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СЕКЦІЯ 1  
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, 
ОПТИМІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СИСТЕМАМИ І ПРОЦЕСАМИ 

Керівник секції: д.т.н., проф. С. Г. Семенов, НТУ «ХПІ», Харків 
Секретар секції: д.т.н., доц. Н. Г. Кучук, НТУ «ХПІ», Харків 

 
ОПТИМІЗАЦІЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

ПОСТАЧАННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Єрєменко Н.В., Коновалова О.В., Пісклова Т.С. 
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського  

«Харківський авіаційний інститут», Харків, Україна 
 

В теперішній час при виробництві високотехнологічної продукції (аеро-
космічне виробництво, автомобілебудування і т.д.) приймає участь велика 
кількість підприємств, пов’язаних з виробництвом окремих компонентів, 
комплектуючих, матеріалів [1]. Розподіленість системи постачання усклад-
нює процес планування основних виробничих процесів, пов’язаних з вигото-
вленням високотехнологічних виробів (складальне виробництво, виробницт-
во окремих вузлів та агрегатів та інше). Тому актуальна тема запропоновано-
го докладу, метою якого є представлення результатів дослідження щодо син-
хронізації планів основного та розподіленого допоміжного виробництва. На 
першому етапі проводиться дослідження логістичних процесів, пов’язаних з 
виготовленням та поставкою окремих компонент на основне виробництво 
шляхом оптимізації схеми та структури поставок [2]. При цьому, в якості 
показників, використовуються витрати, строки поставок, логістичні ризики, 
пов’язані з транспортуванням вантажів. Далі в отриманій структурі розподілу 
доставки компонент на основне виробництво досліджується динамічні про-
цеси у вигляді матеріальних потоків постачання. Побудована агентна модель, 
за допомогою якої проводиться імітація переміщення вантажів по різнорідній 
транспортній мережі, що дозволяє визначити строки поставок для подальшо-
го планування постачання основного виробництва. Запропонований підхід 
доцільно використовувати для задач планування логістичних процесів, 
пов’язаних з випуском високотехнологічних виробів. 

Список літератури 
1.  Uskenbayeva, R. K. Situational Management for Process Implementation of 

Working  Operations  of  the  Business  Process  [Text]  /  R.  K.  Uskenbayeva,  B.  K.  Kurman-
galiyeva, D. Yedilkhan // 54th Annual Conference of the Society of Instrument and Control 
Engineers of Japan (SICE). – Hangzhou; China, 2015. – P. 292–297.  

2.  Компонентное проектирование аэрокосмической техники [Текст] : моногр. / 
О.Е. Федорович, Е.С Яшина, И.В. Белецкий. – Х. : Нац. аэроосм. ун-т «Харьк. авиац. 
ин-т», 2012. – 180 с. 
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ОЦІНКА ТА ПІДВИЩЕННЯ РЕМОНТОПРИДАТНОСТІ ДВИГУНІВ 
ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ ВІЙСЬКОВОЇ КОЛІСНОЇ ТЕХНІКИ  

Ковтунов Ю.О., Варяниця Д.О. 
Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету 

“Харківський політехнічний інститут”, Харків, Україна 
 
Відновлення колісної техніки є багатогранним процесом. Рівень ремон-

топридатності двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) та їх механізмів і сис-
тем багато в чому визначається об'єктивністю системи нормативів, що регла-
ментують забезпечення ремонтопридатності на етапах розрахунку, проекту-
вання, виробництва, експлуатації та ремонту колісної техніки [1, 2]. 

У доповіді наводяться результати аналізу досліджень роботи ДВЗ для 
доремонтних і міжремонтних напрацювань, які  покладені в основу оцінки та 
підвищення ремонтопридатності двигунів. Авторами  розглядаються аналіз 
колісної техніки, експлуатаційні властивості ДВЗ; факторі, що впливають на 
їх технічний стан и експлуатаційні властивості [3]; аналізується втрата праце-
здатності (взаємозв'язку) від технічного обслуговування та стратегії поточно-
го ремонту ДВЗ колісної техніки. Крім того, запропонована процедура оці-
нювання показників ремонтопридатності, які пов'язані з обґрунтуванням 
комплексних показників конструктивне-експлуатаційних особливостей ДВЗ, 
що несуть в собі інформацію про можливу їх працездатності.  

В аспекті інтелектуалізації і роботизації колісної техніки [4]. пропону-
ється необхідний  попередній збір параметрів діагностування систем та меха-
нізмів ДВЗ з урахуванням широкого діапазону простору його станів. Дані 
вимірювання накопичуються в базі даних протягом тривалого часу, тому їх 
застосування дозволяє проаналізувати всю сукупність даних ДВЗ та підви-
щить ремонтопридатність ДВЗ. 

Список літератури 

1. Триньов О.В. Наукові основи локального охолодження теплонапружених де-
талей ДВЗ: монографія / О.В. Триньов. – Х.: Вид-во СПідручник НТУ “ХПІ”, 2014. -
240с.: https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.04 

2. Мигаль В.Д. Технічна діагностика автомобільних двигунів, т.2. Несправнос-
ті, параметри і засоби діагностики. – Х.: Вид-во “Майдан”, 2014. -403с 

3. Мигаль В.Д. Технічна діагностика автомобільних двигунів, т.4. Практичні 
основи диагностики. – Х.: Вид-во “Майдан”, 2014. -317с. 

4. Ковтунов Ю.О., Пронін С.В. Применение мультиагентных систем в управле-
нии движением транспортных средств. - “Інформаційні технології і мехатроніка: 
освіта, наука та працевлаштування: збірник наукових праць за матеріалами міжнарод-
ної науково-практичної конференції”, Харків, 20 – 21 квітня 2016 р. – Х.: ФОП Бро-
він О.В., 2016. 

https://doi.org/10.20998/2522-9052.2018.1.04
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МОДЕЛЮВАННЯ ДІЙ  БАТАЛЬЙОННОЇ ТАКТИЧНОЇ ГРУПИ  
З НЕШТАТНОЮ КОМПЛЕКСНОЮ РЕМОНТНОЮ БРИГАДОЮ  

ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ДІЙ З МЕТОЮ 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Акіншин О.Г., Андрієвський М.В. 
Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету 

“Харківський політехнічний інститут”, Харків, Україна 
 
Логістичне забезпечення батальйонної технічної групи (БТГр) під час 

проведення стабілізаційних дій організовується з урахуванням конкретних 
умов тактичної і технічної обстановки. Усі заходи логістичного забезпечення 
(ЛЗ), що плануються і проводяться в БТГр, повинні бути максимально підпо-
рядковані одній меті – повністю забезпечити виконання поставлених бойових 
завдань [1,2]. Проаналізувати тактику дій ремонтних органів або запропону-
вати по зміні організаційно-штатної структури сил і засобів ЛЗ БТГр автори 
пропонують за допомогою розробленого віртуального середовища.  

В доповіді описані результати моделювання, на основі яких зроблені 
пропозиції, що дають змогу без великих затрат значно збільшити ефектив-
ність органів технічного забезпечення відповідної військово-тактичної ланки.  

На думку авторів, введення штатного органу технічної розвідки у під-
розділи танко-технічного забезпечення БТГр, збільшення кількості евакуа-
ційних засобів у взводі технічного забезпечення, використання комбіновано-
го методу евакуації, дають змогу використовувати сили і засоби танко-
технічного забезпечення БТГр під час стабілізаційних дій з застосуванням 
звичайних засобів ураження з коефіцієнтом ефективності до 1. Практична 
значимість одержаних результатів полягає в тому, що запропоновані заходи 
по захисту, охороні і обороні органів танко-технічного забезпечення БТГр 
дадуть змогу знизити ефективність засобів ураження противника в 1,5-3 рази. 
Одержані результати можна використати для подальшого удосконалення 
існуючої системи танко-технічного забезпечення, що впливатиме на успішне 
рішення БТГр поставлених завдань під час проведення стабілізаційних дій. 

Список літератури 
1. Технічне забезпечення військ (сил): навч. посіб. / О.І. Хазанович, І.С. Ішутін, 

В.В. Івченко та ін. – К.: НАОУ, 2006. – 188 с. 
2. Робота посадових осіб ремонтно-відновлювальної військової частини під час 

підготовки та в ході застосування: навчально-методичний посібник. – Київ: НУОУ ім. 
Івана  Черняховського, 2018. – 132 с. 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ЛОГІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
БОЙОВИХ ДІЙ 

Пономаренко П.М., Бульбах В.В. 
Військовий інститут танкових військ НТУ “ХПІ”, Харків, Україна 

 
Логістичне забезпечення військ має вирішальне значення у досягненні 

ініціативи на полі бою. Проте слабкий розвиток інфраструктури тилу прямо 
впливає на інтенсивність бойових дій. Знання особливостей забезпечення в 
конкретних умовах та місцевості дозволяє командирам отримати вирішальну 
перевагу над противником. Логістичній інфраструктурі може загрожувати не 
лише традиційний спосіб ведення бойових дій, такий як вогневе ураження, а 
й інформаційний вплив з боку противника [1]. 

Інформаційний супровід логістичного забезпечення проводиться з ме-
тою досягнення інформаційної переваги шляхом впливу на інформаційні 
системи супротивника з одночасним зміцненням і захистом власної інформа-
ційної системи та інфраструктури логістичного забезпечення. Інформаційна 
перевага досягається не лише здобуттям даних про конкретну місцевість, де 
ведуться бої, а і про систему матеріально-технічного забезпечення, роботу 
всіх рівнів командування, політичні аспекти та інше, що прямо або опосеред-
ковано має відношення до ведення бойових дій. 

Інформаційні операції, у поєднанні з методами ведення гібридної війни, 
дозволяють державам-агресорам ефективно виконувати неспецифічні за-
вдання, інколи таємного чи не конвенційного характеру без оголошення вій-
ни. Саме за таких умов логістична інфраструктура збройних сил стає уразли-
вою до ворожого інформаційного впливу. Логістична інфраструктура є одні-
єю з основних цілей гібридних атак, направлених на дезорганізацію, дестабі-
лізацію та руйнування системи управління та забезпечення загальновійсько-
вих підрозділів [2]. 

На сучасному етапі розвитку логістичної інфраструктури важливим пи-
танням є впровадження та апробація досвіду провідних країн-членів НАТО з 
організації інформаційних операцій в інтересах логістичного забезпечення 
підрозділів; протидії ворожого інформаційного впливу; пропозиції щодо 
превентивних заходів цивільно-військового співробітництва (як елемент 
інформаційного забезпечення логістики).  

Список літератури 
1. Joint doctrine for public affairs support. Joint Publication 3-61, May 2005 [Елект-

ронний ресурс]. -  Режим доступу: http://www.fas.org/irp/doddir/dod/jp3_61.pdf.  
2. Psychological Operations Tactics, Techniques, and Procedures. Field Manual No. 3-

05.30. - Washington, DC, 2003 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
http://www.fas.org /irp/doddir/army/fm3-05-301.pdf. 



Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління 

 7 

ВПЛИВ РІВНЯ ЯКОСТІ ЗМІСТОВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ 
ІНФОРМАЦІЇ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ 

Варакута В.П. 
Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету 

“Харківський політехнічний інститут”, Харків, Україна 
 

Теорію військового управління неможливо розглядати поза межами сис-
теми інформаційного забезпечення військ, головним завданням якої – це 
своєчасне забезпечення інформацією процесів управління та реалізація суку-
пності функцій-завдань інформаційної підтримки рішень (управлінської ін-
формації), що виробляються органами управління (відповідними командира-
ми) [1, 2]. Функції-завдання можуть мати різну,  у тому числі змінну за якіс-
тю, систему пріоритетів. В рамках цих пріоритетів військовими фахівцями, 
як правило, досліджується вплив на систему інформаційного забезпечення 
таких її властивостей як оперативність, скритність, стійкість управління, 
технічна надійність, живучість та завадазахищеність самої системи. Метою 
доповіді є дослідження різних рівнів якості змістовності управлінської інфо-
рмації. В доповіді наводяться результати досліджень різних рівнів якості 
змістовності управлінської інформації, таких як: повна інформація з надлиш-
ковим рівнем інформативності, повна достовірна інформація з повним рівнем 
корисності, повна достовірна інформація з достатнім рівнем корисності, по-
вна достовірна інформація з недостатнім рівнем корисності, повна недостові-
рна інформація, неповна достовірна інформація з достатнім рівнем кориснос-
ті, неповна достовірна інформація з недостатнім рівнем корисності, неповна 
недостовірна інформація [3, 4] та їх вплив на рішення командира. Наведені 
дані показують, що для ефективного прийняття рішення, основним критерієм 
є достатній рівень достовірності та корисності управлінської інформації.  

Список літератури 
1. Алтухов П. К. Основы теории управления войсками. 1984. М. : Воениздат, – 
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3. Варакута В.П., Дробаха Г. А., Лавніченко О. В. Управлінська інформація в ін-

формаційно-аналітичній підсистемі підтримки прийняття рішень на службово-бойову 
діяльність частин внутрішніх військ. Честь і закон. Академія ВВ МВС України. 2012. 
Х. : №2. С.78-83.  

4. Варакута В.П., Левицький М.В, Дяченко Д.В., Стародубцев С.О., Забула О.Є. 
Обґрунтування залежності результату загальновійськового бою від рівня якості зміс-
товності управлінської інформації. Збірник наукових праць ХУПС.  2018  р.  Х.  :  № 1  
(55).  С. 8-16. 
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ENSURING THE QUALITY OF THE PRODUCTION PROCESS  
IN THE CONDITIONS OF ENTERPRISE DEVELOPMENT 

Leshchenko Yu. O. 
National Aerospace University «Kharkiv Aviation Institute», Kharkiv, Ukraine 

 
In production practice, the following approaches are used to improve the 

quality of products. The first approach is based on the traditional method of prod-
uct control at intermediate stages of manufacturing. Discrepancies between the 
required and actual characteristics of the manufactured product are revealed. De-
pending on the magnitude of the deviation, a decision is made regarding the con-
tinuation of the manufacturing process of the product, or additional work related to 
the elimination of the observed deviation. The second approach is based on modern 
requirements and ISO quality standards, where in addition to product control, it is 
necessary to ensure quality control of the main process associated with the manu-
facture of the product (product). In this case, continuous monitoring is necessary to 
ensure  the  quality  of  the  main  process.  The  third  approach is  connected  with  the  
quality of not only the main production process, but also all the auxiliary processes 
associated with the manufacture of the product (control, transportation, warehous-
ing, etc.).  

The production cycle can be considered as a process that corresponds to the 
execution of a sequence of operations (main and auxiliary) during the movement of 
an  unfinished  product  in  the  production  system  of  an  enterprise.  In  order  to  im-
prove quality, during the modernization of the enterprise, it is necessary to ration-
ally select production elements and technological operations, both the main and 
auxiliary processes. 

We will optimize the main indicators for the modernization of production in 
two stages. At the first stage, it is necessary to find extreme values for individual 
indicators: it is necessary to minimize the percentage of rejects by rational selec-
tion of technological operations of the main and auxiliary production processes at 
all stages of production logistics; it is necessary to minimize the time of the pro-
duction cycle, taking into account marriage restrictions and financial costs; it is 
necessary to minimize the financial costs associated with the organization of re-
formed production, taking into account restrictions on the allowable percentage of 
rejects and the time of the production cycle. At the second stage, multicriteria op-
timization is carried out to ensure the quality of both the main and auxiliary pro-
duction processes. To do this, we introduce a complex criterion in the form of the 
sum of individual (particular) indicators.  

The proposed approach is advisable to use in the tasks of modernization of 
production and planning of new products, when it is necessary to ensure the quality 
of products by substantiating and rational selection of the main and auxiliary pro-
duction processes. 
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 ІНСТРУМЕНТ РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ  
ДЛЯ АНАЛІЗУ І ПРОГНОЗУВАННЯ В МЕНЕДЖМЕНТІ 

Красніков В.М., Калініна О.М. 
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського  

«Харківський авіаційний інститут», Харків, Україна 
 

Для опису, аналізу та прогнозування явищ і процесів в економіці засто-
совуються математичні моделі в формі рівнянь і функцій.  Модель економіч-
ного об'єкта, що відображає основні його властивості, дозволяє судити про 
його поведінку. У разі застосування регресійних моделей результат дії еко-
номічної системи або об'єкта у вигляді одного або декількох вихідних показ-
ників є функцією факторів, що впливають на нього, деякі з них мають істот-
ний вплив на результат, інші – незначний. 

Метою доповіді є запропонування регресійної моделі для аналізу і про-
гнозування в менеджменті. Як правило, істотних факторів небагато, а несут-
тєвих –  велика кількість.  В процесі виробництва і розподілу продукції мо-
жуть мати місце масові події, що повторюються – можливість багаторазового 
повторення виробничої ситуації. Таким чином, переходимо до наступної 
теоретико-ймовірнісної схеми. Результуючий показник y є функцією істотних 
(x1, …, xk) і несуттєвих (e1, …, en) факторів: y = F(x1, …, xk, e1, …, en). Виходя-
чи з пропозиції стабільності поведінки економічної системи на відносно не-
великому часовому інтервалі і при малих змінах змінних, за допомогою роз-
кладання в ряд Тейлора отримуємо:  

 
де o(D) – нескінченно мала величина більшого порядку малості, ніж D. 

 – набір значень факторів, в діапазоні яких вивчається пове-
дінка економічного об'єкта. В силу малості випадкових факторів (їх впливу 
на результат) і досить великому числі, згідно центральної граничній теоремі 
теорії ймовірностей, випадкова складова  розподілена 
за законом, близькому до нормального з параметрами Me = 0, De = s2. Дете-
рмінована складова регресійній моделі  

 
при невеликих змінах незалежних змінних (значень істотних чинників) є 
лінійною функцією. 

За допомогою поліномів можна з високим ступенем наближення описа-
ти будь-яку досить «гладку» функцію. У разі неможливості лінеаризировать 
функцію при невеликому числі коефіцієнтів використовують методи неліній-
ного оцінювання. 
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ  

Кулик Ю.О., Калмиков А.В., Смідович Л.С. 
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського  

«Харківський авіаційний інститут», Харків, Україна 
 

Розвиток телекомунікаційних технологій, «діджиталізація» багатьох ас-
пектів економіки та людського життя, різке скорочення термінів створення 
нових продуктів зумовлюють прискорення розробки програмних засобів (ПЗ) 
телекомунікаційних систем. Важливою складовою розробки, яку складно 
формалізувати, є виявлення вимог та очікувань зацікавлених сторін  ПЗ.  

Метою доповіді є розгляд особливостей сфери телекомунікацій з точки 
зору використання різних технік виявлення вимог та формування змісту про-
ектів розробки ПЗ галузі телекомунікацій, де потрібно враховувати такі особ-
ливості: 

1. Необхідність використання при аналізі вимог крім відомостей про 
існуючі продукти та інфраструктуру також і широкого загалу відповідних  
стандартів (наприклад, опублікованих ITU, ETSI), що дозволяє повніше про-
аналізувати та виявити можливості по наданню послуг абонентам та врахува-
ти відповідність трендам у інфраструктурі та продуктах. 

2. Використання галузевих рекомендацій високого рівня (таких, як 
TMForum, MultiService Forum та інші) з побудови  ПЗ (наприклад, у питання 
архітектури та інтеграції). Це дозволяє структурувати окремі вимоги по тех-
нологічним доменам управління та програмним системам в інформаційній 
інфраструктурі підприємства-оператора телекомунікацій. 

3. Велике значення нефункціональних вимог, які можуть застосовува-
тися у якості жорстких обмежень, що пов‘язане з цілодобовим використан-
ням послуг, нерівномірністю навантаження та високої ціною відмови. 

Врахування цих особливостей веде до зміни пріоритетів у використанні 
технік виявлення вимог. На перший план виходять різні методи аналізу до-
кументації та документування, які допомагають врахувати можливі проти-
річчя вимог конкретного кейсу з діючими рекомендаціями, технічними та 
бізнес особливостями продуктів та забезпечити ефективний зворотній зв‘язок 
з замовниками, а самому процесу формування змісту продукту надати ітера-
тивного та, можливо, інкрементального характеру Це дає можливість вбудо-
вування процесів виявлення вимог у життєвий цикл проектів, що використо-
вують гнучкі методології та технології безперервної розробки (CI/CD). 

Такий підхід дозволяє на відміну від традиційно використовуваних «ва-
жких», «передбачувальних» методологій у проектах розробки складних сис-
тем застосувати гнучкі та швидкі методи, що  скорочує терміни розробки ПЗ 
телекомунікаційних систем та забезпечує їх безперервний розвиток. 
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АГЕНТНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА МІНІМІЗАЦІЯ ЖИТТЄВОГО 
ЦИКЛУ СТВОРЕННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБІВ 

Федорович О.Є., Прончаков Ю.Л., Западня К.О. 
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського  

«Харківський авіаційний інститут», Харків, Україна 
 

Високотехнологічні вироби (аерокосмос, електроніка і т.д.) мають три-
валий цикл створення, що ускладнює процес прогнозування, планування та 
управління ходом розробки [1]. Вихід виробу на ринок споживання запізню-
ється та не завжди відповідає вимогам замовників, які зацікавлені у спожи-
ванні продукції на найближчому періоді часу. Тому актуальна тема запропо-
нованого докладу, метою, якого є викладення результатів дослідження, 
пов’язаних зі скороченням життєвого циклу (ЖЦ) створення високотехноло-
гічного виробу. Одним з важливих аспектів, пов’язаних зі скороченням ЖЦ є 
представлення архітектури виробу у вигляді множини компонент, серед яких 
можна відокремити компоненти взяті з минулих розробок та нові компоненти 
[2]. Нові компоненти дозволяють підвисити інноваційність та конкурентозда-
тність виробу, але мають тривалий цикл розробки, що впливає на тривалість 
циклу ЖЦ. Запропонована оптимізаційна модель для мінімізації циклу ЖЦ з 
урахуванням компонентної архітектури виробу у вигляді цілочисельної мо-
делі з булевими змінними. При цьому враховується обмежені можливості 
підприємства у вигляді фінансових витрат на розробку. Побудована агентна 
модель, у якій агенти пов’язані з характеристиками компонент та ступеню їх 
новизни. Агентна модель дозволяє імітувати часові процеси розробки кожної 
компоненти, зборки а також процес виготовлення високотехнологічного ви-
робу [3].  

Запропонований підхід дозволяє на початковій стадії обґрунтування ви-
бору архітектури високотехнологічного виробу оцінити життєвий цикл ство-
рення, а також витрати та ризики пов’язані зі скороченням ЖЦ. 

Список літератури 
1. Uskenbayeva, R. K. Situational Management for Process Implementation of 

Working  Operations  of  the  Business  Process  [Text]  /  R.  K.  Uskenbayeva,  B.  K.  Kurman-
galiyeva, D. Yedilkhan // 54th Annual Conference of the Society of Instrument and Control 
Engineers of Japan (SICE). – Hangzhou; China, 2015. – P. 292–297.  

2. Компонентное проектирование аэрокосмической техники [Текст] : моногр. / 
О.Е. Федорович, Е.С Яшина, И.В. Белецкий. – Х. : Нац. аэроосм. ун-т «Харьк. авиац. 
ин-т», 2012. – 180 с. 

3.  Федорович, О. Е. Логистика выполнения портфеля заказов высокотехноло-
гической продукции развивающегося виртуального предприятия [Текст] / О. Е. Федо-
рович, Ю. Л. Прончаков // Авиационно-космическая техника и технология. – 2016. – 
№ 3 (130). – С. 99-102. 
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МЕТОД СКОРОЧЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ СТВОРЕННЯ 
ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ  

Федорович О.Є., Лутай Л.М.  
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського  

«Харківський авіаційний інститут», Харків, Україна 
 

В умовах економічної нестабільності є достатньо ризикованим реаліза-
ція довгострокових планів виробництва високотехнологічної продукції. Крім 
того, останнім часом, спостерігається зростання конкуренції та стохастич-
ність попиту, що призводить до необхідності скорочення терміну часу ство-
рення високотехнологічної інноваційної продукції. Таким чином, виникає 
завдання скорочення життєвого циклу створення складної техніки. В свою 
чергу, основні етапи, що складають життєвий цикл: проектування, підготовки 
виробництва, виробництво, потребують детального аналізу і визначення оп-
тимальної тривалості кожного із них з урахування зовнішніх факторів, що 
впливають на випуск продукції.  

Метою доповіді є побудова оптимізаційної моделі вибору раціональних 
рішень щодо створення високотехнологічної продукції з метою зменшення 
тривалості етапів життєвого циклу [1]. Основу запропонованого методу скла-
дає компонентна архітектура високотехнологічного виробу, що формується 
на етапі проектування в результаті декомпозиції створюваного виробу. 

В доповіді наводиться метод визначення множини основних і допоміж-
них операцій послідовного логістичного ланцюга розподіленого виробництва 
шляхом аналізу альтернатив. Для визначення множини операцій необхідно 
здійснити аналіз основного і допоміжного процесів виробництва з урахуван-
ням вимог до значень показників виробництва [2]. Серед вагомих показників 
можна виділити: витрати на реалізацію операцій, якість, конкурентоспромо-
жність, інноваційність, ризик виконання. Головним критерієм визначення 
набору операцій є тривалість виконання етапу. В доповіді представлені ре-
зультати імітаційного моделювання логістичних процесів розподіленого 
виробництва.    

Список літератури 
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и логистике высокотехнологического производства продукции развивающихся пред-
приятий:  моногр.  /  О.  Е.  Федорович,  Ю.  Л.  Прончаков,  Ю.  А.  Лещенко.  –  Х.:  ФОП 
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MODERN HYPERPARAMETER OPTIMIZATION APPROACHES IN 
DEEP LEARNING 

Yaloveha V., Hlavcheva D., Podorozhniak A. 
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, Kharkiv, Ukraine 

 
Hyperparameters optimization is important for deep neural networks. This 

process helps to improve model performance significantly. Hyperparameters are 
can be divided into two groups: architecture and learning dependent. Usually, ar-
chitecture dependent group includes the number of hidden layers, layers types, 
number of neurons in each layer, regularization layers, and activation functions. 
The second group consists of the learning rate, the number of epochs, batch size, l1 
and l2 regularization rates. 

Basic hyperparameters optimization methods are Manual, Grid, Random 
searches, Bayesian optimization, Hyperband algorithm. Manual search is based on 
scientist observations and experience. Grid search is one of the most used and basic 
method in the literature. The main concept of this method is that each hyperparam-
eter is discretized into a desired set of values to study, and finally chooses the best 
one as the optimal configuration. Although the algorithm implementation is 
straightforward, it requires a big amount of resources even for shallow neural net-
works [1]. So, random search could be even more efficient than a Grid search and 
it use a random selection from hyperparameters space.  

In [2] has been shown that the Bayesian optimization algorithm based on the 
Gaussian process can achieve great accuracy in a few samples. However, for a 
wide range of hyperparameters Hyperband algorithm could show better perform-
ance [3]. The Hyperband algorithm extends the Successive Halving algorithm 
proposed for hyperparameter optimization in [4] and calls it as a subroutine. The 
idea behind the original Successive Halving algorithm follows directly from its 
name: uniformly allocate a budget to a set of hyperparameter configurations, 
evaluate the performance of all configurations, throw out the worst half, and repeat 
until one configuration remains. The algorithm allocates exponentially more re-
sources to more promising configurations [3]. Therefore, Hyperband algorithm 
could be used for finding best suitable hyperparameters for deep learning neural 
network with limited resources. 

Список літератури 
1. Wang C. ExperienceThinking: Hyperparameter Optimization with Budget Con-

straints / C. Wang et al. // CoRR. – 2019. 
2. Wu J. et al. Hyperparameter optimization for machine learning models based on 

Bayesian optimization / J. Wu et al. // Journal of Electronic Science and Technology. – 
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3. Li L Hyperband: A novel bandit-based approach to hyperparameter optimization / L. 
Li // The Journal of Machine Learning Research. – 2017. – V. 18. – No. 1. – P. 6765-6816. 

4. Jamieson K. Non-stochastic best arm identification and hyperparameter optimiza-
tion / K. Jamieson, A. Talwalkar // Artificial Intelligence and Statistics. – PMLR, 2016. – 
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ВИКОРИСТАННЯ  BACK–END ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ 
МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ 

Буланов О.О., Бурухін Б.Є., Заполовський М.Й. 
Національний технічний університет «ХПІ», Харків, Україна 

 
Завдяки необхідності широкого доступу до Інтернет ресурсів та появи 

смартфонів мобільні додатки стали актуальними в сучасному суспільстві [1-
3]. Метою доповіді  є  аналіз  існуючих підходів,  сучасних технологій мобі-
льного і веб-програмування,  інструментарію та їх вибір,  при розробці мобі-
льних додатків для смартфонів. В доповіді  наводяться результати розроб-
лення мобільного додатку для  iOS  і Android.  У cфeрі вeб–рoзрoбки багато 
уваги приділяється фрoнтeнд (front–end)–тeхнoлoгіям, тaким як Vue.js, 
AngularJS, ReactJS. Однак значне місце посідають бeкeнд (back–end)  – тех-
нології, бeз прaвильнoї рoзрoбки яких інтeрнeт–рecурc нe змoжe пoвнoціннo 
функціонувати. Задачі back–end розробників: прoeктувaння aрхітeктури caйту 
і вcієї back–end системи; ствoрeння ядрa, плaтфoрми і ocнoвнoгo функціoнaлу 
інтeрнeт–пoртaлу; прoeктувaння і cтвoрeння зaгaльнoї бібліoтeки 
кoмпoнeнтів,  прoeктувaння і рoзрoбкa  API;  кoнтрoль зa  cтaнoм бaзи даних і 
вcіх кoмпoнeнтів плaтфoрми caйту. При розробці використано мову 
JavaScript, прoгрaмну плaтфoрму Node JS, бaзу дaних MongoDB, фрeймвoрк 
Express. Розробка проводилась в IDE IntelliJ IDEA, яка являє coбoю кoмплeкc 
прoгрaмних зacoбів, в cклaді якoгo є  рeдaктoр,  кoмпілятoр і відлaдчик. 
Node.js– прoгрaмнa плaтфoрмa,здійcнює трaнcляцію JavaScript в мaшинний 
кoд, щo пeрeтвoрює JavaScript з вузькocпeціaлізoвaнoї  мoви в мoву 
зaгaльнoгo признaчeння. Node.js надає мoжливіcть JavaScript взaємoдіяти з 
приcтрoями ввeдeння–вивeдeння чeрeз cвій API (нaпиcaний нa C ++), під-
ключaти інші зoвнішні бібліoтeки, нaпиcaні нa різних мoвaх. MongoDB – 
дoкумeнтooрієнтoвaна cиcтeмa упрaвління бaзaми дaних з відкритим вихід-
ним кoдoм, якa нe пoтрeбує oпиcу cхeми тaблиць. Клacифікoвaнa як NoSQL, 
викoриcтoвує JSON–пoдібні дoкумeнти і cхeму бaзи дaних. Нaпиcaнa нa мoві 
C ++. Express – мінімaліcтичний і гнучкий вeб–фрeймвoрк для дoдaтків 
Node.js, щo нaдaє великий набір функцій для мoбільних і вeб–дoдaтків. Вико-
ристовуючи мову JavaScript(Node.js з front–end можливо лeгкo пeрeйти дo 
back–end, якщo кoриcтувaтиcя Node.js. За допомогою wb[ технологій в про-
цесі створення мобільного додатку для смартфонів, спроектовані структури 
зберігання даних, а також забезпечена максимальна безпека вихідного коду 
програми, шляхом його ізолювання від сторонніх користувачів.  

Список літератури 
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ЦИФРОВА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ  

Заполовський М.Й., Мезенцев М.В., Кременчуцький М.О. 
Національний технічний університет «ХПІ», Харків, Україна 

 
Цифрова система керування (ЦСК) дозволяє реалізувати більш складні 

принципи керування згідно запропонованих алгоритмів таких як векторне 
керування, керування за нейромережевими технологіями, реалізацію оптима-
льних законів керування і т. п. [1, 2].  

Математичну модель системи автоматичного керування (САК) можливо 
представити передавальними функціями сукупності блоків [1]: 

– пропорційно-інтегрального регулятора 1 2 3 4( ) ( / );= +W p K K K p   
– фільтру сигналів 2 1( ) 1/ ( 1);= +W p T p   
– задатчика інтенсивності 3 5 / .=W (p ) K p  

Значення коефіцієнтів , 3 3K K , 4 4K K , 5 5K K , 1 1T T  –  визначались в 
процесі дослідження. Враховуючи необхідну швидкодію і точність реалізації, 
розглянута можливість застосування рекурентного співвідношення при од-
ному із трьох можливих варіантів вибору апроксимуючого співвідношення: 
метод прямокутників, трапецій, парабол. За методом прямокутників рекурен-
тне співвідношення описується наступним чином: 

10 2 3 11 2 4 12 5 10 13 5 11 14 1

15 12 1 16 13 1

1/

/ /

= = = = =

= = t -

k k k , k k k , k k k , k k k , a T ,

a k T , a k T , крок дискретизації. 
 

