функціонал, що реалізує взаємозв’язок першої та другої 

частин, а також відображає роботу алгоритму за допомогою графічного движка наглядним 

чином. Головним критерієм цієї частини є можливість інтерактивної взаємодії дослідника та 

програмного додатку. 

Результатом виконання даної роботи є проведене дослідження, що демонструє ключові 

аспекти сучасного стану ігрової і промислової індустрії.  
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На сьогоднішній день проблема гостро постає проблема віртуального спілкування, що 

обумовлюється швидким доступом до інформації, можливістю одночасної роботи в системі 

багатьох користувачів, постійною взаємодією з метою вирішення питань навчання, комунікації 

з клієнтами та партнерами по бізнесу, проведення аналітичних досліджень у різних сферах, 

підвищення кваліфікації тощо. 

Актуальною задачею є створення програм, що імітують спілкування людини. 

Інтелектуальний співрозмовник може виконувати різні функції, а спектр його застосування 

може бути надзвичайно широким широкий. Використання розумних співрозмовників 

(помічників) затребуване в різних сферах бізнесу, де є необхідність в автоматизації робочих 

процесів. Співрозмовники можуть розвантажити службу технічної підтримки, розпізнаючи 

типові проблеми та пропонуючи підказки (тобто розділ «часті питання» в режимі реального 

часу). 

Метою даної роботи є підвищення ефективності обробки користувацьких запитів, 

представлених природною мовою, за рахунок використання в сучасних мобільних 

застосуваннях інтелектуального оброблювача з паралельним алгоритмом. 

Проєктована система буде використовуватися для побудови штучних помічників з мовним 

інтерфейсом взаємодії з користувачем. Область застосування системи – малий і великий бізнес. 

Система повинна відповідати наступним вимогам: 

– мати API, необхідний для взаємодії та надання даних іншим розробникам; 

– бути горизонтально масштабованою і конфігуруватися під завдання розробника. 

– підтримувати необмежену кількість користувачів, обмежуючись лише ресурсами; 

– надавати можливість ведення контексту діалогу для підтримки діалогу. 

– виділяти наміри та параметри із запиту клієнта у текстовому вигляді, повертаючи 

відповідь у JSON форматі для подальшої обробки та використання. 

Було проаналізовано наступні програмні інструменти для створення інтелектуальних 

співрозмовників: Facebook Bot Engine, Microsoft Bot Framework, Bot Builder SDK, Cognitive 

Services, API.ai. API.AI – повноцінне рішення для створення інтелектуального співрозмовника, 

який має можливість навчатися, надає SDK і бібліотеки для розробки ботів для Android, iOS, 

Webkit HTML5, JavaScript, Node.js і Python. API.ai може бути інтегрований з багатьма 

популярними платформами для обміну повідомленнями: Actions on Google, Slack, Facebook 

Messenger, Skype, Kik, Line, Telegram, Amazon Alexa, Twilio SMS, Twitter тощо. Перераховані 

вище переваги обумовлюють вибір інструменту API.AI для створення інтелектуальних 

співрозмовників для вирішення завдання поставленої в даній роботі. 
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Архітектурна модель програмного комплексу повинна припускати наявність у ньому трьох 

компонентів: клієнта, сервера додатків (до якого підключено клієнтську програму) і сервера баз 

даних (з яким працює сервер додатків). Крім цього система має бути високо доступною для 

ведення діалогу з клієнтом, але при цьому консистентною у разі оформлення клієнтом будь-

яких замовлень. Отже, система має підтримувати два види консистенції – часткову та сильну. 

Будь-які збережені дані повинні реплікуватися на робочому сервері. 

Для зберігання даних система має використовувати бази даних з гнучкою схемою, оскільки 

сутності можуть мати набір різних параметрів. Рекомендовано використання таких систем 

управління базами даних, як MongoDB та Neo4j. Кеш, черги та інші дані, що підтримують 

роботу системи під час виконання, повинні зберігатися в пам'яті або базах даних, які зберігають 

свої дані не на дисках, а в оперативній пам'яті для більш швидкого доступу. Найкращим 

варіантом буде сховище типу ключ-значення. 

Робота обробників запитів повинна бути асинхронною для підтримки розрахованого на 

багато користувачів використання і швидкості роботи. Один обробник клієнта. При запиті на 

сторонній ресурс повинен створюватися додатковий тимчасовий обробник. 

Необхідне використання реверс проксі-сервер, який централізує внутрішні сервіси та надає 

уніфікований інтерфейс назовні. Клієнтські запити прокидаються серверу, який здатний 

обробити їх, а потім повертає відповідь. 

Оскільки системи, які будуть використовувати цю систему, будуть спілкуватися з нею за 

допомогою HTTP, та веб-сокетів, повинні бути використані засоби шифрування даних, 

наприклад HTTPS і WSS. 

Система, що розробляється, повинна являти собою інформаційну структуру у вигляді 

мобільного додатка, доступного в мережі Інтернет. Структура сайту має передбачати 

можливість її розвитку за рахунок розробки та включення до неї нових модулів. 

Основною мовою програмування для розробки додатка є JavaScript та фреймворк React 

Native, для створення кросплатформної системи. Для створення гнучкої взаємодії між сервером 

та клієнтом, на стороні backend обрав мову PHP, з використанням одного з найпопулярніших та 

найпотужніших фреймворків - Laravel. Вибір інших мов та технологій вважаю недоцільним. 

У системі необхідно використовувати механізми захисту від XSS і CSRF атак, а також 

використовувати параметри для встановлення від будь-яких ін'єкцій баз даних. 

Розроблено математичну модель інтелектуального обробника запитів на основі 

паралельного алгоритму та підсистеми природної мовної обробки. Модель включає наступні 

множини: намірів, параметрів, сутностей, сесій; контекстів, дій, правил. 

У ході експериментальних досліджень, проведених з використанням розробленої системи, 

було отримано наступні показники ефективності її використання: метрики збирача сміття, 

розміри пам'яті, повільну, середню та швидку латентність циклу подій, кількість використаних 

паралельних воркерів і латентність циклу подій для кожного з них, HTTP/HTTPS метрики, 

кількість невдалих запитів, кількість оброблених повідомлень користувачів, рівень паралелізму, 

час, витрачений на випробування, швидкість обробки запитів. Дані показники дозволили 

підтвердити стабільну роботу та виконання поставлених завдань з аналізу та розбору тексту. 

Практичне застосування цієї системи обумовлено можливістю її використання сторонніми 

розробниками. 

Таким чином, авторами запропоновано новий підхід до створення обробників запитів 

користувачів. Набула подальшого розвитку модель інтелектуального обробника запитів на 

основі паралельного алгоритму та підсистеми обробки природної мови (Natural Language 

Processing). Удосконалено інформаційну технологію обробки запитів користувачів до штучних 

помічників. 

Результати наукових досліджень, які використані при побудові інтелектуального обробника 

природної мови для штучних помічників, можуть бути інтегровані в систему, де потрібна 

наявність он-лайн співрозмовника, а саме в мобільне застосування. Такого роду системою може 

бути будь-яка консультаційна (система обміну повідомленнями), сервісна (надання послуг), 

комерційна система (інтернет магазин, електронний банк) представлена у смартфоні. 
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Підвищення ефективності при купівлі житла неможливе без застосування в екстремальних 

ситуаціях інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень (СППР). Необхідність розробки 

такого класу СППР для підтримки процесів прийняття рішень обумовлена тим, що людина має 

саме в реальному часі прогнозувати поведінку клієнта і приймати складні рішення. 

Застосування сучасних методів та засобів штучного інтелекту до проектування систем 

підтримки прийняття рішень при купівлі житла, що функціонують в умовах невизначеності 

інформації, є перспективним напрямком підвищення ефективності процесів прийняття рішень 

та управління. Саме цим, у першу чергу, обумовлюється необхідність використання фаззі-

підходу до синтезу тих компонентів, що визначають суть процедур прийняття рішень. При 

цьому в залежності від керуючого рівня процес прийняття рішень може відбуватися як в 

інтерактивному, так і в більш складному за алгоритмами функціонування автономному режимі 

взаємодії людини з системою підтримки прийняття рішень. Використання ж ієрархічного 

принципу для структурно-організаційної побудови комплексної системи купівлі житла 

дозволить ефективно вирішувати задачі прийняття рішень в автоматичному режимі на кожному 

з керуючих рівнів: стратегічному, тактичному, виконавчому. Тому, безумовно, актуальною є 

необхідність більш детального розгляду проблеми застосування фаззі-підходу до проектування 

систем управління на нечіткій логіці з метою підвищення їх функціональних можливостей при 

прийнятті рішень в умовах невизначеності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання проблем 

управління та прийняття рішень в умовах невизначеності на основі фаззі-підходу, показує, що 

широкого застосування в теоретичних дослідженнях та в реально діючих системах теорія 

нечітких множин знайшла тільки наприкінці ХХ століття, хоча вперше вона була 

запропонована професором Л. Заде в 1965 році. Стрімке зростання в останні роки 

обчислювальних потужностей мікропроцесорної техніки дозволило вченим повною мірою 

оцінити потенційні можливості теорії нечітких множин та нечіткої логіки, в результаті чого 

вона зайняла достойне місце в науковому напрямі, пов’язаному з керуванням процесами та 

об’єктами різного характеру. Такі властивості нечітких параметрів у побудованої нами системі 

є прямим наслідком реалізації основного принципу побудови нечітких алгоритмів прийняття 

рішень, що характеризується етапами: фазифікації. що реалізується за допомогою відповідних 

функцій належності різноманітної форми (трикутної, дзвоноподібної, гаусової і т.п.); нечітким 

логічним виводом, де здійснюється обробка нечіткої інформації на основі бази лінгвістичних 

правил з реалізацією схем Мамдані або Сугено; дефазифікації (відображення результуючої 

нечіткої множини на область допустимих значень чіткої вихідної координати). 

