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часні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління”. Розглянуті 

питання за такими напрямами: теоретичні та прикладні аспекти систем прийняття рішень, оптимізації 
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онування комп’ютерних систем та мереж; інформаційні технології у цивільній безпеці; сучасні інфор-

маційно-вимірювальні системи; інформаційні технології у цивільній безпеці. 
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Дванадцята міжнародна науково-технічна конференція “Сучасні на-
прями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів уп-

равління” проводиться 27 та 28 квітня 2022 року в режимі ONLINE. 
Тези доповідей надруковані в двох томах та доступні в INTERNET. 

 
 

ТОМ 1 

 
СЕКЦІЯ 1. Теоретичні та прикладні аспекти прийняття рішень, оптиміза-

ції та управління системами і процесами 

Керівниця секції: д.т.н., проф. Н. Г. Кучук, НТУ «ХПІ», Харків 

Секретар секції: к.т.н. С. С. Бульба, НТУ «ХПІ», Харків 

 
СЕКЦІЯ 2. Комп’ютерні методи і засоби інформаційно-комунікаційних 

технологій та управління  

Керівники секції: д.т.н., проф. І. В. Рубан, ХНУРЕ, Харків 

д.т.н., проф. А. А. Коваленко, ХНУРЕ, Харків 

Секретар секції: к.техн.н., доц. О. С. Ляшенко, ХНУРЕ, Харків 

 
СЕКЦІЯ 3. Безпека функціонування комп’ютерних систем та мереж 

Керівник секції: д.т.н., проф. О. А. Смірнов, ЦНТУ, Кропивницький 

Секретар секції: к.т.н., доц. О. В. Сєвєрінов, ХНУРЕ, Харків 

 
СЕКЦІЯ 4. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у різ-

них галузях 

Керівник секції: д.т.н., проф. В. В. Косенко, ДП "ПДПРОНДІАВІАПРОМ" 

Секретарка секції: к.т.н. Бельорін-Еррера О.М., НТУ «ХПІ», Харків 

Підсекція 4.1. Сучасні інформаційно-вимірювальні системи 

Підсекція 4.2. Інформаційні технології у цивільній безпеці 

 
 

ТОМ 2 
 

СЕКЦІЯ 5. Методи та засоби комп’ютерних наук та програмної інженерії 

Керівники секції: д.т.н., проф. І. В. Гребеннік, ХНУРЕ, Харків 

 к.т.н., проф. З. В. Дудар, ХНУРЕ, Харків 

Секретар секції: к.т.н., доц. О. С. Назаров, ХНУРЕ, Харків 
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СЕКЦІЯ 5 

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК  
ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ 

Керівники секції: д.т.н., проф. І. В. Гребеннік, ХНУРЕ, Харків 
 к.т.н., проф. З. В. Дудар, ХНУРЕ, Харків 

Секретар секції: к.т.н., доц. О. С. Назаров, ХНУРЕ, Харків 
 
 

ПРОГРАМНА СИСТЕМА ДЛЯ ПІДБОРУ КАРТИНОК  

ЗА ІНТЕРЕСАМИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Борщов І. С., Кириченко І. В. 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

Одним із засобів відпочинку та витрати вільного часу є перегляд медіа 

контенту. Дуже важливо, щоб користувач системи провів свій час з тим, що 

йому подобається,  тому алгоритм підбору є найважливішим в таких застосу-

нках.  

В переважної кількості систем є гарний алгоритм підбору, але він базу-
ється на тому, що користувач вводить свої ключові слова для того щоб класи-

фікувати контент. Тому через авторів, які можуть неправильно класифікувати 

свій контент, люди дивляться те, що їм скоріш за все не сподобається. 

Отже ми можемо дати можливість системі самій класифікувати заванта-

жений контент та на основі цього вже робити певні обчислення та надавати 

рекомендації. Отже можливість повністю перекласти всю роботу з публікації 

контенту на систему дозволить створити більш справедливу систему, та допо-

може навіть початківцям одразу мати свою аудиторію. 

Метою доповіді є створений алгоритм для класифікації, фільтрації  та ре-

комендації медіа контенту згідно з інтересами користувачів. Цей алгоритм мо-

жна буде використати і в інших програмних системах згодом.  

Алгоритм класифікації працює базуючись на розпізнаванні зображень та 
тексту на основі штучного інтелекту та фільтрації результатів. Друга частина, 

а саме алгоритм рекомендації буде базуватися на поєднанні content-based [2] 

рекомендацій, колоборативної фільтрації [1] та стандартизацією даних. 

Список літератури 

1. Fleder D., Hosanagar K. Blockbuster Culture's Next Rise or Fall: The Impact of  Rec-
ommender Systems on Sales Diversity // Management Science, Vol. 55, No5, May 2009, pp. 
697-712 : journal. — 2009. — P. 1 - 49. 