Аналогічні рекурентні співвідношення отримані за методом трапецій і 
парабол. Значення періоду дискретизації t визначалось виходячи з поняття 
стійкості дискретних систем керування.  

В результаті досліджень визначені параметри системи керування, допу-
стимі межі зміни параметрів САК та значення періоду дискретизації за умо-
ви реалізації отриманих рекурентних співвідношень засобами мікропроце-
сорної техніки. Отримані структурні схеми моделей САК використані при 
розробці  цифрової системи управління електропередачі дизель-поїзда,  ос-
нову якої складають алгоритми функціонування (рекурентні співвідношен-
ня) для окремих контурів загальної схеми управління.  

Список літератури 
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РОЗРОБКА СИСТЕМИ ХОДУ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ 

Шевель А.В. 
Національний технічний університет «ХПІ», Харків, Україна 

 
Сучасний світ ставить складні комплексні задачі які необхідно вирішувати 

великій кількості людей. Незважаючи на складність поставлених задач їх вико-
нання повинно бути якісним та своєчасним. Для цього було вирішено створюва-
ти програмні продукти які виступають посередниками між людьми для легшої 
комунікації, перевірки виконання та видачі поставлених задач. При створені 
таких додатків необхідно враховувати зручність використання, швидкість роботи 
на розповсюдженість платформи на якій буде доступний для використання гото-
вий продукт. Метою доповіді є огляд вибраних технологій розробки. В доповіді 
розглядаються стек технологій розробки описаного додатку. Для створення про-
грамного продукту було вирішено використовувати технологію ASP.NET MVC , 
що дає наступні переваги. Додаток простіше обслуговувати, так як він краще 
організован. Уявлення, як правило, групуються за функціональними можливос-
тями програми. Це спрощує пошук пов'язаних уявлень при роботі над певною 
функцією. Частини програми слабо пов'язані один з одним. Ви можете розробля-
ти та оновлювати подання додатка окремо від компонентів бізнес-логіки і досту-
пу до даних. При оновленні уявлень програми не обов'язково оновлювати інші 
його частини. Частини призначеного для користувача інтерфейсу простіше тес-
тувати, так як уявлення є окремими модулями. Завдяки більш упорядкованим 
структурі менша ймовірність того, що розділи призначеного для користувача 
інтерфейсу будуть випадково повторюватися. Для створення front end частини 
обрано технологію Razor Pages, Blazor, а для бази даних Entity Framework Code 
First. Обрані компоненти дають змогу створювати сучасний додаток, який відпо-
відає всім поставленим вимогам. 

 
МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ СКЛАДНОЇ СИСТЕМИ  

ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ 

Герасимов С.В., Кадубенко С.В. 
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба 

 
Експлуатація складних технічних систем (СТК) представляє собою суку-

пність різних процесів, які забезпечують підтримання його складових в стані 
готовності до застосування та які,  як правило,  регламентовані в часі.  Для ви-
значення часових параметрів на виконання операцій при підготовці СТК до 
застосування в різних умовах і станах бойової готовності пропонується сіткова 
модель в вигляді графа. Вершини графа в цьому випадку відповідають станам 
дискретної системи, а дуги, наприклад, часовим витратам на перехід між ними 
[1]. Розроблена модель підготовки СТК до застосування представлена у вигляді 
сіткового графа. Це граф без контурів, де вершини та дуги відтворюють відно-
шення черговості між операціями. Дугами графа виступають операції, вага дуг 
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– тривалість виконання операцій. Вершини – це відображення подій з логічним 
зв'язком – кон'юнкцією щодо операцій-дуг, які входять у вершину. Тобто, опе-
рації, позначені як дуги, що виходять з вершини, можуть бути розпочаті лише 
за умови виконання всіх операцій, що позначені дугами, які входять у вершину 
[2]. Перевагами запропонованої моделі є можливість встановлення необхідної 
кількості обслуговуючого персоналу, уточнення варіанту алгоритмів роботи 
СТК при підготовці в різних умовах. 

Список літератури 
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ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЗАСОБІВ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ 

Герасимов С.В., Рощупкін Є.С. 
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба 

 
У доповіді показано, що розвиток системи засобів автоматизованого 

управління проходить за двома напрямами [1]: підвищення якості та надійності 
передачі інформації при забезпеченні мінімальних витрат на експлуатацію; 
інтеграція обладнання (апаратури) в інформаційні системи і реалізація на цій 
основі властивостей відмовостійкості, високої надійності, закритості передачі 
даних і, як наслідок, досягнення необхідного рівня ефективності. Побудова 
системи технічного забезпечення системи засобів автоматизованого управління 
заснована на: використанні єдиної малогабаритної високонадійної вимірюва-
льної техніки; створенні малогабаритних багатофункціональних пультів вимі-
рювання та контролю, однотипних для всіх електронних систем; забезпеченні 
надійності програмно-апаратних засобів; наявності розвиненої ієрархічної 
структури управління основними етапами планування та експлуатації апарату-
ри. Пропонується для своєчасного виявлення відмов в системі засобів автома-
тизованого управління використовувати: універсальну багатофункціональну 
радіовимірювальну апаратуру; комплекс інформаційного обміну на базі уніфі-
кованої та стандартизованої апаратури (приладів) для міжсистемного, міжмо-
дульного, внутрішньомодульного сполучення і шин введення-виводу інформа-
ції від датчиків; комплекс діагностування, “контролю”, управління для забез-
печення підвищення надійності функціонування системи. 
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МОДЕЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ  
КЕРУВАННЯ СУДНОМ 

Пліта Л.Л., Бажак О.В.  
Державний університет інфраструктури та технологій, Київ, Україна 

 
На сьогоднішній день для якісного виконання завдань керування судном 

під час судноводіння використовуються автоматизовані системи суднового 
устаткування для руху по заданій траєкторії маршруту, а також застосування 
навігаційної інформації про місцезнаходження судна і параметрах його руху 
[1]. При цьому, автоматизація процесу судноводіння дозволяє підвищити 
безпеку плавання в складних навігаційних умов та поліпшити техніко-
економічні показники експлуатації водного транспортного засобу на основі  
адаптації до зовнішнього впливу в автоматизованих систем в енергетичних 
установках з електронним контролем і моніторингом параметрів в суднових  
силових установках [1, 2]. Також в останні десятиліття здійснюється розви-
ток інформаційних технологій, систем аналого-цифрового перетворення, 
обробки,  зберігання та передачі інформації,  що дозволило реалізувати в 
практичній діяльності навігаційно-інформаційні системи, завдяки яким здій-
снюється повноцінна оцінка навігаційної обстановки для підтримки прийнят-
тя рішення вироблення керуючого впливу управління судном [2, 3]. Це дає 
можливість реалізувати інтелектуальні системи, які дозволять знизити екс-
плуатаційні витрати і забезпечити прийняття рішення в складних умовах 
експлуатації судна. Також розвиток систем управління з інтелектуальними 
властивостями є одним з напрямків щодо підвищення ефективної експлуата-
ції, а також підвищити навігаційну безпеку при судноводінні. 

Метою доповіді є розглянути можливість побудови інтелектуальних сис-
тем управління судном. Особливостями інтелектуальних систем управління 
судна є накопичення нових знань та їх застосування при вирішенні, як типо-
вих задач, так і в складних умовах під час судноводіння. Крім цього інтелек-
туальні системи управління судна забезпечують прогностичний характер 
динамічних властивостей об'єкта управління. При цьому необхідно акценту-
вати увагу на тому, що сучасні системи управління судна під час судноводін-
ня повинні володіти стійкими властивостями функціонування в умовах неви-
значеності навколишнього оточення, а також пропонувати альтернативні 
рішення в ситуації, що склалася. 

Список літератури 
1. Вагущенко Л.Л. Современные информационные технологии в судовождении 

/ Л.Л. Вагущенко - Одесса: ОНМА, 2013. – 135 c. 
2. Вагущенко Л.Л. Судовые навигационно-информационные системы / Л.Л. 

Вагущенко. – Херсон: Гринь Д.С., 2017. – 400 c. 
3. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень : навч. посіб. / Б. М. Ге-

расимов,  В.  М.  Локазюк,  О.  Г.  Оксіюк,  О.  В.  Поморова ;  Європ.  університет.  – Київ,  
2007. – 335 c. 



Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління 

 19 

ВИБІР ШЛЯХІВ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ АВТОМАТИЗОВАНИХ 
СИСТЕМ, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ВІДПОВІДНИХ СТАДІЯХ 

ЇХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ 

Носик А.М. 
Національний технічний  університет "ХПІ", Харків, Україна 

Кучеренко Ю.Ф. 
Харківський національний університет Повітряних Сил імені І. Кожедуба, 

Харків, Україна 
 

Існуючі на сьогодні стандарти колишнього СРСР, України і міжнародні 
стандарти  [1-3] та методичні вказівки [4] визначають загальні організаційні 
питання та регламентують в основному склад і перелік проектної документа-
ції, яку необхідно розробити при створенні відповідних автоматизованих 
систем (АС), основні принципи їх створення, стадії та етапи їх життєвого 
циклу [4] і не визначають порядок проведення оцінки їх ефективності у від-
повідності до стадій життєвого циклу, на яких вони знаходяться. При розроб-
ці, впровадженні та експлуатації АС, в тому числі і спеціальних систем кері-
вні посадові особи, які планують її застосування, технічний персонал, що 
здійснює її експлуатацію або науковці, які здійснюють виконання заходів з 
науково-технічного супроводження повинні оцінити - наскільки ефективна 
система, яка проектується (досліджується), впроваджується чи застосовуєть-
ся.  Тому,  дуже часто,  на різних стадіях життєвого циклу,  на яких перебуває 
АС постає питання: як порівняти різні АС між собою, щоб оцінити яка з них 
краще; за якими показниками чи характеристиками їх треба оцінювати; яке 
необхідне прийняти рішення за результатами їх застосування; які з них ефек-
тивніші і на скільки та таке інше. 

Метою доповіді є формування пропозицій щодо вибору певних шляхів 
щодо здійснення оцінки ефективності АС в залежності від знаходження їх на 
відповідних стадіях життєвого циклу. 

В доповіді надані пропозиції щодо вибору певного варіанту оцінки ефе-
ктивності АС при знаходженні її на передпроектній стадії, стадіях розробки,  
впровадження та експлуатації.  
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МЕТОДИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ ВБУДОВАНИХ 
СИСТЕМ КЕРУВАННЯ 

Ляшенко О.С., Карпова О.О., Комарец К.А.  
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 
Сьогодні багато вбудованих або кіберфізичних систем,  містять кілька 

програм управління, що мають спільну платформу. Загальновідомо, що такий 
розподіл ресурсів веде до складної тимчасової поведінки, що погіршує якість 
контролю,  і,  що більш важливо,  може навіть поставити під загрозу стабіль-
ність роботи системи. У цій роботі розглянуті вбудовані системи управління 
або кіберфізичні системи, де декілька програм управління використовують 
один і той же блок обробки. Основна увага приділяється проблемі спільного 
проектування планування управління, де параметри контролера та плануван-
ня спільно оптимізуються. Принципова різниця між програмами керування та 
традиційними вбудованими програмами спонукає до необхідності нових 
методологій для проектування та оптимізації вбудованих систем керування. 
Ця робота є ще одним кроком до правильного проектування та оптимізації 
вбудованих систем керування. 

Метою доповіді є аналіз існуючих методів проектування систем проек-
тування та оптимізації вбудованих систем керування. Розглянуті оф-лайн та 
он-лайн методологія вбудованих систем керування. Проаналізовано важли-
вість врахування як очікуваних показників ефективності керування, так і 
стабільності, а також пропонується методологія спільного проектування пла-
нування керування для оптимізації ефективності керування, яка гарантує 
стабільність. Ортогонально до цього пропонуються ефективні підходи щодо 
пропускної здатності серверів стабілізації керування, які підтримують компо-
зицію, ізоляцію та ефективність використання ресурсів при проектуванні та 
спільному проектуванні. 

Запропоновано підхід на неперіодичні схеми керування, які вирішують 
проблеми спільного використання платформи з контролерами, що спрацьо-
вують самостійно. Також  до оф-лайн-методології пропонується нова політи-
ка онлайн-планування для стабілізації програм управління. Розроблена мо-
дель повинена керуватися очікуваними характеристиками, в той час як гаран-
тії найгіршого випадку стабільності також розглядаються. Ігнорування найгі-
ршого сценарію призводить до нестабільності станції, тоді як конструкція, 
призводить або до поганої очікуваної ефективності контролю, або до недо-
статнього використання ресурсів. Розроблено сценарій, коли платформа ви-
користовується спільно з контролерами, що спрацьовують самостійно та 
вирішують складні завдання у реальному часі. 
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MATHEMATICAL MODEL OF THE INFORMATION SYSTEM 
SYNTHESIS PROCESS 

Kuchuk N., Shyman A., Davydov V., Hrebeniuk D. 
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, 

Kharkiv, Ukraine 
 

The structure of the e-learning support hyperconvergent core network is the 
main factor influencing the system requests quality. Therefore, it is important to 
analyze the structure when choosing options for building a hyperconvergent core 
network and management [1]. The structure analysis main purpose is to determine 
the data flows parameters in the network communication channels. This data is not 
needed to estimate the channels load and network nodes. But data streams are 
formed by e-learning tasks, which use applications that run on network nodes and 
generate more traffic among themselves [2]. Therefore, the network analysis 
requires information about the e-learning structure, transactions and applications, 
their interaction and placement on the nodes of the hyperconvergent core network 
[1], which requires the appropriate mathematical model development. 

The report purpose is to build a mathematical model that will take into 
account the data flows characteristics in the network communication channels, 
which are part of the hyperconvergent core network structure. 

The necessity of modeling the information structure is analyzed, namely the 
modeling problems related to the existing methods incompleteness, or their 
redundancy. The basic principles of hyperconvergent core network analysis are 
highlighted. An approach to information structure modeling based on the study of 
the applications interaction as independent data sources and receivers has been 
developed. 

The developed model of the basic information interrelations in the e-learning 
environment is presented. The scheme of basic information relationships in the e-
learning environment is considered. The main sets involved in the simulation 
process are indicated, the parameters of each transaction and the data exchange 
parameters of each application and data block are considered. Based on this 
information, a tuple of sets and matrices describing the system model is formed, 
including the input and output data of the synthesis at once. Restrictions on tuple 
elements are given. 
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ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ АКАДЕМІЧНОГО ПЛАГІАТУ 
ПРОГРАМНОГО КОДУ  

Главчева Ю.М., Главчев М.І.  
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

Харків, Україна 
 

Актуальним завданням сьогодення є імплементація принципів академіч-
ної доброчесності в освітньо-наукове середовище, у тому числі запобігання 
академічному плагіату (АП). Часто поняття «академічний плагіат» асоцію-
ється з виявленням подібностей між текстовими фрагментами. Насправді, 
«академічний плагіат не зводиться до текстових збігів, а може стосуватися 
також некоректного запозичення фактів, гіпотез, числових даних, методик, 
ілюстрацій, формул, моделей, програмних кодів тощо» [1].  

Виявлення ознак АП в програмних кодах, як і в текстах, можливо лише 
за допомогою автоматичних методів, тобто спеціальних програм. Але вияв-
лення подібностей у програмних кодах потребує спеціалізованих підходів. 

Метою доповіді порівняння підходів до виявлення ознак академічного 
плагіату в текстах та в програмних кодах.  Проаналізовані дані свідчать,  що 
використання програм для виявлення текстових збігів не є ефективним для 
програмних кодів. 

В доповіді аналізуються види маніпуляцій з програмними кодами та те-
кстами для маскування випадків АП. Подібним діям можуть запобігти спеці-
альні програмні засоби, викладені в огляді [2]. Програмне рішення, орієнто-
ване на визначення незаконного запозичення фрагментів текстів програм, 
введено в дію світовим лідером в цій галузі – компанією Turnitin у 2020 році. 
Це рішення активно застосовується академічними установами при оцінці 
студентських робіт.  Забезпечення ідентифікації АП в кодах програм з квалі-
фікаційних робіт, можна виділити в окрему задачу [3]. 

Таким чином, розвиток існуючих та створення нових підходів до вияв-
лення ознак академічного плагіату в програмних кодах є актуальним завдан-
ням для дослідження. 
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АНАЛІЗ МЕТОДІВ  ВИМІРЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОСТІ ТА ВЕРТИКАЛЬНОСТІ 

ПЛОЩИН І ВІДХИЛЕНЬ МАЛИХ КУТІВ 

Кононов В.Б., Кононова О.А. 
Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 

Харків, Україна 
 

При вимірюванні та контролю горизонтальності та вертикальності пло-
щин і відхилень малих кутів застосовують рівні, що підрозділяються за при-
значенням, принципом дії та конструктивними особливостями, за формою та 
ціною поділки ампули. Головною деталлю рівня є ампула. За формою розріз-
няють ампули циліндричні та сферичні. Циліндрична ампула – це запаяна 
скляна трубка, внутрішня поверхня якої відшліфована і має кривизну велико-
го радіуса Р=206 мм. Трубка заповнена рідиною таким чином, що у середині 
трубки залишилася невелика булька (пузир повітря або пара).  

Проаналізуємо існуючи методи  вимірювання горизонтальності, які за-
сновані на використанні ампули, брусковому та рамному рівні.  

Методи  вимірювання горизонтальності засновані на тому, що при нахи-
лі ампули рівень рідини завжди знаходиться горизонтально і булька перемі-
щається у найвищу частину ампули. Таким чином, бульку можна розглядати 
як покажчик шкали рівня. За конструкційною ознакою універсальні технічні 
рівні підрозділяються на брускові, рамні та мікрометричні. Методи  вимірю-
вання, що  засновані на брусковому рівні, призначені для контролю горизон-
тального положення плоских та циліндричній поверхонь. У рівнях мають 
місце циліндричні та сферичні ампули з цінами поділок відповідно 10",..60" і 
5"...60". Брускові рівні застосовують при контролі горизонтального положен-
ня при повірці точності установлення верстатів, агрегатів, технічного облад-
нання. Методи  вимірювання, що  засновані на рамному рівні, призначений 
для контролю горизонтального та вертикального розміщення плоских та 
циліндричних поверхонь. Рамні та брускові рівні мають малі межі вимірю-
вання на шкалі ампули. Для вимірювання великих кутів нахилу плоских і 
циліндричних поверхонь відносно горизонтального положення застосовують 
рівні з мікрометричним подаванням ампули, котрі отримали назву мікромет-
ричних рівнів.  Питання, які пов’язані зі вимірюванням та контролем горизо-
нтальності вимірюванні та контролю горизонтальності та вертикальності 
площин і відхилень малих кутів площин і відхилень малих кутів на основі 
проаналізованих методів є  важливою науково-технічною задачею, актуаль-
ність якої підтверджується необхідністю підтримання зразків техніки в пра-
цездатному стані, обґрунтуванню чого й присвячена доповідь.   
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АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИБОРУ ПОРЯДКУ ІНТЕРПОЛЯЦІЙНОГО 
ПОЛІНОМА ПРИ ПОБУДОВІ НЕЛІНІЙНОЇ ФУНКЦІЇ 

ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗАСОБУ ВИМІРЮВАНЬ 

Запорожець О.В., Русанова Є.В. 
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна  

 
У метрологічній практиці досить часто доводиться мати справу з вимі-

рювальними пристроями, що мають нелінійні характеристики. Для ідентифі-
кації функції перетворення таких засобів вимірювань зазвичай необхідно 
мати апріорну інформацію про вид цієї нелінійної функції, тобто знати стру-
ктуру математичної моделі засобу вимірювань. Обґрунтований вибір загаль-
ного виду нелінійної залежності є досить складною задачею, що погано під-
дається формалізації. 

Одним із ефективних підходів до вирішення задачі відшукання нелі-
нійної функції перетворення засобу вимірювань є застосування математич-
них моделей на базі алгебраїчних поліномів. Обґрунтуванням доцільності 
такого вибору служить той факт,  що поліноміальні функції мають добрі ап-
роксимуючі властивості і придатні для відтворення широкого класу неліній-
ностей, їх можна вважати універсальними апроксиматорами [1-3]. 

Проте є певні труднощі, пов’язані з обґрунтованим вибором порядку по-
ліноміальної моделі. Зрозуміло, що чим вище порядок інтерполяційного по-
лінома, тим точніше модель буде відтворювати нелінійну залежність. Однак, 
метод найменших квадратів передбачає розв’язання системи лінійних алгеб-
раїчних рівнянь, порядок якої на одиницю більше порядку інтерполяційного 
полінома. З одного боку, це призводить до суттєвого зростання обсягу обчис-
лень, а з іншого системи рівнянь високих порядків в методі найменших квад-
ратів часто бувають погано обумовленими. 

Метою доповіді є дослідження запропонованого евристичного алгорит-
му автоматизованого вибору порядку поліноміальної моделі, який дозволяє 
забезпечити компроміс між точністю апроксимації і обчислювальною склад-
ністю задачі. 

Результати моделювання з використанням системи інженерних та нау-
кових розрахунків MATLAB [4] підтвердили ефективність розробленої про-
цедури вибору порядку інтерполяційного полінома. 
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АНАЛІЗ ЕМОЦІЙНОГО ЗАБАРВЛЕННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ  
В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

Морозова Н.В., Мартовицький В.О. 
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна  

 
З моменту своєї появи, соціальні мережі стали стрімко набирати попу-

лярність. Сьогодні мільйони людей діляться враженнями про навколишній 
світ зі своїми знайомими і друзями. Завдяки широкому поширенню безпрові-
дних мереж і мобільного Інтернету, користувачі можуть відправляти повідо-
млення майже в будь-який зручний для них момент. Так, наприклад, журна-
лісти ведуть текстові репортажі з місць подій в реальному часі, туристи пи-
шуть про свої подорожі з будь-якої точки планети. Соціальні мережі, таким 
чином, надають дослідникам можливості для детального аналізу думок кори-
стувачів. Соціальна мережа Твіттер виділяється серед інших малою часовою 
затримкою між подією і появою думки про неї. Наприклад, дослідницький 
проект Pulse of the Nation [1] створений для визначення настрою протягом 
дня у громадян США, які активно користуються соціальною мережею Твіт-
тер. Автори проекту SportSense розробили алгоритми для визначення рівня 
схвильованості спортивних уболівальників з їхніх повідомлень в Твіттер. Для 
вирішення завдань, пов'язаних з виявленням і подальшим аналізом емоційно 
забарвленої лексики в тексті, використовуються методи, загальна назва яких - 
аналіз тональності тексту (Sentiment Analysis). Аналіз тональності тексту 
входить в область завдань комп'ютерної лінгвістики і є підзадачею отримання 
і обробки інформації (Information Retrieval). 

Метою доповіді є дослідження методів аналізу тональності повідомлень 
в соціальних мережах. Проведено огляд існуючих методів автоматичного 
аналізу емоційного забарвлення текстів. Проведено дослідження текстових 
особливостей повідомлень в соціальних мережах в контексті розробки мето-
дів аналізу їх емоційного забарвлення. Представлено метод автоматичного 
аналізу емоційного забарвлення повідомлень в соціальній мережі Твіттер. 
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RESEARCH AND ANALYSIS OF FIBER OPTICAL COMMUNICATION 
LINES BASED ON OPTICAL SPECTRAL TECHNOLOGIES 
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Fiber-optic communication lines and fiber-optic transmission systems using fi-

ber-optic cable, receiving and transmitting optical modules based on WDM and 
DWDM technologies are studied. A method for calculating the transmission charac-
teristics fiber-optic communication lines is proposed and relationships are obtained 
that establish an analytical relationship between the length of the regeneration section 
and the transmission rate. The intensive development next generation NGN (Next 
Generation Network) and FN (Future Network) multiservice telecommunication 
networks based on modern fiber-optic communication lines (FOCL) and fiber-optic 
transmission systems (FOTS) requires the creation distributed optical transmission 
systems using fiber optic cable (FOC), receiving and transmitting optical modules 
(ROM and TOM). The conducted researches and the analysis have shown [1,2], that 
ROM, FOC and TOM based on FOCL are mainly characterized by important pa-
rameters of the optical signal transmission system. These parameters are the trans-
mission characteristics of the fiber-optic link and determine the possibilities of prac-
tical use of the FOC. However, the transmission characteristics FOCL mean the fol-
lowing indicators optical signal transmission systems: refractive index, numerical 
aperture and normalized frequency, bit rate of optical signals, types attenuation, vari-
ance types and bandwidth of the FOC. Our research is devoted to solving the prob-
lem creating methods for calculating the transmission characteristics fiber-optic 
communication lines using the ROM, FOC and POM, which makes it possible to 
ensure the transmission and reception optical signals efficiently. Analyzed, it was 
determined that the main stimulus for the development fiber-optic communication 
lines, as mentioned in [1, 2], was the possibility using them as a transmission me-
dium in both backbone and distributed communication systems using optical WDM 
and DWDM technologies (Wavelength Division Multiplexing & Dense WDM, ITU-
T, G.692, ..., G.697). Studies [1, 2] show that ineffective use bandwidth limits both 
the maximum optical data transmission rate, the signal-to-noise ratio at the output of 
the regeneration section under the influence chromatic dispersion, and the distance 
over which the signal can be transmitted. The transmission characteristics of fiber 
optic links are an important indicator. 

In additi on to the wavelength of the radiation, the main factors affecting the 
fiber-optic link efficiency and the nature of the propagation light , 1, i i n  in the 
fiber are attenuation, dispersion types, and the bandwidth of the FOC. It is known 
[1] that a small attenuation and a small dispersion of the signal make it possible to 
build sections communication lines without regenerators with a length up to 100 
km or more, i.e. the maximum distance maxp pL L  to which optical signals can 
be transmitted without intermediate regenerators with optical amplifiers. 
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To solve this problem, it is proposed to create methods for calculating the 
transmission characteristics fiber optic links, taking into account the ROM, FOC 
and TOM indicators, as well as the capacity of the FOTS. 

Based on the study transmission characteristics FOCL, it is established that 
the formalization of the problem of the efficiency of the operation optical signal 
transmission systems based on WDM&DWDM technologies can be represented as 
a set performance indicators for each of the subsystems: 

.( ) [ ( ), ( ), ]    eff i b i i pE W V F L ,   1,i n ,                              (1) 
where ( ) b iV optical bit rate with regard to wavelength; i iF( ) F( )      fre-
quency bandwidth of organized spectral communication channels based on WDM 
and DWDM technologies with regard to wavelength , 1, i i n .  

Expressions (1) determine the primary parameters of the transmission charac-
teristics of the fiber-optic link and characterize the bit rate optical signals  ( )b iV  
over the fiber optic link, the length of the FOC focL  and the bandwidth of the 

FOTS ( ) iF . Thus, based on the proposed calculation method, analytical expres-
sions and graphical dependencies FOCL using ROM, FOC and TOM are obtained, 
which allow to estimate their possible transfer characteristics. 
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CALCULATİON OF THE OPTİMAL TOPOLOGY   
FOR A MİLİTARY FİELD NETWORK  

Nastakalov A.R.  
Ministry of Defense of Azerbaijan Republic, Baku, Republic of Azerbaijan 

 
In difficult military and geographical conditions, it is important to ensure real-

time secure access to information resources in field command points. Given the lim-
ited number of radio relay stations, the lack of LOS between command points in 
mountainous areas and other factors that negative affect the bandwidth of the com-
munication channel, it is difficult to establish an optimal topology for radio relay 
communication. The purpose of the report is develop a methodology for determining 
the most stable topology of radio relay communication using a limited number of 
radio relay stations to build military field local computer networks in difficult geo-
graphic and combat conditions, as well as their integration into a single network by 
organizing communication between neighboring radio relay stations, using a connec-
tion into the military field cable MPLS network or the use of satellite communica-
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tions. Here, the main attention, including remotely ensuring the required level of secu-
rity of access to information resources, the speed of information transfer, especially to 
ensure the transmission of video information in real time, the rational use of forces and 
means of communication and IT as well as computing power [3]. To determine the 
order of the sequence of connecting radio station where a high throughput of the com-
munication channel is ensured under the conditions of using a rational number of radio 
station the "Ant colony optimization" and "Simulated annealing" algorithms from the 
theory of "Graphs" were used [1;2]. For this purpose, a corresponding program applica-
tion has been written in Python, in which information about the quality of the commu-
nication channel between each pair of stations is read from the corresponding sources 
and the most optimal solution is issued after processing. It takes into account the re-
quired speed and direction of information flow for each network node, which is an 
important criterion for setting up a station in order to rationally distribute the speed 
between transmission and reception.  
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PORTABLE OPTICAL COMMUNICATION SYSTEMS AND SOME 
CHARACTERİSTİCS OF TRANSMİTİON 

Huseynov A.G. 
Azerbaijan High Military School named after Heydar Aliyev,  

Baku, Republic of Azerbaijan 
 

The article describes a typical scheme of a portable optical communication 
system and, using its example, proposed a mathematical apparatus for studying the 
total and received power of optical radiation depending on the type of radiation 
source. The article also discusses some issues related to the divergence of the 
radiation beam. Radio systems used to transmit and receive signals are different in 
complexity from other similar systems. But often the transmission and reception of 
large-scale information by existing electronic means becomes a serious task. It is 
because of the other areas of science can be used to solve problems that can arise 
while working with information. In the modern world constantly changing informa-
tion of large volumes requires corresponding facilities of delivery. One of the most 
perspective decisions of this problem is creation of high-speed network of optical 
communication channels. That’s why it is possible to talk about a scientific and techni-
cal area, that plugs in itself application and work of digital devices and light wave sys-
tem for a transmission, reception and analysis of information transferrable on optical 
channels and highways. Application of optical communication networks causes interest 
of specialists in the different areas of science and technique. The difference of optical 
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communication networks from the systems of radio and radio-relay consists in that in 
these systems bearing frequencies on orders are higher. Bearing high-frequency, in 
turn, gives an opportunity in oftentimes to increase the volumes of transferrable and 
processed information. Difficulty of the use of optical range consists in that transpar-
ency of atmosphere periodically changes depending on weather terms. Fall of fall-
outs, such as a rain, snow, fog, can limit possibility of work of optical communica-
tion networks. However, it should be noted that with strong rain or solar radiation, 
problems in the work are also observed in microwave radio links [1]. Thus, in some 
modern radio stations, when organizing communications in very sunny weather, 
during the day, with the help of special programs, one has to change frequencies 
several times depending on the time of day. The reason for this is that the sun's 
ultraviolet radiation can interfere with the normal propagation of radio waves. 

Despite of some problems that has to be decided at distributions of optical and, 
in particular, laser radiation in an atmosphere, it should be noted that and portable 
laser communication networks, and portable active laser location systems, possess 
substantial dignity as compared to ordinary radio systems - they provide the high 
degree of safety and secrecy at an information transfer. Work of any laser systems, 
including indicated higher, mainly strongly depends on some descriptions. To such 
descriptions it is possible to take расходимость of optical bunch of radiation and 
fading. Exactly these descriptions play a large role determination of power of the 
accepted visual signal. The purpose of the proposed work is to form a mathematical 
apparatus for determining the transmitted and received optical radiation power, 
depending on the type of radiation source and the conditions of propagation of 
optical radiation. For determination the divergence of optical bunch of radiation on 
that the simplified chart of ideal portable communication network is shown 2. Thin 
lenses are used in a transmitter and receiver of optical communication system 3.In a 
chart, as a radiant, a point diffuse source can be used. The area of his radiation we 
will take for AS. Intensity of radiation İ0 permanent and directed from the side of lens 
of transmitter.Any lens has an effective aperture AT and focal length f0. The optical 
receiver is located at a distance L >> f. The beam of light, getting in a receiver, fo-
cuses on the active area of photodetector. We will designate the effective aperture of 
this photodetector of AR. In an order to accept maximal power, the image of source 
of light must be formed on the area of receiving aperture. In case if a radiant is very 
little, the sizes of image need to be measured, taking into account diffraction of light on 
the aperture of lens of transmitter. It is known that at the irradiation of circular aperture 
from different parties, its diffraction picture consists of a few concentric rings. Taking 
into account that the radiation of laser possesses a high collimation and coherentness, 
an image of radiant will be in the diffracted kind. To decrease diffraction the diver-
gence of radiation of laser source, it is possible to take advantage of expansion of bunch 
of radiation 2.In this case, the diffraction aperture expands. If the divergence of the 
radiation beam does not exceed 0.1 mrad, the need arises for an ideal radiation control 
system and the mechanical stability of any portable transmitter. And so you can come 
to the conclusions that: the work of any laser system depends on certain characteristics 
of optical radiation, some of whom are divergence beam radiation and attenuation of 
the signal in the atmosphere;the divergence of the beam radiation and signal 
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attenuation in atmosphere it is possible to estimate the values of total power radiation 
power and accepted on the aperture of the optical system of the receiver;at small 
distances portable laser optical communications can make a decent competition 
similar to radiotehnicheskim systems. 
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COMPUTER ROLE IN THE CULTURAL COMMUNICATION 

Ahmadova G.M. 
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Learners must communicate clearly and effectively to carry out their mis-

sions. Although we live in an era of rapid personal and mass communication that 
was barely imagined just a few years ago, the Armed Forces of Azerbaijan still 
require face-to face briefings, background papers, and staff packages to keep the 
mission moving forward. This article provides the information to ensure clear, pre-
cise, and logical communications due to the computers. The computer and the ob-
ject of the cultural communication is the most difficult thing to start! (J.-J. Russo). 
It is difficult to name another area of human activity that would develop as rapidly 
as informatization and computerization of society. That is why I consider the use of 
computer technologies in the lessons of communication culture very timely. What 
do we do in the lessons of communication culture? It's no secret, we are learning 
communication, etiquette, the skill of public speaking. In my work, I use creative 
assignments as a report on the assimilation of knowledge on the topics studied. 
Teaching a culture of communication in the middle level is of a purely practical 
nature. If we really want to teach communication, then in these lessons the learners 
should speak as much as possible themselves: it is necessary that each learner is 
involved in the process of communication and individual work.  