Результати моделювання розробленої системи підтримки прийняття рішень підтверджують 

ефективність та працездатність алгоритмів прийняття рішень на основі використання нечіткого 

логічного виводу з урахуванням кількісного та якісного характеру факторів впливу. 
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Життя сучасної людини тісно пов'язане з удосконаленням і масовим поширенням 

інформаційних технологій, які охоплюючи багато сфер людської діяльності, все більше 

проникають і в сферу гуманітарних дисциплін, зокрема у психологію. Постійно зростає обсяг 

психологічної інформації, разом з цим зростають вимоги до використання математичних 

методів обробки даних та обсягів досліджуваних вибірок. Це призводить до необхідності 

автоматизації окремих складових діяльності психолога, включаючи вже не лише рутинні 

операції, а й організацію його практичної та науково-дослідної роботи. Більше того, у 

психології відбувається поступовий перехід комп'ютерних технологій з області допоміжних у 

сферу обов'язкових, аналогічно до того, як це вже сталося у багатьох сферах життєдіяльності.  

Опираючись на сучасні дослідження, можна зробити висновок, що психічні розлади є 

одним із глобальних медичних проблем сучасності. Лише депресія становить 4,3% загальної 

захворюваності. Сучасний час з його перенасиченістю інформації та умовами життєдіяльності, 

що постійно змінюються – все це накладає відбиток на мислення та психічний стан людини. То 

ж метою нашої роботи є – розробка експертної системи дослідження психоневрологічних 

захворювань, яка полегшить збирання емпіричних даних та здійснить їх первинну обробку, на 

основі чого будуть формуватися індивідуальні висновки психодіагностичного стану людини. 

Інформаційні технології знаходять застосування у всіх сферах діяльності психолога і, 

мабуть, найяскравіше виявляються у проєктувальній діяльності. Величезний обсяг робіт зі 

збору, аналізу, систематизації даних здійснюється за допомогою інформаційних технологій. 

Основними напрямками застосування інформаційних технологій у психології є: формування 

довідкових систем та баз даних, комп'ютерна діагностика, моделювання психічних процесів та 

явищ ще на етапі дослідження, статистичний аналіз результатів, організація експерименту, 

автоматизація обробки первинних даних.  

Завдання зпроєктованої нами системи диференціальної  діагностики психоневрологічних 

захворювань полягає у визначенні хвороб, якими може хворіти пацієнт, на основі даних про 

спостереження за його симптомами. Метод, що використовується під час аналізу – 

диференціальна діагностика. Це метод, який відсіює хвороби через не відповідності будь-яким 

фактам або симптомам, що в кінці має призвести до можливої хвороби. Тому структура 

зпроєктованої експертної системи включає в себе користувальницький інтерфейс, базу даних 

симптомів та механізм прийняття рішень, що дозволяє системі приймати рішення щодо 

постановки попереднього діагнозу без допомоги спеціаліста. Такий механізм може бути 

логічним, тобто являти собою сукупність формалізованих фактів та правил логічного висновку 

(базу знань), математичним,  який включає в себе математичний апарат виведення 

результуючих даних або гібридним, тобто об'єднанням перших двох методів. 

До явних переваг автоматизованої обробки та внесення результатів психологічного 

дослідження, можна віднести зменшення ймовірності припущення помилок і значну економію 

часу. Також експертна система приймає на себе деякі функції консультанта. Таким чином вона 

може стати гарною допомогою для студентів медичного факультету. 
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Анемія вважається однією з найпоширеніших захворювань, які уражують організм людини. 

Близько 30% загальної чисельності населення світу страждає на цю хворобу. Особливо високі 

темпи розповсюдження анемії спостерігається в країнах, де брак харчів та кишкові паразити є 

нагальною проблемою [1]. У разі тривалого існування вона може призвести до розвитку 

хронічних захворювань в зв’язку з надлишковим навантаженням на органи життєзабезпечення. 

Ефективні методи лікування доступні за умови раннього виявлення хвороби та значною мірою 

залежать від її основної причини. Тяжкість анемії може бути визначена на основі симптомів і 

ознак пацієнта та кількістю гемоглобіну в крові, яка виявляється за допомогою гематологічних 

лабораторних досліджень, таких як загальний аналіз крові або ручний диференціальний/ручний 

периферичний огляд мазка. За ступенем враженості анемію можливо умовно поділити на легку, 

середньої тяжкості та тяжку відповідно до рівня гемоглобіну. Морфологічна класифікація 

передбачає поділ анемії на мікроцитарну, нормоцитарну та макроцитарну залежно від середньої 

величини об'ємів еритроцитів. За вмістом гемоглобіну анемія може бути гіпохромна, 

нормохромна, та гіперхромна. 

З розвитком технологій у всьому світі з’явились засоби обробки значних об’ємів даних. 

Інтелектуальний аналіз даних і методи машинного навчання дозволяють перетворити наявні 

дані в цінну інформацію, яку можна використовувати для аналізу, прогнозування та прийняття 

рішень. Комп’ютерна діагностика має низку переваг. Вона має меншу собівартість, зберігає час 

на прийняття рішень та усуває необхідність у потребі додаткової робочої сили. Це особливо 

актуально для країн з низьким або середнім рівнем доходу, де анемія є найбільш 

розповсюдженою. Тому існує проблема розробки системи підтримки прийняття рішень 

діагностики анемії. 

У ході аналізу існуючої літератури було виявлено, що для вирішення завдання визначення 

анемії оптимальним є використання наївних методів Байєса, Це набір алгоритмів навчання з 

учителем, які відомі своєю розробкою простих, але добре працюючих моделей, зокрема в 

області класифікації та прогнозування хвороби, і базуються на застосуванні теореми Байєса з 

«наївним» припущенням про умовну незалежність між кожною парою ознак, заданою 

значенням змінної класу [2]. Але такій підхід припускає висновок тільки про наявність або 

відсутність захворювання у пацієнта. Діагностика анеміє є нетривіальним завданням, так як в 

залежності від обраного підґрунтя вона може класифікуватися по різному. Характерною 

особливістю анемії є також те, що наявні діагностичні ознаки мають досить сильний перетин з 

нечітко вираженими межами. Так як існує ймовірність виникнення незначних помилок у 

процесі виміру ознак, необхідно використовувати теорію нечітких множин для їх визначення. 

Нечітка логіка значною мірою ґрунтуються на знаннях експертів, на підставі яких можуть 

бути отримані позитивні результати. Інформація у системах з нечітким логічним виведенням 

виражається у вигляді лінгвістичних висловлювань та правил, що вимагає застосування 

специфічних підходів для її аналізу. Одним з таких підходів є алгоритм Мамдані, який був 

запропонований у 1925 році англійським математиком Е. Мамдані.  

Проєктована система має два рівня. На першому рівні визначається ступінь тяжкості анемії. 

У якості універсуму передумов приймемо множину факторів, які найбільше впливають на 

ступінь тяжкості анемії Х = {S, Hb}, де S – статева приналежність, Hb – кількість гемоглобіну.  

Параметр статевої приналежності є категоріальною ознакою і приймає два чітких значення: 

чоловік та жінка. У якості нечітких характеристик для параметру S виступають наступні 

значення: 

– лінгвістична змінна β = «S»; 
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– область визначення Х = [0;2]; 

– терм-множина значень лінгвістичної змінної T = {«жінка», «чоловік»}. 

Параметр Hb має наступні нечіткі характеристики:  

– лінгвістична змінна β = «Hb»; 

– область визначення Х = [0;180]; 

– терм-множина значень лінгвістичної змінної T = {«дуже сильно низький», «сильно 

низький», «слабо низький», «нижче норми», «норма»}. 

Нечіткі характеристики вихідної змінної ступня тяжкості анемії є наступними: 

– лінгвістична змінна β = «Ступінь тяжкості»; 

– область визначення Х = [0;100]; 

– терм-множина значень лінгвістичної змінної T =  {«відсутня», «легка», «середньої 

тяжкості», «тяжка»}. 

Другий рівень відповідає за визначення приналежності до одного з морфологічних класів: 

мікроцитарного гіпохромного, нормоцитарного нормохромного та макроцитарного. Універсум 

передумов Х = {MCH, MCHC, MCV}є множина факторів, які найбільше впливають на 

класифікацію анемії, де MCH – середній корпускулярний гемоглобін, MCHC – середня 

корпускулярна концентрація гемоглобіну, MCV – середній об'єм тіла. 

Для параметру MCH визначаються наступні нечіткі характеристики: 

– лінгвістична змінна β = «MCH»; 

– область визначення Х = [0;40]; 

– терм-множина значень лінгвістичної змінної T = {«знижено», «норма», 

«підвищено»}. 

Параметр MCHC має такі нечіткі характеристики: 

– лінгвістична змінна β = «MCHC»; 

– область визначення Х = [0;50]; 

– терм-множина значень лінгвістичної змінної T = {«знижено», «норма», 

«підвищено»}. 

У якості нечітких характеристик параметру MCV виступають: 

– лінгвістична змінна β = «MCV»; 

– область визначення Х = [0;120]; 

– терм-множина значень лінгвістичної змінної T =  {«знижено», «норма», 

«підвищено»}. 