2. R. J. Mooney & L. Roy (1999). Content-based book recommendation using learning 
for text categorization. In Workshop Recom. Sys.: Algo. and Evaluation. 

3.  William Freeman; Pietro Perona; Bernhard Scholkopf (2008). "Guest Editorial: Ma-
chine Learning for Computer Vision". International Journal of Computer Vision. 77 (1): 1. 

doi:10.1007/s11263-008-0127-7. ISSN 1573-1405. 
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ВИКОРИСТАННЯ ГЛИБОННОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ  

ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ВІДЕО ТЕНІСНИХ МАТЧІВ  

Асландуков М. М., Бодянський Є. В. 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

Наявність великої кількості графічної інформації разом з легкою можли-

вістю зниження якості як окремих зображень, так і одразу всіх кадрів відео 

шляхом пропорційного зменшення їх розміру, досить часто призводить до 

втрати дрібних, але важливих деталей. Саме тому теоретичні дослідження 

щодо можливого покращення якості відео є актуальною науковою проблемою. 

Одним з типів відео з наявністю важливих дрібних деталей є відео, отримані з 

трансляцій спортивних та зокрема тенісних змагань, де через маленький роз-

мір м’яча та його велику швидкість, людському оку буває досить складно за 
ним спостерігати [1].  

Найважливішим етапом у вирішенні задачі покращення якості таких ві-

део є створення системи, яка зможе автоматично відстежувати траєкторію по-

льоту м’яча, що в подальшому дозволить перемалювати її у наочному вигляді. 

Маленький розмір та велика швидкість м’яча, наявність схожих на нього пре-

дметів, а також існування великих об’єктів, що можуть перекривати бачення – 

одні з небагатьох факторів, що значно ускладнюють задачу та роблять засто-

сування класичних підходів неможливим. 

Метою доповіді є побудова системи для відстеження траєкторії польоту 

м’яча, основними складовими якої є глибинна нейронна мережа для визна-

чення місцезнаходження м’яча на кожному окремому кадрі відео, а також спе-
ціальний алгоритм для синхронізації отриманих результатів нейронної мережі 

у безперервну траєкторію польоту. 

В доповіді наводяться архітектура пропонованої нейронної мережі, 

основним прототипом якої стала U-Net [2], докладний опис набору даних 

для тренування та тестування системи, а також результати ефективності 

та якості розробленої системи.  

Наведені результати показують, що незначні помилки у визначенні міс-

цезнаходження м’яча майже не впливають на загальний вигляд перемальова-

ного відео, що в сукупності з достатньо високою ефективністю надає гарний 

інструмент для обробки відео тенісних матчів навіть у режимі реального часу. 

Список літератури 

1. Archana M., Kalaisevi Geetha M. Object detection and tracking based on trajectory 
in broadcast tennis video. Procedia Computer Science. 2015. pp 225–232. DOI: 
https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.08.060  

2. Ronneberger O., Fischer P., Brox T. U-net: Convolutional networks for biomedical 
image segmentation. Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention. 2015. 
pp. 234–241. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-24574-4_28 
  

https://doi.org/10.1007/978-3-319-24574-4_28
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РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙ З ФОТОГРАФІЙ  

ЗА ДОПОМОГОЮ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ  

Олійник Д. А., Магдаліна І. В. 
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

Використання систем для розпізнавання образів є одним із основополож-

них моментів промислової стратегії розвитку для більшості підприємств світу. 

Про це говорить експоненційне зростання ринку споживання програмних рі-

шень, що використовують технології розпізнавання зображень, що спостеріга-

ється останніми роками.  

Також, системи комп'ютерного зору (СКЗ) мають досить серйозні пере-

ваги перед людським зором. Системи комп'ютерного зору, обладнані сенсор-

ними специфічними пристроями та датчиками, можуть побачити те, що недо-
ступне простому неозброєному оку.  

Збільшення та розширення спектрального діапазону сприйняття СКЗ за 

межі сприйняття людським оком значно розширює функціонал та можливості 

систем комп'ютерного зору. Також, сучасний рівень розвитку технологій до-

зволяє використовувати системи машинного зору у розпізнаванні осіб, емоцій 

на фотографіях та у відеорядах, що дозволяє відкрити нові горизонти у вико-

ристанні систем безпеки. 
Для завдання класифікації емоції на зображенні використовується бага-

тошарова згорткова нейронна мережа [3]. Вона реагує на прямі лінії під різ-

ними кутами та ключові точки. Робота згорткової нейронної мережі – це пере-

хід від особливостей зображення до абстрактних деталей, у своїй опускаються 
незначні і виділяються суттєві. Розмір зображення звужується, але кількість 

ознак зображення збільшується. 
Дві основні концепції у її роботі – це операції згортки та підвиборки. Опе-

рація згортки є графічне кодування будь-якої ознаки. Через війну формується 

карта ознак. 
Операція підвиборки зменшує розмірність сформованих карт ознак за ра-

хунок вибору пікселя з максимальним значенням. Виділяються ключові 

ознаки зображення – область очей, рота, брів та носа. 
Нейронна мережа створюється мовою програмування Python за допомо-

гою бібліотеки з відкритим вихідним кодом Keras, яка сумісна з TensorFlow, 

Microsoft Cognitive Toolkit, Theano і MXNet і є надбудовою над фреймворками 

TensorFlow і Theano. 