The use of computer technologies in the lesson allows the teacher to organize 
the active speech activity of learners, to effectively develop creative thinking. The 
use of computer technologies in the lesson allows the teacher to organize the active 
speech activity of them, to effectively develop creative thinking. Learners draw 
images of the heroes of the first and second Karabakh War they have read and 
make drawings on communication tasks in the Art Center graphic editor, creating 
animated personage in the Log of Worlds program and sounding them. In the 
course of this work, learners acquire the skills of using speech in order to increase 
its expressiveness of various intonations. 14 learners in the intensive course (held 
at the War College) use the creation of computer multimedia presentations in their 
creative tests. Presentation is the realization of the creative attitude of the author 
(teacher, learners) to a specific problem, the opportunity to convincingly, vividly 
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demonstrate it to the audience. A competition is held among learners to create the 
best presentation. How much work, inventions the guys put into their work! Devel-
opments were made in PowerPoint, MS Word programs. The result to be achieved 
by the work: the use of information technologies in the lessons of the culture of 
communication plays an important role in the development of visual-figurative 
thinking in learners, acuity of perception, visual memory; has a beneficial effect on 
the emotional sphere of the individual, has a teaching and educational character. In 
conclusion, virtual platforms provide rich opportunities for learning, so people 
need to recognize the cultural and linguistic differences as well as the pragmatic 
systems of the communities. It is possible to point out that for a harmonious cul-
tural communication human beings need to know either philosophical language of 
the mind or the cultural language of communities.    
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  
OF AIR DEFENSE SYSTEMS AGAINST UAVs 

Hashimov E.G., Maharramov R.R. 
War College of the Armed Forces, Baku, Republic of Azerbaijan 

 

 
With the discovery of medium and small unmanned aerial vehicles (UAVs), the 

task of struggling their use has become significantly more actual. The analysis points 
out that There is very little substantiated scientific research on this topic. The use of 
air defense and electronic warfare systems is considered effective for the application 
of all types of UAVs. But, at present , the negative impact on the application of 
UAVs remains unresolved due to the complexity of the issue. Research in this area is 
new ,although the UAV  struggle coincides with 2008 and  the beginning of active 
scientific publications on this topic covers the years 2016-2017.  In the field of sci-
ence, the terms "adverse effects of UAVs", "adverse effects on UAV systems", as 
well as "adverse effects on UAV technologies" were used [1-4].  

It was supposed in the early 2000s, This issue will be implemented mainly by 
means of anti-aircraft missile systems (ZRK). However, the expensive missiles of 
anti-aircraft missile systems used against relatively cheap anti-aircraft missiles during 
the mass application of anti-aircraft missiles are not economically suitable. On the 
other hand, this leads to the rapid depletion of anti-aircraft missile systems, and the 
inability to repel future strikes by manned aircraft and high-precision cruise missiles. 
In this regard, additional methods are currently used, mainly against UAV, Research 
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is being conducted on the use of radio-electronic interference (REM), including the 
use of directional energy beams - laser weapons. The use of laser weapons is still a 
relatively experimental technology. Despite the persistence of consumers and cus-
tomers, laser weapons, according to their physical principles [5], remain a short-
range weapon (Not more than 3-4km). The dependence of laser weapons on weather 
conditions and the low probability of destroying the target do not allow it to be con-
sidered as an effective means of combating UAVs. Based on the combined use of 
REM and ZRK systems, the adverse effects on unmanned aerial vehicles (UAVs) 
have already been applied in local combat operations, it is also actively used to pro-
tect strategic facilities (for example, the use of SQ air defense forces during the 
Karabakh war). Given the wide range of PUA capabilities, flight speed and volume, 
it can be concluded that they are a very difficult target for air defense.  

Although RLS airspace monitoring is very reliable, the detection and detection 
of small-scale UAVs remains unresolved for them [6]. During the 44-day Patriotic 
War in 2020, the destruction of Armenian radar stations on the first day of opera-
tions, and the fact that the parameters of the remaining radar stations were outdated or 
the knowledge and skills of the staff were low, allowed our UAVs to successfully carry 
out their combat missions created conditions. It should be noted that the radar is an 
active means of controlling the airspace and can detect its location during operation. In 
this case, the UAV can determine the location, structure, opening of the air defense 
facilities to the battle line and the subsequent strike on the air defense facilities. During 
the Patriotic War, the radar showed great success in controlling the airspace of Azerbai-
jan. Thus, the radar duly fulfilled the task of transferring the anti-aircraft missile to our 
anti-aircraft missiles or other types of troops for the detection, identification and de-
struction of UAVs entering our airspace. In addition to conducting effective combat 
operations against anti-aircraft missiles in the Patriotic War, the RLS duly performed 
combat missions in the rapid detection of missile strikes on cities and regions of 
Azerbaijan, effective combat operations against those missiles and the location and 
destruction of missile strike units. As mentioned above, creation of new Air Defence 
system using counter measures principles against UAVs in automatic control system, 
is one of core tasks of military science. 
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АНАЛІЗ САМОВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ 
НА ОСНОВІ МУЛЬТИАГЕНТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Лебедєв В.О., Лебедєв О.Г.  
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 
Самовідновлювальні системи являють собою новий клас програмних 

систем, які демонструють здатність адаптуватися у відповідь на зміну навко-
лишнього середовища, умов експлуатації або непередбачених несправностей, 
без втручання людини. Традиційний підхід до виконання ремонту системи 
полягає в зупинці системи, внесення необхідних оновлень і перезапуску змі-
неної системи.  

Однак, ґрунтуючись на концептуальній архітектурі самокерованої сис-
теми [1] очікується, що система самовідновлення буде здатна самостійно ви-
конати ремонт своїх компонентів, як частина попереджувального або превен-
тивної відповіді на зміну в операційному середовищі. Кращій спосіб включи-
ти відновлення в системі самовідновлення – використовувати зовнішню архі-
тектуру відновлення / адаптації.    

Метою доповіді є визначення асоціації між вимогами стилю архітекту-
ри для самовідновлювальної системи і характеристиками мультиагентной си-
стеми (MAS). 

В доповіді розглядаються вимоги, яким повинен задовольняти архіте- 
ктурний стиль для систем самовідновлення: адаптивність, динамічність, обіз-
наність, спостережність, автономність, надійність і мобільність.  

В зв'язку з цим мультиагентна система самовідновлення [2], повинна 
мати характеристики, які можуть задовольнити зазначену вимогу. Зміна про-
грамного забезпечення на рівні його архітектури, тобто з точки зору його 
компонентів - це підхід який пропонує найбільшу гнучкість щодо типів ре-
монту, який може бути виконаний в системі. Межі компонентів є найбільш 
слабозв'язаними точками з'єднання в програмній системі, що робить їх най-
більш гнучкими точками реконфігурації. Програмні архітектури надають 
абстракції високого рівня для представлення структури, поведінки і ключові 
властивості програмної системи [3]. Ці абстракції включають в себе описи 
елементів, з яких побудовані системи, взаємодії між цими елементами і шаб-
лони які визначають їх склад. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ 
ІНТЕГРАЦІЇ БАЗ ДАНИХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

Євланов М.В., Севостьянова К.А. 
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 
На даний момент є проблема інтеграції баз даних інформаційної систе-

ми. Рішення завдання інтеграції буде розглядатися на рівні завдання інтегра-
ції мікро-баз даних інформаційної системи [1]. 

Існує завдання «Формування та ведення індивідуального плану виклада-
ча» [2]. Передбачається створити для кожного виду робіт викладача, які опи-
сані в індивідуальному плані викладача, окремий сервіс – мікро базу даних, 
яка буде описувати функціональність цієї роботи. Кожен розділ індивідуаль-
ного плану викладача буде являти собою окремий сервіс інформаційної сис-
теми.  

Таким чином, є велика кількість мікро баз даних, які необхідно обробля-
ти.  

При цьому продуктивність системи буде зменшуватися через обробку 
кожної окремої мікро бази даних.  

Тому, отримані мікро бази даних необхідно інтегрувати в єдину монолі-
тну базу даних інформаційної системи або з’єднати декілька мікро баз даних 
в одну. 

Існує кілька варіантів вирішення цієї проблеми інтеграції мікро баз да-
них інформаційної системи. Рішення завдання передбачається за допомогою 
двох методів: 

- методом покрокового спуску; 
- методом найшвидшого спуску [3]. 
При виборі методу було звернуто увагу на критерії вирішення завдання 

інтеграції баз даних інформаційної системи. Тобто, таки показники, як точ-
ність оцінки результатів або обчислювальні і тимчасові витрати (мінімізація 
часу і обчислювальної складності) для вирішення цього завдання. 

В результаті був зроблений висновок про те, який метод краще викорис-
товувати при інтеграції баз даних інформаційної системи. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ НА 
ОСНОВІ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

Андрусенко Ю.О. 
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 
У сучасному світі посилюється значимість прогнозних методів. Прогно-

зування політичної ситуації, популярності технологій, фінансово-
економічних та соціальних показників дає можливість реально впливати на 
ситуацію і змінювати її на свою користь.  

В сучасних публікаціях задача прогнозування часових рядів розглянута 
різноманітними методами та модифікаціями методів. Високу точність пока-
зують моделі з використанням згорткових нейронних мереж (convolutional 
neural network, CNN).  

Метою доповіді є застосування моделей на основі CNN для прогнозу-
вання часових рядів та дослідження точності отриманих результатів.  

Серед моделей CNN варто виділити InceptionTime – ансамбль моделей, 
на основі архітектури Inception-v4. Ця модель демонструє високу точність, та 
здатна масштабуватися, навчатися одночасно на 1500 часових рядах за одну 
годину [1]. 

В доповіді наводяться результати роботи моделі InceptionTime для зада-
чі прогнозування поширення COVID-19 в Україні в наступній постановці. 
Вхідними даними є часові ряди показників захворюваності по регіонам. Не-
обхідно отримати прогноз приросту підтверджених випадків на 7 днів з міні-
мальною похибкою.  

Для даної задачі обробка декількох часових рядів одночасно є принци-
повою перевагою, так як вхідними даними є набір часових рядів по кожному 
регіону окремо. 

Дослідження реалізовано за допомогою високорівневої мови програму-
вання Python з використанням бібліотеки tsai, орієнтованої на сучасні методи 
класифікації, регресії та прогнозування часових рядів. Вхідні дані отримуємо 
за допомогою API. Цільовий параметр прогнозування – приріст підтвердже-
них випадків захворюваності.  

Точність прогнозування оцінюється середньою абсолютною похибкою 
(MAE) [2]. 

Отримані результати по всім регіонам вказують на високу точність ро-
боти моделі InceptionTime, час навчання – 27 хвилин. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ RFID-МІТОК ДЛЯ ТЕХНОЛОГІЙ INTERNET 
OF THINGS 

Ярошевич Р.О., Коваленко А.А.  
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 
В результаті широкого розповсюдження бездротових технологій і між-

машинного обміну, появи технології хмарних обчислень і початку переходу 
на IPv6, концепція Інтернету речей (IoT) є дуже актуальною на даний момент 
[1-3]. IoT описує підключення фізичних пристроїв з датчиками до мережі 
Інтернет через дротові або бездротові мережі. Ці датчики можуть використо-
вувати різні типи локальних з'єднань, такі як RFID, NFC, Wi-Fi, Bluetooth та 
інші, а також взаємодіяти в просторі.  

У доповіді наводяться результати досліджень окремих аспектів функці-
онування технології RFID-міток. RFID-мітка являє собою мініатюрний при-
стрій у вигляді мікрочіпу, який зберігає інформацію, і антени для передачі і 
отримання даних. Будь-яка RFID-система складається з пристрою, що зчитує, 
і транспондера. Коли мітка потрапляє в зону реєстрації RFID-зчитувача, цей 
прилад приймає дані і передає їх на комп'ютер зі спеціальним програмним 
забезпеченням для подальшої обробки і зберігання [4]. 

Залежно від типу джерела живлення RFID-мітки можна розділити на: 
- активні – транспондери збільшених розмірів з власним джерелом 

живлення здатні зберігати більший обсяг інформації (дальність дії до 300 м.); 
- пасивні – транспондери з ідентифікаційним номером без вбудованого 

джерела енергії, передають сигнал методом модуляції відбитого сигналу не-
сучої частоти (дальність дії до 10 м.); 

- напівпасивні – чіпи невеликих розмірів з власним джерелом енергожи-
влення та дальністю дії, що залежить від чутливості приймача зчитувача. 

Технологія RFID затребувана в галузях, де потрібний контроль перемі-
щення об'єктів, інтелектуальні рішення автоматизації, здатність працювати в 
жорстких умовах експлуатації, безпомилковість, швидкість і надійність. У 
доповіді також наведено аналіз переваг та недоліків технології у залежності 
від сценаріїв її використання.  
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МОБІЛЬНИЙ ЗАСТОСУНОК ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ 
ПОКАЗНИКІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 

Новікова К.А., Єрошенко О.А.  
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 
Сфера медичних технологій є одною з найпередовіших галузей у нашо-

му столітті. Швидкий розвиток технологій обумовлено тим, що нові техноло-
гії спрощують життя у багатьох сферах життєдіяльності [1, 2]. 

Сучасний мобільний телефон – це не просто зручний пристрій для дзві-
нків, відправлення SMS і серфінгу в Інтернеті. Сьогодні, це також потужний 
пристрій для підтримування корисних лікарських програм, монітор кров'яно-
го тиску, лічильник кілокалорій, крокомір, індивідуальний тренер [3, 4]. 

Метою доповіді є огляд розробленого мобільного застосунку, який роз-
раховує деякі показники людини та враховує їх індивідуальні особливості. 

Мобільний застосунок написано на мові Dart, що в свою чергу є уніка-
льною, для свого часу мовою, що дозволяє писати адаптивні застосунки, під 
всі мобільні платформи. Зазвичай для адаптивних застосунків під ту чи іншу 
платформу, використовувався "власну мову", для Android – Kotlin, для iOS – 
Swift, природно великі витрати грошей і ресурсів на розробку програми. Dart 
ж пропонує можливість написати код один раз, а його бібліотеки зроблять 
застосунок доступним для всіх мобільних платформ.  

У застосунку досить одного разу введення даних для подальших обчис-
лень. З нього можна дізнатися такі параметри: 

 розрахунок необхідної кількості випитої води у день; 
 розрахунок індексу маси тіла; 
 розрахунок необхідних кілокалорій на добу; 
 розрахунок “ідеального” артеріального тиску; 
 розрахунок співвідношення талія – стегна. 
Застосунок «Health Balance» обробляє введені вами дані та параметри 

для подальшої обробки та розрахунку. 
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ANALYSING THE IMPACT OF IAAS INFRASTRUCTURE 
COMPONENTS TO IMPROVE SYSTEM PERFORMANCE 

Bondarenko M.E., Tkachov V.M. 
Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine 

 
Nowadays the field of cloud computing is one of the most important and 

quickly developing spheres. Cloud services are becoming an important service in 
Internet computing. IAAS - Infrastructure as a Service, in this service model cloud 
computing providers provide users with resources in the form of virtual machines, 
storage, firewalls, load balancers and network devices. The user can host and in-
stall any kind of software, both operating systems and applications. The problem 
with this infrastructure is that the user does not control the physical and virtual 
infrastructure that underpins the cloud, but they do control the operating systems, 
storage systems, installed software and have limited control over some networking 
components [1-3]. 

The objective of this paper is to assess the impact of IaaS infrastructure 
components on system performance. The complexity of the task of assessing the 
impact of individual components on overall performance is that often providers do 
not provide information about the server architecture. 

A key performance factor is the physical architecture of the virtualization sys-
tem. At the moment the best solution is to use Blade servers that allow for hot-
swapping, which improves fault tolerance and failover time.Next in importance is 
the connectivity factor of the logical structure of the virtual server. Most off-the-
shelf solutions today are organised using more than one physical server. This 
method is fault-tolerant due to periodic maintenance of process states, i.e. "check-
points", but has lower capacity and possible delays due to constant synchronisation 
between servers. Another factor to consider is the type of virtualisation. Types 
such as paravirtualisation and full virtualisation can lead to critical performance 
loss. For best performance there is operating system level nesting, which in turn 
imposes a limitation in the form of using a mono-type operating system. 

References 
1. Tkachov V. Technology of Load Balancing in Anonymous Network Based on 

Proxy Nodes Cascade Platform / V. Tkachov, M. Hunko, M. Bondarenko, S. Artyomov // 
Четверта міжнародна науково-технічна конференція «Комп’ютерні та інформаційні 
системи і технології». Збірка наукових праць. Харків: ХНУРЕ. – 2020. – С. 82. 

2. Kuchuk G. Two-stage optimization of resource allocation for hybrid cloud data 
store / G. Kuchuk, S. Nechausov, V. Kharchenko // International Conference on Information 
and Digital Technologies. – Zilina, 2015. – P. 266-271. – DOI:   
http://dx.doi.org/10.1109/DT.2015.7222982 

3. Кучук Г.А. Метод мінімізації середньої затримки пакетів у віртуальних 
з’єднаннях мережі підтримки хмарного сервісу / Г.А. Кучук, А.А. Коваленко, Н.В. 
Лукова-Чуйко // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтава: ПНТУ, 2017. – 
Вип. 2(42). – С. 117-120. 



Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління 

 39 

МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОВІДНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  З ВИКОРИСТАННЯМ ДАМПУ ПАМ’ЯТІ 

Волк М.О., Гора М.В., Демчук В.Г., Ткаленко О.В. 
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 
Програмні системи на сьогодні є невід’ємною складовою сучасних ін-

формаційних систем. Їх розробка виконується під час неперервного процесу 
еволюції апаратних платформ та операційних систем. Зазвичай вони мають 
розподілену структуру, програмні компоненти якої виконуються на різних 
комп’ютерах.  Комп’ютери або канали зв’язку між ними можуть бути пошко-
джені. Стосовно програмних систем «самовідновлення» є властивістю, яка 
може виявити, що якійсь з компонентів вийшов з ладу, і без оператора вико-
нати дії, які необхідні для відновлення нормальної роботи системи [1, 2]. 
Аналогічні дії система виконує у випадках ймовірності відмов її компонен-
тів [3].  Процес самовідновлення робить програмну  систему здатною прий-
мати відповідні рішення, постійно контролюючи та відновлюючи свій стан 
відповідно  до наявних умов. Проблемою є побудова відмовостійкої системи, 
яка здатна реагувати на програмні та апаратні зміни і самовідновлюватися 
після збоїв або виконувати відповідні дії у випадку передбачення відмов. 

Метою доповіді є побудова моделі забезпечення самовідновлення про-
грамного забезпечення з використанням дампу пам’яті, яка враховує гетеро-
генну структуру програмної системи, та дозволяє виконувати компіляцію 
програмних компонент реального часу виконання. 

На основі розробленої моделі можливо створення методів відновлення 
функціональності компонентів програмної системи не перезавантажуючи 
інші компонент. Модель враховує час, який необхідний  для перезавантажен-
ня, пошук ресурсів, оновлення даних програмних компонентів із дампів 
пам’яті, зроблених у минулому. Очікується створення модифікацій метода з 
зменшенням часу самовідновлення. К недолікам таких методів треба віднести 
великі об’єми даних, що потрібно зберігати по кожному з програмних ком-
понент, значний час на виконання процесу збереження та завантаження кана-
лів передачі даних.   
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МОДЕЛЬ РОЗПОДІЛЕННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАВДАНЬ  
ЗА ХМАРНИМИ РЕСУРСАМИ  

Волк М.О., Філімончук Т.В., Ольшанська Т.І. 
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 
На сьогодні хмарні обчислювальні інфраструктури є одними з базових в 

галузі інформаційних технологій [1]. Існує багато провайдерів, які надають 
обчислювальні ресурси у разове або довгострокове використання. Такі сис-
теми дозволяють управляти розподілом завдань як віддалено, так і на локаль-
них ресурсах, що дає можливість ефективно та рівномірно загрузити  обчис-
лювальні ресурси. Існує декілька версій системи для різних апаратних плат-
форм (HP PA-RISC, Itanium IA64, Sun, Intel x86, Macintosh, Windows, Debian 
Linux та інші), в яких  підтримуються стандартні механізми міграції програ-
мних завдань, є можливості управління пріоритетами, збереження контроль-
них точок, а також стратегією розподілу та управління ресурсами. Аналіз 
систем розподілення завдань показав наявність недоліків, які викликані недо-
сконалими моделями обчислювального процесу, які не враховують істотні 
властивості сучасних хмарних середовищ. 

В докладе наведено результати дослідження процесів розподілення про-
грамних завдань за хмарними обчислювальними ресурсами, моделі та алго-
ритми  забезпечення розподілу програмних завдань за хмарними віртуальни-
ми ресурсами. 

Метою доповіді є побудова математичної моделі розподілення програ-
мних завдань за хмарними ресурсами, яка  забезпечує надійність функціону-
вання, зменшення вартості обслуговування та ефективний розподіл наванта-
ження в ході виконання паралельних та розподілених програмних додатків. 

В доповіді обговорюється модель віртуалізованного хмарного кластера, 
яка, на відміну від інших генерує схему розподілу завдань за ресурсами, кон-
тролюючи, в тому числі, собівартість, надійність, динамічну зміну характе-
ристик компонентів апаратного забезпечення. На основі моделі побудовані 
алгоритми динамічного заповнення ресурсів з зменшенням вартості обчис-
лень та розподілу хмарних обчислювальних ресурсів. Розроблені алгоритми 
впроваджено у інформаційну технологію розподілення програмних завдань 
за обчислювальними ресурсами. 
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Розвиток нових технологій, зростання обсягів великих даних і тотальне 

споживання контенту в цифровому середовищі змінюють екосистему сучас-
них медіа. Дані можна легко і повністю дублювати, що приносить велику 
зручність в життя, роботу, наукові дослідження та інші сфери діяльності лю-
дини. Однак виникли питання інформаційної безпеки, які привернули велику 
увагу. Право власності на авторські права - важливий аспект інформаційної 
безпеки, а використання цифрових водяних знаків - ефективний спосіб захис-
ту авторських прав [1]. Захист авторських прав досягається за рахунок вбудо-
вування інформації про автора в цифровий контент, який підлягає захисту. В 
останні роки було запропоновано безліч алгоритмів створення водяних знаків 
[2-3]. 

Інтернет - це вільна зона, тут майже все відкрито і все дозволено. В ін-
тернеті легко копіюють і тиражують будь-які картинки, текс, відео та аудіо, 
не замислюючись про те, що у цих фотографій, статей, пісень є автори і пра-
вовласники, які мають певні права на ці мультимедійні дані. 

Практично всі значуще в Інтернеті не обходиться без фотографій і ілюс-
трацій. При цьому більшість зображень, розміщених в Інтернеті, використо-
вуються без діючої ліцензії - на превеликий жаль самих авторів. 

Метою доповіді є представлена загальна модель захисту авторських 
прав на зображення на основі ЦВЗ.. 

В доповіді пропонується модель надійної перевірки автентичності циф-
рового зображення з високим ступенем захисту і параметри оцінки ефектив-
ності роботи подібних систем. Надійність досягатися за рахунок того, що 
ЦВЗ вбудовується не в все зображення, а в його фрагмент, який найбільш 
підходить для приховування зображення, а також застосування в якості ЦВЗ 
перешкодостійких кодів. Спираючись на поточний стан методів ЦВЗ для за-
безпечення високого ступеня захищеності рекомендується застосовувати су-
часні алгоритми і архітектури згортальних нейронних мереж. 
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У XXI столітті в результаті глобалізації світу, комп'ютеризації та інтеле-

ктуалізації бізнес-процесів виник ряд нових типів організаційно-технічних 
систем. Наукова література з управління новими структурами почала форму-
ватися в останні двадцять років і в даний час знаходиться в стадії становлен-
ня [1, 2]. Відстежувати стан і управляти такими системами надзвичайно важ-
ко, а помилки або запізнення у прийнятті рішень обходяться дуже дорого. 
Тому актуальною є задача моніторингу великомасштабних систем з підтрим-
кою прийняття оперативних рішень для усунення різних аварійних ситуацій 
виробничого, соціального і побутового характеру [3]. 

Для розробки такого роду систем моніторингу важливо визначити, яку 
понятійну базу, які структури даних і математичні методи слід використову-
вати для моделювання складних і масштабних ієрархій, як об'єктивно оціни-
ти стан великомасштабних організаційно-технічних систем з мільйонами 
елементів, як і кому отримувати від них інформацію, обробити і правильно 
інтерпретувати результат, а також оперативно приймати найбільш ефективні 
рішення [4]. 

Метою доповіді є визначити актуальні проблеми моніторингу велико-
масштабних гетерогенних систем, класифікувати об'єкти моніторингу. 

В доповіді був виконаний аналіз літератури за тематикою великомасш-
табних гетерогенних систем, виявлено актуальність проблеми моніторингу їх 
компонентів, представлені концептуальні моделі великомасштабної системи 
моніторингу, спеціалізованого AI, робочого місця експерта, а також випадко-
вого, періодичного і стаціонарного об'єктів спостереження. Також був пред-
ставлений алгоритм моніторингу та оцінювання стану об'єктів спостереження 
на основі зафіксованих змін їх параметрів і синтез відповідних управлінських 
рішень для адміністративних органів. 
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СИСТЕМА ПОРІВНЯННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СУБД 
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Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна  

 
Як відомо, на сьогодні значна частина додатків використовує бази да-

них. Спектр застосування баз даних є досить широким: від розрахованих на 
одного користувача, наприклад, «записників», до великих розподілених ін-
формаційних систем, таких як пошукові служби, інтернет-магазини та ін. 
Існує велика кількість різноманітних систем управління базами даних 
(СУБД), призначених для різних завдань, проте зазвичай не так просто зро-
зуміти, яка СУБД покаже себе краще в тих або інших умовах. 

Завдання вибору відповідної СУБД виникає не лише при створенні но-
вої системи, але у разі виникнення проблем із вже існуючим рішенням. При 
цьому одним з ключових критеріїв є продуктивність такої системи. Слід за-
значити, що жоден тест не може виміряти продуктивність системи, яка засто-
совна для будь-якої можливої СУБД, але ці тести дійсно можуть допомогти 
користувачеві порівнювати схожі системи. 

Одним з актуальних завдань при розробці застосувань, що працюють з 
базами даних, є оптимізація запитів до даних. Багато СУБД мають вже до-
сить розвинені оптимізатори запитів, але цей напрям як і раніше залишається 
одним з найперспективніших на сьогодні [1–3]. Тому завдання порівняння 
роботи оптимізаторів заслуговує окремого розгляду. 

Метою доповіді є аналіз існуючих підходів до оцінювання продуктив-
ності СУБД та розробка системи порівняння продуктивності СУБД з великим 
набором тестів. Пропонована система дозволяє порівнювати як СУБД різних 
виробників, так і різні конфігурації однієї СУБД. Новизна цієї роботи в тому, 
що в ній є набір тестів для порівняння продуктивності оптимізаторів запитів. 
За рахунок використаних мов програмування ця система є простою для ін-
сталяції та кросплатформенною. 

Розроблена система була застосована на декількох СУБД. Результатом її 
роботи є актуальні дані про продуктивність ряду сучасних СУБД, які найчас-
тіше використовуються для побудови різних інформаційних систем. Аналіз 
отриманої інформації дає можливість сформулювати рекомендації для сфер 
застосування тієї чи іншої СУБД. 
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ЕНТРОПІЙНОЇ ПАРАМЕТРИЗАЦІЇ ДІАГНОСТИЧНИХ СИГНАЛОВ 

Зінченко С.В., Ільїна І.В. 
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна  

 
Безпека експлуатації атомних електричних станцій (АЕС) багато в чому 

забезпечується діагностикою її обладнання. Діагностика проводиться в пері-
од щорічного планово-попереджувального ремонту блоків АЕС, який триває 
близько одного місяця. Перед відділом технічної діагностики АЕС ставиться 
завдання визначення технічного стану декількох тисяч одиниць енергетично-
го обладнання. З використанням штатної системи реєструються сигнали, які 
піддаються аналізу відповідно до затвердженої методики. За результатами 
діагностування, обладнання або допускається до подальшої експлуатації, або 
піддається ремонту або заміні. На АЕС особлива увага приділяється оцінці 
стану електроприводної арматури і електромеханічного устаткування, такого 
як насоси, вентилятори, приводи системи управління і захисту, дизель-
генератори. Як діагностичної інформації використовуються віброакустичні 
сигнали. 

Метою доповіді є аналіз чинників, що призводять до появи нелінійних 
складових в діагностичному сигналі обладнання. 

В доповіді представлено удосконалення засобів діагностики електроме-
ханічних пристроїв за рахунок розробки нових методів обробки діагностич-
ної інформації, що дозволяють поліпшити експлуатаційні показники роботи 
станції. 

Використання теорії часових рядів дозволяє обгрунтувати комплекс кі-
лькісних ентропійних показників, що забезпечують оцінку проявів дефектів 
різної фізичної природи в роботі обладнання.  Порівняльним аналізом ре-
зультатів експериментальних досліджень на основі даних з роботи [1], вста-
новлено підвищення чутливості діагностичних процедур при використанні 
кількісних показників варіабельності, складності та хаотичності діагностич-
ної інформації. 

На основі проведених теоретичних та експериментальних досліджень 
розроблена структура інформаційно-діагностичної системи, що містить блок 
«ентропійних перетворення». 
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Архітектура сучасних обчислювальних та інформаційно-керуючих сис-

тем реального часу є, як правило, функціонально розподіленою. Вона харак-
теризується багатопроцессною організацією обчислень, при якій процеси 
реалізуються паралельно і розподіляються по декількох процесорів . Основ-
ним засобом реалізації функцій обробки інформації та управління в таких 
системах є програмне забезпечення (ПЗ), обсяг якого часто становить десятки 
і сотні тисяч рядків тексту. Створення ПЗ такого обсягу можливо тільки ко-
лективами програмістів, які працюють спільно протягом всього життєвого 
циклу системи. Тривалість життєвого циклу систем реального часу, що 
включає всі фази розробки та супроводу, становить від кількох місяців до 
кількох років [1]. 

Причиною більшості відмов є помилки в ПЗ. Теоретично всі помилки 
можна усунути, тим не менш, створення ідеальних програм залишається не-
досяжною метою [2-3]. Головна причина цього полягає в складності вихідно-
го тексту. Програма, що складається з декількох сотень рядків, може містити 
десятки рішень, що призводять до тисяч альтернативних шляхів виконання. 
Програма може прийняти неправильне рішення тому, що якесь конкретне 
поєднання вхідних даних, що викликали несподівану ситуацію, не зустріча-
лося на стадії відлагодження. 

Метою доповіді є представлення математичних моделей, що дозволя-
ють здійснювати розрахунки і прогнозування надійності функціонування 
інформаційної системи в залежності від тривалості циклу рішення функціо-
нальних завдань, тривалості налагодження ПЗ і кваліфікації програмістів, що 
беруть участь у створенні системи. 