Вихідна змінна, яка визначає тип анемії, відрізняється наступними нечіткими 

характеристиками: 

– лінгвістична змінна β = «Тип анемії»; 

– область визначення Х = [0;60]; 

– терм-множина значень лінгвістичної змінної T={«мікроцитарна гіпохромна», 

«нормоцитарна нормохромна», «макроцитарна»}. 

Архітектурний проєкт системи можливо застосовувати для вирішення задач інформаціоно-

аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень при супроводі бізнес-процесів 

моніторингу синдромів анемії.  
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Актуальність теми дослідження. В останні десятиліття значно актуалізуються 

екологічні проблеми, що пов’язані з питаннями збереження, захисту та відновлення 

довколишнього середовища. Одним зі значних викликів для світової наукової спільноти та 

профільних організацій є боротьба з явищем парникового ефекту [1], який є наслідком 

накопичення в атмосфері Землі парникових газів: метан (CH4), вуглекислий газ (CO2), озон 

(O3), оксид азоту і фторовані гази. В даний час одним із найбільш сучасних і ефективних 

підходів до вирішення проблеми боротьби зі стрімкою динамікою парникового ефекту є 

отримання онлайн вимірювальних даних щодо динаміки парникових газів за допомогою 

інфокомунікаційних технологій та генерування автоматичних рішень щодо боротьби з 

негативними екологічними ефектами. Отже, дослідження, розробка та впровадження 

мережевих технологій розподілених сенсорних систем, що призначені для прецизійного 

агрегування та інтелектуального аналізу даних щодо концентрацій парникових газів, є 

актуальною науково-практичною задачею. 

Результати досліджень. Широкого розповсюдження серед науковців і практикуючих 

інженерів набули технології інфокомунікаційного моніторингу кліматичного призначення на 

базі наземних розподілених систем давачів і мережевих засобів із подальшою серверною 

обробкою. На теперішній час існує значна кількість фірмових стандартів, що розроблені для 

цілей і задач наземного екологічного IoT-моніторингу в різних кліматичних умовах. Такі 

інфокомунікаційні технології узагальнено можна представити трьома наступними 

архітектурними рівнями (див. рис. 1): вузол детектування / агрегування вимірювальних даних, 

мережа обміну даними та система обробки / трансформації / аналізу отриманої інформації [2]. 

Важливим є зауваження відносно якісного обґрунтування програмно-апаратних рішень та 

відповідного функціонального забезпечення сенсорного і мережевого рівнів, що обумовлює 

кінцеву оперативність і прецизійність всієї інфокомунікаційної технології. Для наземного 

вимірювального детектування парникових газів необхідним є визначення виду топології 

мережевого рівня, встановлення й обґрунтування параметрів і характеристик середовища 

передавання та алгоритму організації взаємодії між мережевими вузлами. На підставі обліку 

результатів аналізу та інтеграції відомих наукових досліджень та інженерно-прикладних 

рішень [3] було розроблено узагальнену структурну організацію інфокомунікаційної мережі 

моніторингу концентрацій парникових газів, як показано на рисунку 2. Запропонована 

структурна організація інфокомунікаційної мережі містить три основні рівні взаємодії: 

«processing center» – інфраструктура для інтелектуальної обробки інформації (рівень обробки 

даних); «node» – комунікаційні вузли бездротової мережі передачі даних (мережевий рівень); 

«sensor» – цифрові бездротові давачі (польовий рівень збору). Алгоритм передачі пакетів 

вимірювальних даних зводиться до стандарту побудови досліджуваної інфокомунікаційної 

мережі. Серед відомих серійних сертифікованих протоколів налаштування і функціонування 

оптимальної топології одним із найбільш ефективних є принцип побудови mesh-мережі [4]. 

Це обумовлено тим, що такий бездротовий стандарт може бути реалізований на базі декількох 

апаратно-технічних рішень, які наведено в таблиці 1. Проаналізувавши інформацію, яку 

наведено в таблиці 1, було встановлено, що в якості вузлів передачі інформації доцільно 

обрати модулі ZigBee [5]. Цей факт обумовлено тим, що такі модулі є оптимальними за 
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показником енергоефективності та характеризуються високими факторами якості, надійності 

та швидкості передачі даних невеликих обсягів. Додаткова варто зазначити, що серійні 

модулі ZigBee апаратно-програмно і конструктивно суміжні з бюджетними 

мікроконтролерами. 

 

 
Рисунок 1 – Приклад типової мережевої 

організації наземної технології екологічного  

IoT-моніторингу кліматичних даних [2] 

 
Рисунок 2 – Структурна організації 

інфокомунікаційної технології  

IoT-моніторингу концентрацій 

парникових газів 

 

Таблиця 1 – Результати аналізу сучасних бездротових інфокомунікаційних технологій 

Характеристика (параметр) 

технології (стандарту) 
ZigBee 

(IEEE 802.1.5.4) 

Wi-Fi 

(IEEE 802.11b) 

Bluetooth Low 

Energy (BLE) 

(IEEE 802.15.1) 

Робочий діапазон  

частот, ГГц 
від 2,40 до 2,483 

Гранична пропускна здатність, 

Кбіт/сек 
до 250 до 11000 до 723,1 

Обсяг протокольного  

стеку, Кбайт 
від 32 до 64 більше 1000 більше 250 

Орієнтовний час автономної 

безперервної роботи від 

портативного акумулятора, дні 

від 100 до 1000 від 0,50 до 5,0 від 1,0 до 10 

Гранично допустима кількість 

вузлів мережі 
65536 10 7 

Орієнтовний діапазон дії, м від 15 до 100 від 25 до 300 від 5 до 100 

 

Додатково варто зазначити, що кожен мережевий вузол такої інфокомунікаційної 

технології може бути побудовано на базі мікрокомп’ютеру Raspberry Pi та підключеного до 

нього модуля ZigBee. Мікрокомп’ютерна платформа Raspberry Pi має достатні обчислювальні 

потужності для вирішення задач агрегування даних із Arduino з подальшим інтелектуальним 

опрацюванням вимірювальних даних і паралельної діагностики топології мережі та 

ретрансляції інтерпретованої інформації до хмарного центру аналітичної обробки. 
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В процесі цифровізації телекомунікаційного середовища і як наслідок необхідності 

вирішення нових завдань відбувається оновлення і спеціалізація засобів вимірювання. Якщо 

раніше для випробувань і обслуговування об'єктів інформаційно-телекомунікаційних систем 

застосовувалась вимірювальна техніка для загальних застосувань, то нині відбувається її 

спеціалізація. При цьому вважається що така технологія структуризації засобів вимірювання, 

дозволяє розширити їх функціональні можливості і, за необхідності, здатність до входження у 

якості складового компонента в інтегральні вимірювальні комплекси. В цілому стратегія 

придбання і використання засобів вимірювання визначається сукупністю дії різних 

технологічних та соціально-економічних чинників. 

Найбільшою мірою спеціалізація засобів вимірювання залежить від їх конкретного 

використання по відношенню до простих (активні і пасивні елементи) або складних пристроїв і 

систем, використання в процесі виробництва, сертифікації або експлуатації виробів. Значна 

категорія засобів вимірювання спеціалізується залежно від телекомунікаційних технологій, 

стандартів стільникового зв'язку. При цьому ефективність технологічного підходу стосовно 

завдань теоретичного аналізу методів виконання вимірювань, їх класифікації і вибору 

адекватних сертифікаційних, інсталяційних і експлуатаційних вимірювань  на даний час є 

досить вагомою. 

Для оцінки якості виготовлення, ефективності функціонування і відновлення 

працездатності об'єктів вимірювань є необхідність у кількісній оцінці загальних параметрів 

виробів, а також параметрів компонентів з яких складається цей об’єкт – блоків, вузлів, 

комплектуючих елементів. Оскільки ці параметри і режими роботи технічних пристроїв є 

фізичними величинами, то їх кількісна оцінка можлива за допомогою лабораторних та технічних 

вимірювань. 

Правильне визначення значень фізичної величини залежить від якості використаних засобів 

вимірювання, які в свою чергу є технічними пристроями з нормованими метрологічними 

характеристиками. До таких характеристик відносять, зокрема, точність і діапазон вимірювань, 

стабільність, чутливість тощо. 

Найбільше різноманіття виникаючих вимірювальних завдань має місце в сучасних 

вимірювальних технологіях телекомунікаційних систем. Наявний в таких пристроях контроль 

параметрів і характеристик об’єкта вимірювань, що визначають можливості їх нормального 

функціонування, пов'язаний із знаходженням значень фізичної величини і передбачає 

проведення вимірювань. 

В роботі досліджено вимірювальні моделі для тестування параметрів телекомунікаційних 

каналів зв’язку між рухомим транспортним засобом та пунктом керування рухом; досліджено 

метрологічні основи побудови та функціонування спектральних та мережевих аналізаторів. 

https://csa-iot.org/all-solutions/zigbee/
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Проведені дослідження дозволяють створювати канал зв’язку в системах дистанційного та 

автономного керування транспортними засобами або в системах дистанційного спостереження. 
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Впровадження нового покоління мобільного зв’язку 5G відбувається на основі багатьох 

новітніх технологій, які забезпечують більш швидку передачі даних та більш надійне 

обслуговування [1, 2]. Однією з таких технологій є технологія Мassive MIMO. Поєднання 

технології MIMO з теорією цифрових антенних решіток зі значною кількістю елементів 

дозволяє суттєво підвищити ефективність роботи випромінюючих пристроїв. При цьому 

відкритим залишається питання вибору типу випромінювача в такій решітці. Тому існує 

необхідність дослідження моделі випромінювача для такої структури. 