Список літератури 

1. Бабій М.С. Ідентифікація та розпізнавання емоційно-психічного стану людини 
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давничий дім «Віл’ямс», 2004. – 928 с. 
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КОМУНІКАЦІЯ У МІКРОСЕРВІСНІЙ АРХІТЕКТУРІ  

ЗА ДОПОМОГОЮ ЧЕРГИ ПОДІЙ 

Ткаченко М. О., Магдаліна І. В.  

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

Архітектура мікросервісів допомагає масштабувати складні додатки, са-

мостійно розгортати служби, швидку доставку нових функцій і повну можли-

вість тестування.  

Навколо архітектури на основі мікросервісів ми також можемо викорис-

товувати різноманітні технологічні стеки.  

Отже, перш ніж розпочати роботу з наступною програмою яка викорис-

товує мікросервісні підходи, потрібно пам’ятати про один важливий термін, 

тобто черга обміну повідомленнями [1]. 
Черга повідомлень є формою асинхронного міжсервісного зв'язку. Пові-

домлення зберігаються в черзі, поки не будуть оброблені та видалені. Кожне 

повідомлення обробляється лише один раз, одним або кількома споживачами 

(отримувачі повідомлення підписуються на тоннель та отримують данні з 

нього).  

Черги повідомлень можна використовувати для відокремлення важкої об-

робки, буферизації або пакетної роботи, а також для згладжування різких ро-

бочих навантажень. 

Метою доповіді є побудова додатку за допомогою принципів мікросер-

вісної архітектури, за допомогою чого обробка вхідної інформації та парамет-

рів буде відбуватися швидше, ніж стандартні методи побудови архітектури та 
підвищення надійності системи . 

В доповіді наводяться метрики, що показують швидкість та відмово-

стійкість програми, що була відрефакторена на мікросервісну архітек-

туру.  

Наведені дані показують, що після переходу з монолітно-класичної архі-

тектури було отримана більш швидша обробка вхідних даних, що дозволяє 

нам використовувати менш потужні серверні частини, підвищити швидкість 

подання результативної інформації до користувача.  

Також у результаті були отримані більш точні метрики, що допомагають 

відслідковувати частоту запитів та побудувати спираючись на ці данні діаг-

раму, що показує найбільш навантажені та повільні ендпоінти, які слід було б 

покращити у тестовому застосунку. 

Список літератури 

1.  Wolf E. Microservices - Principles, Concepts, and Recipes. 2021. P. 11, p. 14-16, 
DOI: https://leanpub.com/practical-microservices 

2. Susan J. Fowler. Production-ready microservices. 2016. P. 6, p. 50-51. 
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ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ДИСТАНЦІЙНИХ IT-КУРСІВ 

Кравченко М. А.  

Національний технічний університет  

«Харківський політехнічний університет», Харків, Україна 

 

На протязі останніх двох років низка об’єктивних факторів призвела до 

необхідності повсюдного використання платформ для дистанційного нав-

чання. Але кожна галузь висуває специфічні вимоги до таких платформ. 

У доповіді розглянутий процес проектування та розробки дистанційного 

IT-курсу на прикладі комерційного курсу «IT-Star» (дали ITS). Існуюча версія 

курсу ITS розрахована для проведення офлайн-занять на протязі місяця з ме-

тою оволодіння базовими навичками HTML та CSS і отримання відповідного 

сертифікату. Головною перевагою курсу ITS є те, що навчання побудоване за 
LEAN-методологією. Це унікальний гібридний формат, який дає можливість 

навчатися так, як зручно і комфортне саме користувачу, який може налашту-

вати процес проходження курсу повністю під власні потреби. 

Метою доповіді є обговорення підходу до проектування та розробки веб-

застосунку, який повинен автоматизувати процес навчання користувачів та по-

легшити адміністрування курсу ITS. 

На першому етапі проектування для формалізованого представлення біз-

нес-процесів “Запис на курс”, “Процес навчання на курсі” та “Супровід нав-

чання студентів”були розроблені відповідні моделі у нотації BPMN із застосу-

ванням програми Enterprise Architect.   

На другому етапі проектування були розроблені специфікації вимог до 
програмного забезпечення, що включали опис та перспективи програмного 

продукту, класи та характеристики користувачів. Також сформовані функціо-

нальні та якісні вимоги до розроблюваного програмного забезпечення.  