В доповіді був виконан аналіз процесів налагодження програмного за-
безпечення і розроблені математичні моделі надійності ПЗ, що враховують 
імовірнісний характер процесу усунення програмних помилок і кваліфікацію 
колективу програмістів. Продемонстрована імітаційна модель, яка підтверди-
ла правильність запропонованих математичних моделей надійності ПЗ. 
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У сучасному світі створення відеоігор є одним з найбільш великих сег-

ментів індустрії розваг. Масштаби цієї індустрії можна порівняти тільки з 
кіноіндустрією [1]. А по швидкості росту за останні п'ять років індустрія ві-
деоігор істотно її випереджала. За ступенем впливу на споживачів і залучен-
ня їх в інтерактивне оточення, пропоноване відеоіграми, цей сегмент уже 
давно виділяється серед інших видів розваг. Так як розробка ігор, наприклад, 
для смартфонів, ПК і консолей значно відрізняється, хоча б тому, що в них 
різні технічні характеристики, то відразу ж виникає питання стосовно того, 
яким є сучасний підхід до розробки ігор. При широкому різноманітті ігрових 
движків, які дозволяють розробляти під декілька платформ одночасно, може 
виникнути досить непростий вибір. Ігрових движків існує велика кількість: 
використовуються різні мови програмування, підтримуються різні платфор-
ми й готові рішення. Як часто буває, багато чого буде залежати від особистих 
навичок і переваг [2-5]. Тому все ж актуальною є задача вибору кросплатфо-
рменного ігрового движка з широким вбудованим функціоналом. 

Метою доповіді є аналіз сучасних методик і підходів до розробки ігор. 
В доповіді було порівняно 2 найпопулярніших ігрових движка: Unity та 

Unreal Engine. Було підсумовано, що в кожного з них є свої сильні сторони 
для різних завдань. Без сумніву обидва движка є потужними інструментами 
розробки. З однієї сторони Unity має більш низький поріг входження для но-
вих розробників, бо він менш вимогливий, його бібліотека додаткових ресур-
сів значно більша, а мова програмування C# має більш зрозумілу структуру, 
ніж C++, який використовується в Unreal Engine. Однак, продуктивність 
Unreal Engine вище, ніж у Unity, а вбудована функція візуального програму-
вання на мові Blueprint дає великі можливості для прототипування ігрової 
механіки, а також дозволяє розвинути алгоритмічне мислення. До того ж, 
мова C++ підходить краще для навчання основам програмування. 
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Інтенсивний розвиток і все більше впровадження в життя досягнень ін-

формаційних технологій (ІТ) вимагає від проектувальників і розробників ін-
формаційних систем (ІС) створення ефективних і якісних програмних додат-
ків [1-3]. Це говорить про те, що перевірка якості є важливим процесом у 
створенні ІС, при цьому питання і проблеми тестування висвітлені в доступ-
ній літературі менше, ніж будь-який інший аспект розробки програмного за-
безпечення. Аналіз досліджень і публікацій в області тестування показав, що 
розгляд таких аспектів тестування, як технічні, економічні, психологічні 
представляє значний практичний інтерес. 

Метою доповіді є дослідження тестів для перевірки програмних засто-
сувань ІС з точки зору психологічного, економічного та технічного підходів. 

В доповіді були розглянуті найбільш популярні методи тестування, що 
застосовуються для проведення комплексного тестування корпоративних 
інформаційних систем. Показано, що комплексне тестування КІС грає важ-
ливу роль в процесі життєвого циклу ІС для визначення її працездатності і 
надійності. В ході аналізу теоретичних положень життєвого циклу тестуван-
ня КІС були отримані концепції, необхідні для визначення поняття комплек-
сного тестування та виділення його основних видів. 

Для розробки тестів докладно розглянуті методи функціональних діаг-
рам і попарного тестування. Показано переваги проведення аналізу предмет-
ної області на основі онтологічної моделі. На основі порівняльного аналізу 
методів тестування зроблені висновки, що для більш якісного проведення 
комплектного тестування КІС необхідно використання сукупності розгляну-
тих методів. Для запропонованих методів визначено основні концепції та 
етапи проведення тестування. 
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В роботі розглядаються актуальні проблеми подовження ресурсу  гамма-

терапевтичних апаратів (ГТА) випуску минулих років, що експлуатуються у 
відділеннях променевої терапії онкоцентрів України. Метою роботи був ана-
ліз особливостей застосування бездротових технологій для модернізації 
пультів керування ГТА випуску минулих років.  

На теперішній час в країни нараховується понад 30 одиниць ГТА вироб-
ництва СРСР типу РОКУС-АМ, АГАТ-С, АГАТ-Р, що експлуатуються понад 
30 років [1]. Проте критична нестача апаратів дистанційної променевої тера-
пії в Україні змушує продовжувати ресурс старих ГТА  з періодичною замі-
ною ДІВ [2]. Однак, залишається надзвичайно гострою проблема технічного 
обслуговування таких апаратів. Найбільший процент виходу з ладу автома-
тики керування складає несправність пультів керування системи позиціону-
вання у частині провідникових з’єднань. 

Запропоновано переобладнати кабельне з’єднання за допомогою бездро-
тових технологій із застосуванням контролерів на приймальній стороні, що 
реалізують механічні блокування одночасного включення окремих функцій 
апарата. Базова структура побудована на тумблерах з механічним блокуван-
ням одночасного включення. Запропоновано застосування спеціальної мікро-
схеми дистанційного керування пристроями типу SAA3010, призначеної для 
реалізації одностороннього інфрачервоного каналу зв’язку з приймаючим 
пристроєм. 

Розглянуті особливості технічної реалізації пультів керування для апа-
ратів ОФЕКТ-01 та РОКУС-АМ. Канал передачі та логіка обраної мікросхе-
ми реалізують одночасну передачу тільки однієї команди керування, що від-
повідає вимогам, щодо блокування одночасного натискання декількох кно-
пок. Для модернізації пультів, що мають тумблери з механічним блокуван-
ням певних положень, запропонована технологія має бути доповнена кана-
лом зворотного зв’язку за технологією Bluetooth. 
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Протягом останніх десятиліть питанням побудови програмованих керу-

ючих пристроїв із паралельною архітектурою приділяється значна увага нау-
ковців багатьох країн світу. Суттєвим поштовхом для активізації роботи у 
цьому напрямку став колосальний прогрес у розробці та створенні регуляр-
них мікроелектронних структур, що можна об’єднати під загальним терміном 
ПЛІС – програмовані логічні інтегральні схеми. Саме поява на ринку недоро-
гих, високонадійних чипів ПЛІС значної ємності у кінці минулого сторіччя, 
дозволила достатньо просто реалізовувати теоретичні концепції паралельних 
автоматів [1, 2], або значно ефективніше будувати промислові контролери із 
паралельною архітектурою [3], доповнюючи їх новими можливостями і фун-
кціоналом. 

Узагальнюючий матеріал, присвячений реалізації технології паралельно-
го логічного керування, як з точки зору технічних засобів (ПЛІС-контролер 
паралельної дій), так і з точки зору програмного забезпечення (технологія 
візуального програмування) був представлений, наприклад, в [4, 5]. У той же 
час значна кількість питань щодо реалізації систем керування паралельної дії 
досі залишається нерозв’язаною.  

Метою доповіді є формулювання підходів і визначення напрямків удо-
сконалення технології паралельного керування на базі регулярних мікроелек-
тронних структур, а також уведення до неї нових функціональних можливос-
тей, що сприяло б розширенню областей застосування цієї технології. 
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Для аналізу даних на цей час існує величезна кількість інструментів. За-

надто велика їх кількість, з одного боку, та спеціалізованих рішень для обро-
бки великих даних, у функціональність складових компонентів яких іноді 
доводиться втручатися, є перепонами на шляху до впровадження ефективних 
рішень [1, 2]. Обробка та звітування результатів аналізу великих даних є 
складним завданням через їхню природу (неоднорідність джерел даних, нері-
дко висока швидкість генерації даних, величезні обсяги даних). Отже, ефек-
тивна обробка великих даних вимагає поєднання різних парадигм обробки, 
методів, алгоритмів та інструментів на всіх етапах – від отримання даних із 
їхніх джерел до подання результатів аналітики кінцевому користувачу. Вини-
кає необхідність ретельно дослідити екосистему великих даних. З цією метою 
можна відстежувати потоки даних через систему та досліджувати системні 
модулі на їхньому шляху. Отримані результати дозволяють виконати групу-
вання модулів, що взаємодіють. У такому випадку кожен модуль має бути роз-
глянутий з точки зору функціональності, технологій та використовуваних про-
грамних рішень [3]. В результаті, завдяки використанню лише необхідних під-
модулів, підвищується ефективність як процесу проектування системи обробки 
великих даних, так і проведення саме аналітки великих даних. 

Метою доповіді є обґрунтування підходу, що полягає в оптимальному 
групуванні компонент обробки у функціональні модулі, та виявлення взаємо-
залежності між цими модулями задля спрощення синтезу систем аналізу ве-
ликих даних із компонентів існуючих систем подібного призначення. З ме-
тою пояснення особливостей потоків даних між системними модулями, дета-
льно розглянуті використовувані технології та приклади рішень для різних 
предметних областей. Оскільки модулі, що не пов’язані з основними функці-
ональними вимогами системи, не розглядались, дослідження можуть продо-
вжитися стосовно модулів безпеки,  оптимізації розподілу ресурсів, забезпе-
чення цілісності даних тощо. 
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У теперішній час актуальним є завдання моделювання комп'ютерних 

мереж [1, 2]. Це завдання включає в себе тестування різних мережних компо-
нентів, визначення найкращої топології проектованих комп'ютерних мереж, 
проведення досліджень в області мережевих технологій та т. і. Сьогодні до 
комп'ютерних мереж, як до обчислювальної платформи підприємства, пред'я-
вляються все більш жорсткі вимоги надійності, швидкості та ефективності. 
Мережа розглядається як важливий, іноді навіть критично важливий ресурс, 
який повинен бути використаний максимально ефективно при мінімальних 
витратах. Високі вимоги до якості роботи мережі забезпечують інтерес до 
моніторингу та моделювання обчислювальних мереж. Засоби моніторингу 
доступні сьогодні в широкому асортименті, починаючи від системних консо-
льних утиліт і закінчуючи програмними комплексами з можливістю управ-
ління із застосуванням експертних систем. В області моделювання обчислю-
вальної мережі інша справа, оскільки тут потрібні не тільки технічні знання, а 
й розуміння теоретичних основ процесів передачі та обробки даних, що від-
буваються в обчислювальних мережах. У тому випадку, якщо моделювання 
ставить перед собою завдання обчислення робочих характеристик, що моде-
люються, найкращим є використання імітаційних моделей [3]. Імітаційні мо-
делі являють собою набір алгоритмів (зазвичай реалізуються за допомогою 
програмного забезпечення), які крок за кроком відтворюють події, що відбу-
ваються в реальній системі.  

У даній доповіді представлений імітаційний підхід до моделювання 
обчислювальної мережі на базі мереж петрі, в якому використовуються і 
аналітичні методи, що дозволяє оптимальним чином вирішувати широкий 
спектр завдань моделювання. Цей механізм доцільно використовувати для 
складних завдань проектування мереж і аналізу потоків трафіку або поєдну-
вати описаний підхід з аналітичним моделюванням (застосовуючи аналітичні 
методи для розрахунку деяких характеристик і використовуючи ці результати 
для імітаційного моделювання). Запропоновані операції над мережами Петрі, 
що дозволяють легко конструювати модель обчислювальної мережі. 
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Сучасні пристрої IoT [1] можуть бути вразливі перед різним шкідливим 

програмним забезпеченням на різних етапах своєї роботи. У більшості випа-
дків шкідливе програмне забезпечення зазвичай націлене на локальну екс-
плуатацію та експлуатацію на рівні операційної системи в залежності від 
складності атаки і її виконання. Основне завдання шкідливого програмного 
забезпечення полягає в тому, щоб порушити поточні операції і перехопити 
контроль над пристроєм. Найпоширенішою зброєю зловмисників є утиліт, які 
зловмисник встановлює на зламаному ним пристрої після отримання почат-
кового доступу, що дозволяє йому закріпитися у зламаній системі і прихова-
ти сліди своєї діяльності. Ці програми надають зловмисникам постійний при-
вілейований доступ до системи, активно приховуючи свою присутнісх при-
строїв, а також може розміщувати невидимі користувачам драйвери і служби 
[2]. Крім того, пристрої IoT можуть стати жертвою атак типу «відмова в об-
слуговуванні» або розподіленої відмови в обслуговуванні, які з кожним днем 
стають серйозною проблемою. Такий вразливий пристрій може працювати як 
бот для зараження інших допустимих пристроїв в мережі або споживати про-
пускну здатність мережі та обчислювальну потужність пристроїв, надаючи 
зловмисникові додаткові ресурси.  

Метою доповіді є аналіз методів захисту інформації в IoT. Розглянуті 
методи захисту інформації забезпечують широкий спектр засобів захисту для 
сучасних IoT пристроїв, але існує кілька проблем і обмежень щодо ефектив-
ності виявлення і запобігання зовнішніх загроз програмного і апаратного за-
безпечення.  

Методи виявлення шкідливих програм на основі контролю продуктив-
ності пристрою багато в чому засновані на ефективних і складних методах 
машинного навчання, що дозволяють розрізняти допустимі і шкідливі опера-
ції. Більшість методів машинного навчання, які використовуються, вимага-
ють великих даних для навчання, тестування і перевірки. Сістеми моніторин-
гу IoT та виявлення шкідливих програм на основі побічних каналів вимага-
ють додаткового обладнання для збору і обробки даних. Апаратні рішення в 
області інформаційної безпеки для пристроїв IoT прекрасно доповнюють іс-
нуючі програмні механізми захисту.  

Ключовим напрямком досліджень може бути створення апаратних при-
скорювачів для високошвидкісних реалізацій машинного навчання на одному 
чіпі з іншим обладнанням. 
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На сьогоднішній день віртуалізація серверної інфраструктури є однією з 

основних тенденцій розвитку галузі інформаційних і комунікаційних техно-
логій. Багато провідних світових виробників програмного забезпечення випу-
скають на ринок відповідні продукти. Під виртуалізацією операційних систем 
розуміють процес створення на фізичному сервері або кластері так званого 
віртуального контейнера, в якій встановлюється своя власна операційна сис-
тема. Віртуальни контейнерів на одній фізичній платформі може бути безліч, 
при цьому кожен віртуальний контейнер має свої власні віртуальні апаратні 
компоненти: пам'ять, процесор, жорсткий диск, мережні адаптери. Ці ресурси 
резервуються віртуальним контейнером за рахунок фізичних ресурсів апара-
тного забезпечення сервера або кластера. Існує велика кількість різного про-
грамного забезпечення для віртуалізації, однак переважна більшість існую-
чих рішень не підходить для використання у великих компаніях з великою 
кількістю серверів і безліччю різних сервісів. Недоліком існуючих систем 
віртуалізації є використання методу повної віртуалізації або методу пара-
віртуалізації [1, 2]. У кожній віртуальній машині знаходяться повноцінні опе-
раційні системи. У випадку з використанням методу пара-віртуалізації, дося-
гається збільшення продуктивності, однак недоліком є необхідність модифі-
кації ядра операційної системи. Ще одним з підходів віртуалізації, є віртуалі-
зація на основі операційної системи. Даний підхід дозволяє замість створення 
множинних віртуальних машин всередині фізичної системи, створювати 
множинні ізольовані оточення прикладних програм, які стосуються одного і 
того ж ядра. 

Метою доповіді є аналіз методів підвищення ефективності 
розподілених обчислень в віртуальній системі за рахунок створення нового 
операційного оточення для масштабованих високопродуктивних обчислень і 
порівняння принципів запуску автоматизації розгортання і управління 
додатків в розподіленому обчислювальному середовищі на основі технології 
контейнеризації. Розглянуто алгоритм для підвищення швидкості обчислень, 
що дозволяє уникнути накладних витрат за рахунок розпаралелювання в 
розподіленому обчислювальному середовищі. 
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У теперішній час BigData роблять істотний вплив на область методів об-

робки даних [1]. У сучасному інформаційному суспільстві, однак, критични-
ми є не стільки обсяги і швидкість приросту BigData, а наявність ефективних 
методів і алгоритмів інтелектуального аналізу даних, які дозволяють витяга-
ти з цих даних доступні для розуміння знання, необхідні для прийняття важ-
ливих рішень в різних сферах людської діяльності. Феномен BigData поро-
джує процеси очищення і структурування даних, в результаті яких він поро-
джує процеси очищення і структурування даних, в результаті яких неструк-
туровані дані перетворюються в надвеликі бази і сховища реляційних даних. 
Для вирішення проблеми обробки надвеликих даних необхідно використову-
вати технології систем керування базами даних. На відміну від файлової сис-
теми вони забезпечують широкий спектр сервісів, необхідних для ефективно-
го управління даними: відмовостійкість, цілісність і безпека даних, виконан-
ня запитів до даних на основі індексування даних і управління буферним пу-
лом і інші. Однак використання зовнішньої по відношенню до системи керу-
вання базою даних програмної системи для інтелектуального аналізу даних в 
сховищі тягне за собою значні накладні витрати, пов'язані з попереднім екс-
портом аналізованих даних зі сховища і імпортом результатів аналізу назад в 
сховище. Зазначених накладних витрат можна уникнути, виконуючи інтелек-
туальний аналіз даних безпосередньо в системах керування базами даних. 
Крім того, залишаючись в рамках системи керування, прикладний програміст 
і кінцевий користувач алгоритмів інтелектуального аналізу даних отримують 
без додаткових накладних витрат ряд вищезазначених переваг, закладених в 
архітектурі систем керування базами даних 

Метою доповіді є аналіз проблем розробки методів інтеграції 
інтелектуального аналізу в реляційні системи баз даних, а також аналіз нових 
паралельних алгоритмів інтелектуального аналізу даних для кластерних 
обчислювальних систем з вузлами на базі сучасних багатоядерних 
прискорювачів. Розроблено метод інтеграції інтелектуального аналізу даних 
в реляційну систему керування базою даних, що передбачає вбудовування в 
неї аналітичних алгоритмів, які інкапсулюють паралельне виконання на 
сучасних багатоядерних прискорювачах. 
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МОДЕЛІ МОНІТОРИНГУ В КОРПОРАТИВНИХ  КОМП’ЮТЕРНИХ 
МЕРЕЖАХ 
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Особливим класом математичних моделей є імітаційні моделі. Такі мо-

делі представляють собою програмне забезпечення, яке шаг за шагом відтво-
рює події, що знаходяться в реальній системі або мережі [1]. Відносно до ко-
рпоративних комп'ютерних мереж їх імітаційні моделі відтворюють процеси 
генерації повідомлень додатками, розбиття повідомлень на пакети та кадри 
певних протоколів, які пов'язані з обробкою повідомлень, пакетів і кадрів в 
операційній системі, процес отримання доступу до комп'ютерів до відокрем-
леного мережного середовища, процес обробки процесів надходження паке-
тів маршрутизації продукту і т.і. При імітаційному моделюванні мереж не 
потрібно придбати дорогостійке обладнання - її роботу імітують програми, 
що досить точно відтворюють всі основні особливості та параметри такого 
обладнання [2]. Перевагою імітаційних моделей є можливість підключення 
процесу змішування подій у результативній системі в реальному масштабі 
часу при прискореному процесі змішаних подій у режимі роботи програм. У 
результаті за кілька хвилин можна виконати роботу мережі протягом кількох 
днів, що дає можливість оцінити роботу мережі в широкому діапазоні змін-
них параметрів. Вашим перевагою імітаційних моделей перед аналітичними є 
потенційна можливість наблизити її до введення додаткових умов до модель-
ного об'єкта. 

Метою доповіді є аналіз існуючих моделей та методів моніторингу в 
корпоративних комп’ютерних мережах з використанням імітаційних моделей 
корпоративної комп’ютерної мережі. 

В доповіді наводяться результати розробки аналітичної моделі для ви-
значення необхідної пропускної здатності в залежності від кількості узлов, 
середніх тривалостей пакетів та ймовірностей появи заявок у мережі. У зада-
чі моніторингу трафіка входить безпосередня обробка запитів клієнта (корис-
тувача) та підготовка необхідних даних для передачі у відповідь клієнтам 
(створення запрошень до серверів, отримання результатів та генерація запи-
тів на основі цих даних). Запит поступає від генератора запрошення на сервер 
через сетеві комунікативні узли. Сервер відповідає на ці запити. Все це зумо-
влює актуальність досліджуваних моделей та методів.  
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МЕТОДИ ДОСТУПУ ДО СХОВИЩА ДАНИХ В ПАРАЛЕЛЬНИХ 
РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ 
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В останні роки сховища даних [1] і додатки оперативної аналітичної об-

робки стали основною ланкою в умовах підтримки прийняття рішень. Як 
правило, такі сервери реалізовані в верхній частині власної системи на основі 
масивів зберігання або як розширення для традиційних реляційних систем 
керування базами даних. У той час як масив-системи дійсно забезпечують 
вражаючу продуктивність для загальних аналітичних запитів, вони, як прави-
ло, мають обмежену масштабованість. І навпаки, таблично-орієнтована мо-
дель розширень масштабується досить легко (хоча і з обмеженнями), але 
пропонує меншу продуктивність в порівнянні з масив-системами. Таким чи-
ном, для існуючих широко поширених парадигм реалізації сховищ даних 
існують три конкретні проблеми: горизонтальне масштабування при великих 
обсягах даних, продуктивність одного сервера; негнучкий дизайн логічної 
структури. В даний час робляться спроби щодо усунення цих недоліків за 
допомогою технології MapReduce [2] і парадигми NoSQL. Крім того, на да-
ному етапі розвитку технології не існує математичних методів оцінки часу 
виконання запитів до сховищ даних на платформі розподілених паралельних 
обчислень на етапі проектування системи, дозволяючих враховувати специ-
фіку складних запитів до сховища даних, що використовуються в процесі 
побудови аналітичних систем. 

Мета доповіді полягає в дослідженні методів виконання запитів до па-
ралельного розподіленого сховища даних на базі технологій MapReduce. 
Проведено аналіз і порівняння методів доступу до даних в паралельних роз-
поділених сховищах даних на платформі MapReduce. Досліджена вартісна 
модель, що дозволяє прогнозувати час виконання запитів на платформі роз-
поділених паралельних обчислень і враховує особливості модифікованого 
методу доступу до сховища даних. Також важливим завданням є прогнозу-
вання часу виконання аналітичних запитів в паралельному розподіленому 
середовищі, у зв’язку розробка методу, що дозволяє обробляти в паралельній 
розподіленій системі складні запити до сховища даних довільного виду, і 
побудова адекватних вартісних моделей для оцінки часу виконання таких 
запитів, є актуальним завданням. 
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МЕТОДИ АНАЛІЗУ MPI-ДОДАТКІВ 
З ВИКОРИСТАННЯМ МЕРЕЖ ПЕТРІ 
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Використання паралельних обчислень пов'язано зі створенням систем 

програмування та архітектур, що суттєво відрізняються від тих, що застосо-
вуються при послідовній обробці даних. Існують різні підходи до розробки 
паралельних програм та їх виконання [1]. Практика розробки систем програ-
мування, яка історично склалася, орієнтована на підтримку конкретних архі-
тектур, не зважаючи на ефективне вирішення завдань для різних паралельних 
обчислювальних систем, призвела до проблем з перенесенням програмного 
забезпечення.  

Ситуація ускладнюється розвитком неоднорідних архітектур: адаптація 
вже існуючого програмного забезпечення для таких систем є неординарним 
завданням навіть для досвідчених програмістів. Теорія мереж Петрі широко 
застосовується для моделювання та аналізу поведінки розподілених обчис-
лювальних систем. У термінах мереж Петрі досить адекватно виражаються 
багато важливих явищ паралельних обчислень, такі як взаємне блокування 
процесів, змагальний розподіл ресурсів, взаємне виключення доступу до ре-
сурсів та інші.  

Такі системи паралельної обробки інформації, як багатопроцесорні об-
числювальні машини, паралельні програми, що моделюють паралельні дис-
кретні системи та їх функціонування, мультипрограмні операційні системи, 
асинхронні електронні схеми і інші моделюються за допомогою мереж Петрі. 

Мета доповіді полягає в дослідженні засобів і методів виконання функ-
ціонально-паралельних програм, що базуються на функціонально потоковій 
моделі обчислень, в розробці методів аналізу мереж Петрі для моделювання 
паралельних і розподілених систем на основі запропонованого формалізму 
мереж Петрі, що забезпечують ефективну поведінку багатоваріантного аналі-
зу систем на етапі їх алгоритмічного проектування.  

Розроблена модель, що описує поведінку функціонально - паралельних 
програм, побудованих на основі функціонально-потоковій моделі паралель-
них обчислень.  

Сукупність властивостей і компонент досліджуваного методу дозволя-
ють значно розширити функціональні можливості мереж Петрі, завдяки про-
стим способам реалізації типових програмних конструкцій. 
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Обробка даних, що отримані з різноманітних джерел, виконується з ви-

користанням інтелектуального аналізу даних. В результаті зростання кількос-
ті джерел інформації з'явилися методи розподіленого інтелектуального аналі-
зу даних [1]. Одним з найбільш поширених підходів є централізація даних в 
єдиному локальному сховищі даних, на яких застосовуються традиційні ме-
тоди інтелектуального аналізу даних [1]. Традиційні способи обробки мають 
недоліки, пов'язані з конфіденційністю, високою вартістю централізації да-
них, обмеженою пропускною спроможністю і високим навантаженням. Тому 
для роботи з розподіленими джерелами даних необхідно адаптувати відомі 
методи. Найбільш поширеними завданнями в розподілених системах є сегме-
нтація і детектування викидів, які зазвичай вирішуються методами кластери-
зації [2]. Існуючі алгоритми кластеризації мають ряд особливостей, які мо-
жуть позначатися на роботі з розподіленими джерелами даних в розподіле-
них системах з безліччю пристроїв. У зв'язку з цим, актуальним завданням є 
дослідження в галузі аналізу існуючих методів кластеризації та підходів ада-
птації обраного алгоритму для виконання в розподіленому середовищі з роз-
поділеними джерелами даних. 

Метою доповіді є аналіз існуючих методів кластерізації з використан-
ням мереж Кохонена та паралельних алгоритмів аналізу даних. Виконаний 
аналіз існуючих засобів кластеризації, в тому числі розподілених даних пока-
зує, що алгоритми кластеризації відповідають основним вимогам для розпо-
ділених систем моніторингу, що використовують нейронні мережі Кохонена. 
Розглянуто метод об'єднання проміжних результатів отриманих при аналізі 
розподілених даних з урахуванням типу їх розподілу для алгоритмів класте-
ризації, що використовують нейронні мережі Кохонена. Виконана програмна 
реалізація алгоритму кластеризації, що використовує нейронні мережі Кохо-
нена для розподілених даних з урахуванням методу об'єднання отриманих 
результатів. Реалізовано модель алгоритмів кластеризації, що використову-
ють нейронні мережі Кохонена з використанням паралельних алгоритмів 
аналізу даних. 
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Сьогодні актуальним є використання цифрового відео в багатьох муль-

тимедійних додатках. Цифрове кодування даних відіграє велику роль в цьому 
випадку, оскільки воно забезпечує необхідний ступінь стиснення даних для 
передачі і зберігання цифрового відео в доступних обсягах пам'яті і мережах. 
Проте, з появою високої і надвисокої роздільної відоепослідовностей в тех-
нології захоплення і відображення відеоданих, стандарт кодування відео 
H.264/AVC не забезпечує необхідного ступеня стиснення, необхідного для їх 
передачі та зберігання існуючими апаратними засобами. Все це призводить 
до необхідності створення нових методів кодування. Стандарт відеокодуван-
ня H.265/HEVC зараз широко використовується більшістю користувачів. Він 
може скоротити бітрейт на 50% в порівнянні з його попередником 
H.264/AVC за рахунок застосувань сучасних адаптивних методів і алгоритмів 
кодування. Багато досліджень направлено на зниження обчислювальної скла-
дності методів і алгоритмів видеокодека, скорочення часу кодування при по-
рівнянній візуальній якості. 

Метою доповіді є аналіз та оцінка методів кодування, які застосовують-
ся в сучасному стандарті H.265/HEVC.  

Розглянуті та досліджені методи кодування внутрікадровим і міжкадро-
вим прогнозами, метод ентропійного кодування, а також інтерполяційні ме-
тоди відновлення зображень. Для підвищення ефективності стиснення розг-
лянуті методи можуть бути впроваджені в стандартний відеокодек 
H.265/HEVC і оцінюються по обчислювальним і тимчасових витратах при 
порівнянному рівні якості зображення. Проведено дослідження ефективності 
алгоритмів зіставлення блоків для оцінки руху при міжкадровому кодуванні 
відеоданих.  

Проведено аналіз методів підвищення ефективності алгоритмів стис-
нення на основі існуючих з ієрархічним підходом. Проаналізовано методи 
підвищення ефективності існуючих алгоритмів кодування бінарних послідо-
вностей, що використовують метод ієрархічного нумераційного кодування. 
Проведений аналіз алгоритмів оцінки руху показав, що найкращі результати 
забезпечують алгоритми, засновані на основі зіставлення блоків. 
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МЕТОДИ КЛАСИФІКАЦІЇ ТРАФІКУ З ВИКОРИСТАННЯМ 
АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ 

Трофіменко М.О., Можаєв О.О.  
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 
Класифікація трафіку [1, 2] є важливим завданням для управління тра-

фіком, поліпшення технічних, експлуатаційних характеристик і захисту да-
них в комп'ютерних мережах, оскільки дозволяє визначити тип і структуру 
програми, яка є його джерелом. Системи класифікації мережного трафіку 
використовуються в широкому спектрі мережних зв'язків та додатків. До них 
відносяться: забезпечення якості зв'язку, виконання політик інформаційної 
безпеки, в тому числі при розробці алгоритмів і програмного забезпечення, 
що забезпечують контроль, діагностику стану комп’ютерної мережі і вияв-
лення мережних проблем, збір статистичних даних і т.і. Традиційні методи 
класифікації мережного трафіку мають ряд суттєвих недоліків, що є причи-
ною зростання досліджень в цьому напрямку. Істотне зростання обсягів і ви-
дів мережних протоколів за останні роки підвищують актуальність проблеми 
розробки методик і алгоритмів класифікації трафіку зі зниженою обчислюва-
льною складністю. Важливим є завдання класифікації трафіку з використан-
ням протоколів шифрування. Одним з найбільш перспективних напрямків 
класифікації мережного трафіку є статистичні методи, які засновані на вияв-
ленні та аналізі статистичних характеристик трафіку. Найбільш перспектив-
ними тут є алгоритми машинного навчання. 

Мета доповіді – аналіз методів класифікації трафіку у корпоративній 
комп’ютерній мережі з метою удосконалення методів підвищення ефектив-
ності класифікації додатків мережного трафіку алгоритмами машинного на-
вчання. Дослідження мережного трафіку показали, що він являє собою скла-
дний динамічний процес. У загальному випадку, метою класифікації мереж-
ноого трафіку є відображення потоку мережних даних в певні типи додатків 
або класи трафіків. Завдання класифікації полягає в розбитті об'єктів на кла-
си. Об'єкти в межах одного класу вважаються еквівалентними з точки зору 
критерію розбиття. Більшість методів машинного навчання вивчають відно-
шення між заданим набором властивостей і конкретним додатком. Цей набір 
властивостей  використовується для створення моделі, яка в подальшому ви-
користовується для ідентифікації мережного трафіку в режимі онлайн. Все це 
робить тему актуальною. 
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МЕТОД ДИНАМІЧНОГО ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
ПОТОКІВ КОРПОРАТИВНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ 
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Різноманітні динамічні процеси у сучасних комп’ютерних мережах ма-

ють значний вплив на якість обслуговування користувачів [1-3]. Тому дослі-
дження функціонування віртуальних з'єднань та властивостей інформаційних 
потоків є важливими науковими проблемами. Однією з найважливіших скла-
дових вирішення означених проблем є створення моделей, адекватних дина-
мічним процесам в реальних високошвидкісних корпоративних мережах. Із 
завданнями підвищення мережевої продуктивності пов'язана необхідність 
розробки нових підходів і моделей для дослідження експериментальних да-
них, що характеризують процеси, які спостерігаються в комп'ютерних мере-
жах. Такі процеси мають складну структуру, що затрудняє розуміння механі-
змів міжмережевої взаємодії і обмежує застосування класичних моделей. 

Метою доповіді є побудова математичних моделей та відповідного ме-
тоду, які дозволять враховувати особливості перерозподілу інформаційних 
потоків у корпоративних комп’ютерних мереж. 