Об’єктом дослідження є хвилеводно-щілинний елемент базової станції мобільного зв’язку 

що працює за технологією Мassive MIMO. Даний випромінюючий елемент має переваги при 

роботі на частотах вищих за 10 ГГц через те що дозволяє випромінювати електромагнітне 

випромінювання великої потужності. Виконано дослідження хвилеводно-щілинних елементів 

резонансного та нерезонансного типу, які складаються з чотирьох та шести поздовжніх щілин 

на широкій стінці прямокутного хвилевода. Дослідження проведене шляхом математичного 

моделювання методом кінцевих різниць у часовій області. За результатами математичного 

моделювання отримано наступні характеристики хвилеводно-щілинного елементу: діаграму 

спрямованості хвилеводно-щілинного елементу в площинах Е та Н та залежність параметра 

матриці розсіювання S11 від частоти. 

Проведене математичне моделювання резонансного хвилеводно-щілинного елемента із 

чотирьох та шести поздовжніх щілин на широкій стінці прямокутного хвилевода. Слід 

зазначити що кількість щілин впливає на широкосмугове узгодження антенного елемента, при 

збільшення кількості щілин смуга частот в який спостерігається узгодження зменшується. 

Смуга частот в якій антенна решітка з чотирьох щілин є угодженою (на рівні    -15 дБ) 

становить 900 МГц, а в решітці із шести щілин становить 315 МГц. Діаграма спрямованості 

чотирьох щілинної решітки має одну головну пелюстку, а рівень бокових пелюсток не 

перевищує рівня в -13 дБ. В нерезонансній антенній решітці узгодженість з лінією живлення 

спостерігається в ширшій смузі частот. 

Для нерезонансного хвилеводно-щілинного елемента слід відзначити, що збільшення 

кількості щілин в решітці призводить до розширення смуги частот де спостерігається 

узгодження. Таким чином, збільшуючи кількість щілин в антенній решітки, можна суттєво 

зменшити величину коефіцієнта відбиття в смузі узгодження. Показана можливість роботи 

нерезонансної антенної решітки в режимі сканування шляхом зміни значення робочої частоти. 

При чотирьох щілинах максимальний сектор сканування складає 32 градуса, а для антенної 

решітки з шести щілин 12 градусів. 

В процесі досліджень показано, що хвилеводно-щілинний елемент без захисного 

діелектричного шару є вразливим до дощових крапель. Затікання крапель в щілину суттєво 

впливає на характеристики антенної решітки. Такі явища можуть призводити до розширення 

головної пелюстки, погіршення узгодження антенної решітки. Результати досліджень показали, 

що затікання краплини води тільки на частину щілини аналогічне блокуванню всієї щілини. 
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This paper examines the so-called "blade" server solutions of multiprocessor systems, in which 

several mother modules of the same type are installed in one housing [1, 2]. Practice shows that blade 

systems are more compact and easier to maintain, and their implementation is not much more 

expensive compared to multiprocessor computer complexes. But thanks to the growing demand and 

supply of "blade" configurations in our market, this kind of cluster computing system was designed [3, 

4]. In the configuration of the cluster, the modular principle of its implementation was chosen. This 

provides, if necessary, its expansion due to the installation of additional modules. Each node runs its 

own copy of the operating system. The composition and power of the nodes of such a cluster can 

change, which allows creating heterogeneous systems. A switching network connects the computing 

nodes of the system with each other. The system includes a separate reconfigured network for data 

exchange between computing nodes, additional managed switches that work in parallel, intermediate 

memory buffers of the switches, and also provides for network loading of nodes and a mechanism for 

reserving key components. 

Note that the efficiency of parallelization of calculations depends significantly on many factors, 

one of the most important of which is the specifics of data transfer between neighboring nodes of a 

multiprocessor system, which is usually the slowest part of the algorithm and can nullify the effect of 

increasing the number of processors used. These questions are decisive for the procedure of modeling 

a wide class of tasks using modular multiprocessor cluster systems. 

Therefore, an important factor in the effectiveness of the functioning of modular multiprocessor 

systems is the issue of choosing, designing and organizing their network interfaces. 

The main goal of these studies is the further development of the approach related to the analysis of 

the performance evaluations of the multiprocessor modular computer system. At the same time, the 

main attention is paid to the features of the influence of the network interface of such a system on the 

assessment of its effectiveness. 

At the first stage, studies were carried out for the so-called "ideal" cluster, when the throughput 

coefficient of the interface of the multiprocessor system is equal to one, that is, all the necessary 

information for transmissions in the cluster system is distributed without delay between its necessary 

nodes through the switch. Such an approach to the study of the processes taking place in cluster 

systems turned out to be useful in order to identify the main operating modes of the system and 

evaluate them accordingly. However, in practice, it is practically impossible to create an "ideal" 

cluster. In this regard, it was necessary to clarify the previously identified features of the functioning of 

the cluster system taking into account the new circumstances that have emerged. To develop such an 
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approach, the concept of the switch's capacity factor was considered, and the stage of its simulation 

was carried out depending on the number of nodes of the multiprocessor system. The conducted 

analysis of the modeling of network characteristics of the system showed that with an increase in the 

number of nodes of a multiprocessor system, the network throughput will increase. Then the increase 

in the bandwidth of the system interface will be carried out according to a linear law. On the other 

hand, an increase in the volume of data sent between nodes of the system module will lead to the fact 

that the switch will be overloaded and its capacity factor will decrease according to a non-linear law. 

The conducted preliminary analysis of the results of modeling the main network coefficients of a 

multiprocessor system created prerequisites for the generalization of the obtained results.  

So, taking into account the conducted research, it became possible to clarify the peculiarities of 

the functioning of the network interface of the modular multiprocessor system and to perform a 

detailed analysis of its main network characteristics. Then, as part of the analysis of the network 

interface of the multiprocessor system, at the first stage, we will note some necessary features of the 

switch operation. At the same time, we note that the performance of the switch depends significantly 

on the types of switching. The used switch supports four types of switching: cut-through switching, 

store-and-forward switching, fragment-free switching, and intelligent switching. 

We note in advance that in order to obtain high efficiency ratings and speed up calculations of a 

multiprocessor system, it is necessary for it to function in the mode of insufficient network interface 

resources (in this case, the network bandwidth ratio does not exceed the bandwidth ratio of the system 

switch). This statement is quite obvious, since the total speed of data transmitted and received by all 

nodes of a multiprocessor cluster system should not exceed the bandwidth of the switch. Under such 

circumstances, the network interface of the multiprocessor system will function in its mode of lack of 

resources of the network interface of the multiprocessor system and under the conditions of the 

maximum permissible loading of the switching channels of the switch. Thus, the technical capabilities 

of the declared switch will be fully consistent with the capabilities of the system's switching network. 

The main feature of network interface resource redundancy mode (in this case, the network 

capacity ratio exceeds the system switch capacity ratio) is that the switch can experience congestion 

when the sum of incoming traffic exceeds the sum of outgoing traffic. In this case, the data switching 

conditions change. Here, the switch goes into switching mode with buffering, which leads to a loss of 

its performance. A critical increase in the amount of data in the port buffer leads to its overflow and, as 

a result, to the loss of information. Under the specified circumstances, the switch will not be able to 

provide the most stable and reliable formation of switched data streams in the computing system. The 

main characteristics of such a modular multiprocessor system (including speed) will significantly 

deteriorate, and the main task of forming multiprocessor computing loses its meaning. 

The paper shows ways to increase the efficiency of a multiprocessor modular system due to the 

reorganization of its network interface architecture. The proposed approach made it possible not only 

to increase the efficiency of parallelization, but also to significantly reduce the calculation time. Such 

results were achieved by reducing the time limit for data exchange between computing nodes of the 

cluster system. At the same time, the operating conditions of the switching matrix of the switch in the 

cut-through mode are determined so that information is transmitted without using the buffering 

procedure. This approach ensures the transmission of packets at the highest speed, which leads to an 

improvement in the evaluation of the effectiveness of a multiprocessor system when organizing multi-

channel modes of operation of its network interface. 
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1 Запорізький національний університет 

 

З цифровізацією усіх сфер життя в Україні та світі все більших обертів набирає нова форма 

спілкування - віртуальна комунікація. На відміну від спілкування віч-на-віч, при віртуальному 

спілкуванні людина комунікує поза межами власної тілесності, уникаючи ідентифікації за 

класовими, національними й навіть статевими ознаками. Інтернет комунікація усуває будь-які 

перепони для спілкування та мінімізує загрози упередженого або «нерівного» спілкування, тим 

самим вивільняючи найпотаємніші прагнення людини. В основу виокремлення віртуальної 

комунікації як окремого виду комунікації лягла характеристика каналу передачі інформації, 

тому ключовою особливістю віртуальної комунікації є її опосередкованість. На відміну від 

традиційних форм спілкування, онлайн комунікація є дистанційною, бо здійснюється на 

відстані. Крім того, комунікантом може бути людина, яка може знаходитися у будь-якій частині 

світу, що обумовлює високу ступінь мобільності віртуальної комунікації[2;5].  

Так як освіта також неминуче піддалась процесу цифровізації, то у кожного вчителя 

з’являються нові завдання у своїй роботі і навички, які спочатку потрібно їм самим розвинути, а 

потім вже навчати цьому дітей. При впровадженні в Україні концепції НУШ, основною її 

метою було зазначено всебічний розвиток здобувачів освіти, які завжди прагнуть до 

самовдосконалення, а отже і до навчання впродовж життя. У модельній програмі НУШ з 

англійської мови, що належить до мовно-літературної галузі, однією з навичок, якою мають 

володіти здобувачі та здобувачки освіти є мережева взаємодія. Вже з назви «віртуальна 

комунікація» зрозуміло, що вона є частиною інтернет взаємодії, а методологічний аспект 

онлайн комунікації не є вивченим взагалі. Крім того, оскільки інтернет комунікація є такою ж 

навичкою, як і читання, аудіювання, письмо та говоріння, то постає питання: яким чином 

потрібно оцінювати учнів? З одного боку, віртуальна комунікація вміщає в собі як письмо, так і 

усне спілкування, які зазвичай оцінюють за допомогою сумувального оцінювання(поточне, 

тематичне та ДПА, в тому числі у форматі ЗНО)[3], з іншого боку, в процесі інтернет 

комунікації можуть приймати участь не тільки здобувач освіти, а і батьки та друзі, вони ж є 

учасниками формувального оцінювання[1; 4]. Якщо ж здобувачі освіти спілкуються з 

іноземними однолітками, носіями мови, то якість їх іноземної комунікації підвищується, а 

єдиним джерелом оцінювання іншомовної віртуальної комунікації є здобувач або здобувачка 

освіти.  

Таким чином, невідомими залишаються критерії та методи оцінювання віртуальної 

іншомовної комунікації. Сумувальне оцінювання в узгодженні з формувальним може дати 

великий ефект, тому вивчення різноманітних способів поєднання цих підходів в оцінюванні є 

вагомою науковою проблемою, яка стає більш актуальною у контексті розвитку онлайн 

комунікації, особливо серед сучасного покоління «альфа».  
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Як відомо, педагогічна система може успішно функціонувати і розвиватися тільки при 

дотриманні певних умов. Існує ряд педагогічних умов. Під педагогічними умовами ми будемо 

розуміти вимоги, які мають виконувати викладачі інформатики з метою забезпечення 

ефективності навчально-виховного процесу. На початку ХХІ ст. у наше спілкування увійшло 

таке поняття, як блоґи. Блоґ – це особиста сторінка в Інтернет-мережі, яку веде й оновлює 

користувач у зручний для нього час. Цей ресурс існує у віртуальному середовищі з 1998 р. й 

отримав велику популярність серед користувачів, тому що при його створенні та оновленні не 

потрібно спеціальних знань із комп’ютерних технологій і програмування.  Блог, як один з видів 

дистанційного електронного навчання, став популярним в Україні лише в останні декілька 

років. І як спосіб спілкування викладача та студента, вчителя та учня має великі переваги. 

Насамперед, викладачу не потрібно роздруковувати велику кількість необхідної навчальної 

інформації. Заощаджуються час, матеріали та й кошти. Не потрібно думати про місце для 

зберігання. Створення особистого блоґу – це справа десяти хвилин, треба лише 

зареєструватися, придумати назву та вибрати зразок майбутнього онлайн-журналу. Існує низка 

веб-сайтів, які дозволяють відкрити свій блоґ абсолютно безкоштовно. Одним із них є сайт 

Blogger (http://www.blogger.com). Створивши блоґ, ви стаєте адміністратором цієї сторінки і 

маєте право писати, редагувати та видаляти записи. Ваша сторінка може бути відкрита для 

читання та написання коментарів іншим користувачам або ж бути заблокованою для інших, 

крім тих, яким ви дали дозвіл. Коментарі можна зробити видимими для всіх або ж лише для 

власника блоґу.[1] 

Аналіз наукових праць і власний педагогічний досвід використання блогів на заняттях з 

інформатики дозволив нам виявити й обґрунтувати педагогічні умови використання блогів для 

організації навчально-пізнавальної діяльності студенів при вивченні інформатики, які б 

забезпечували розвиток культури мережевого спілкування, інформаційної культури, уміння 

працювати у команді під час створення спільного проекту. 

Для налаштування ефективної та продуктивної взаємодії між викладачем та студентом 

пропоную наступні рекомендації: 

Організація роботи студентів з блогом на заняттях. Для цього: 

1.     На початковому етапі заняття студентам необхідно повідомити, що робота на занятті 

буде організована за допомогою блогу. Для роботи повідомити адресу блогу. 

2.     Перед наданням адреси блогу, викладачу необхідно розмістити у блозі повідомлення з 

завданнями, які повинні виконати студенти на занятті.  

3.     Провести пояснення нового матеріалу.  

4.     Запропонувати студентам відкрити сторінку блогу та ознайомитися з завданням, що 

розміщено на ньому.  

mailto:group_1G@ukr.net1
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5.     Попередньо ознайомити студентів із завданнями, що розташовані у блозі та 

повідомити, що для успішного виконання завдання необхідно дотримуватися зазначених вимог, 

розміщених на блозі, за потреби переглянути теоретичний матеріал.  

6.     Запропонувати виконати практичну частину, щоб закріпити уміння та навички з теми 

чи розділу, що вивчається.  

7.     Звернути увагу студентів на те, що вони можуть задавати в коментарях будь-які 

запитання, оприлюднити проблеми, з якими стикнулися при освоєнні теми, працюючи в блозі 

та отримати відповіді. 

8.     Для підвищення якості знань, студентам можна запропонувати  розмістити результати 

виконання практичних робіт, що виконувалися на занятті чи дома під час організації 

дистанційного навчання у власних блогах. 

 Використання блогу для організації навчально-дослідницької роботи студентів 

(самостійної роботи над створенням проєкту). Для цього: 

1. Викладач повинен на блозі розмістити теми проєктів для самостійної навчально-

дослідницької роботи. 

2. Студенти, обравши певні теми, об’єднуються у окремі групи за спільною темою.  

3. Звернути увагу студентів на те, що кожна група, що обрала певну тему, працює над її 

дослідженням, склавши план. 

4. Запропонувати студентам повідомити викладачу, яку саме тему було ними обрано за 

допомогою відповідних можливостей блогу.  

5. Звернути увагу студентів на те, що необхідно розмістити оформлений матеріал проекту 

на власному блозі, що дозволить організувати обговорення та коментування. Кожен студент, 

який входив у групу, має надати відповідний матеріал по певній темі згідно розробленого 

плану. 

6. Запропонувати кожному студенту ознайомитися та проаналізувати проєкти робіт інших 

учасників груп, щоб організувати мережеву взаємодію, заохочення до коментування, 

здійснення моніторингу діяльності студентів. 

7. Після розробки та проведення аналізу виконаних робіт підвести підсумки проведеної та 

організованої роботи: визначити ефективність проведеної роботи, що включає в себе 

проведення підсумкового заліку, аналіз відгуків одногрупників і зовнішніх експертів. 

Зважаючи на те, що блоги є засобом організації оперативного обговорення актуальних 

проблем шляхом перегляду, коментування і рефлексії та набуття досвіду щодо описування 

реальних подій, саме зі створення власного блогу кожним студентом починається робота в 

мережевій спільноті. 

У процесі роботи студенти проектують та створюють структуру власного сайту; 

наповнюють потрібною інформацією. При цьому використовують блог як площадку для 

обговорення власних дій по виконанню поставленого перед ними завдання, переглядають 

матеріали, підготовлені іншими, коментують дописи авторів, висловлюють зауваження і 

побажання, уточнюють «проблемні» питання тощо; узгоджують роботу в групі за для спільної 

підготовки до презентації створеного проєкту.  

Висновок. Отже, грамотне використання блогів сприятиме розширенню кругозору 

студентів; формуванню у них умінь спілкуватися, використовуючи Інтернет, працювати в групі; 

сприятиме побудові міжособистісні відносини та посиленню відповідальності за результати 

власної роботи; дозволить підвищити рівень власної загальнокультурної компетенції. 

Блог-портфоліо - це одна з зручних форм електронного портфоліо педагога, наявність якого 

сьогодні є вимогою часу і свідчить про високий ступінь інформаційної компетентності вчителя. 

Крім того, створення і ведення блога може стати серйозним стимулом для самореалізації та 

саморозвитку, так як надає педагогу найширші можливості: освоїти нові інформаційні та 

технічні можливості.[5] 

Нарешті, особистий професійний блог дає в руки вчителя принципово новий інструмент 

організації навчання, що володіє великими перевагами. 
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Наша публікація не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми й потребує подальших 

наукових пошуків, предметом яких ми вбачаємо більш детальний аналіз можливостей 

навчальних блогів для організації самостійної роботи студентів при вивченні інформатики. 
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Азархов О. Ю., Сілі І. І. Фетальний пульсометр на базі ESP32 

ФЕТАЛЬНИЙ ПУЛЬСОМЕТР НА БАЗІ ESP32 

 

Азархов Олександр Юрійович, докт. мед. наук., професор, завідувач кафедри біомедичної 

інженерії, alexazarhov@gmail.com 1 

Сілі Іван Іванович, канд. техн. наук., доцент кафедри біомедичної інженерії, sili_i_i@pstu.edu 1 
1 ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

Проведений аналіз останніх досліджень свідчить, що спроби визначити серцебиття плоду в 

утробі матері є в більшості випадків досить успішні. В даний час основним методом оцінки 

стану плода під час пологів, є кардіотокографія (КТГ). Безперервний моніторинг серцевої 

діяльності плода за допомогою розроблених в кінці 1960-х рр. скальпелектродів, які можна 

прикладати на головку плоду, привів до величезної кількості досліджень по вивченню 

взаємовідносин між зміною частоти серцевих скорочень плода (ЧСС) і характером перебігу 

пологів. Ультразвукова доплерографія судин плода, артерії пуповини і маткових артерій 

недостатньо специфічна щодо гіпоксичного стану плода [1]. 