В доповіді наведено результати розв’язання науково-технічної задачі 
удосконалення методу балансування навантаження на маршрутизаторах ти-
пових IP-мереж. До запропонованих результатів відносяться: розвиток дина-
мічної моделі інформаційного обміну маршрутизатора з метою вирішення 
завдання балансування навантаження на основі зменшеної кількості інфор-
мації та врахування вільних пропускних здатностей інтерфейсів; удоскона-
лення методу балансування навантаження на маршрутизаторах корпоратив-
них комп’ютерних мереж шляхом застосування процедури динамічного ба-
лансування за маршрутами з нерівною метрикою. Наведено результати під-
вищення продуктивності маршрутизатора і локального ділянки мережі. 
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МОДЕЛІ ТА МЕТОД УПРАВЛІННЯ ПЕРЕДАЧЕЮ ДАНИХ 
КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ СТАНДАРТУ IEEE 802.11 
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На сьогоднішній день великий розвиток в області передачі даних отри-

мали бездротові мережі. Це пояснюється зручністю їх використання, дешеви-
зною і прийнятною пропускною спроможністю [1-4]. Виходячи з поточної 
динаміки розвитку, можна зробити висновок про те, що за кількістю і поши-
реності бездротові мережі незабаром перевершать провідні мережі. На даний 
момент більшість всього трафіку мережі Інтернет займає трафік протоколом 
ТСР. Протокол ТСР розроблявся для дротових мереж передачі даних і, як 
показали сучасні реалії, в разі його використання в бездротових мережах по-
казує значно гірші результати продуктивності 

Метою доповіді є аналіз теоретичних аспектів функціонування різних 
реалізацій протоколу TCP транспортного рівня в бездротових каналах зв'язку 
стандарту IEEE 802.11 та представлення результатів розробки моделі та ме-
тоду управління передачею даних, що дозволяють зменшити час передачі 
даних. В доповіді наведено результати розробки підходу до зменшення часу 
передачі даних в комп’ютерних мережах стандарту IEEE 802.11. На його ос-
нові розроблена вдосконалена модель фази відновлення втрат протоколу 
TCP, яка дозволяє адекватно враховувати характер і тривалість паузи між по-
вторними передачами в разі розриву зв'язку. Запропоновано удосконалену мо-
дель взаємодії канального і транспортного рівнів, яка дозволяє враховувати 
характер розриву з'єднання, що дозволяє розробити коректні методи управлін-
ня з'єднанням в разі певного типу помилок канального рівня. Розроблено метод 
зменшення часу передачі даних в бездротовій мережі, заснований на вдоскона-
лених моделях фази відновлення втрат і взаємодії канального і транспортного 
рівнів, який дозволяє досягти зменшення часу передачі даних. 
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МОДЕЛІ РЕАЛІЗАЦІЙ ПРОТОКОЛУ ТСР ЗА НАЯВНОСТІ 
ФОНОВОГО ТРАФІКУ 
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Наростаюча залежність життєдіяльності людини від мережевих техно-

логій загострює питання ефективного використання каналів мереж [1-3]. TCP 
є основним транспортним протоколом в сучасних мережах, що забезпечує 
надійну доставку даних, необхідну для багатьох сучасних додатків. 

У зв'язку з трудомісткістю і витратами емпіричного методу дослідження 
нових алгоритмів управління перевантаженнями, потрібна побудова матема-
тичних моделей поведінки і продуктивності стеку протоколів TCP/IP. Необ-
хідність таких досліджень полягає в поліпшенні розуміння завдань і проблем 
протоколу ТСР, а також компенсації втрат продуктивності, викликаних фрак-
тальної природою мережевого трафіку і полегшенні розробки алгоритмів 
управління потоками трафіку інших протоколів. Нехтування впливом фоно-
вого трафіку при розробці алгоритмів керування перевантаженнями може 
привести до зниження їх ефективності.  

Метою доповіді є побудова моделей фази управління перевантаження-
ми протоколу TCP, що дозволяють збільшити коефіцієнт використання кана-
лу за наявності фонового трафіку. 

В доповіді наведено результати розробки моделей наступних реалізацій 
протоколу ТСР: TCP Reno, TCP Vegas, TCP Westwood, TCP Hybla, а також 
протоколу UDP. Серед них слід виділити реалізацію TCP Vegas, яка демон-
струвала б ідеальну характеристику завантаження смуги пропускання, як в 
монопольному режимі, так і при наявності в каналі постійного трафіку. Дис-
ципліна управління розміром вікна, заснована на моніторингу часу передачі 
пакету забезпечує рівномірність розподілу ресурсів мережі з невеликими за-
тримками часом передачі пакета. Рівномірність розподілу смуги демонстру-
ють і реалізації TCP Westwood і TCP Hybla, алгоритми управління переван-
таженнями яких засновані на аналізі потоку даних і значення поточної смуги 
пропускання.  
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ КЕРУВАННЯ ТА 
УЧАСТІ В ЕЛЕКТРОННІЙ ЧЕРЗІ  
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На сьогоднішній день у багатьох сферах діяльності спостерігається 

стрімке загострення проблеми очікування у чергах, що пов’язане з умовами 
пандемії. Тривале перебування в черзі також призводить до дискомфорту та 
плутаниць у порядку прийому очікуючих. Існуючі рішення [1] не дозволяють 
у повній мірі вирішити наведені проблеми: програмні застосунки для впоряд-
ковування черг мають обмежений функціонал та недостатньо зрозумілий ін-
терфейс користувача, а апаратно-програмні комплекси електронних черг по-
требують фізичної присутності користувачів та можуть використовуватися 
лише в межах одного приміщення або організації. Дані недоліки не дозволя-
ють ефективно організувати процес обробки черг та забезпечити дотримання 
фізичної дистанції між учасниками черги, тому актуальним рішенням є роз-
робка спеціалізованого веб-застосунку, який забезпечує можливість викорис-
тання у будь-яких сферах, як в умовах фізичної присутності користувачів, за 
допомогою мобільних пристроїв, так і в умовах використання онлайн [2]. 

Метою роботи є розробка веб-застосунку електронної черги, що дозво-
ляє автору (користувачу, який створює чергу для організації певного заходу) 
керувати процесом прийому учасників черги, які мають можливість як приє-
днуватися до черг вже існуючих заходів, так і взаємодіяти з іншими учасни-
ками. Користувач може бути фізично відсутній на місці проведення заходу та 
при цьому бути впевненим щодо своєчасного отримання необхідної послуги. 

Серверна частина веб-застосунку розроблена з використанням уніфіко-
ваного інтерфейсу PDO та реляційної СКБД MySQL. Комунікація між учас-
никами черги реалізована на протоколі WebSocket за допомогою API веб-
сервісу Pusher. Підтримується CI/CD: авторозгортання на веб-хостингу нових 
версій застосунку забезпечує неперервність оновлення доступного користу-
вачам функціоналу в процесі розвитку програмного забезпечення.  

Електронна черга вирішує проблеми дискомфорту та нераціонального 
витрачання часу під час очікування, дозволяє користувачам слідкувати за 
ходом прийому та сприяє зменшенню людських скупчень. 

Список літератури 
1. Кравець Р. Б., Романів Т. М. Електронна черга як результативна складова 

впровадження принципів електронного урядування. Механізми державного управлін-
ня. 2018. C. 40-44. 

2. Дуденкова Е. И., Смелов В.В. Электронная очередь на консультацию к препо-
давателю ВУЗа. 2019. С. 222-223. 



Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління 

 65 
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З ростом доступності Інтернету для людей та розвитком інформаційних 

технологій [1] велика частина торгівлі товарами перенеслася у віртуальний 
простір. Такий підхід дозволяє покупцю не тільки економити час, а ще й 
отримати більше інформації про обраний товар. За останній рік доля Інтернет 
покупок зросла через введення карантинних заходів. Тепер замовити товар 
онлайн не тільки швидше, але й безпечніше ніж йти у місцевий магазин. 

Слід зазначити, що у список функцій Інтернет-магазину входить не ли-
ше надання користувачеві можливості придбати той чи інший товар. Важли-
вим також є надання повної та достовірної інформації для того щоб користу-
вач міг зробити рішення про свою покупку. Сайт повинен бути функціональ-
ним, але важливо не перевантаженим. Також для того щоб втримати покупця 
на сторінці сайту, потрібно зробити так, щоб зміст цієї сторінки був цікавим, 
а оформлення приємним для більшості користувачів.  

Метою доповіді є обґрунтування структури Інтернет-магазину, інтер-
фейсу покупця, а також інструментів керування для адміністратора або мене-
джера. Також визначена структура каталогу товарів, здійснена зручна ієрар-
хія та розбиття товарів за категоріями. Сайт Інтернет-магазину має зручні 
інструменти для відстеження та управління замовленнями покупця. 

Для створення сайту пропонується використовувати мову програмуван-
ня Java [2] разом з фреймворком Spring, базу даних MySQL (для збереження 
даних), мову розмітки HTML та CSS з бібліотекою готових стилів Bootstrap. 

Фреймворк Spring інтегрований з платформою Java Enterprise, завдяки 
чому надає розробнику зручні та потужні інструменти для створення сервер-
ної частини веб-додатків на мові Java. Також програми на Spring широко за-
стосовують патерни MVC (model, view, controller). Контролер реагує на дії 
користувача та сповіщає модель про зміни, модель в свою чергу реагує на 
команди контролеру, надає дані та відображає їх зручним для користувача 
образом. Такий підхід до розробки додатків дозволяє відділити логіку про-
грами від візуалізації, що призводить до збільшення повторного використан-
ня коду та спрощення розробки в цілому. 
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Захист персональних даних та особистої інформації користувачів є дуже 

актуальною темою в час інформаційних технологій [1], тому методи захисту 
інформації змінюються дуже швидко. В світі технологій захисту доступу до 
інформації використовують велику кількість різноманітних методів, почина-
ючи від простих паролів, двохфакторної аутентифікації та закінчуючи такими 
складними методами, як порівняння відбитків пальців та геометрії обличь [2]. 
Ще декілька років тому технологія аутентифікації з використанням розпізна-
вання обличчя вважалась дуже дорогою, тому цей напрям використовувався 
не часто. Зараз же цю технологію можливо знайти майже в кожному сучас-
ному смартфоні, як один із способів отримання доступу до гаджету. Метод 
розпізнавання обличчя може використовуватись декількома шляхами: аналі-
зуючи фото наданого обличчя або використання сенсорів, що будують вірту-
альну модель обличчя. Ці методи відрізняються за ступенем безпечності, 
швидкістю опрацювання даних та ціною, тому різні методи використовують-
ся для різних галузей в залежності від ступені захисту, яка їм потрібна. 

Метою доповіді є дослідження методів розпізнавання облич за геомет-
рією обличчя, порівняння та дослідження ефективності та зручності їх вико-
ристання для отримання доступу до персональних даних. 

Питання, що розглядаються у доповіді, стосуються визначення того, що 
слід мати на увазі під терміном «розпізнавання обличчя», а також досліджен-
ня методів [2], які дозволяють вирішити цю задачу. Для дослідження обрано 
метод опрацювання наданого фото з обличчям для подальшого розпізнаван-
ня. Розглянуто декілька методів опрацювання зображення з використанням 
бібліотеки OpenCV мови Python та  порівняно  їх ефективність для рішення 
даної задачі. Деякі з методів виявляються не ефективними для виявлення різ-
номанітних особливостей обличчя, але більш швидкими при визначенні саме 
обличчя на фото. Тобто для більшої швидкості виконання алгоритму має сенс 
використовувати один метод для знаходження обличчя на фото, а інший для 
виявлення особливостей геометрії. Також розглянуто методи зберігання біо-
метричних даних у зручному для подальшого використання вигляді. 
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Календарі – це важлива частина життя людини. На даний час люди, в 

основному, користуються ними в електронному вигляді. Їх можливо знайти в  
додатках для замовлення квитків, для подорожей, для менеджменту проектів, 
при різноманітних розподілах обчислювальних ресурсів [1] та ін. Календар 
може знадобитися і користувачам сайтів для вибору дати при заповненні 
будь-якої форми. Безсумнівно, цей компонент є дуже важливим для бізнес-
додатків. Загалом, такої речі як календар слід приділити особливу увагу при 
розробці програми або сайту. 

Метою доповіді є розробка структури програмного забезпечення, орієн-
тованого на планування подій та справ людини. При розробці календаря для 
веб-додатків слід визначити важливі напрями, яким слід приділити увагу: 
документація, кастомизация, сумісність та досвід користувача. 

Додаток повинен виводити на окремій сторінці календар з важливими 
відмітками, які було додано. Для того щоб календар був цікавим слід з одно-
го боку розробити стильний дизайн, який користувач міг би налаштовувати, а 
з другого мати можливість вбудувати його до сайту будь-якої тематики.  

Аналіз функціонала існуючих аналогів показав, що при розробці кален-
дарю подій структурну частину програмного забезпечення слід писати за до-
помогою мови гіпертекстової розмітки (HTML) та каскадних таблиць стилів 
(CSS). Мова HTML використовується для статичних блоків інформації та 
розмітки сторінок, а CSS – для стилістичної складової програмного забезпе-
чення таких як: розмір блоків, їх положення щодо вікна, колір та ін. Функці-
ональну частину програмного забезпечення слід реалізувати на мові програ-
мування JavaScript з використанням бібліотеки JQuery. Зберігання та переда-
ча даних між сторінками реалізувати за допомогою вбудованого функціоналу 
в браузері, такого як LocalStorage, тому що програмне забезпечення, яке роз-
робляється, має строго індивідуальний напрям (на одного користувача). На 
даний час немає необхідності використовувати сервер та базу даних, але в 
майбутньому планується використовувати ці інструменти для формування 
календаря подій для декількох користувачів (при використанні цього додатку 
в корпоративних проектах). 
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Сьогодні більшу частину часу людина проводить використовуючи га-

джети, тому інформаційні технології [1] стали повсякденною частиною як 
роботи, так і життя людини. Для багатьох людей прослуховування музики є 
невід'ємною частиною багатозадачності, а допомагає їм  в цьому музичний 
програвач. Медіаплеєр – це комп'ютерна програма, яка призначена для відт-
ворення файлів мультимедіа-контенту відповідного формату. Одні медіапле-
єри призначені для відтворення тільки аудіо-файлів, інші  орієнтовані лише 
для перегляду відео-контенту. Також існують гібридні програвачі, які дозво-
ляють використовувати функції обох напрямів. Розробники таких програва-
чів прагнуть зробити їх якомога більш зручними для відтворення відповідних 
форматів. Кожен із існуючих додатків має свої особливості та функції, які до 
вподоби різним людям. Саме тому створення додатку, який матиме в собі 
зручні та практичні особливості, є актуальним.  

Метою доповіді є аналіз особливості розробки програмного забезпечен-
ня для відтворення аудіо-файлів. Аудіо-плеєр періодично виконує сканування 
вказаних папок, витягуючи з МР3 файлів медіаінформацію (ID3 v1 або v2 
теги) [2]. Далі будується база мультимедіа, яка дозволяє створювати плейліс-
ти на основі інформації про виконавця, альбом, роки випуску, жанру та ін. 
Особливістю даного програмного забезпечення є можливість контролю за 
допомогою системних команд для управління мультимедіа-контенту (зазви-
чай це окремі кнопки на клавіатурі, або ж вторинна функція), а також можли-
вість паузи, відновлення та вмикання наступного треку за допомогою іконки 
у системному треї [3]. 

Таки чином, результати аналізу показали, що особливостями розробки 
програмного забезпечення для відтворення музичних файлів є використання 
мови програмування С# та WinForms (для реалізації інтерфейсу), кросплат-
формність, інтеграція з хмарними сховищами аудіофайлів та можливість ін-
тегруватися в додатки, які виконують більш широкий спектр функцій при 
роботі з медіа-контентом. 
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Наше покоління живе в такому часі, в якому майже всі люди володіють 

різноманітною інформацією, тому роль інформаційних технологій величезна 
в житті кожного з нас. І, часом неможливо уявити наше життя без цих техно-
логій [1]. 

На даний час підтримують або як мінімум замислюються про здоровий 
спосіб життя 80% чоловіків та жінок. Головні складові цього комплексу: фі-
зичні навантаження, правильне харчування, повноцінний сон, догляд за со-
бою, обмеження або повна відмова від шкідливих звичок. Щоб стежити за 
здоров'ям та займатися спортом було простіше, існує багато додатків, які 
вміють не просто зберігати, а й аналізувати дані про організм людини. 

Метою доповіді є аналіз складових фізичного навантаження на організм 
та розробка структури web-застосунку для підвищення якості тонусу тіла 
людини.  В ході розробки застосунку приділено важливу увагу впливу фізич-
ної підготовки на самовідчуття людини, проаналізовано та враховано наслід-
ки від травм та розроблено комплекси вправ у відповідності до мети трену-
вання. Наведений web-застосунок дозволяє скласти повну індивідуальну про-
граму для занять. Користувач задає потрібну ціль: прокачування та приве-
дення в тонус м'язів, втрата ваги, розвиток гнучкості, а додаток сам розрахує 
правильне навантаження та підкаже комплекси вправ. 

Результати аналізу показали, що при розробці web-застосунку для під-
вищення якості тонусу тіла людини слід використовувати мову програмуван-
ня JavaScript [2], зокрема фреймворк Node.js для серверної частини та React.js 
для фронтендної частини. Це слід зробити тому, що мова JavaScript дуже ба-
гатофункціональна, а код написаний з її допомогою легкорозширюємий. Та-
кож JavaScript дає можливість писати сервер та клієнт на одній мові, що істо-
тно спрощує поріг входження фахівців i тільки додає ще один плюс в скарб-
ничку JavaScript. Для стилiзацiї фронтендної частини слід використовувати 
таблиці стилів CSS [2] через Styled Components в React.js. В свою чергу фун-
кціонування внутрішньої частини сайту слід здійснювати за допомогою 
express.js в модульному форматі компонентів. 
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На даний час розробка інтернет-магазину для бізнесу спирається на су-

часні тенденції: використовує якісні технології [1], впроваджує індивідуальні 
інструменти, які допомагають компаніям ефективно продавати товари та по-
слуги. Інтернет-магазини набирають все більші оберти, зростає попит на за-
мовлення товарів в онлайн, тому що останній рік показав, як важливо мати в 
наявності продавця такий мобільний майданчик. Незважаючи на карантинні 
обмеження попит у покупців не сильно впав, але дуже часто фізичні точки 
було закрито. Зростаюча конкурентність інтернет-магазинів покращують ви-
бір товарів с точки зору покупця, тому що він може не тільки отримати більш 
детальну інформацію про товар, а також здійснити більш легке повернення 
товару. Для продавця інтернет-магазин збільшує продажі за рахунок рекоме-
ндацій, які застосовані на виборі товару попередніми покупцями та просу-
вання товарів за допомогою медійної та банерної реклами в пошуковій мере-
жі, що також збільшую охоплення клієнтів. 

Метою доповіді є аналіз особливості розробки структури інтернет-
магазину, який дозволяє поліпшити вибір товарів продавця та збільшити 
продажі завдяки рекомендаціям. Це досягається за допомогою інтуїтивного 
інтерфейсу веб-сайту, можливість введення отриманого раніше промокоду 
для знижки на товари та реферальной програми. Також для поліпшення взає-
модії покупця з сайтом реалізовано широкий вибір фільтрів на товари та 
більш детальне розбиття їх на категорії. Сайт інтернет-магазину можливо 
використовувати, як площадку для інших інтернет-магазинів, що дозволяє 
продавцю заробляти не тільки на продажі своїх товарів, але ще отримувати 
комісію від перепродажу товарів інших продавців. 

Результати аналізу галузі використання інтернет-магазинів показали, що 
особливостями розробки веб-сайту є використання мови програмування 
JAVA [2], фреймворку Spring Boot та бази даних MySQL, для реалізації фро-
нтендної частини бажано використати HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap. Реа-
лізовувати рекомендацію товарів пропонується за допомогою Apache Crunch, 
Apache Spark, HBase, AWS S3 та розгортати додаток на серверах AWS. 
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У сучасному житті для того щоб бути конкурентоспроможною людині 

необхідно тримати під контролем багато сфер життя, з яких постійно надхо-
дить інформація, а також бути самоорганізованою. Зокрема, важливим аспек-
том самоорганізації є планування часу та задач, контроль фінансів та збере-
ження важливих записів. Але усю цю інформацію досить важко тримати у 
голові. Для таких цілей дуже велика кількість людей до сьогоднішнього дня 
використовує різні блокноти, щоденники та записники [1]. Усе це має велику 
кількість недоліків, яких легко можна позбавитись завдяки використанню 
сучасних технологій [2]. Підрахунок та структуризація записів, а також 
отримання інформації за певні періоди стає великою проблемою для корис-
тувачів нотатків [3]. Ця задача становиться дуже простою з використанням 
спеціального програмного продукту, який робить усе це автоматично.  

Метою доповіді є розробка структури веб-застосунку, який допомагає 
користувачеві у галузі self-менеджменту. Його програмна реалізація дозволяє 
полегшити людям організацію контролю свого повсякденного життя надаю-
чи доступ до таких функцій, як органайзер, утілита для тайм менеджменту та 
управління фінансами. 

Результати аналізу існуючих додатків для self-менеджменту показали, 
що до особливостей його розробки слід віднести використання мови програ-
мування С# та інструментів HTML/CSS (для реалізації інтерфейсу), бази да-
них MS SQL, кросплатформність та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, який 
дозволить у повній мірі користуватися функціоналом даного програмного 
забезпечення. 

В доповіді також наводяться переваги  використання запропонованого 
програмного продукту. Наведені дані показують, що використання веб-
застосунку дає можливість отримати весь функціонал за допомогою мережі 
Інтернет з будь-якого пристрою у будь-якому куточку світу.  
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На даний час Інтернет відіграє важливу роль у створенні інформаційно-

го простору суспільства, виступає інструментом доступу до веб-сайтів та ба-
гатьох інформаційних систем [1]. В якості мови реалізації веб-сайтів, як пра-
вило, слід обирати стандарти HTML та CSS [2]. 

Мова розмітки документів (HTML) постійно розвивається. Ранні версії 
HTML поєднували функції розмітки та форматування контенту, але з появою 
багатосторінкових сайтів переважну частину функцій форматування було 
покладено на каскадні таблиці стилів (CSS). Основна ідея CSS полягає в то-
му, щоб відокремити дизайн документа від його вмісту. Таким чином CSS 
відповідає за оформлення та зовнішній вигляд HTML-коду, тоді як HTML – 
за зміст та логічну структуру документа [3]. 

Метою доповіді є дослідження стандартів HTML та CSS, а також розро-
бка структури сайту – логічної схеми побудови окремо взятих сторінок з роз-
поділом їх за категоріями. В ідеалі така структура повинна бути максимально 
зручною, щоб користувач міг швидко знайти необхідну йому інформацію. 
Також слід зазначити, що важливим чинником при розробці сайту, виступає 
простота навігації. Цей показник позитивно впливає на поведінкові фактори 
користувачів, видимість, позиції та трафік. Інформаційна структура сайту – 
це засіб організації інформації на веб-сайті, структура взаємодії різноманіт-
них блоків інформації.  

Результати аналізу особливостей структур веб-сайтів показали, що для 
його створення спочатку слід розробити макет, далі відтворити його за допо-
могою тегів HTML, селекторів CSS та ряду сценаріїв JS. На наступному кроці 
потрібно розмістити розроблений сайт на сервері та поступово наповнити 
його контентом, який слід постійно оновлювати. Також необхідно зв’язати 
сайт із соціальними мережами та надати користувачам можливість зворотно-
го зв’язку.  
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Створення будь-якого проекту починається з його планування та деком-

позиції – розкладання задачі на підзадачі [1], які треба виконати для досяг-
нення поставленої мети. В процесі роботи, одні з них будуть виконуватися, 
інші з’являтися. Для зручності та надійності роботи існують додатки (task 
manager), які дозволяють керувати цим процесом. Дані додатки дозволяють 
створювати нову задачу, додавати до неї підзадачі, відображати існуючі, ви-
даляти та сортувати за обраним критерієм (датою, назвою, тегом та її стату-
сом). Уся інформація, яка може бути отримана від системи, зберігається на 
віддаленому сервері та не займає місце на комп’ютері користувача.  

На даний час існує ряд менеджерів: Asana, Basecamp 3, Jira, Trello, голо-
вною перевагою яких є графічний інтерфейс, що допомагає побачити ієрар-
хію задач та підзадач [2]. Наступною перевагою виступає ціна, а якщо точні-
ше, її відсутність. Основний функціонал такого класу програм є  не завжди 
безкоштовним. Третьою перевагою є можливість роботи з цим додатком де-
кількох людей. Кожен, хто має доступ до цього ресурсу, може редагувати 
задачі – це дуже зручно при роботі у команді.  

Метою доповіді є розробка структури консольного клієнт-серверного 
додатку, який враховує особливості віртуальних з'єднань в телекомунікацій-
них мережах, що володіють властивостями самоподібності. Додаток орієнто-
вано на консольний варіант, тому що працюючі у сфері комп’ютерних техно-
логій часто виникає потреба підключатися до віддаленої машини через SSH 
з’єднання, де користувач керує задачами при відсутності графічного інтер-
фейсу. 

Програмним рішенням реалізації обрано мову С++,  тому що завдяки  
неї найбільш ефективно обробляти велику кількість даних та гнучко встанов-
лювати серверне з’єднання. Для серіалізації даних була обрана бібліотека 
Protobuf, а мережна передача даних реалізована за допомогою бібліотеки 
gRPC. Розробляючи додаток необхідно паралельно створювати тести, які до-
поможуть розробнику слідкувати за коректністю роботи програми під час її 
розробки.  
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Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 
Сьогодні разом зі збільшенням швидкостей передачі даних в інфокому-

нікаціях збільшується частка інтерактивного трафіка, вкрай чутливого до 
параметрів середовища транспортування. Для надання необхідної кількості 
ресурсів при передачі різних видів трафіка, що висувають різні вимоги до 
характеристик телекомунікаційної мережі, використовуються різні механізми 
забезпечення якості обслуговування QoS (Quality of service). Одним із таких 
механізмів є балансування навантаження.  

Система балансування навантаження вирішує завдання забезпечення 
якості обслуговування і підвищення продуктивності розподілених систем за 
рахунок оптимального розподілу завдань між вузлами обчислювальної сис-
теми. Завдання балансування завантаження в розподіленій інфокомунікацій-
ній системі полягає в тому, щоб виходячи з комплекту завдань, що передба-
чають обчислення і передачу даних, і системи серверів різної ресурсомістко-
сті, знайти такий розподіл завдань по серверах, який забезпечує приблизно 
однакове обчислювальне завантаження кожного сервера і мінімальні витрати 
на передачу даних. 

Метою доповіді є вдосконалення модифікованих методів балансування 
навантаження у розподілених системах, які враховують фрактальні властиво-
сті трафіка і дозволяють забезпечити високий рівень якості обслуговування. 

У доповіді визначено основні властивості основних алгоритмів 
балансування навантаження.  

Виділено основні показники продуктивності: пропускна здатність, 
витрати, відмовостійкість, час міграції, час відгуку, використання ресурсів, 
масштабованість, продуктивність, що найбільш важливою задачею є 
розробка методів управління потоками даних і ресурсами розподілених 
комп’ютерних мереж, які враховують самоподібні та мультифрактальні 
властивості трафіка.  

Особливу увагу приділено задачі балансування, яка забезпечує більш 
високу утилізацію ресурсів мережі. 
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ВИМОГИ ДО ВЕРТИКАЛЬНОГО HANDOFF МЕХАНІЗМУ  
У 4G МЕРЕЖАХ 

Іванісенко І.М., Клименко А.М.  
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 
Важливість бездротового зв'язку зростає з кожним днем у всьому світі 

завдяки стільниковим та широкосмуговим технологіям. Кожен у всьому світі 
хотів би бути зв’язаний безперешкодно в будь-який час і в будь-якому місці 
через найкращу мережу. Бездротова система 4G повинна мати можливість 
забезпечувати високі швидкості передачі даних, якість послуг та безперебій-
ну мобільність. У 4G існує велика різноманітність неоднорідні мережі. Кори-
стувачі різноманітних програм бажають використовувати різнорідні мережі 
на основі своїх уподобань, таких як реальний час, висока доступність та ви-
сока пропускна здатність[1]. Коли зв’язки повинні переключатися між неод-
норідними мережами з міркувань продуктивності та високої доступності, 
необхідна безшовна вертикальна передача обслуговування. Вимоги, такі як 
здатність мережі, затримка передачі обслуговування, вартість мережі, умови 
мережі, споживання енергії та уподобання користувача повинні бути врахо-
вані під час вертикальної передачі обслуговування[2].  

Метою доповіді є побудова вимог щодо вертикальної передачі даних у 
4G мережах. Для реалізації механізму вертикальної передачі в бездротових 
мережах 4G необхідний складний, адаптивний та інтелектуальний підхід для 
створення ефективної послуги для користувача, враховуючи динамічні та 
нединамічні параметри. Вимоги включають високу пропускну здатність, ни-
зьку затримку передачі обслуговування, нижче споживання енергії, мініма-
льну вартість мережі, збалансоване навантаження мережі. 

У доповіді проводиться оцінка існуючих механізмів вертикальної 
передачі обслуговування відповідно до вимог, викладених у роботі. Оцінка 
вказує на необхідність мати механізм VHO (Vertical Handoff) для бездротових 
мереж 4G, який має можливість задовольнити максимальну кількість вимог. 
Однак важко врахувати всі параметри під час розробки моделі прийняття 
рішення для VHO, але якщо ми розглянемо більше параметрів, результат 
механізму прийняття рішень, безумовно, покращиться. 
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ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ 
В ХМАРНИХ АРХІТЕКТУРАХ  

Іванісенко І.М., Мірошниченко Р.О., Барсуков А.І.   
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Балансування навантаження в середовищі хмарних обчислень має важ-

ливий вплив на продуктивність. Хороша збалансованість навантаження ро-
бить хмарні обчислення більш ефективними та покращує задоволеність кори-
стувачів. Балансування навантаження за допомогою хмарних обчислень за-
безпечує хорошу ефективну стратегію для кількох запитів, що перебувають у 
наборі хмарних обчислень. повне збалансування повинно набути прямо на 
рахунках двох завдань, одним буде забезпечення ресурсів, а також ресурс 
розподіл разом із буде плануванням завдань у всій розподіленій системі. Ал-
горитм Round Robin може бути на сьогоднішній день найпростішим алгорит-
мом, який допомагає розподілити заповнення між вузлами [1]. 

З цієї причини це часто є першою перевагою при впровадженні простого 
планувальника. Однією з причин є те, що єдиною необхідною інформацією є 
список вузлів [2-4]. Запропонований алгоритм усуває недоліки реалізації 
простої архітектури з круглими роботами в хмарні обчислення шляхом вве-
дення концепції присвоєння різних зрізів часу окремим процесам залежно від 
їхніх пріоритетів. 

Метою доповіді є представлення концепції хмарних обчислень, а також 
дослідницькі завдання щодо балансування навантаження. Також зроблене 
зосередження на перевагах та недоліках хмарних обчислень. Основна спря-
мованість приділяється вивченню алгоритм балансування навантаження з 
подальшим порівняльним опитуванням цих вищезазначених алгоритмів у 
хмарних архітектурах щодо стабільності, використання ресурсів, статичності 
або динамічності, кооперативності чи некооперативності та міграції процесів. 
Дослідження спрямоване на створення якісного аналізу продуктивності іс-
нуючого алгоритму балансування навантаження VM (Virtual Machine), а по-
тім реалізованt на мові CloudSim та Java. 
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СИСТЕМИ ІЗ САМОВІДНОВЛЕННЯМ 

Лунічкін О.Г., Волк М.О.  
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 
Самовідновлення є невід’ємною частиною функціонування живих орга-

нізмів, але з розвитком інформаційних технологій слово отримало й технічне 
значення: самовідновленням є процес автоматичного відновлення системи до 
працездатного стану після відмови. Окрім помилок при створенні програм є 
чимало негативних подій, від припинення електропостачання до катастроф, 
що призводять до порушення роботи або знищення комп’ютерної техніки, які 
уникнути неможливо. Тому, при проектуванні таких систем, необхідно вра-
ховувати можливість відмов та передбачати механізми відновлення працез-
датності. Загалом, єдиним гарантованим способом уникнути втрати працез-
датності є резервування, яке виконується шляхом використання надлишкових 
обчислювальних ресурсів [1], поширення декількох копій даних, з якими 
працює програма, на віддалених серверах, збереженням стану програми, або 
ж взагалі підтримання декількох запущених програм на різних пристроях 
готовими до роботи [2]. 

Метою доповіді є огляд існуючих механізмів забезпечення самовіднов-
лення, класифікація існуючих понять, термінів,  та формулювання актуаль-
них проблем проектування програмних систем, які містять компоненти для 
реалізації функцій самовідновлення. 

У доповіді наводиться класифікація систем за декількома критеріями. 
Зокрема виділяються локальні та розподілені системи, за місцем зберігання 
копії стану програми виділяються системи з локальним зберіганням резерв-
них копій, системи з централізованим сервером резервування та системи без 
виділеного серверу резервування. З періодичністю резервування також виді-
ляються три категорії систем: системи з неперіодичним резервуванням, сис-
теми з періодичним резервуванням та системи з резервуванням у реальному 
часі. Актуальними проблемами проектування таких систем визнаються побу-
дова спостерігача, який моніторить відмови та керує процесом відновлення 
ушкоджених компонент; прогнозування відмов; пошук причин відмови; по-
будова самовідновлення для систем реального часу; корегування системи для 
уникнення аналогічних відмов у майбутньому; виявлення порушення при 
злочинному втручанні у систему. 
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СУЧАСНА МОДЕЛЬ ВИКОНАННЯ АСИНХРОНИХ ОПЕРАЦІЙ 
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Зростаючі обчислювальні потужності та периферійні можливості сис-

тем на базі мікроконтролерів створюють все більше задач в області асинх-
ронної взаємодії компонентів системи. Типові моделі комунікацій для ство-
рення програмно-апаратних рішень з мінімальною утилізацією процесорного 
часу наразі ставляться під сумнів, а саме неефективне використання ресурсів 
процесору призводить до підвищення енергоспоживання, зменшення часу 
реакції системи. Частково, найбільша кількість процесорного часу витрача-
ється на очікування подій у системі, або очікування завершення прийо-
му/передачі даних [1]. 

Під час проектування систем, що повинні мати найбільш швидкий від-
клик досить популярним рішенням є використання ОСРВ (Операційних сис-
тем реального часу), що додають мінімально необхідний набір примітивів 
для розробки комплексної архітектури та подрібнення операцій системи на 
задачі та ресурси, що мають бути розподілені між ними. Але, подібні рішення 
мають негативний вплив у вигляді додаткових накладних розтрат у пам’яті та 
ОЗП процесора. Причому, більшість ОСРВ працює у витискаючому режимі 
роботи, що також не є завжди необхідним. Не кожна система потребує мит-
тєвої реакції, а навпаки, дозволяє працювати у режимі soft-realtime, але з мак-
симально ефективним використанням доступної периферії.  

Метою доповіді є дослідження та побудова базових примітивів синхро-
нізації подій та примітивів, що необхідні для використання програмної моде-
лі взаємодії у випадку використання асинхронних операцій та моделі event-
driven development [2]. 

В доповіді наведено результати вимірювань витрат використання ПЗП 
та ОЗП у процесорів Nordic 52832, наведені приклади реалізації базових аси-
нхронних примітивів для взаємодії з SPI шиною даних та обробки подій. На-
ведені дані демонструють вбудовані можливості кросс-компіляторів GCC 
10.2 та Clang. Отримані результати роботи свідчать про прискорення початку 
виконання асинхронної операції, зменшення розміру файлу прошивки. 
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В період всесвітньої пандемії Covid-19 та активного впровадження ка-

рантинних обмежень в світі та в Україні електронна комерція набуває над-
звичайної актуальності. Аналіз впливу пандемії Covid-19 на розвиток елект-
ронної комерції показав, що спостерігаються суттєві зміни в електронній ко-
мерції різних країн [1], збільшилися обсяги продажів через інтернет, відбули-
ся зміни в асортименті товарів та послуг інтернет-магазинів. Для виживання 
на ринку компанії, що не мали онлайн бізнесу, почали його створювати та 
впроваджувати. Крім того, цим компаніям необхідно забезпечити конкурен-
цію на ринку і особливо важливим при цьому є чітке розуміння ролі моделю-
вання бізнес-процесів [2]. Саме тому актуальним сьогодні є застосуванню 
бізнес-процесного підходу при створенні інтернет-магазину та в процесу йо-
го експлуатації. 

Метою доповіді є аналіз сучасних особливостей побудови інтернет-
магазинів та застосуванню бізнес-процесного підходу при створенні та в ро-
боті інтернет-магазину. 

В доповіді розглянуто загальну характеристику бізнес-процесів та пра-
вила моделювання бізнес-процесів, а також особливості створення та струк-
туру роботи інтернет-магазинів. Особливу увагу було приділено досліджен-
ню методів проектування та побудови  бізнес-процесів. Було виконано моде-
лювання бізнес-процесу інтернет-магазину методом IDEF0 в програмному 
середовищі RAMUS за допомогою використання структурного підходу та 
розроблено бізнес-моделі взаємодії користувача з системою в процесі екс-
плуатації інтернет-магазину з використанням універсальної мови моделю-
вання UML. 

Використання бізнес-процесного підходу, що являє собою спланований 
алгоритм взаємопов’язаних дій чи потоків роботи, при створенні та експлуа-
тації інтернет-магазину, сприяє задоволенню попиту споживачів і максиміза-
ції прибутку. 
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Якість передачі мови по мережі IP-телефонії багато в чому визначається 
типом мовного кодека, що застосовується, відповідно з алгоритмом роботи 
якого, відбувається стиснення сигналу. Як відомо, у різних кодеків реалізо-
вані різні методи стиснення, до яких висуваються різні вимоги щодо мереж-
ного навантаження і обчислювальних ресурсів. Крім того, вони характеризу-
ються різними частотами дискретизації і розрядністю [1]. 

Метою доповіді є аналіз показників, що забезпечують потрібну якість 
передачі мовного трафіку, у разі застосування різних кодеків IP-телефонії у 
разі впливу на них обмежень по смузі пропускання в мережі. Аналіз впливу 
смуги пропускання на якість мовних повідомлень, що передаються, проводи-
вся для кодеків, які найбільш часто використовуються, зокрема: G.711, GSM, 
iLBC [2]. 

Аналіз показав, що зменшення смуги пропускання для зазначених типів 
кодеків, знижує якість мови, а в деяких випадках передача мовного трафіку 
стає неможливою. Так для кодека G.711 якісні показники мовного трафіку, 
що передається, залишаються задовільними у разі зменшення смуги пропус-
кання до 15%. Це обумовлено необхідністю для його нормальної роботи до-
сить великий смуги пропускання. У свою чергу кодеки iLBC і GSM створю-
валися для передачі мови по каналах IP-мереж з невеликою пропускною зда-
тністю або в мережах IP-телефонії з великою кількістю користувачів. Вони 
використовують набагато меншу смугу пропускання, тому її додаткове зме-
ншення більш ніж на 5 відсотків робить якість мовлення неприйнятним. Крім 
того, в цих кодеках реалізовані складні алгоритми кодування, які вимагають 
більшої обчислювальної потужності, тому у разі їх використання необхідно 
враховувати продуктивність серверів і кількість абонентів, інакше можливі 
збої в роботі обладнання і навіть всієї мережі. 

У зв'язку з цим в процесі планування, організації та експлуатації мереж 
IP-телефонії різного топологічного рівня необхідно здійснювати жорсткий 
контроль граничних норм по смузі пропускання, щоб уникнути погіршення 
параметрів QoS. 
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Інтернет забезпечує зв'язок різних інформаційних мереж, які належать 
різним установам у всьому світі. Якщо раніше мережа використовувалася 
винятково в якості передачі файлів і повідомлень електронної пошти, то сьо-
годні за її допомогою вирішуються значно складніші задачі – розподіленого 
доступу до ресурсів і надання персоналізованих послуг. Однак робота з Інте-
рнет супроводжується також безліччю проблем, серед яких найбільш важливі 
полягають в забезпеченні безпечного публічного використання мережі і у 
визначенні підходів, що забезпечують управління доступом до Інтернет-
ресурсів [1]. Метою доповіді є порівняльний аналіз методів блокування про-
типравного контенту в мережі Інтернет і формування пропозицій щодо вико-
ристання найбільш ефективних з них (або їх комбінацій) на основі набору 
відібраних критеріїв якості технологічного та економічного характеру. Зок-
рема у доповіді аналізуються наступні методи блокування: за IP-адресою, за 
DNS, за URL та поглиблений аналіз пакетів за їх вмістом (DPI) [2]. В процесі 
проведення аналізу цих методів значна увага приділяється потенційній точ-
ності цих методів, надана оцінка можливостям щодо їх обходу, а також про-
аналізовано наявність в арсеналі Інтернет-операторів заходів, що перешко-
джають їх обходу [3]. Аналіз цих методів блокування дозволив зробити такі 
висновки. Найкращим методом блокування є комбіноване блокування з по-
переднім виділенням за IP адресами та подальшою фільтрацією за URL (IP + 
URL). Його можна рекомендувати у якості основного методу для вирішення 
поставлених задач. Зокрема на підставі цього методу у доповіді пропонується 
послідовность дій щодо організації блокування шкідливих Інтернет-ресурсів 
в Україні. Реалізація блокування на основі комбінованого методу IP + URL 
або на основі поглибленого аналізу пакетів, забезпечує достатню точність, 
щоб уникнути надмірного блокування, має мінімальний вплив на інфраструк-
туру мережі Інтернет, не знижує її стійкість в цілому і не порушує працездат-
ності інших сервісів і додатків. 
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З розвитком технологій виготовлення мікросхем та вимогах до високоп-
родуктивних обчислень кількість ядер швидко зростає в чіпах з багатоядер-
ними  процесорами (CMPs) та багатопроцесорній системі на чипе (MPSoC) 
для підтримки паралельної обробки великої кількості інформації. Мережа на 
чіпі (NoC) стала фактичним рішенням для CMP та MPSoC для вирішення 
комунікаційних проблем. У роботі ми розглядаємо кілька ключових проблем, 
з якими стикаються високопродуктивні конструкції NoC. 

Для CMP загального призначення розглядаємо повну системну перспек-
тиву для розробки високопродуктивних NoC для багатопотокових програм. 
Аналізуючи узгодженість кеш-пам’яті за цілим системним сценарієм, пред-
ставляємо інтелектуальну службу зв'язку, яка виконує попереднє бронювання 
віртуального каналу (ПБВК), щоб забезпечити магістраль для цільових паке-
тів, що може значно зменшити їх затримку в NoC. Система ПБВК використо-
вує той факт, що ми можемо знати або передбачати призначення деяких па-
кетів до їх надходження до мережевого інтерфейсу (МІ). 

Метою доповіді є аналіз та пропозиції щодо створення моделі системи 
ПБВК та можливості використовувати методів штучного інтелекту для вирі-
шення задач керування. Провівши аналіз існуючих рішень, пропонується по-
будувати модель використовуючи інтервал часу до готовності пакета, ПБВК 
встановлює наскрізну магістраль від вихідного МI до МI пункту призначен-
ня. Ця магістраль побудована за рахунок резервування ресурсів віртуального 
каналу (ВК) перед передачею цільового пакету та надання пріоритетних пос-
луг  для відключень у зарезервованому ВК в червовому каналі маршрутиза-
тора, що дозволяє уникнути розподілу в ВК цільових пакетів та затримку 
арбітражу. Крім того, також пропонується метод контролю пропуску в NoC з 
централізованим контролером прийому штучної нейронної мережі (ШНМ), 
який може покращити продуктивність системи, передбачаючи найбільш від-
повідну швидкість введення кожного вузла, використовуючи інформацію про 
ефективність мережі [1]. У процесі онлайн-керування застосовується блок 
попередньої обробки даних, щоб спростити архітектуру ШНМ та зробити 
результати прогнозування більш точними. На основі попередньо обробленої 
інформації, предиктор ШНМ визначає стратегію управління та передає її ко-
жному вузлу, де буде застосовано контроль прийому. 
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В роботі розглянуті системи контролю та збору даних (SCADA) для ди-

станційного керування та моніторингу інверторів, підключених до мережі. 
Оскільки кількість акумуляторних накопичувачів енергії, підключених до 
мережі, збільшується, кількість інверторів, підключених до енергосистеми, 
також швидко зростає. Комунальні підприємства повинні мати можливість 
контролювати та керувати тими інверторами, підключеними до електроме-
режі, щоб підтримувати стабільність мережі, покращувати якість електропос-
тачання та стабілізувати ціни на енергію. Після визнання вимоги щодо недо-
рогої SCADA системи для мережевих інверторів, аналізуючи SCADA систе-
ми, було визначено основні характеристики, які потрібно при створені систе-
ми. 

Метою доповіді є аналіз існуючих SCADA систем які задовольняють 
вимогам. Створити модель, яка дозволить використовувати методи дистан-
ційного керування та моніторингу компонентів складної  системи.  

На основі наявних варіантів виконання вимоги під час дослідження були 
протестовані обрані SCADA системи. На основі результатів тестування сер-
вер на базі Інтернету речей (IoT) був збережений як ядро розробленої SCADA 
системи, а розробка SCADA проведена для вдосконалення системи для на-
дання визначених функцій. Була визнана вимога вбудувати в SCADA систему 
алгоритм автоматичного управління для оптимального управління інверто-
ром, щоб максимізувати економічні вигоди від нього, враховуючи коливання 
ціни на енергію та зміни відновлюваної енергії через певний період. Резуль-
тати показують, що розроблена система SCADA змогла забезпечити особли-
вості, виявлені під час дослідження, а алгоритм прогнозування вітру зумів 
максимізувати економічні вигоди. 

Запропоновано та реалізовано  оптимальний алгоритм керування систе-
мою накопичення енергії акумулятора, підключеною до вітрогенератора та 
до електромережі. Програма, заснована на Python, була розроблена за допо-
могою Accuweather API для збору даних вітру та оптимізації доходу, а для 
зберігання даних був використаний локально встановлений сервер thingspeak. 
Ефективність алгоритму була перевірена за допомогою даних реального віт-
ру. Результати показують, що алгоритм зміг збільшити прибуток, змінивши 
графік роботи, враховуючи наявність вітру протягом наступних двадцяти 
чотирьох годин. 
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ПРОГРАМНА МОДЕЛЬ ТЕСТУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ  СИСТЕМ 
РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 

Ляшенко О.С., Гончаренко Д.А., Ляшенко Г.Є.  
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 
Системи реального часу працюють з обмеженнями у часі, коректність 

залежить від часу, за який генеруються результати. Різні галузі використову-
ють різні типи систем реального часу, такі як телекомунікації, системи керу-
вання переробними підприємствами, генерації електроенергії та системи кри-
тичної інфраструктури. Існує категорія систем реального часу, які повинні 
одночасно обробляти мільйони користувачів та операції; ці системи назива-
ються великомасштабними системами реального часу. У телекомунікаційно-
му секторі багато систем реального часу є такими що масштабуються, оскі-
льки їм потрібно паралельно обробляти мільйони користувачів та ресурсів 
[1]. Продуктивність є важливим аспектом системи цього типу; непередбачу-
вана черга поведінки коштує для операторів зв'язку мільйони гривен за лічені 
секунди. Проблема полягає в тому, що існуючі моделі для аналізу продукти-
вності цих типів систем не є економічно вигідними і потребують великих 
знань для розгортання. При цьому виникає питання до створення інструменту 
моделювання продуктивності системи, який би  базувався на різних методах 
та підходах. 

Метою доповіді є аналіз існуючих систем, з точки зору факторів які 
впливають на роботу великомасштабних систем реального часу, таких як 
телекомунікаційні системи підтримки. Розробка методів та підходів для реа-
лізації системи моделювання поведінки масштабної системи реального часу.  

Проведено дослідження щодо вдосконалення існуючої системи. Іденти-
фікація факторів ефективності визначається за допомогою набору даних, 
сформованого під час сеансу тестування продуктивності, розслідування, про-
веденого в тій самій системі, та неструктурованих інтерв'ю з експертами сис-
теми. Перевірка симулятора продуктивності здійснюється за допомогою ста-
тичного аналізу та зворотного зв'язку користувачів. Розроблена програмна 
модель на мові Python з використанням методів та алгоритмів XgBoost, випа-
дкового лісу та дерев рішень. Використовується три типи метрик для вимі-
рювання продуктивності впроваджених моделі. Ефективність впровадженої 
моделі для кожного лічильника продуктивності проводилася з використанням 
оцінки MAE, MSE та R2. Розроблений симулятор дає можливість знаходити 
та усувати слабкі місця в системах реального часу.  
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ВИБІР ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ ІНТЕРНЕТУ  
В ПЕРЕСУВНИХ КАВ’ЯРНЯХ 

Ревва К.В., Чеботарьова Д.В.  
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 
Інтернет є невід’ємною частиною життя та використовуються у всіх 

сферах діяльності людства. Сьогодні в будь-якому сучасному закладі обслу-
говування, в тому числі і закладах харчування, до яких відносяться пересувні 
кав’ярні, має бути можливість надання клієнтам доступу до швидкого та які-
сного інтернету. Мобільність кав’ярень вимагає підключення до інтернету 
мереж мобільного зв’язку. 

Еволюція систем мобільного зв'язку на сьогоднішній день налічує шість 
поколінь [1]. В наш час в Україні функціонують мережі мобільного зв’язку 
2G, 3G і 4G. Постійно зростаючий обсяг трафіку, що передається в мобільних 
мережах зв'язку, створення нових додатків, що вимагають високих швидкос-
тей передачі даних, вимагають розвитку і впровадження в практику нових 
поколінь зв'язку (5G і 6G). Роботи в цьому напрямку ведуться [2], але при 
виборі обладнання для пересувних кав’ярень було розглянуто обладнання 
стандартів, які функціонують на сьогоднішній день в Україні. 

Метою доповіді є аналіз та вибір мобільного обладнання для підклю-
чення пересувної кав’ярні до мережі інтернет. 

В доповіді розглянуто еволюцію мобільного зв’язку, проаналізовано пе-
рспективи розвитку мобільних технологій. Розглянуто принципи функціону-
вання мереж мобільного зв’язку різних стандартів. Виконано вибір USB-
модему, WI-FI маршрутизатору та обладнання підсилення сигналу для підк-
лючення пересувної кав’ярні до мережі інтернет. Основними даними, на які 
треба спиратись під час підбору обладнання є: вибір оператора зв’язку, який 
надає найкраще покриття в зоні пересування кав’ярні, кількість обладнання, 
яке необхідно підключити до інтернету, потенційну максимальну кількість 
користувачів мережі, частоту пересувань кав’ярні. Після отримання необхід-
них даних необхідно переходити до підбору обладнання. Комплект облад-
нання для підключення до мережі інтернет пересувної кав’ярні повинен 
складатись з USB-модему, Wi-Fi роутера та зовнішньої антени для підсилен-
ня сигналу. Обране обладнання забезпечить високу швидкість та якість інте-
рнету. 
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АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ 
ПІДПРИЄМСТВА 

Скорик Ю.В., Богун М.О.  
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 
Проектування корпоративної мережі завжди є актуальним завданням, 

тому що корпоративні мережі є основою інфраструктури сучасних підпри-
ємств. 

Щоб побудувати корпоративну мережу необхідно підібрати активне ме-
режне обладнання, побудувати логічну структуру мережі, а також побудува-
ти локальну мережу (ЛМ) підприємства враховуючи усі параметри побудови 
[1]. 

При організації корпоративної мережі можливе застосування різних те-
хнологій або комбінацій технологій, починаючи від безпровідних і кабельних 
систем і закінчуючи останніми технологічними рішеннями, що надаються 
операторами зв'язку або провайдерами послуг. У кожному конкретному ви-
падку, виходячи з потреб замовника і конкретних умов, виникає необхідність 
розробляти і реалізовувати проект по організації корпоративної мережі із 
застосуванням існуючих технологій [2]. 

Метою доповіді є розглянути особливості проектування корпоративної 
мережі. 

Кабельні системи є «базою» на якій будуються усі основні компоненти 
інформаційно-обчислювальних комплексів. Чітка і грамотна організація ка-
бельних систем будівлі є одним з ключових завдань створення інтелектуаль-
них систем і визначає надійність функціонування усіх служб. Зважаючи на 
те, що 70% відмов у роботі ЛМ відноситься до збоїв у кабельній системі, слід 
розуміти необхідність розробки структурованої кабельної системи, що ство-
рюється за модульним принципом і містить усі необхідні компоненти для 
будь-якого мережного вирішення. 

Таким чином, слід зауважити те, що при проектуванні корпоративної 
мережі підприємства, для кращого функціонування її впродовж тривалого 
часу, слід враховувати якомога більше вимог, вказаних в стандартах. Особ-
ливо важливими є вимоги щодо розробки структурованої кабельної системи 
адже погано сконфігурована  «кабельна» частина корпоративної мережі може 
призвести до великих фінансових втрат при експлуатації мережі.  
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
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На сьогоднішній день темпи розвитку галузі телекомунікацій є одними з 

найшвидших. Поряд зі зниженням темпів зростання клієнтської бази опера-
торів зв'язку, спостерігається зростання трафіку за рахунок впровадження 
нових технологій і збільшення частки послуг на базі IP-технологій. З огляду 
на зазначені тенденції, оператори зв'язку, впроваджують нові послуги, що 
призводить до переходу телекомунікаційних мереж до мультисервісності [1]. 

У свою чергу це накладає деякі обмеження на функціонування телеко-
мунікаційних мереж. Виникає необхідність виконання вимог якості обслуго-
вування - Quality of Service (QoS), які для різних класів трафіку часто не тіль-
ки відрізняються, але й суперечать один одному. Для одночасного забезпе-
чення різних вимог QoS в систему зв'язку потрібно впроваджувати системи 
інжинірингу трафіку, які в свою чергу повинні враховувати особливості різ-
них класів трафіку і забезпечувати ефективний перерозподіл ресурсів мережі 
[2, 3]. 

Метою доповіді є аналіз програмних продуктів, призначених для аналі-
зу та моніторингу мережного трафіку. Були обрані наступні програми, які 
допомагають відслідковувати і аналізувати дані мережного трафіку: 
Wireshark, tcpdump, NetFlow Traffic Analyzer. 

Можна сказати, що функціональність, яку надає Wireshark, дуже схожа з 
можливостями програми tcpdump, однак Wireshark має графічний користува-
льницький інтерфейс і набагато більше можливостей із сортування та фільт-
рації інформації. Ця програма, «знає» структуру самих різних мережних про-
токолів, і тому дозволяє розібрати мережний пакет, відображаючи значення 
кожного поля протоколу будь-якого рівня. Tcpdump в свою ж чергу працює в 
консолі, відкладає мережу і мережну конфігурацію в цілому. NetFlow Traffic 
Analyzer ідентифікує користувачів і додатки, які споживають найбільше тра-
фіку, і дозволяє вам точно знати, як використовується мережа; захоплює дані 
про потоках з безперервного мережного трафіку, перетворює їх в графіки і 
таблиці, що легко читаються. 
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При використанні хмарних сервісів важливою задачею є реалізація без-

пеки даних користувача. Її вирішення можна забезпечити за рахунок розгор-
тання «хмари» на основі моделі, що отримала назву «віртуальної приватної 
хмари» (VPC). У разі використання такої організаційної структури VPC 
об’єднаються переваги як приватної так і публічної «хмари». VPC працює в 
загальнодоступній інфраструктурі як приватна «хмара» за рахунок відокрем-
лення користувачів за допомогою індивідуальної приватної ІР-підмережі. 
Використання VPC надає наступні переваги і можливості: контролювати се-
редовище віртуальної мережі, задавати власний діапазон IP-адрес, створюва-
ти в ньому персоналізовані підмережі, та ін. 

Метою доповіді є алгоритм розгортання ІР-мережі у VPC із викорис-
танням сервісного продукту Amazon Web Services. Розробка алгоритму скла-
далася з наступних етапів [2]: організується загальна VPC (AWS-console), для 
коректної роботи підмережі необхідно задати її ІР-адресу (при проведенні 
практичних досліджень була задана ІР-адреса майбутньої мережі 10.0.0.0/16); 
далі потрібно створити дві підмережі: приватну та публічну. В різних зонах 
доступності серверів Amazon задаємо IP-адреси 10.0.1.0/16 (публічна підме-
режа) та 10.0.2.0/16 (приватна підмережа); для можливості підмережі VPC 
контактувати із мережою Інтернет створюється Інтернет шлюз (застосовуєть-
ся меню «Internet Gateway»); для створення єдиної хмарної системи і забезпе-
чення маршрутизації пакетів у підмережі формуємо відповідну Route Table, 
для цього обираємо створену вище підмережу у VPC; у вкладці «Routes» 
прописуємо правило 0.0.0.0/0 (це правило дозволяє вхідний трафік з будь-
якої ІР-адреси) та з’єднати із створеним вище Інтернет шлюзом (для цього 
необхідно у вкладці «Subnet Associations» натиснути кнопку «Edit Subnet 
Associations» та вибрати необхідну підмережу). 

Таким чином, цей алгоритм дозволяє виконати налаштування приватної 
«хмари», після якого, у разі створення відповідних служб у VPC, слід обрати 
лише підмережу яка має містити потрібну службу. Розроблений алгоритм 
дозволяє розгорнути VPC, яка дає можливість використовувати виділенні 
ресурси однією компанією, що в свою чергу дозволяє підвищити її безпеку та 
надає повний контроль над створеною мережею. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ЛОКАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА БАЗІ EHTHERNET 
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Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 
Актуальність обраної теми доповіді полягає в швидкому поширенні і 

використанні локальних мереж. Кожен день збільшується попит на них за-
вдяки великій кількості в першу чергу бездротових пристроїв і використанні 
їх поряд з ноутбуками і персональними комп'ютерами. 

Поняття локальної обчислювальної мережі це – об’єднання певного чис-
ла комп’ютерів на відносно невеликій території. В порівнянні з глобальною 
мережею (WAN), локальна мережа зазвичай має більшу швидкість обміну 
даними, менше географічне покриття та відсутність необхідності використо-
вувати запозичену телекомунікаційну лінію зв’язку. 

WiFi є суттєвою частиною сучасних локальних мереж, завдяки наявності 
цієї технології в багатьох пристроях, особливо мобільних. Це призводить до 
сильного впливу на якість трафіку при одночасному використанні безлічі 
бездротових пристроїв. 

Метою доповіді є побудова методів підвищення ефективності локальної 
мережі зв'язку, які дозволять зменшити втрати і збільшити швидкість переда-
чі даних при роботі LAN у разі збільшення кількості користувачів. Для дося-
гнення цієї мети використовуємо два методи які сприяють поліпшенню хара-
ктеристик локальної мережі. 

Перший метод аналізує механізм колективного доступу [1] і в результаті 
проведених розрахунків для локальної мережі при побудові різних зон мере-
жі вибирається оптимально обладнання на базі відповідних технологій вихо-
дячи з навантаження. Другий метод полягає в правильному підході до захис-
ного інтервалу [2]. Виконано та проаналізовано розрахунки, які показали, що 
при використанні оптимального захисного інтервалу [2] зменшується ймові-
рність втрати інформації і при цьому збільшується швидкість передачі. За-
значені розрахунки методів виконані для підвищення ефективності локальної 
комп'ютерної мережі на базі технологій Ethernet. 
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ПОПЕРЕДНЯ ОБРОБКА БІНАРНОГО КОДУ В ЗАДАЧАХ 
НЕЙРОННОЇ ДЕКОМПІЛЯЦІЇ 

Костюк С.О. 
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 
Сучасна індустрія часто стикається с задачами зворотної розробки, від-

новлення сирцевого коду та аналізу двійкового коду [1]. Методи зворотної 
розробки використовуються для забезпечення сумісності, аналізу шкідливого 
коду, підтримки програмного та апаратного забезпечення, вбудованих при-
строїв та систем після закінчення строку підтримки від виробника. 

В процесі декомпіляції та аналізу двійкового коду традиційно викорис-
товуються системи та методи на основі правил перетворення двійкового коду 
в сирцевий код, створених вручну – IDA Pro, Ghidra та інші. Гнучкість таких 
систем обмежена – підтримка нових мов програмування, діалектів, компіля-
торів та середовищ виконання потребує адаптації існуючих правил та алгори-
тмів. Таким чином зростає інтерес до альтернативних методів декомпіляції та 
аналізу коду, зокрема – за допомогою штучних нейронних мереж [1-4]. 

Одним із завдань при роботі зі штучними нейронними мережами 
(ШНМ) є попередня обробка даних та їх підготовка для використання при 
навчанні, оцінці ефективності та отримання нових даних від ШНМ: фільтра-
ція, нормалізація, еквівалентні перетворення формату, кодування, тощо [3]. 

Метою доповіді є дослідження методів попередньої обробки бінарного 
коду в задачах декомпіляції з використанням штучних нейронних мереж. 

В доповіді розглядаються особливості представлення сирцевого та двій-
кового програмного коду у порівнянні з «природними» мовами (natural 
language). Досліджуються методи виділення графу виконання програми з 
двійкового та сирцевого коду. Порівнюються методи відображення програм-
ного коду у вигляді тексту та графу за ознакою швидкості навчання ШНМ. 
Розглянуто питання застосовності end-to-end методів навчання ШНМ безпо-
середньо на парах двійкового та сирцевого коду. 
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АНАЛІЗ ПАРАМЕТРІВ КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ ІР-ТЕЛЕФОНІЇ 
НА ОСНОВІ МОДЕЛІ МЕРЕЖ ПЕРТІ 
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IP-телефонія займає провідне місце в корпоративному сегменті ринку 

зв'язку. Це пояснюється зменшенням витрат на зв'язок і можливістю одноча-
сної передачі великої кількості різнорідних даних. Побудова мереж IP-
телефонії вимагає використання спеціалізованих технічних засобів і програ-
много забезпечення, при цьому необхідно враховувати структуру мережі об-
міну інформацією на підприємстві. Основним недоліком IP-телефонії є зале-
жність якості зв'язку від використовуваного каналу та його завантаженості. 
На якість впливають такі чинники як: смуга пропускання каналу передачі 
даних, втрата пакетів, кодек що використовується, наявність/відсутність «ві-
длуння», параметри каналів зв'язку, дисперсія затримки (джиттер) [1]. Для 
аналізу таких параметрів IP-телефонії як: максимальна пропускна спромож-
ність, наявність блокувань, аналіз причинно-наслідкових зв'язків, структури 
мережі, динаміки функціонування - зручно скористатися мережами Петрі. 
Такі мережеві методи опису і аналізу процесів хороші тим, що абстракції, які 
в них використовуються, близькі до інтуїтивного уявлення про процеси.  

Метою доповіді є побудова алгоритму максимального потоку даних у 
мережі ІР-телефонії за допомогою мережі Петрі. 

При побудові моделі для зниження витрат і підвищення надійності було 
розглянуто варіант з розміщенням IP-шлюзу не тільки в головному офісі, а й 
у деяких центральних офісах. При цьому необхідно визначити кількість і мі-
сця розміщення IP-шлюзів і вирішити задачу доведення повідомлень від дже-
рела до одержувача при наявності дестабілізуючих факторів. При побудові 
алгоритмів за допомогою мережі Петрі мінусом є недетермініруваність спра-
цьовування переходів. Тому кількість запусків переходів може бути досить 
великим. Для того щоб упорядкувати виконання такої мережі необхідно вве-
сти розширення - динамічні пріоритети. Використання розширених мереж 
Петрі дозволить промоделювати роботу мережі IP-телефонії, знайти її слабкі 
місця та блокування, як в апаратній, так і програмній частині, вирішити зада-
чу пропускної здатності мережі і перерозподілу трафіку.  
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АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ АДАПТИВНОГО АЛГОРИТМУ 
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Одними з ключових технологій в концепції побудови і розвитку мереж-

них телекомунікаційних інфраструктур є технології бездротового доступу, 
що мають великий потенціал для розвитку, особливо з точки зору появи ве-
ликої кількості областей для їх застосування, наприклад, концепція інтернету 
речей (Internet of Things), бездротові сенсорні (Wireless Sensor Networks) та 
самоорганізуючі (Wireless Mesh Networks) мережі. Однак такі мережі мають 
недоліки, пов’язані у першу чергу з використанням бездротових каналів пе-
редачі, а саме з проблемами надання ефективного множинного доступу, роз-
поділенням частотних ресурсів, ймовірністю бітових та пакетних помилок, 
колізій та інтерференцій. Частково ці питання вирішуються на першому та 
другому рівнях моделі OSI [1]. Однак при постійному зростанні вузлів у без-
дротових мережах першочергово необхідно вирішувати проблему ефективної 
та своєчасної доставки пакетів до вузла-отримувача. Дана задача може бути 
вирішена за рахунок оптимізації алгоритмів маршрутизації у мережі доступу. 

Метою доповіді є розробка адаптивної схеми маршрутизації в багатову-
злових бездротових мережах [2]. 