У цьому дослідженні ми представляємо нашу конструкцію нового компактного та 

недорогого фетального пульсометра (ФЕП) на основі конденсаторного мікрофона та 

мікроконтролера ESP32. Результатом ФЕП є середній пульс плода, який може відображатися на 

LCD-дисплеї. 

На рисунку 1 показано загальну блок-схему всієї системи для апаратної реалізації. Вона 

складається з п’яти етапів: збір даних, попередня обробка даних, подача на мікроконтролер, 

цифрова обробка та відображення. 

Етап збору даних складається з одного конденсаторного мікрофона, який діє як датчик для 

виявлення та отримання серцевого звуку дитини. Звук, який виробляє серце плода, не чути 

людським слухом. Отже, для отримання сигналу потрібен носій. Конденсаторний мікрофон, 

здатний реагувати на звуки всіх частот у широкому частотному діапазоні до 20 кГц. Отримані 

результати [2] показують, що частота серцевого звуку плода коливається в межах до 200 Гц, 

тому була обрана гранична частота 200 Гц. 

 
Рисунок 1 – Блок-схема роботи фетального пульсометра 

 

Попередня обробка даних складається з підсилювача та фільтра. Операційний підсилювач, 

який використовується для посилення - NE5532. Імітація схеми попереднього підсилення та 

фільтрації проводилася за допомогою програмного забезпечення Multisim окремо. Схему було 

зроблено на основі ескізу із використанням програмного забезпечення, результат моделювання 

показаний на рисунку 2.  
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Рисунок 2 - Схема попереднього підсилення 

 

Для усунення шумів нами використано низькочастотний фільтр. За допомогою 

програмного забезпечення Filter Lab 2.0 було створено низькочастотний фільтр Баттерворта 

четвертого порядку. 

Ідея використання четвертого порядку є досить ефективною, тому що чим більша 

кількість сумарних каскадів, тим ближче фільтр до ідеальної реакції і використовує менше 

живлення компонентів порівняно з фільтром 8-го порядку. Операційним підсилювачем, що 

використовується для фільтрації, є LM741. Для усунення шумів нами використано 

низькочастотний фільтр. За допомогою програмного забезпечення Filter Lab 2.0 було створено 

низькочастотний фільтр Баттерворта четвертого порядку [2].  

У науковій роботі представлено розробку недорогої, неінвазивної, керованої 

користувачем та мікроконтролером ESP32 автономної системи моніторингу серцебиття плода, 

яка може використовуватися як в лікарняних так і в домашніх умовах. Тони серця плода 

реєструються за допомогою конденсаторного мікрофона та попередньо обробляються 

низькочастотним фільтром, який усуває непотрібні шуми та обмежує пропускну здатність 

сигналу. Крім того, розроблено алгоритм виявлення піку для виявлення піку із затримкою 300 

мс. Це забезпечує серце плода значним діагностичним та клінічним значенням. Результат 

показує, що запропонований прототип демонструє досить добру точність. Отже, дослідження 

показало, що конденсаторний мікрофон є робочою моделлю і може ефективно 

використовуватися при розробці комерційних ФЕП для використання в якості системи 

моніторингу домашнього догляду вагітних. Однак прототип пристрою потрібно протестувати 

на більшій кількості вагітних жінок, щоб узагальнити та покращити роботу пристрою. 
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СТРУКТУРА ТА ВЛАСТИВОСТІ БІОМЕДИЧНОГО СПЛАВУ Co-28Cr-6Mo, 

НАДРУКОВАНОГО НА 3D-ПРИНТЕРІ 
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1ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 

 

Сплав Co-28Cr-6Mo (ASTM F75) широко використовується в різних біомедичних виробах 

(стоматологічні пристрої, ортопедичні імплантати тощо). Лиття та металопластикове 

формування є двома традиційними технологіями виготовлення цього сплаву. Останнім часом 

також було прийнято адитивне виробництво. Завдяки особливостям цього технологічного 

процесу, надруковані на 3D-принтері сплави відрізняються від сплавів традиційного 

виробництва своєю структурою та властивостями. У даній роботі досліджено особливості 

селективного лазерноплавленого (SLM) сплаву Co-28Cr-6Mo у порівнянні з його деформованим 

аналогом. Дослідження включало мікроструктурну характеристику (оптичну та електронну 

скануючу мікроскопію), наноіндентування та трибологічне тестування. Показано, що сплав 

SLM має структуру «риб’ячої луски», характерну для адитивно виготовлених сплавів (рис. 1а). 

Ця структура складалася з тонких стовпчастих дендритів (рис. 1б). 

 

  
а) б) 

Рисунок 1 – Мікроструктура надрукованого SLM сплаву Co-28Cr-6Mo : (a) малюнок 

«риб’ячої луски», б) стовпчасті дендрити 

 

Сплав Co-28Cr-6Mo, виготовлений SLM, був визнаний еквівалентним або кращим за 

деформований сплав за такими властивостями, як твердість, модуль пружності та трибологічна 

поведінка (рис. 2). Це робить адитивно виготовлений сплав Co-28Cr-6Mo перспективним 

кандидатом для виготовлення імплантатів. 

 

 
Рисунок 2 – Порівняння властивостей SLM-друкованих та деформованих зразків сплаву Co-

28Cr-6Mo 
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Процеси очищення рідин від багатокомпонентних сумішей шляхом фільтрації широко 

використовуються у багатьох галузях промисловості. Одним із найскладніших технологічних 

процесів є очищення через пористі середовища. Домішки відрізняються як геометрією, так і 

фізико-хімічними властивостями, а також можуть взаємодіяти та переходити з однієї форми в 

іншу. Це зумовлює складність математичного опису процесів, що розглядаються. Процес, за 

допомогою якого фільтр захоплює сторонні частинки та відокремлює частинки осаду, також 

залежить від багатьох факторів, таких як: швидкість потоку, агенти, які прискорюють або 

уповільнюють накопичення сторонніх часток та інше [1].  

На сьогодні існує багато теоретичних досліджень в області гідродинаміки та масопереносу 

рідких сумішей, однак вивчення багатокомпонентних течій не є закінченою задачею у зв’язку з 

труднощами математичного моделювання руху таких середовищ та отримання точного 

результату. Тому математичне моделювання процесів очищення рідин від багатокомпонентних 

забруднень є актуальною задачею. 

Математичні моделі, що розглядається у даної роботі, пов’язані з процесами фільтрування 

через пористі середовища. Вивченням цих процесів займалися багато вітчизняних та 

зарубіжних вчених: О.Я. Олійник, А.М. Тугай, В.Л. Поляков, П.О. Грабовський, В.О. Орлов, 

В.М Сівак, І.І. Демчик, L. Song, J. Skopp, T. Baumann, R.E. Martin та інші. 

З’ясовано,  що при моделюванні процесів фільтрування такі їх компоненти, як дифузія, 

масообмін, конвекція та різні співвідношення між параметрами, входять не рівнозначно, одні із 

них переважають над іншими. Для опису таких процесів використовуються диференціальні 

рівняння, які містять малі параметри. А задачі розв’язуються методами теорії збурень. 

Автором [1]  розроблені методології  моделювання, дослідження та оптимізації параметрів 

систем «конвекція-масообмін-дифузія» в середовищах, які схильні до деформації. 

Для опису процесів фільтрування перспективним є статистичне моделювання. Це пов'язано 

с тим, що поведінку домішкових частинок у фільтрі можна описати стохастичними моделями. 

У роботі [2]  запропоновано ймовірнісна модель процесу фільтрування 

низькоконцентрованих суспензій з високодисперсною твердою фазою. 

Для дослідження масопереносу використовують математичні моделі масообмінних 

багатокомпонентних процесів, основою яких є рівняння нерозривності, імпульсу, рівняння 

перенесення домішок, руху потоку рідини через пористе середовище, перенесення тепла і 

теплообміну, Нав’є- Стокса, рівняння перенесення рідини в багатофазній системі. 

В даної роботі проведено аналіз математичних моделей, що описують процеси 

багатокомпонентного забрудненого очисного розчину, та найбільш відомих математичних 

моделей теорії очищення рідин від багатокомпонентних забруднень шляхом фільтрації. 

Розглянуто основні феноменологічні моделі процесу фільтрації в пористих середовищах. 
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The telecommunication traffic prediction is an important problem because of many reasons; see, 

for example, [1]. A lot of different traffic prediction approaches are indicated in modern literature, for 

example, such as ARIMA approach and neural network approach, see [1]. There are many different 

traffic models, both stationary and non-stationary ones. As is known, the Kolmogorov–Wiener filter 

may be applied to the forecasting of stationary processes [2], so one may suppose that the such a filter 

may be applied to traffic prediction if the traffic is taken in a stationary model. The investigation of the 

Kolmogorov–Wiener filter applicability to traffic prediction is of interest. First of all, this method is 

not indicated in modern papers devoted to traffic prediction, so such an investigation may have the 

scientific novelty. Secondly, this method is not as sophisticated as many methods indicated in the 

literature, so its use may be of interest because of its simplicity. 

Nowadays traffic in systems with data packet transfer is considered as a heavy-tail random 

process. In our paper [3] we generated the modeled heavy-tail traffic data similar to fractional 

Gaussian noise on the basis of the method proposed in [4]. In [3] it is shown that the use of the 

Kolmogorov–Wiener filter to the non-smothed data may lead to not very accurate prediction, however, 

the use of the Kolmogorov–Wiener filter to data smoothed on the basis of a simple linear averaging 

may lead to good prediction with rather low mean absolute percentage error (MAPE). In [3] only the 

simple linear smoothing algorithm is used, however, the investigation of other smoothing algorithms 

may be of interest. This paper is devoted to the investigation of the applicability of the discrete 

Kolmogorov–Wiener filter to the prediction of exponentially smoothed data. 