В доповіді наводяться результати впровадження математичного апарату 
вибору оптимальної дії з теорії машинного навчання з підкріпленням для ви-
бору маршруту в бездротових мережах. Такий механізм маршрутизації до-
зволяє забезпечити високий рівень гнучкості при виборі оптимального марш-
руту в мережі з вкрай ненадійними бездротовим середовищем передачі, та 
важко передбачуваною моделлю інтенсивності трафіка, що генерується ме-
режними додатками [3]. При виборі маршруту також є можливість його ди-
намічної зміни в залежності від ступеню завантаження каналу, його зашум-
леності чи рівня мобільності вузлів бездротової мережі. 
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ВПЛИВ НЕЛІНІЙНИХ СПОТВОРЕНЬ, ЩО ВИКЛИКАНІ 
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На сьогоднішній день ведуться активні дослідження по вдосконаленню 

вже існуючих оптичних мереж доступу. Найбільш популярною серед таких 
технологій є пасивна оптична мережа (PON), що дозволяє підключити до 64 
... 128 абонентів до одного волокна, та надати їм широкомовні послуги із за-
гальною пропускною спроможністю до 2,5 ... 10 Гбіт/с. Подальше збільшення 
швидкості передачі в мережах PON можливе з підвищенням рівня введеної 
потужності та використанні смугозберігаючих видів модуляції. Але в такому 
разі слід враховувати обмеження, пов'язані з нелінійними спотвореннями 
світла в оптичному волокні, такими як ефект вимушеного розсіювання Ман-
дельштама-Брілюена (ВРМБ) [1]. У загальному випадку для пасивної системи 
передачі ефект ВРМБ призводить до зниження відношення сигнал/шум 
(ВСШ) на приймальній стороні і, як наслідок - підвищення ймовірності по-
милки.  

Метою доповіді є побудова математичної моделі оптичного, каналу пе-
редачі трафіку з урахуванням впливу нелінійних явищ на інформаційний си-
гнал, зокрема оцінка впливу нелінійних спотворень ВРМБ в PON. 

В доповіді наводяться результати вимірювань характеристик реального 
сигналу для окремих сегментів оптичної мережі. Наведені дані показують, 
що при дуплексній передачі з розносом приймального та переданого сигналів 
по довжинам хвиль у каналі зв’язку будуть присутні дві стоксові компоненти, 
по одній в кожному напрямку. Проведено дослідження впливу їх потужності 
на розповсюдження та детектування оптичних сигналів [2]. Таким чином, при 
визначенні бюджету потужності в сучасних мережах PON необхідно врахо-
вувати обмеження по рівню сигналів, що вводяться в лінію, так як переви-
щення визначеного порогу призводить до підвищення розсіювання сигналу в 
напрямку центрального вузла PON. Це в свою чергу призведе до деградації 
якості передавача та погіршенню ВСШ у приймачі. 
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ВРАХУВАННЯ ВПЛИВУ ЕФЕКТІВ КВАНТУВАННЯ ПРИ 
ОЦІНЮВАННІ ПАРАМЕТРІВ СТАТИСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ  

ДКП КОЕФІЦІЄНТІВ JPEG ЗОБРАЖЕНЬ  

Котов Д.О., Федоров О.В. 
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

Удалов Д.В. 
Національний технічний університет «ХПІ», Харків, Україна 

 
Формат JPEG – один з найбільш поширених форматів цифрових зобра-

жень з втратою якості. Стиснення досягається за рахунок квантування коефі-
цієнтів дискретного косинусного перетворення (ДКП) і подальшого їх коду-
вання. Для ефективного вирішення задач стиснення зображень важливо мати 
адекватні статистичні моделі ДКП коефіцієнтів.  

Класичними статистичними моделями зазначеного типу залишаються 
розподіл Лапласа та узагальнений гаусів розподіл. Останній важкий в роботі, 
оскільки призводить до громіздких аналітичних співвідношень, а перший 
хоча і є зручним у використанні, не завжди забезпечує необхідну точність 
апроксимації. В роботі [1] пропонується використовувати замість узагальне-
ного гаусового розподілу двобічний гама розподіл; при цьому процедура оці-
нювання параметрів є гібридною: параметр масштабу визначається за мето-
дом найбільшої правдоподібності, в той час як параметр форми розрахову-
ється за значенням коефіцієнту ексцесу 2 . Недоліком такої схеми є нестій-
кість вибіркового значення 2  до квантування значень вибірки. 

Метою доповіді є побудова такого алгоритму оцінювання параметрів 
статистичних моделей, який дозволятиме враховувати вплив ефектів кванту-
вання ДКП коефіцієнтів. Найбільша увага приділяється двобічному гама роз-
поділу. Для досягнення зазначеної мети використовується запропонований в 
[2] алгоритм оцінювання параметрів гама розподілу. Зазначений алгоритм є 
модифікацією методу моментів, в якій параметри форми та масштабу розра-
ховуються як функції коефіцієнту асиметрії 1 . До вказаного алгоритму було 
внесено додаткові зміни з метою адаптувати його до оцінювання параметрів 
двобічного гама розподілу. 
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ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АГЕНТА  
ДЛЯ ЗАДАЧ ОБМІНУ ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ  

БОЙОВИМИ РУХЛИВИМИ ОБ'ЄКТАМИ 

Ковтунов Ю.О., Демченко М.Ю., Кот В.В. 
Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету 

“Харківський політехнічний інститут”, Харків, Україна 
 
Одним із шляхів підвищення ефективності управління бойовими рухо-

мими об'єктами (БРО) пов’язано з розвитком інтелектуальних систем, робо-
тизації і телекомунікаційних технологій. Даний підхід дозволяє вибудовувати 
бойову інформаційну керуючу систему БРО в інтересах ураження засобів 
противника, в якій БРО за рахунок підключення їх в загальну інформаційну 
середу мають можливість обмінюватися між собою і іншими елементами цієї 
системи актуальною інформацією в інтересах вирішення бойового завдання 
[1,2]. Актуальність доповіді обумовлена пошуком рішень в визначення архі-
тектури інтелектуального агента для вирішення завдань інформаційної взає-
модії між БРО в бойовій інформаційної керуючої системи [3]. Метою допо-
віді є науково-технічне обгрунтування різними технологіями, що дозволяє 
проводити обмін інформацією між рухомими об'єктами. Розглянуто підхід до 
технології обміну даними між транспортними засобами на прикладі техноло-
гії Car2Сar (Європейський Союз) і Vehicle-to-Vehicle (США). Ці системи на-
дають послуги зв'язку і обмін інформацією, пов'язаний з потенційною небез-
пекою на траєкторії руху, дозволяє відпрацювати інформаційний сигнал не-
безпеки, тощо.  

Для вирішення завдання обміну інформацією попонується використову-
вати технологію багоагоагентних систем, якій заснований на використанні 
спеціальних автономних індивідуумів (агентів), об'єднаних в систему. Авто-
рами запропонований і проаналізований підхід до створення системи обміну 
інформацією між БРО з використанням багатоагентного підходу, створення 
інтелектуальних агентів за допомогою методів об'єктно-орієнтованого про-
грамування, що дозволити створити більш ефективну бойову інформаційну 
керуючу систему БРО в інтересах ураження засобів противника. 
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МУЛЬТИАГЕНТНІ СИСТЕМИ В ПРАКТИЦІ ВІРТУАЛЬНОГО 
УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВІЙСЬКОВИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

Ковтунов Ю.О., Козинський В.Д. 
Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету 

“Харківський політехнічний інститут”, Харків, Україна 
 
Вантажні перевезення військового сегмента використовуються для під-

готовки масштабних навчань на різних базах і полігонів. Актуальність пи-
тання обумовлена тим, що сучасний етап розвитку інфраструктури військо-
вих частин, полігонів, складів, баз і сховищ різного призначення вимагає збі-
льшення ефективності автомобільних перевезень вантажів військового приз-
начення, що тягне як необхідність планування маршрутів руху, так і раціона-
льне використання вантажопідйомності автотранспортних засобів [1, 2]. Іс-
нуючі автоматизовані системи управління перевізним процесом військового 
призначення формують модель даного процесу на основі даних, що вводяться 
співробітниками вручну. Певна частина подій не реєструється взагалі, авто-
матичний з'їм даних про події з АТЗ практично відсутня. Розвиток Інтернету 
в поєднанні з розвитком інформаційних технологій управління знаннями та 
роботами дає можливість включити перевізний процес і супутні йому елеме-
нти в загальну інформаційно-комунікаційну інфраструктуру військових час-
тин, полігонів, складів, баз, сховищ і пунктів їх дислокації. Це дозволить на 
практиці реалізувати віртуальне управління перевізного процесу та підвищи-
ти його ефективність.  

Метою доповіді є науково-технічне обґрунтування визначення архітек-
тури інтелектуальної мультиагентної системи (ІМАС) і агентів для вирішення 
задач віртуального управління в перевізному процесі. Поняття інтелектуаль-
них транспортних агентів (ІТА), що входять в ІМАС являють собою не що 
інше, як мобільні інтелектуальні транспортні засоби, що переміщається в 
просторі і часі в інформаційній розподіленої транспортної мережі (ІРТС), які 
повинні бути наділені такими властивостями як автономність, здатність спіл-
кування, реактивність та гнучкість [3]. 
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INTELLIGENT CONTROL OF ROBOTICS OMNI MOBILE PLATFORM 
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Intelligent control is the application of artificial intelligence methods to con-

trol objects of various physical nature. The object in the work is an omnidirectional 
mobile platform, which contains three wheels, fixed motionlessly, can move on a 
horizontal surface in any direction. To create a certain movement by a mobile ro-
bot, it is necessary to control the rotation speed of each actuator. To optimize the 
operation of the drives of a mobile robot, it should be taken into account that for a 
given movement it is necessary to maintain a certain ratio of the angular velocities 
of the drives, while in order to increase the overall speed, it is necessary to increase 
the angular velocities of the drives in direct proportion. 

The purpose of the report is to form approaches to building an intelligent con-
trol system for a robotic system, taking into account the incompleteness of input 
information and various types of uncertainty. To achieve this goal, it is required to 
analyze the architectures of intelligent control systems for robotic systems. 

For the implementation of intelligent control algorithms, the first priority is 
the problem of current identification of the situation in which the robotic system is 
located. A unit of technical vision and sensory perception is installed on the mobile 
platform, it is designed to determine changes in the state of the external environ-
ment and present a sensor map of the environment for further processing. Control 
systems are of different classes: programmed control systems, adaptive control 
systems, robust control systems [1]. Adaptive control systems are used when the 
following are performed: operations of taking an arbitrarily located or moving ob-
ject, bypassing moving and unforeseen obstacles. To control industrial manipula-
tors, robust control systems are also used, which are now widely used in practice 
[2]. Application of neural network control systems for robotic systems, where the 
main advantage of a neural network is the absence of the need to know or create a 
mathematical model of an object. The neural network can act as a reference model 
of a controlled robotic system. It should be noted that this should be a learning 
multilayer neural network. 

The reportr provides an analysis for synthesizing the architecture of an intel-
ligent control system. The main approaches to the formation of intelligent control 
systems for robotic systems are described, directions for the future development of 
the most effective methods of artificial intelligence are shown. 
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НАВЧАЛЬНОГО ЦЕНТРУ  
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Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського 

 "Харківський авіаційний університет",  Харків, Україна 
 

На даний час спостерігається бурхливий ріст і розвиток навчальних 
центрів різної спрямованості, особливо вирізняються центри, які пропонують 
підготовку фахівців в сфері IT-технологій. Як правило, такі навчальні центри 
пропонують досить велику кількість різних курсів підготовки. Слухач курсів 
може сформувати персональну програму навчання, з урахуванням деяких 
обмежень і рекомендацій фахівців центру, для досягнення найкращого кінце-
вого результату.  

Важливим фактором для формування персональної програми навчання 
також є набір вихідних знань і умінь потенційного слухача, оскільки слухачі 
приходять на курси різного віку, освіти тощо. Для оцінки вихідних знань і 
умінь проводиться тестування претендента з необхідних предметів. Всі ці 
проблеми стають все більш важливими. 

Метою доповіді є автоматизація вищеописаних завдань навчального 
центру та полегшення роботи співробітників навчального центру. Для вирі-
шення цієї проблеми було розроблено веб-додаток, що дозволяє вести облік 
всіх претендентів і слухачів навчального центру, в автоматичному режимі 
проводити тестування претендентів з відповідних предметів, облік результа-
тів роботи в рамках конкретних курсів навчального центру, формування під-
сумкових рейтингів слухачів для подальшого працевлаштування і т. д. Також 
популярною  функцією є формування звіту для конкретного слухача по запи-
ту роботодавця з повною інформацією про всі етапи та результати праці слу-
хача в рамках навчання в центрі.  

Дослідна експлуатація розробленого веб-додатку в рамках навчального 
центру показала скорочення часу вищеописаних завдань від 2 до 4 разів, в 
залежності від типу завдання. 
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В сучасних економічних реаліях підвищується необхідність уваги до та-
кої галузі як логістика, за допомоги якої можлива оптимізація роботи торгі-
вельних підприємств. Більш ефективні знання логістичної теорії та ефектив-
ність її інструментів приведуть в майбутньому до пріоритетного розвитку 
контрактних перевезень та спеціалізованої транспортно-логістичної діяльно-
сті [1]. Більшість проблем логістичних компаній пов’язані з оптимізацією  
роботи транспорту у ланцюзі логістичних систем [2]. Шляхом до зниження 
собівартості перевезень та їх максимальна оптимізація є якісне планування та 
організація перевезення, тобто максимально ефективне використання ресур-
сів – мінімізація невикористаного простору в вантажопідйомному транспорті 
та оптимізація (вибір найкоротшого) шляху доставки вантажу логістичної 
компанії.  

Метою доповіді є розробка веб-додатку для транспортно-логістичної 
компанії що дозволить оптимізувати процес організації перевезення вантажу. 

В доповіді наводяться особливості організації перевезення вантажу тра-
нспортом за деяким маршрутом з заданим вантажем, а також структура ство-
рюваного рішення. Наведені дані показують, що на ефективність перевезення 
вантажу та вартість такого процесу впливають багато чинників, такі як: вага 
вантажу, вага причіпу, стан доріг, витрати пального транспортом, відстань 
між двома точками трансферу тощо [2]. Для раціоналізації та структуризації 
даних було вирішено розробити базу даних та її структуру. Додаток створю-
ється за допомогою сучасних методів та інформаційних технологій з викори-
станням таких й як HTML, CSS, JavaScript (з бібліотеками), MongoDB та API 
інтерфейсом до сервісу картографії. Додаток дозволить вирішати та автома-
тизувати питання розрахунку маршруту та витрат під час процесу перевезен-
ня вантажів. У зв’язку з великою кількістю чинників що впливають на даний 
процес, розроблюваний додаток дозволить ефективно автоматизувати процес 
організації транспортно-логістичних перевезень.  
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В Україні ринок віртуальних активів фактично склався і існує протягом 
приблизно п'яти років, але знаходиться повністю поза правовим полем дер-
жави. Експерти оцінюють капіталізацію ринку в $ 2 млрд і вище, а щоденний 
обсяг транзакцій з криптовалюти в країні – в $ 150-200 млн в день [1]. 

Кількість користувачів криптовалюти з кожним днем шириться. Розви-
ток та впровадження криптовалюти в різних країнах світу не стоїть на місці, а 
з кожним днем впроваджується по всьому світу [2]. Цифрова валюта існує у 
двох формах: електронні гроші, які є лише цифровим відображенням реаль-
них грошей і циркулюють у реальній економіці та криптовалюта, яка є вірту-
альною валютою, що вільно обертається в цифровому світі. Криптовалюта, в 
певній мірі, стала важелем розвитку всесвітньої економіки. Саме тому, важ-
ливо мати необхідний інструментарій для аналізу ринка криптовалюти для 
підтримки прийняття рішень. 

Метою доповіді є розробка веб-додатку для аналізу даних бірж крипто-
валют. 

В доповіді наводяться особливості роботи бірж криптовалют, обґрунто-
вується вибір інструментарію для розробки веб-додатку, відповідно до вико-
ристання сучасних інформаційних технологій. Створений додаток надає мо-
жливість зручно візуалізувати та структурувати дані обраної криптовалюти 
для подальшого аналізу. Додаток має можливість налаштовуватися на необ-
хідні біржи криптовалют, використовувати дані бірж в реальному часі за до-
помогою API інтерфейсів. Аналіз показав, що серед всіх існуючих криптова-
лют, за критеріями їх популярності та актуальності станом на сьогодні, най-
більш популярніші є Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance, Cardano. Зважаючи на 
стрімкий розвиток цього напрямку, а також кількість оброблюваних даних в 
даній галузі, необхідне рішення для зберігання та аналізу даних бірж крипто-
валют для подальшої підтримки прийняття рішень. 
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Аналіз попиту «Аналіз тональності тексту» за допомогою «Google 
Trends» показав, що даний запит в більшій частині популярний у Китаї. Регі-
ональна популярність в Україні досить мала, але на даний момент існує дуже 
мала кількість засобів та рішень для аналізу емоційного забарвлення саме 
української мови. 

На основі проведеного аналізу ринку можна сказати, що сервіс, який ро-
зробляється, може користуватися попитом у великої кількості відвідувачів 
серед різних країн та буде мати попит у майбутньому. 

Метою доповіді є побудова сервісу для аналізу емоційного забарвлення 
текстових даних.  

Текстова інформація в мережі Інтернет і, зокрема, в соціальних мережах 
підрозділяється на думки і факти. Найбільш значущим поняттям при аналізі – 
визначення думки.  

Аналіз емоційного забарвлення тексту виділяє три типи емоцій: позити-
вна, негативна і нейтральна. Нейтральним стає текст, якщо він не містить в 
собі емоційної складової [1]. 

Для розробки сервісу були виконані наступні задачі: 
 проведені дослідження з метою обрання найбільш відповідних техно-

логій для розробки засобу; 
 підготовані текстові дані для подальшого навчання та тестування ал-

горитму; 
 розроблено алгоритм для вилучення аспектів з емоційно забарвленої 

думки і визначення полярності думки або тексту; 
 розроблено прикладний програмний інтерфейс (API) для подальшої 

інтеграції в веб-додатки. 
Реалізація сервісу використані методи машинного навчання для класи-

фікації текстів, розроблено прототип API для аналізу текстів, а для реалізації 
програмного інтерфейсу було обрано інфраструктуру хмарного провайдеру 
Google Cloud Platform. 
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Одним із сучасних напрямків еволюції телекомунікаційних компаній є 
перехід до омніканальної (omni-channel) комунікації, яка відбувається на всіх 
етапах життєвого циклу абонента – маркетинг, продаж, активація сервісу, 
підтримка та вирішення проблем тощо. На відміну від багатоканальної 
(multy-channel) взаємодії, омніканальна забезпечує інтеграцію різних каналів 
та безшовне переключення комунікації на оптимальний канал із збереженням 
контексту. 

Омніканальність дозволяє покращити досвід користувачів (customer 
experience) і тим самими підвищити рівень задоволеності клієнтів та їх лоя-
льність, а також накопичувати дані о комунікаціях з абонентом для подаль-
шого їх аналізу [1]. 

Впровадження омніканальної комунікації вимагає як організаційних, так 
і технічних заходів. Метою доповіді є аналіз технічних аспектів переходу до 
омніканальністі. 

Особливостями телекомунікаційних компаній є високий рівень інфор-
матизації бізнес-процесів та складна інформаційна інфраструктура. З іншого 
боку – наявність успадкованих систем, фрагментація абонентської бази, про-
цесів та каналів комунікації між різними системами. 

Впровадження омніканальності потребує наявності єдиних бази абоне-
нтських профілів та продуктового каталогу, сервісу ідентифікації абонентів 
за різними атрибутами (MSISDN, ім'я користувача, номер контракту). Преди-
ктивний аналіз потребує використання штучного інтелекту (AI/ML) та техно-
логій data mining. 

Можливі дві стратегії переходу до омніканальної комунікації. Перша – 
це інтеграція каналів та інформаційних систем оператора зв’язку за допомо-
гою додаткового інтеграційного рівня – комунікаційної платформи. Друга – 
трансформація інформаційної інфраструктури з урахуванням сучасних вимог 
[2], перехід до (мікро)сервісної архітектури та відкритих API. 
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Для компанії – користувача послуг IP-телефонії важливою є можливість 
керування користувачами (абонентами) та правилами маршрутизації, а також 
контроль витрат на послуги зв’язку.  

Однією із популярних моделей організаційної структури є організація 
абонентів в групи. Для кожної із груп призначається пул номерів та додаткові 
обмеження (по вартості, по напрямках, по періодах активності, по обсягу 
послуг за період тощо). Також для групи обирається політика маршрутизації 
– статична або адаптивна LCR (Low Cost Routing) маршрутизація, по 
звичайним та/або преміальним маршрутам [1]. Таким чином, виникає 
завдання надати замовнику інструмент для керування абонентами та 
правилами. 

Метою доповіді є аналіз функціональних та нефункціональних вимог до 
реалізації системи керування користувачами та маршрутизацією послуг IP-
телефонії та її інтерфейсу користувачів. 

Система має забезпечувати керування абонентами та групами абонентів, 
пулами DID та коротких (внутрішніх) номерів, призначення окремих номерів 
для групи та/або абонента, керування обмеженнями для груп, та призначення 
для них політики маршрутизації. Має бути реалізована можливість 
тимчасового блокування абонента або групи. 

Має бути забезпечена інтеграція із білінговою системою Оператора для 
отримання даних по використанню послуг та їх вартості. Також має бути 
розроблено provisioning-інтерфейс для інтеграції із маршрутизатором (soft-
switch) та модулем адаптивної маршрутизації LCR [2]. 

Доступ користувачів має бути організовано за допомогою веб-
інтерфейсу (WUI), сумісного із популярними моделями веб-браузерів. Має 
бути забезпечено обмеження доступу з урахування прав користувачів та 
організаційної структури. Додатково може бути розроблено веб-додаток. 
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«Харківський авіаційний інститут», Харків, Україна 
 

Форми для випічки користуються дуже високим попитом круглий рік. Їх 
потребують не тільки роздрібні, а й великі оптові покупці. Для комфортності 
всіх сторін потрібен інтернет-магазин, в якому буде знаходитися каталог з 
усією можливою продукцією, а також актуальні акції та пропозиції, що до-
зволяє заощаджуючи час на пошук потрібного товару та отримати миттєву 
інформацію про товар, який зацікавив клієнтів [1, 2]. 

Метою доповіді є створення інтернет-магазину для поліпшення інфор-
маційного забезпечення клієнтів магазину форм для випікання. При розробці 
інтерфейсу сайту використовувалися методи UX дизайну (User Experience 
або «досвід користувача»), який включає в себе постановку точних цілей, 
вивчення аудиторії та побудову шляху користувача (Customer Journey). 

Розробка інтернет-магазину Good Baking, його реклама і просування за-
сновані на дослідженні портрету цільової аудиторії. В першу чергу аудиторія 
поділяється на В2В (оптову) і В2С (роздрібну). Основна категорія – це оптові 
клієнти. Вони поділяються на дистриб'юторів; технологів на виробництві 
(харчові комбінати, пекарні і т.д.); мережевиків (кав'ярні, невеликі пекарні і 
т.д.); ФОП (домашні пекарі). Також є і роздрібні клієнти:  домогосподарки, 
кондитери-аматори і т.д. Результати дослідження представлені й вигляді 
UML-діаграм, на основі яких розроблено структуру сайту у вигляді HTML-
карти (для користувачів) та  XML-карти (для пошукових роботів).  

Для створення інтерфейсу використано середовище Figma – це онлайн-
сервіс для розробки інтерфейсів та прототипування з можливістю організації 
спільної роботи в режимі реального часу. 

Ключовою метою створення інтернет-магазину є забезпечення максима-
льного комфорту клієнта й виробника. Це дозволить досягнути максимальної 
лояльності до ресурсу. Високий рівень довіри клієнтів збільшить кількість 
відвідувань на сайті та покупок за рахунок зручності використання та цілодо-
бового доступу до ресурсу. 

Список літератури 
1. Стрельникова В. Э. UI и UX дизайн в проектировании интерфейса // Передо-
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PARAMETERS AND METHODS OF THEIR CALCULATION 
IN TABLETOP ROLEPLAYING GAMES 

Shevchuk S.A., Filonenko A.M. 
National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute", Kharkov, Ukraine 

 
A considerable number of problems today are associated with the organization, 

structuring and ordering of many parameters. We are faced with this every day, even 
during our holidays. This happens most often when playing complex board RPG 
games such as Dungeons & Dragons, Pathfinder, etc. These systems contain many 
parameters, in the form of character characteristics, his equipment, environment [1], 
which influence the course of events and are subject to complex calculations, which 
allows obtaining fairly accurate and balanced results, but makes them not very con-
venient for manual calculation. In such cases, there are several options for the devel-
opment of events: conservation, simplification, and automation. The first option is to 
maintain your position and continue the manual calculation. Simplification presup-
poses the introduction of  "house rules" - replacing the rules of the game with those 
drawn up by yourself. The effectiveness of this approach depends on the complexity 
of the system and the experience of the participants who made the "house rule" [2]. 
Automation - transfer of calculations into a specialized application, but there are a 
few of them and their functionality does not always meet the needs or cannot be sup-
plemented. Creating an application that allows you to combine the original and 
"house" rules, as well as edit them without problems, would greatly facilitate the 
introduction of new players into tabletop role-playing games. 

Список літератури 
1. https://dnd.wizards.com/lore 
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СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ САЙТУ  
З ПРОДАЖУ МЕРЕЖНОГО ОБЛАДНАННЯ 

Скорик Ю.В., Остапенко О.В.  
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 
У наш час глобальна мережа Інтернет є невід'ємною частиною життя ве-

личезної кількості людей. Зараз практично у кожної компанії є свій web-сайт, 
за допомогою якого у користувачів є можливість здійснювати замовлення че-
рез Інтернет. З кожним днем з'являються все нові веб-служби, функціональ-
ність і інтерфейси яких в більшості своїй не поступаються звичайним Windows 
додаткам [1]. В роботі розглянуті питання електронної комерції і триярусної 
архітектури мережі Internet. Проведено моделювання структури web-сайту, 
призначеного для малого бізнесу. За допомогою програмного забезпечення 
AdobePhotoshop був створений логотип. На основі розробленої структури був 
написаний програмний код веб-сторінок згідно з останніми стандартами 
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HTML5 та CSS3, а саме "головна" сторінка, яка містить меню і каталог товарів, 
інформаційні сторінки, а також сторінки реєстрації та авторизації. Метою до-
повіді є вищевказаними засобами реалізовати можливість реєстрації і автори-
зації користувачів на сайті, а також розробити універсальну сторінку-форму, 
яка виводить вибраний користувачем товар на екран. В доповіді наводяться 
результати аналізу сучасних технологій, що дозволяють створювати web-сайти, 
проведено моделювання сайту на основі мови гіпертекстової розмітки HTML5, 
мови опису стилів CSS3, із застосуванням мови програмування PHP. Створе-
ний сайт був підключений до системи управління базами даних MySQL, що 
працює з web-сервером Apache і графічним web-інтерфейсом phpMyAdmin. 
Сайт містить логотип, каталог товарів, форми реєстрації та авторизації, а також 
універсальну сторінку, яка виводить інформацію про товар [2, 3]. 

Список літератури 
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ВИКОРИСТАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ 
ПРИ СТВОРЕННІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

Адамович В.Р., Філіппенко І.В., Кулак Г.К. 
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 
В даний час штучні нейронні мережі можуть використовуватися для ви-

рішення завдань класифікації, розпізнавання, передбачення. Для реалізації 
таких нейронних мереж використовуються ЕОМ, що мають досить великі 
обчислювальні ресурси, при цьому може використовуватися як центральний, 
так і графічний процесор [1]. Також існують приклади реалізації нейронних 
мереж на пристроях з низькою продуктивністю [2]. Існує також безліч при-
строїв від компаній Olimex, Cubietech, Intel і багатьох інших, на яких штучні 
нейронні мережі також можуть бути легко реалізовані. В якості недоліків 
реалізації на основі ЕОМ можна виділити відносно високу вартість пристро-
їв, а також відносно високе енергоспоживання.  

Метою доповіді є аналіз можливостей портування та навчання класич-
них нейронних мереж за допомогою використання мікроконтролерів. 

В доповіді розглядається можливість реалізації та перенесення навчених 
нейронних мереж на базі мікроконтролерів, тобто пристроїв з обмеженими 
обчислювальними можливостями. Показана принципова можливість такого 
перенесення. Для ряду завдань, де не буде потрібно велика кількість нейро-
нів, або в тому випадку, якщо в негайному отриманні передбачень немає не-
обхідності, запропонований спосіб буде корисний. Їх головні переваги-
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відносно невисока ціна, малі розміри, мале енергоспоживання. Ціна мікроко-
нтролера, на основі якого можна розгорнути нейронну мережу починається 
від $1. В процесі роботи мікроконтролер може споживати струм в кілька мі-
ліампер, а в режимі енергозбереження (сну) — <1мкА. Ці особливості дозво-
ляють застосовувати мікроконтролери в самих різних пристроях без істотно-
го збільшення вартості останніх. При цьому можливе автономне живлення 
від батареї, що дозволяє проектувати портативні пристрої. 

Список літератури 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ   

Бельорін-Еррера О.М., Шипова Т.М. 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

Харків, Україна 
 

Виконання рекомендацій Міністерства освіти і науки, відповідно до по-
станови КМУ від 17 лютого 2021 № 104 щодо  організації освітнього процесу 
в закладах вищої освіти у 2020/2021 навчальному році, передбачає, зокрема, 
надання переваги змішаній формі навчання 1. Метою доповіді є аналіз та 
узагальнення досвіду впровадження змішаного  навчання,  отриманого різ-
ними навчальними закладами вищої освіти в умовах загальнонаціонального 
карантину, насамперед: вивчення базових нормативних документів, які рег-
ламентують процес системної організації змішаного  навчання; встановлення 
основних переваг та недоліків змішаного навчання; дослідження основних 
проблеми, з якими стикалися суб’єкти освітнього процесу під час переходу 
на змішану форму навчання; огляд можливостей найпопулярніших платформ 
електронного навчання; аналіз інструментів, які використовуються у зміша-
ному навчанні;  розгляд пропозицій науково-педагогічної спільноти щодо 
можливостей збереження високого рівня якості освіти при застосуванні змі-
шаної форми навчанням 2-5; окреслення перспективних напрямків розвитку 
змішаного  навчання у закладах вищої освіти на підґрунті ретельного аналізу 
наукових джерел та власного педагогічного досвіду. 
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РОЗРОБКА КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОГО ДОДАТКА ДЛЯ КОМУНІКАЦІЇ 

Подорожняк А.О., Лоленко А.А.  
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

Харків, Україна 
 

У наш час, особливо коли настає жорсткий карантин, досить важко бу-
ває зв'язатися з людьми. Ще вчора можна було просто прийти куди потрібно і 
до кого потрібно, а сьогодні, для безпеки, все переходить у віддалений фор-
мат спілкування. Для таких цілей можливо використовувати спеціальне про-
грамне забезпечення. Хорошим прикладом, з який мабуть ознайомлений ко-
жен студент та викладач, є Skype або Zoom. Для того щоб наприклад провес-
ти лекцію – сучасний лектор повинен мати можливість за допомогою ком-
п'ютера швидко і зручно створити віртуальну кімнату для лекції. Об’єктом 
дослідження є процес функціонування клієнт-серверного дода-тка для кому-
нікації. 

Метою доповіді є аналіз процесу створення додатку для комунікації че-
рез який можливо зв’язатися з будь яким користувачем за допомогою інтер-
нету та зручно з ним спілкуватись. Для цього було спочатку розроблено до-
менну модель, а потім по ній проведено розроблення додатку.  

Основною мовою розробки бекенду було обрано мову Java з фреймвор-
ком Spring Framework [1], а мовою фронтенду – JavaScript [2]. Основною біб-
ліотекою розробки стала Kurento – безкоштовний WebRTC медіасервер з від-
критим вихідним кодом [3]. Для більшої оптимізації розробки та роботи до-
датку було також вибрано дві різних бази даних: MongoDB – для текстових 
повідомлень [4] та PostgreSQL для інформації по користувачах [5]. В доповіді 
наводяться результати розробки реально працюючого додатку для комуніка-
ції. Метою подальшого дослідження є розробка та удосконалення алгоритмів 
зв’язку з клієнта та сервера за допомогою вдосконалення Rest-API. 

Список літератури 
1. Spring Framework. URL: https://spring.io/projects/spring-framework. 
2. Java документація. URL:  https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/ 
3. WebRTC. URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/API/WebRTC_API. 
4. Postgresql документація. URL: https://www.postgresql.org/docs/ 
5. Mongodb документація. URL: https://docs.mongodb.com/ 



Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління 

 109 

ПЕРЕВАГИ ДИНАМІЧНИХ ВЕБ-СТОРІНОК  
НАД СТАТИЧНО-ГЕНЕРОВАНИМИ 

Вінокуров А.І., Молчанов Г.І. 
Національний технічний університет «ХПІ», Харків, Україна 

 
Статично генерована веб-сторінка, або динамічна веб-сторінка на сторо-

ні сервера – це веб-сторінка, побудова якої контролюється сервером застосу-
нків, що обробляє сценарії на стороні сервера. У сценаріях на стороні сервера 
параметри визначають, як відбувається збірка кожної нової веб-сторінки, 
включаючи налаштування додаткової обробки на стороні клієнта. 

Динамічна веб-сторінка на стороні клієнта обробляє веб-сторінку за до-
помогою сценаріїв HTML, що працюють у браузері під час завантаження. 
JavaScript та інші мови сценаріїв визначають спосіб синтаксичного аналізу 
HTML-коду на отриманій сторінці в об'єктній моделі документа (DOM), що 
представляє завантажену веб-сторінку [1]. 

Метою доповіді є аналіз переваг та недоліків двох основних підходів у 
створенні візуального веб-контенту для користувача, їхнє порівняння. В до-
повіді наводиться статистична інформація популярності певних підходів і 
запиту ринку на дані технології. Наведена інформація доводить перспектив-
ність динамічних веб-сторінок при розробці інтернет-ресурсів. 

Генерація сторінки повністю на стороні сервера витрачає велику кіль-
кість обчислювальних ресурсів. Також значно збільшуються вимоги з опера-
тивної пам’яті. У випадку динамічної генерації візуальної частини подібні 
негаразди стають менш суттєвими. 

Список літератури 
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РОЗРОБКА ГРАФІЧНИХ МОДЕЛЕЙ ІГРОВИХ ОБ'ЄКТІВ 

ТРИВИМІРНОГО КОНСТРУКТОРУ 

Черкашина Т.О., Бульба С.С. 
Національний технічний університет «ХПІ», Харків, Україна 

 
У сучасному світі дуже стрімко зростають обчислювальні можливості 

комп’ютерних систем. Така тенденція дає змогу розвиватися напрямку ігор з 
використанням великої кількісті тривимірних графічних моделей. На сьогод-
нішній день існує велика кількість програмних продуктів та рекомендацій для 
створення як складних так легких моделей, але для кожного випадку необхідно 
обрати кращий вариант. Метою доповіді є огляд існуючих інструментів для 
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створення графічних моделей ігрових об'єктів тривимірного конструктору. В 
доповіді розглядаються існуючі інструменти розробки графічних моделей. Для 
створення тривимірних моделей використовуються такі інструменти як: 
Autodesk 3ds Max, Autodesk Maya, Autodesk Softimage, Blender, Cinema 4D, 
Houdini, Modo, LightWave 3D, Caligari Truespace, Rhinoceros 3D,  Nevercenter 
Silo, ZBrush. В моделях які створюються для використання у ігровому просторі 
необхідно суміщати чітке відображення на екрані та низьку кількість полігонів. 
Для цього необхідно вибрати інструмент, який дасть змогу розробляти модель 
з заданими обмеженнями по складності, я саме кількість полігонів не більша за 
5000. З перерахованих вище програмних пакетів для створення моделей з ма-
лою кількістю полігонів краще підходить Autodesk 3ds Max завдяки великої 
кількості вбудованих фільтрів та інструментів оптимізації моделі. Отже, було 
вибрано кращій програмний продукт створення тривимірних моделей для за-
даних обмежень по якості та кількості полігонів.  

Список літератури 
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РОЗРОБКА МОБІЛЬНОГО ЗАСТОСУНКУ – РОЗМІЩЕННЯ ТОВАРІВ 

НА СКЛАДІ 

Семихат В.В., Бульба С.С. 
Національний технічний університет «ХПІ», Харків, Україна 

 
З кожним роком створюється все більше нової продукції, а отже і зрос-

тає кількість споживання людиною цієї продукції. Через це виникає необхід-
ність зберігання товару у проміжку між його створенням та реалізацією до 
кінцевого користувача. При зберіганні на великих складах виникають про-
блеми з пошуком, розташуванням та відстежуванням товару. Програмний 
продукт що розробляється дає змогу уникнути вище наведених проблем. 

Метою доповіді є огляд існуючих технологій створення мобільного за-
стосунку для організації обліку розміщення товарів на складі. В доповіді роз-
глядаються існуючі технології та методи розробки мобільних додатків. 

На сьогодні існує кілька мобільних платформ на які необхідно звернути 
свою увагу, до них відносяться  iOS, Windows Phone та Andriod. За кількістю 
користувачів: Android – 82,8%; iOS – 13,9%; WindowsPhone – 2,6%. Зважаючи 
на представлені дані, було вирішено створювати Android застосунок. Для на-
писання Android застосунку була обрана мова програмування Java що дозволяє 
використовувати нативні можливості представленої платформи. Інструменти 
які використовувалися під час розробки: Android Arsenal; Awesome Mobile Dev; 
Genymotion; Android Asset Studio; Android Studio; Codota Plug-in. Отже, було 
обрано сучасні технології та методи розробки Android застосунку, що дають 
змогу швидко і якісно створити необхідний функціонал. 
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА РОЗПІЗНАВАННЯ АВТОНОМЕРІВ 
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Автоматизовані системи розпізнавання автомобільних номерів мають 

багато різних застосунків у наші дні. Це можуть бути автоматичні фіксатори 
дорожньо-транспортних пригод, котрі можуть викликати поліцію та швидку 
допомогу, системи автоматичного надсилання штрафів, котрі вже використо-
вуються на українських дорогах, системи сплати на платних стоянках тощо. 
Всі ці автоматизовані системи можуть працювати тільки за умови ідентифі-
кації автомобільного номеру [1]. 

Метою доповіді є дослідження існуючих систем автоматичної фіксації 
автомобільних номерів та детальний аналіз архітектурних принципів побудо-
ви та функціонування запропонованої мережі. Особливу уваги приділено од-
ному з найбільш сучасних методів із застосуванням технології машинного 
навчання. Було проведено порівняльну характеристику кожного з методів.  

Згідно результатів дослідження запропонована система розпізнавання 
автономеру оптимально працює за різних умов експлуатації та показує хоро-
ші результати у порівнянні з іншими відомими системами [1, 2]. Загальнови-
знаними характеристиками якості роботи систем розпізнавання автономерів є 
ймовірність правильного розпізнавання всіх символів номерних знаків транс-
портних засобів у визначених рамках зміни кута зйомки автономера, яскра-
вості освітлення та зашумлення вхідних фотозображень. На основі проведе-
ного дослідження можна зробити висновок, що застосування нейромережі 
сегментації та детектування об’єктів Mask R-CNN [2, 3] у комбінації із алго-
ритмом нормалізації пластини автономера дозволяє досягати результатів вір-
ного визначення номера із ймовірністю вище 0,98 у діапазоні кутів зйомки до 
70 градусів. 
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На сьогоднішній день задача розробки системи автономного управління 

для літаків, човнів, вантажних чи легкових автомобілів, складських роботів 
та сільськогосподарської техніки є досить актуальною. Актуальність  таких 
розробок обумовлена багатьма факторами, але в цілому зводиться до недос-
коналості людини. Наприклад, трактористу, на відміну від автопілота, потрі-
бно їсти та спати, що призводить до зупинок та, в наслідок, затримки прибут-
тя вантажу. Також людський фактор може призвести до аварій та пошко-
дження вантажу. Системи автономного управління є досить дорогим за раху-
нок вартості розробки таких систем та вартості апаратних засобів, але подібні 
систем можуть окупитися в довгостроковій перспективі в наслідок зменшен-
ня числа працівників. 

Метою доповіді є дослідження існуючих навігаційних систем для вибо-
ру та застосування у автономних системах управління сільськогосподарської 
техніки. Системи навігації в просторі є важливою складовою будь-яких авто-
пілотів. В залежності від типу задач, які необхідно виконувати, та середови-
ща роботи відрізняються і апаратні засоби які можуть бути використані. Ав-
томобільні системи навігації можуть використовувати системи GPS, а також 
використовувати відеокамери для розрізнення дорожньої розмітки та знаків. 
Вантажні роботи, які працюють в складських приміщеннях, можуть викорис-
товувати системи ехолокації для виміру відстані до перешкод, але робота в 
приміщенні має перешкоди в роботі GPS. Також, сама система GPS моє ве-
лику похибку в визначенні місцезнаходження, яку не можливо виправити без 
додаткової наземної станції. 

Сутність інерціальної навігації полягає у визначенні прискорення об'єк-
та і його кутових швидкостей за допомогою встановлених на об'єкті, що ру-
хається приладів і пристроїв, а за цими даними - розташування цього об'єкта, 
його курсу, швидкості, пройденого шляху та ін., а також у визначенні пара-
метрів, необхідних для стабілізації об'єкта і автоматичного управління його 
рухом. Інерційні навігаційні системи мають у своєму складі датчики лінійно-
го прискорення  і кутової швидкості. 

В доповіді наводиться теоретичні відомості про види систем навігації, їх 
позитивних та негативних сторонах. Детально розглядається інерціальна на-
вігаційна система та результат розробки власної системи навігації для сільсь-
когосподарської техніки. 
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ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ «ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ»  
ДЛЯ ПОБУДОВИ «РОЗУМНОГО БУДИНКУ»  

Малохвій Е.Е., Молчанов Г.І.  
Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна 
 

Багато технологій кардинально змінили стиль життя протягом XX ст.: 
радіозв’язок, телебачення, комп’ютери, мобільні телефони та Інтернет є не-
замінними в сучасному світі.  

Особливого поширення набули технології «Інтернет речей», основною 
концепцією яких є можливість підключати усілякі об’єкти («речі») до мережі, 
обробляти інформацію, що надходить з навколишнього середовища, обміню-
ватися нею і виконувати різні дії залежно від отриманої інформації. «Інтернет 
речей» вважають наступним етапом технічної революції [1]. Вона стосується 
зміни побуту, виробництва, мобільних пристроїв й індустріальної галузі. Ва-
жливими функціями цієї концепції є полегшення повсякденного життя, під-
вищення ефективності та якості роботи, енергозаощадження тощо [2]. З огля-
ду на це велике зацікавлення концепцією «Інтернет речей» спостерігається і в 
Україні. 

Метою доповіді є огляд можливостей впровадження стека технологій 
«Інтернет речей» в системі «розумний будинок».  

Однією із функцій «розумного будинку» є контроль параметрів навко-
лишнього середовища, залежно від чого здійснюється регулювання життєво 
важливих показників, таких як температура та вологість, в приміщенні. У 
зимовий період нагріваючі прилади залежно від температури повітря ззовні, 
вітру, часу доби без втручання людини регулюють інтенсивність опалення, 
що дає змогу значно зменшити споживання енергоносіїв. 

Система «розумного будинку» сьогодні, мабуть, найбільше асоціюється 
з «Інтернетом речей». Концепція передбачає використання звичних у побуті 
приладів, що вже порозумнішали: термостати, холодильники, телевізори то-
що. Цей сегмент технологій ґрунтується на використанні ситуативних децен-
тралізованих бездротових мереж. У будинках і офісах вже можна побачити 
безліч таких систем, з’являються нові й нові сервіси, наприклад автоматичні 
клімат-сиcтеми будівель. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОТОКОЛУ MQTT В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОЇ 
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На сьогоднішній час «Інтернет речей» охоплює значний спектр галузей, 
починаючи з промисловості і закінчуючи побутовими приладами [1]. Для 
передачі даних між «речами» використовуються протоколи, яких на теперіш-
ний момент нараховується близько 25. Серед існуючих протоколів комуніка-
ції «Інтернет речей» найпоширеніші MQTT та HTTP/2, які використовуються 
для збору та передачі даних між приладами та інфраструктурою. 

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) – легкий протокол обміну 
повідомленнями, який реалізує модель «публікація / підписка» [2]. Протокол 
створювався з метою забезпечення відкритості, простоти, висування мініма-
льних вимог до ресурсів та зручності його інтеграції. MQTT реалізований 
поверх TCP / IP и працює за моделлю «клієнт / сервер». Протокол потребує 
обов’язкової наявності брокера, який керує розподілом даних підписникам. 
Усі прилади надсилають дані лише брокеру, а також приймають дані від ньо-
го. В мережі на базі протоколу MQTT виділяють 3 типи об’єктів: 

- видавець – клієнт, який після певної події надсилає певні дані («топі-
ки» до брокера; 

- брокер – сервер, який приймає інформацію від видавця та передає її до 
відповідних підписників; 

- підписник – клієнт, який «слухає» брокера та постійно готовий к при-
йому та обробці вхідних даних від нього. 

Метою доповіді є демонстрація ефективності використання протоколу 
MQTT. Виявлено, що йому притаманні менші накладні витрати на передачу 
даних (у зв’язку з невеликою кількістю службового трафіку) і знижені вимо-
ги до пропускної здатності, ніж у протоколі HTTP/2. Даний протокол добре 
адаптується для малопотужних пристроїв «Інтернет речей» на базі мікрокон-
тролерів, оскільки не потребує постійного зв’язку між клієнтом та сервером, 
що не є дійсним для протоколу HTTP/2. Результати випробувань довели ефе-
ктивність та надійність протоколу MQTT в умовах нестабільного зв’язку, 
завдяки підтримці QoS (Quality of Service). 
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МЕНЕДЖЕР ЗАВАНТАЖЕННЯ ФАЙЛІВ ПО ПРОТОКОЛУ HTTP 
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Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

 
У сучасний момент  визначимо, що пройшли ті часи, коли, щоб постави-

ти на комп'ютер яку-небудь програму, треба було довго й завзято шукали 
диск із нею в крамницях, у знайомих, у себе в столі, тощо. Тепер з розвитком 
Інтернет і нинішніми швидкостями цього робити вже не обов'язково. Досить 
просто в шукачу набрати ім'я бажаної програми, і відразу одержимо десятки 
тисяч посилань, звідки її можна дістати. Що й говорити, зручно — обирай та 
завантажуй, але не все так просто. Деякі файли мають великій обсяг, заван-
тажуються не одну годину (а то й не один день), а що, якщо раптом на остан-
ніх хвилинах трапиться обрив зв'язку? Починати всі спочатку й та вимірюва-
ти години очікування? 

На сьогодні існує велика кількість менеджерів завантажень. Але в той 
же час багато користувачів часто зустрічаються із проблемами при заванта-
женні файлів з Інтернету: часто відбуваються помилки, після яких неможли-
во продовжувати завантаженню. Це буває особливо образливим, якщо довго 
скачували який-небудь великий файл.  

У випадку переривання завантаженні доводиться починати всі заново, і 
ніхто не гарантує, що помилка не повториться. Саме для таких випадків і іс-
нують так звані менеджери завантажень. 

Менеджери завантажень – це програми завантаження, що значно полег-
шують процес, файлів, що й володіють безліччю корисних функцій. Напри-
клад, менеджери завантажень підтримують інтеграцію в браузери встанов-
лення закачування файлів при обриві зв'язку, завантаження файлів у певний 
час, що задається користувачем. Можна створити список необхідних файлів 
днем і вказати менеджерові почати завантаження вночі, менеджер виконає всі 
й самостійно виключить комп'ютер. Багато менеджерів завантажень підтри-
мують завантаження в кілька потоків – якщо пропускна здатність клієнта 
вище, чим пропускна здатність сервера, видавана на одне з'єднання.  

Таким чином, дана функція дозволяє суттєво побільшати швидкість за-
вантаженні файлів з мережі.  
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При створені мобільних застосувань значна увага приділяється питан-

ням  автоматизованого тестування користовацького інтерфейсу, в тому числі 
за допомогою  фреймоворків, яка є найбільш поширеною формою автомати-
зації тестування додатків. В процесі тестування програмного забезпечен-
ня може оцінюватись відповідність вимогам, якими керувалися проектуваль-
ники та розробники, правильна відповідь для усіх можливих вхідних даних, 
виконання функцій за прийнятний час, практичність, сумісність з програм-
ним забезпеченням та операційними системами, відповідність задачам замо-
вника [1-3]. Метою доповіді є аналіз та вибір предметно-орієнтованих мов та 
фреймерків, які можуть бути використані при розробці системи автоматично-
го тестування API (Application programming interface), забезпечать надійність 
її роботи і виявлення помилок.  В доповіді наводяться результати розробки 
фреймворку, який у свою чергу дозволяє створити певний рівень абстракції 
між інструментом UiAutomator та графічним інтерфейсом програмного дода-
тку під ОС Android. Для складання проекту обрана система автоматичної збі-
рки Gradle - система автоматичного складання. Система розвиває принципи, 
закладені в Apache Ant та Apache Maven і використовує предметно-
орієнтовану мову (DSL) на основі мови Groovy. Gradle використовує спрямо-
ваний ациклічний граф для визначення порядку виконання завдань. Для 
створення тестів  обрано тестовий фреймворк Test NG (Test Next Generation). 
Це тестовий фреймворк, створений Cédric Beust і який широко використову-
ється разом з Selenium. Для роботи з запитами до API обрано фреймворк  
REST Assured – DSL для тестування REST-сервісів, який вбудовується в тес-
ти на Java. Для формування звітів про роботу системи обрано фреймворк для 
звітності Allure – тестовий фреймворк з відкритим кодом. Запропонована  
система, яка розроблена за допомогою сучасних фрейморків та інструментів, 
гарантує, що вона забезпечить надійність роботи API мобільного додатку та 
простоту виявлення помилок в його роботі і їх швидкого виправлення. 
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ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА IAR EMBEDDET WORKBENCH 
ПРИ ПРОЕКТУВАННІ БОРТОВИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ 
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Заполовський М.Й. 
Національний технічний університет «ХПІ», Харків, Україна 

 
При проектуванні різного роду бортових систем управління з викорис-

танням сучасних мікроконтролерів  актуальним питанням є середовище роз-
робки програмного забезпечення [1]. Метою доповіді - розробка програмно-
го інтерфейсу для комп’ютерних бортових систем управління літальними 
апаратами. Для розроблення програмного інтерфейсу залучено  середовище 
розробки IAR Embedded Workbench - багатофункціональне середовище роз-
робки додатків на мовах C, C ++ і асемблера для цілого ряду мікроконтроле-
рів від різних виробників. Основні переваги пакету - зрозумілий для користу-
вача інтерфейс і високого рівня оптимізація генерованого коду. Крім цього 
реалізована підтримка різних операційних систем реального часу і JTAG - 
адаптер сторонніх компаній. В даний час IAR Embedded Workbench підтри-
мує роботу з 8, 16, 32 розрядними мікроконтролерами від Atmel, ARM, NEC, 
Infineon, Analog Devices та іншими провідними фірмами.  Для кожної плат-
форми існує своє середовище розробки, зокрема ARM мікроконтролерів від-
повідає версія пакету IAR Embedded Workbench for ARM [1]. 

Програмна середа включає в себе: C / C ++ компілятор,   макроасемблер 
для програм реального часу і препроцесор для C / C ++ ,  компанувальник, що 
підтримує більше тридцяти різних вихідних форматів для спільного викорис-
тання з внутрішньосхемними емуляторами, текстовий редактор, налаштова-
ний на синтаксис мови Сі, симулятор і відладчик в кодах Сі і асемблера, ме-
неджер проектів,  додаткові утиліти для роботи з оптимізованої CLIB / DLIB 
бібліотекою. Крім іншого в IAR Embedded Workbench існує можливість са-
мостійного управління оптимізацією окремих модулів проекту. При проекту-
ванні зазначеного пристрою використано IAR Embedded Workbench v.8.2.20 
під управлінням операційної системи Microsoft Windows 10 (можливо 32- або 
64-бітних). Мова інтерфейсу IAR Embedded Workbench - англійська.  Резуль-
татом розробки є програмний інтерфейс, створений з урахуванням рішень, 
прийнятих на етапі проектування, що дозволяє користувачам створювати 
сучасні комп’ютерні системи бортових систем управління різного роду літа-
льними апаратами.  

Список літератури 
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У своєму житті кожна, сучасна, людина дуже часто використовує циф-
рові технології. Ми не уявляємо як можна прожити без веб сайтів, 
комп’ютерних ігор, мобільних та комп’ютерних застосунків, які спрощують 
роботу, та покращують дозвілля. Але мало користувачів знає які етапи про-
ходить програмне забезпечення перед тим як потрапити до них у користу-
вання. Одним з найважливішим етапом є тестування розробленого продукту.  

Метою доповіді є огляд існуючих методів автоматичного тестування 
програмних продуктів.  

В доповіді розглядаються сучасні методи та засоби автоматичного тес-
тування програмних продуктів. 

Найбільш поширеною формою автоматизації тестування додатків це те-
стування через графічний користувальницький інтерфейс. Цей метод дає змо-
гу робити тести функціоналу через такі засоби, якими буде користуватися 
людина. Сучасними методами та засобами створення автоматичних тестів є: 

- утиліти запису і відтворення дії тестувальника під час ручного тесту-
вання; 

- написання скриптів - форма програмування на мовах, спеціально роз-
роблених для автоматизації тестування; 

- керований даними тестування - це об'єднання декількох взаємодіючих 
тестових скриптів і їх джерел даних у фреймворк; 

- тестування за ключовими словами; 
Для створення автоматичних тестів використовують такі додатки та ін-

струменти: HP LoadRunner, HP QuickTest Professional, HP Quality Center, 
Segue SilkPerformer, IBM Rational FunctionalTester, TestComplete JUnit, 
TestNG, NUnit, Selenium. 

Створення автоматизованих тестів дає змогу більш швидко і ретельно 
проводити аналіз якості розроблених застосунків, що зменшує ризики виник-
нення помилок після релізу. 
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АНАЛІЗ ФРЕЙМВОРКУ REACT NATIVE 
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Збільшення різноманітності існуючих мобільних пристроїв та систем, 

на яких вони працюють, призводить до необхідності створення інструментів 
розробки програмних продуктів для їх підтримки.  

Найбільш відомим інструментом розробки мобільних програмних про-
дуктів є React Native. 

React Native - це інструмент для розробки мобільних додатків з відкри-
тим початковим кодом, створений Facebook і співтовариством. Він дозволяє 
писати гібридні мобільні додатки, які будуть працювати на платформах iOS, 
Android, Universal Windows Platform і при цьому зовні практично не відрізня-
тимуться від нативних додатків. 

Метою дослідження є розгляд різниці між нативними та гібридними 
мобільними додатками. Аналіз позитивних та негативних факторів викорис-
тання фреймворку, що розглядається.  

До позитивних факторів відносяться:  
 крос-платформенність; 
 простота і зручність розробки; 
 скорочення витрат часу; 
 близькість до нативних додатків; 
 автоматичні оновлення; 
 хороша сумісність з нативними компонентами. 

Негативними факторами розробки програмних продуктів за допомогою 
представленого фреймворку є: 

 швидкість виконання розробленого додатку; 
 розмір додатку; 
 неможливість використання всіх існуючих нативних функцій. 

Розглянуті позитивні та негативні сторони використання інструменту 
React Native дають змогу зробити висновки про необхідність використання 
представленої технології для розробки мобільних застосунків.  
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РОЗРОБКА ANDROID – ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ТА 
РЕДАГУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ 

Коберник Б.О. 
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 

Харків, Україна 
 

Величезна кількість людей обожнює робити фотографії за допомогою 
свого смартфона. Однак переглядати відзнятий матеріал не завжди зручно. 
Хоч і виробники смартфонів загалом включають в себе додаток для керуван-
ня фотографіями, наприклад, галерею за замовчуванням, вони, безумовно, не 
найкращі. Деякі з них повільно завантажують картинки, а деякі мають занад-
то простий функціонал, який не дає можливість зручно переглядати та швид-
ко редагувати зображення.   

Метою доповіді є огляд існуючих технологій створення Android – за-
стосунку для перегляду та редагування зображень. 

В доповіді розглядаються сучасні методи розробки Android – застосунку 
для роботи с зображенням. 

На сьогодні існує велика кількість бібліотек які дозволяють створювати 
додатки які працюють з графічними зображеннями. Завдяки своїм можливос-
тям та простоті найбільшу популярність мають Picasso та Glide. Java бібліо-
теки які дають можливість швидкої зміни формату зображень, їх обробки та 
зберігання. 

До переваг даних бібліотек можна віднести: 
 простота використання полягає в тому, що завантажити картинку 

можна в 2 рядки коду; 
 зручність у тому, що нам не потрібно робити думати про можливі 

проблеми і підводні камені, пов'язаних із завантаженням зображення; 
 оптимізація - раціональне використання пам'яті, кешування, транс-

формації зображення, можливість скасування завантаження і багато 
іншого. 

Отже, обрані бібліотеки та мова програмування цілком відповідають 
вимогам, які поставлені до сучасних мобільних застосунків. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВИСОКОЇ ДОСТУПНОСТІ ДЛЯ 
ІНФРАСТРУКТУРИ В ХМАРНОМУ ПРОВАЙДЕРІ AZURE  

НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ TERRAFORM 

Голубов Р.К. 
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Кучук Г.А. 

Національний технічний університет  
«Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна 

 
Поступове збільшення навантаження на інфраструктуру будь-якого рів-

ня, від сайтів до систем онлайн магазинів з тисячами транзакцій в годину, має 
значний вплив на кількість операцій, які ця система може обробляти [1, 2]. 
Завдяки хмарним провайдерам оперувати інфраструктурою будь-якого роз-
міру стало набагато легше, проте постійне збільшення кількості користувачів 
та зовнішніх загроз підіймає питання про доступність сервісів системи у 
будь-який час незалежно від людського фактору. Однією з найважливіших 
ланок у складній інфраструктурі є система високої доступності. Проте функ-
ціонування та ефективність такої системи можуть коливатися залежно від 
складності та частин інфраструктури які така система охоплює [3, 4]. 

Метою доповіді є наведення статистичних даних зібраних з типової си-
стеми високої доступності які демонструють переваги подібного підходу до 
проектування інфраструктури. 

В доповіді наводяться результати вимірювань симуляції трафіка на по-
будованій інфраструктурі, а також дані про швидкість самовідновлення такої 
системи, і доступність такої системи у процентному відношенні на заміряно-
му відрізку часу. Використання систем високої доступності значно полегшує 
планове технічне обслуговування та збільшує час активної роботи будь-якого 
застосунку в хмарному середовищі, що забезпечує стабільну роботу із засто-
сунком для кінцевого користувача. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ МЕРЕЖЕВИХ ФУНКЦІЙ 
ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ПОТОКОМ ТРАФІКУ 

Баранова О.А., Партика С.О. 
Харківський національній університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 
Безпрецедентне зростання числа користувальницьких пристроїв, що 

звертаються до ресурсів глобальної мережі Інтернет, постійно зростаючі за-
пити мережевих застосунків до якості надаваних сервісів, викликали необ-
хідність подальшого розвитку технологій мереж доставки контенту і хмарних 
сервісів [1,2]. 

У цьому контексті постачальники телекомунікаційних послуг активно 
впроваджують віртуалізацію мережевих функцій (NFV) у вигляді мережевих 
служб, що працюють на вузлах NFV, в якості віртуальних машин (VNF) [3]. 
Для надання послуг користувачам кілька різних VNF можуть бути налашто-
вані в один логічний ланцюжок, який називається ланцюгом службових фун-
кцій (SFC). 

У традиційних мережах пропрієтарне обладнання та програмне забезпе-
чення поєднані в мережевих пристроях. Технологія віртуалізації мережевих 
функцій дозволяє вирішити дану проблему, відокремивши програмне забез-
печення від устаткування і замінити спеціалізовані апаратні пристрої, такі як 
маршрутизатори, міжмережеві екрани і балансувальники навантаженням, 
програмними застосунками, що працюють як віртуальні машини на стандар-
тних серверах. 

Метою доповіді є розгляд ефективного методу розміщення VNF на вуз-
лах NFV з урахуванням поточного місця розташування користувача і наявно-
сті фізичних ресурсів на вузлах. Основна ідея цього методу полягає в знахо-
дженні майже оптимального шляху маршрутизації для переміщення VNF, 
якщо вузли NFV на оптимальному шляху перевантажені. 

Ефективність запропонованого методу оцінюється за допомогою іміта-
ційного моделювання на множині сценаріїв при трьох різних топологіях ме-
режі. Результати моделювання показують, що запропонований метод дозво-
ляє організувати балансування навантаженням на вузлах NFV, знижує часто-
ту блокування SFC і покращує пропускну здатність мережі. 
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МОНІТОРИНГ ЗНИЖОК В МАГАЗИНАХ  
ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕЛЕГРАМ БОТА 

Дерюга М.В., Черних О.П.  
Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна 
 

Сьогодні багато часу людина витрачає в продуктовому магазині на по-
шук і аналіз товарів, які його цікавлять. Більшості людей подобаються зниж-
ки, тому вони стежать за ними час від часу у різних магазинах, які їх пропо-
нують.  

Майже кожен магазин звичайно ж має свій сайт, на якому є актуальна 
інформація про товари, ціни, знижки. Але не завжди зручно кожен день пере-
віряти різні сайти і не завжди зрозуміло нова на них інформація чи ні.  

Чат-боти допомагають автоматизувати завдання, працюючи за заданим 
алгоритмом. Вони ведуть діалог з користувачем, виконуючи його прохання, 
відповідаючи на запити або розважаючи своїми відповідями [1]. 

Для вирішення поставленої проблеми було запропоновано підхід – роз-
робка telegram bot для відстеження актуальних знижок у магазинах.  

Сам же принцип роботи бота буде побудований на парсингу інформації 
з сайтів різних продуктових магазинів і подальшого підсумку з інформації 
користувачеві. 

Відомо, що парсинг (parsing) – це прийняте в інформатиці визначення 
синтаксичного аналізу. Для цього створюється математична модель порів-
няння лексем з формальної граматикою, що описана однією з мов програму-
вання: PHP, Perl, Ruby, Python [2].  

Розроблений бот буде містити набір актуальних магазинів і за запитом 
користувача видавати актуальну інформацію про знижки на необхідні товари.  

Запропонований у роботі підхід дозволить швидко і ефективно допомог-
ти скоротити час пошуку і вибору товарів в магазині, що в умовах пандемії є 
зараз дуже актуальним. 
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ОРГАНІЗАЦІЇ,  
ЯКІ ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Азербайджанське вище військове училище імені Гейдара Алієва,  
Баку, Азербайджан 

Азербайджанський технічний університет, Баку, Азербайджан 
Білоруський державний технологічний університет, Мінськ, Білорусь 
Військова Академія Збройних Сил Азербайджанської республіки,  

Баку, Азербайджан 
Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету 

“Харківський політехнічний інститут”, Харків, Україна 
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації  

імені Героїв Крут, Полтава, Київ, Україна 
Державне підприємство "Південний державний проектно-конструкторський 

та науково-дослідний інститут авіаційної промисловості",  
Харків, Україна 

Державний університет інфраструктури та технологій, Київ, Україна 
Інститут державного управління та наукових досліджень  

з цивільного захисту, Київ, Україна 
Інститут електродинаміки Національної академії наук України,  

Київ, Україна 
Інститут систем управління Азербайджанської Національної академії наук, 

Баку, Азербайджан 
Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації Національного 

 технічного університету України “КПІ“, Київ, Україна 
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, 

Київ, Україна 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна 
Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна 
Міністерство Оборони Азербайджанської республіки, Баку, Азербайджан 
Національна академія Національної гвардії України, Харків, Україна 
Науково-виробниче підприємство ХАРТРОН-АРКОС ЛТД, Харків, Україна 
Національний авіаційний університет, Київ, Україна 
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського  

"Харківський авіаційний інститут", Харків, Україна 
Національний технічний університет України  

імені Ігоря Сікорського“КПІ”, Київ, Україна 
Національний технічний університет "Харківський політехнічний  

інститут", Харків, Україна 
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Національний транспортний університет, Київ, Україна 
Національний університет оборони України  

імені Івана Черняховського, Київ, Україна 
Національний університет цивільного захисту України, Харків, Україна 
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,  

Харків, Україна 
Національний університет "Полтавська полытехніка  

 імені Юрія Кондратюка", Полтава, Україна 
Полтавська державна аграрна академія, Полтава, Україна 
Полтавський коледж нафти і газу Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка, Полтава, Україна 
Сумський державний університет, Суми, Україна 
ТОВ «Іпріс-Профіль», Харків, Україна 
ТОВ «Novel Projects & Solutions (NPS)», Дніпро, Україна 
ТОВ «Харківський електромашинобудівний завод», Харків, Україна 
Українська інженерно-педагогічна академія, Харків, Україна 
Український державний університет залізничного транспорту,  

Харків, Україна 
Уманський національний університет садівництва, Умань, Україна 
Університет технології і гуманітарних наук, Бельсько-Бяла, Польща 
Харківська державна академія фізичної культури, Харків, Україна 
Харківський національний економічний університет імені Саймона Кузнеця,  

Харків, Україна 
Харківський національний технічний університет сільського господарства 

імені Петра Василенка, Харків, Україна 
Харківський національний університет внутрішніх справ, Харків, Україна 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна 
Харківський національний університет міського господарства  

імені О. М. Бекетова, Харків, Україна 
Харківський національний університет Повітряних Сил 

імені Івана Кожедуба, Харків, Україна 
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 
Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки 

Збройних Сил України, Київ, Україна 
Центральноукраїнський національний технічний університет,  

Кропивницький, Україна 
Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Національного 

університету цивільного захисту Україн, Черкаси, Україна 
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