The heavy-tail data tX  similar to fractional Gaussian noise with the Hurst parameter close to 0.8, 

average value close to 0 and variance close to 1 are generated according to paper [3]. The 

exponentially smoothed data are as follows: 
1

0

1

1

t
k

t t kt
k

X X





−

−

=

−
=

−
  (1) 

where ( )0,1   is a constant. The modeled traffic data 
tX   and the corresponding centralized process   

tXC  are as follows: 

( ) 3min 10t t tX X X − = − + , t tXC X X = −  (2) 

where a small summand 310−  is added in order to avoid an infinite MAPE. The algorithm is as follows. 

The filter weight coefficients are calculated as 

( ) 1

0 1 2

T

Th h h h h A B−= =   (3) 

where the components of matrices A  and B  are as follows: 

( )ijA R i j= − , ( )1iB R i= + , ( ) t tR XC XC  += , (4) 

( )R   is the correlation function of the centralized process 
tXC , 1T +  is the number of points on the 

basis of which the forecast is made; here the we take into account the fact that fact that the one-point-
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forward prediction is made. It should also be noted that the superscript T  in (3) denotes the matrix 

transposition.  

Then we take the first 1T +  points of the process 
tXC  and calculate the forecast for 

2TXC +
, then 

we take the points with the numbers from 2 to 2T +  and calculate the forecast for 3TXC + , and so on 

the whole array: 

2 1

0

T
f

T TXC h XC 


+ + −

=

= , 3 2

0

T
f

T TXC h XC 


+ + −

=

= ,…, 1

0

T
f

T k T kXC h XC 


+ + + −

=

= ,…, (5) 

here the superscript f  denotes the forecasted value. At each iteration we calculate the MAPE as 

1 1

1

MAPE 100%

f

T k T k

k

T k

XC X X

X

+ + + +

+ +

 + −
= 


.  (6) 

The results for  the average MAPE over the whole array for different   are given in the following 

table (the value 100T =  is chosen): 

  MAPE , % 

0.9 4.03 

0.8 7.11 

0.7 9.38 

0.6 11.7 

0.5 14.2 

0.4 17.1 

0.3 19.1 

0.2 21.4 

0.1 23.4 

The values for the average MAPE in the table are rounded off to 3 significant digits. So one can 

see that the MAPE is rather small for high values of   and increases with decreasing of  . At small 

values of   the MAPE is close to that in the case of a non-smoothed process (the MAPE for the 

corresponding non-smoothed process is equal to 24.7%). So a conclusion may be made that the 

Kolmogorov–Wiener filter leads to good results for the one-point-forward prediction of an 

exponentially smoothed heavy-tail process in the case where the parameter   is large enough.  

In our previous papers (see, for example, [5, 6]) we developed an algorithm of the Kolmogorov–

Wiener filter weight function obtaining for different stationary traffic models in the continuous case. 

So the plan for the future is to investigate the applicability of the continuous Kolmogorov–Wiener 

filter to exponentially smoothed heavy-tail process prediction. 
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Паралельне моделювання динамічних задач завжди пов'язане з низкою складнощів, із 

якими не зіштовхуються програмісти, що створюють послідовні програми. Але тільки 

паралельні обчислення дозволяють досягати максимальної продуктивності, яка так потрібна у 

багатьох багатовимірних наукових розрахунках. Сучасний чисельний експеримент, що 

проводиться на суперкомп'ютерах або кластерних системах, генерує величезні обсяги даних і 

може тривати кілька діб. Питання оптимального використання обчислювальних систем, здатних 

упоратися з такими обчисленнями, стоїть дуже гостро. Воно безпосередньо пов'язане з 

масштабованістю – властивістю паралельних обчислень, що характеризує залежність 

показників ефективності від кількості використаних процесорів. У доповіді описано методику 

дослідження масштабованості паралельних  додатків та приклади застосування на базі теорії 

ізоефективного аналізу. 

Існує велика кількість визначень масштабованості [1], які здебільшого вказують на той 

факт, що для програми при зміні «масштабів» її роботи ряд факторів, що знижують 

ефективність, починають мати більший чи менший вплив. У якості робочого визначення 

прийнято наступне –паралельний алгоритм є масштабованим (scalable), якщо при зростанні 

числа процесорів він забезпечує збільшення прискорення за збереженням постійного рівня 

ефективності використання процесорів. На сьогодні найбільш уживаною є метрика, 

запропонована в [1] і заснована на введенні функції рівної ефективності або ізоефективності. 

Для її обчислення вводиться нова динамічна характеристика 𝑇𝑜 – загальні накладні витрати на 

паралелізм, яка включає сумарні витрати всіх процесорів обчислювальної системи на 

паралельну реалізацію, враховуючи послідовну частину розпаралеленого алгоритму, виконання 

обмінів, непродуктивні витрати на синхронізацію та час простою через незбалансованість 

завантаження процесорів.  

У цій доповіді наведено результати дослідження автору [3-4], що базуються на дослідженні  

масштабованості паралельних однокрокових методів вирішення нелінійного завдання Коші для 

СЗДР, що дозволяють вирішення жорстких задач. Наприклад, блокові або багатоточкові методи 

вирішення задачі Коші особливо актуальні, оскільки добре узгоджуються з архітектурою 

паралельних ОС та значно підвищують ефективність чисельних розрахунків. Дані методи 

мають достатні характеристики стійкості і є за своєю суттю паралельними.  

Блоковий однокроковий-точковий метод для СЗДР розміру 𝑚 має вигляд: 

�̅�𝑖𝑗 = �̅�𝑛,0 + 𝑖ℎ ∙ [𝑏𝑖𝐹𝑛,0 + ∑ 𝑎𝑖,𝑗𝐹𝑛,𝑗
𝑘
𝑗=1 ], 𝑖 = 1, 𝑘̅̅ ̅̅̅; 𝑛 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅,                                    (1) 

і вимагає розв'язання системи нелінійних алгебраїчних рівнянь розміру 𝑚 × 𝑘. 

Паралельне інтегрування СЗДР розглядається на основі вкладених блокових методів як 

найбільш ефективного із існуючих способів оцінки локальної апостеріорної похибки. 

Концепція вкладених форм, що спочатку була запропонована для явних методів Рунге-Кутти, 

може бути використана і для блокових методів. Детально, розробка, аналіз застосування 

блокових методів з різними засобами оцінки похибки на кроці описано у [3]. У цьому 

дослідженні оцінка апостеріорної локальної похибки виконана шляхом розкладання ідеї 

комбінування спеціально підібраних формул суміжних порядків, зокрема методом послідовного 

підвищення точності. 

Нехай є паралельна ОС з 𝑝 процесорами, процесорне поле розбивається на 𝑘 груп за 

кількістю точок в блоці. Кожна група відповідає за обчислення рішення в одній точці блоку для 

всієї СЗДР на одній ітерації. Час паралельної реалізації складається з часу виконання 

арифметичних операцій та кілька разів повтореної операції передачі даних за типом «all-to-all». 
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Загальний час реалізації паралельного вкладеного блочного методу розв'язання задачі Коші для 

СЗДР показано на рисунку 1. Характер поведінки кривої відображає той факт, що час 

паралельної реалізації 𝑇𝑝 при зростанні 𝑝 досягає деякого мінімального значення і починає 

зростати. Як і у разі вкладених явних стадійних методів, має місце співвідношення: 𝑇0 > 𝛰(𝑝). 

 

 
Рисунок 1 – Графік залежності загального часу реалізації 

паралельного алгоритму вкладеного блочного однокрокового методу 

від числа процесорів для ОС топології гіперкуб 

 

Максимальний ступінь паралелізму 𝐷𝑜𝑝 вкладених блокових методів дорівнює: 𝐷𝑜𝑝 =
𝑚𝑘,  𝑝0 > 𝐷𝑜𝑝,  𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑖𝑛(𝑝0; 𝐷𝑜𝑝), тому прискорення та ефективність в піковій точці 

визначаються наступним чином:  

𝑆(𝑝) =
𝑇1 × 𝑚 × 𝑘

𝑇1 + 𝑇𝑜(𝑇1, 𝑚 × 𝑘)
;  𝐸(𝑝) =

𝑇1

𝑇1 + 𝑇𝑜(𝑇1, 𝑚 × 𝑘)
 . 

Ряд цікавих висновків можна зробити з аналізу масштабованості алгоритму за рахунок типу 

та параметрів комунікаційного середовища. Функція загального часу виконання паралельного 

алгоритму за термом 𝑡𝑠 (латентність) має складність порядку: 

а) 𝛰(𝑙𝑜𝑔2𝑝) для гіперкуба;  

б) 𝛰(√𝑝) для тора; 

 в) 𝛰(𝑝) для кільцевої топології. 

Незалежно від виду топології мають однакову складність за термом t
w

 (час передачі слова): 

𝛰(𝑝). Очевидно, що найменш витратним способом з'єднання процесорів є гіперкуб. Відомо, що 

ця топологія погано масштабується і є складною у реалізації, але може бути логічно 

відображена на більш прості топології за рахунок використання кодів Грея. Крім тимчасових 

машино-залежних параметрів ОС на якість паралелізму істотно впливають і характеристики 

методу. Для чисельного блочного методу інтегрування СЗДР це, безумовно, порядок методу, 

кількість точок у блоці та складність правої частини системи рівнянь. 
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Для правильного інвестування порівняльний аналіз віртуальних валют необхідний. Для 

проведення такого аналізу необхідно врахувати такі групи критеріїв: 

- ринкові – вони продемонструють ступінь популярності і затребуваності обраної 

валюти на криптoринку; 

- мережеві – дозволяє визначити об'єм аудиторії користувачів, які віддають перевагу 

плaтформі конкретної криптовалюти; 

- технічні – дають можливість розпізнавати необхідність обраних криптовалют для 

сучaсних потреб; 

- інфраструктурні – допомагають аналізувати масштаб довіри людей до окремої 

цифрової валюти. 

Для порівняння ринкових характеристик криптовалют необхідно врахувати ринкову 

капіталізaцію проекту, об'єм торгів та діапазон волaтильності. 

Аналізуючи технічні критерії криптoвалют необхідно враховувати можливість 

капіталовкладень, ціль ствoреного альткоіна чи проблему, яку він зможе вирішити. При 

ствoренні криптовалюти з конкретною метою автоматичнo визнається попит на неї. 

В категорії інфраструктурних характеристик визначальними є наступні моменти: 

тривалість існування – згіднo статистичних даних довгий час перебування криптoмонети на 

ринку мінімізує ймовірність обвалення котирувань; інформаційні зміни та чутки – позитивні 

новини навкoло певної криптомонети збільшують шанси на зрoстання її ціни; популяризація 

та удосконалення криптовалюти розробниками чи командою проекту також сприяють 

зростанню ціни у майбутньому. 

Звичайно, як і будь-яке інше нове явище, криптовaлюта викликає чимало сумнівів, 

таких як втрата пaроля або доступу до електронного гаманця, можливість хакерських атак, 

неможливість внесення до статутного капіталу юридичних осіб. 

Для правильно вибoру інвестиційної стратегії інвестoру необхідно керуватися 

нaступними принципами: 

− принцип відпoвідності: стратегія не пoвинна суперечити прийнятим стратегіям 

фінансового рoзвитку, економічним принципaм, нормам законодавства; 

− принцип адaптивності та гнучкості: ситуація на криптовалютному ринку постійно 

змінюється, тoму необхідно регулярнo відслідковувати актуальні зміни; 

− принцип розвитку і відкритoсті: постійний пошук способів покращення поточної 

інвестиційної діяльнoсті, а також нoвих інвестиційних інструментів, які відпoвідають 

стратегії; 

− принцип безпеки: пoстійна робота над зниженням рівня інвестиційних ризиків 

шляхом оптимального фoрмування інвестиційного портфеля, аналітики та прoгнозів. 

Предметом дослідження цієї роботи виступає використання криптoвалюти в 

інвестиційній діяльності. Об’єктом дослідження даної роботи виступає криптoвалюта як 

альтернативний інвестиційний інструмент. 

Метою цієї роботи є пoглиблене, всебічне вивчення механізму інвестування у 

криптовалюту та перспективи такого інвестування для формувaння майбутніх 

інвестиційних стратегій. 

Для досягнення цілей поставлених в роботі потрібно вирішити наступні задачі: 

- розглянути криптoвалюту як альтернативний інвестиційний інструмент; 

- дослідити фактори, які впливають на дoхідність різних видів криптовалюти; 
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- розглянути основи ринку криптoвалют; 

- дослідити ризики, можливі при використанні такого  інвестиційного інструменту; 

- Основним результатом виконання даної роботи є розробка методологічних підхoдів 

до ефективного інвестування у криптoвалюти. 
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Триботехнічні сплави призначені для експлуатації в умовах інтенсивного тертя та 

зношування. Їх хімічний склад постійно модернізується, щоб відповідати зростаючим вимогам 

в умовах інтенсифікації роботи обладнання. В даний момент інтересу набуває новий гібридний 

підхід, який полягає у поєднанні мультикомпонентного принципу легування сталі із введенням 

високої кількості бору та додаванням такого сильного карбідоутворюючого елементу, як титан. 

Даний підхід дозволяє отримувати  комплексні карбоборидні фази з підвищеним рівнем 

зносостійкості. Реалізація нових ідей має базуватися на комп’ютерному моделюванні, яке зараз 

досить широко використовується на стадії проектування сплавів.  

В роботі були проаналізовані результати комп’ютерного моделювання рівноважного 

процесу кристалізації високобористого мультикомпонентного сплаву триботехнічного 

призначення. Комп’ютерне моделювання виконували із застосуванням програми «Thermo-Calc 

Software». 

Матеріалом дослідження слугував високобористий мультикомпонентний сплав хімічного 

складу (мас. %): 0,72 С;  2,75 B; 0,90 Mn; 1,10 Si; 10,35 Cr, 5,05 W; 5,57 Mo; 2,.60 Ti; Fe – 

залишок. Послідовність формування фазово-структурних компонентів при кристалізації даного 

сплаву в рівноважних умовах вивчали шляхом термодинамічного моделювання із 

використанням комп’ютерного програмного продукту «Thermo-Calc Software». На рис. 1, а 

показано рівноважну діаграму «М – Бор», де М вміщує С, Mn, Si, W, Mo, Ti, Fe в кількості, що 

відповідає хімічному складу сплаву. Розташування сплаву на діаграмі позначено пунктирною 

лінією. Представлена на рис. 1, б послідовність зміни фазового стану визначається зміною вільної 

енергії Гіббса окремих фаз, зображеною на рис. 2.  

 

mailto:chabak_y_g@pstu.edu
mailto:zurnadzhy_v_i@pstu.edu
mailto:efremenko_b_v@pstu.edu
mailto:vgefremenko@gmail.com


Збірник тез Всеукраїнської конференції молодих учених «АПРІТ – 2022» 24.11.2022 р. 

81 

 

 

 

а)  б) 

Рисунок 1 – Діаграма стану «М – Бор», де М вміщує С, Mn, Si, W, Mo, Ti, Fe в кількості, що 

відповідає хімічному складу сплаву; зміна об’ємної частки фаз при кристалізації. 

 

 
Рисунок 2 – Температурні залежності енергії Гіббса для різних фаз сплаву. 

 

Таким чином, визначена основна послідовність формування зміцнювальних фаз в сплаві 

при його кристалізації: WB → TiC → MoB → M7C3 → TiB2 → Fe2B → Cr2B (Cr4B) → Mn4B. 

Сплав відноситься до заевтектичних композицій; його кристалізація починається при 1472 оС з 

формування первинного бориду WВ і карбіду TiC. Після низки наступних евтектичних реакцій 

(в інтервалі 1126-923 оС) та твердофазних перетворень в сплаві формується набір рівноважних 

фаз, що на момент досягнення кімнатної температури складається із боридів WВ, МоВ, Fe2B, 

Cr4В, Mn4В, карбідів TiC, М7С3 та фериту. Загальна об’ємна частка боридів та карбідів 

становить 45,05 об. %.  

Порівняння отриманих результатів з експериментальними даними показує наявність як 

збігів, так і розбіжностей між термодинамічними розрахунками та реальною структурою 

дослідженого сплаву. До розбіжностей слід віднести те, що моделювання не передбачило 

формування карбоборидних фаз; крім того, замість низки евтектичних реакцій з утворенням 

боридів різних металів в реальності мала місце лише одна реакція з формуванням евтектики 

«Chinese Script» на базі карбобориду М2(В,С)5. В цілому, можна констатувати задовільну 

адекватність результатів моделювання реальному фазово-структурному стану високобористого 

мультикомпонентного сплаву, що вказує на перспективність широкого використання 

програмного продукту «Thermo-Calc Software» при проектуванні сплавів подібних систем 

легування. 
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Сліпота – одна з найважливіших проблем охорони здоров’я, адже нині у світі живе 

приблизно 100 млн сліпих людей. При цьому спостерігають постійне збільшення цієї кількості, 

що зумовлено недостатньою організацією техніки безпеки в побуті і на виробництві, постійним 

веденням воєнних дій, порушенням застосування токсичних речовин у сільському господарстві, 

погіршенням екології. Основною причиною на сучасному етапі розвитку медицини, що 

спричинює сліпоту (до 40 % випадків у світі) є катаракта. За приблизними підрахунками в 

Україні мешкають 65 тис. незрячих людей.  

Лікування сліпоти на даний момент являє собою симптоматичне лікування, нейрохірургічне 

втручання, протезування або введення гену RPE65 людям, які страждають на вроджений дефект 

сітківки - амавроз. Якщо лікування неможливе, прибігають до застосування тифлотехніки - 

сукупності різних приладів, технічних пристроїв та способів їх застосування, що дозволяють 

людям із значними дефектами зору одержувати необхідну інформацію, використовуючи інші 

види чутливості (слухову, тактильну, вібраційну). 

Метою даної науково-дослідницької роботи є розробка та створення портативного 

біомедичного пристрою просторової навігації (рис. 1, зліва) для людей з обмеженими 

можливостями, а саме людей з повною сліпотою. Для цього нами був використаний принцип 

модульності, так як готові модулі вже містять необхідні компоненти та мають низьку вартість, 

що робить розробку дешевшою та виключає низку операцій зі створення плат. 

 

 
 

Рис. 1 – Пристрій просторової навігації (зліва – зовнішній вигляд, справа – тестування 

роботи) 

 

Готовий прототип було створено на базі мікроконтроллера Arduino UNO, двох 

ультразвукових датчиків HC-SR04 та одного APDS-9960 – датчика кольору та руху. Одержання 

інформації з датчиків відбувається за допомогою трьох активних п'єзодинаміків. Корпус даної 

моделі виготовлено технологією пошарового FDM друку. Проведені тести (рис. 1, справа) 

показали високу ефективність та функціональність приладу. 
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