Наступний етап проектування був спрямований на розробку діаграм варі-

антів використання програмного забезпечення (Use Case diagrams), відповід-

них сценаріїв, що уточнюють реалізацію варіантів використання, визначених 

для розроблюваного програмного забезпечення, а також структурних діаграм 

проектуємого програмного забезпечення у нотації UML [1]. Обґрунтовано ви-

бір СУБД MySQL [2]. 

В результаті розробки веб-застосунку були автоматизовані навчальний 

процес, перевірка знань та процес оплати курсу ITS.У процесі розробки 

були використані такі програмні засоби: Windows® 10 (64 Біт); Microsoft 
Office SharePointт 2018; набір web розробника (PHP 7.0.0, PHPMyAdmin, 

OpenServer); Adobe PhotoShop CC. 

Список літератури 

1. Діаграма розгортання URL: http://flash.retejo.info/cxefpagxo/uml 
2. Переваги MySQL URL: https://studfile.net/preview/5607354/page:3/ 
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НЕЙРОМЕРЕЖЕВИЙ ПІДХІД ДО ПРОГНОЗУВАННЯ  

ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА ПОБУДОВИ  

ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ 

Пахомов І. Ю., Рябова Н. В. 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

Фондовий ринок є однією з основних сфер діяльності інвесторів, тому 

прогнозування цінових тенденцій на фондовому ринку завжди є актуальною 

темою для дослідників як у фінансовій, так і технічній областях. Будь-яка си-

стема, яка може послідовно вибирати переможців на динамічному ринку, зро-

бить власника системи дуже багатим. Тому багато людей, включаючи дослід-

ників, професіоналів у галузі інвестицій, і звичайних інвесторів постійно шу-

кають цієї чудової системи, яка принесе їм високий дохід. Одним с найпоши-
ренішим підходом  являється використання нейронних мережі, але це лише 

мала частина використання НМ, наприклад відстеження товарних ринків та 

ф'ючерсів, торгівлі іноземною валютою, фінансового планування, стабільності 

компанії та прогнозування банкрутства. Банки використовують НМ для скану-

вання заявок на кредити та позики, щоб оцінити ймовірність банкрутства. 

Поки що загального стандартного підходу до прогнозування не було знайдено. 

Для кожної прикладної проблеми зазвичай розробляється нове індивідуальне 

рішення.  

Тому одним з найважливіших кроків вирішення нової задачі є вивчення 

та аналіз існуючих алгоритмів та підходів, а також пошук та виправлення про-

галин [1]. 
Метою доповіді є дослідження та аналіз методів прогнозування фінан-

сового ринку за допомогою нейронних мереж та побудова портфелю. Аналіз 

наукових досліджень, підходів, алгоритмів та методів до вирішення задач  про-

гнозування фінансового ринку, обґрунтування доцільності використання ней-

ромережевого підходу та відповідних алгоритмів, а також  реалізація нейроме-

режевого підходу на основі існуючих алгоритмів. 

В доповіді наводяться наступні ключові підходи до прогнозування фі-

нансового ринку: побудували модель у вигляді комбінації штучних нейронних 

мереж (ІНС) та генетичних алгоритмів (ГА) з дискретизацією ознак, GA для 

оптимізації ANN, оцінку різних методів відбору ознак додатків інтелектуаль-

ного аналізу даних, приховану марківську модель (HMM) для прогнозування 

фондового ринку, вейвлетову-нейронну мережу (WNN), машину опорних век-
торів (SVM) разом із гібридним методом вибору ознак прогнозування, SVM і 

виконували фрактальний відбір ознак для оптимізації. 

Список літератури 

1. Jansen S. Hands-On Machine Learning for Algorithmic Trading. Packt.2018. 684 p. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ МЕТОДІВ ЗІСТАВЛЕННЯ  

ЗОБРАЖЕНЬ ТА ЇХ ТЕКСТОВИХ АНОТАЦІЙ 

Рябова Н. В., Потапов Д. С. 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

Генеративне моделювання на цей час є одним з найбільш перспективних 

напрямків розвитку глибинного навчання та тем штучного інтелекту, що ви-

кликають жваві дискусії та обговорення. Галузями застосування генератив-

ного моделювання є такі творчі  галузі як:  створення зображень, текстів, му-

зики [1].  

Найбільш актуальними  прикладами генеративних моделей  глибинного 

навчання є варіаційні автокодировщики, генеративно-змагальні мережі, мо-

делі типу кодер-декодер.  
Метою даної роботи є дослідження архітектур та методів генеративного 

моделювання з метою виявлення найбільш творчих та ефективних у навчанні 

моделей. У якості об’єкту дослідження розглядається перетворення тексту на 

зображення.  

Слід зазначити, що створення реалістичного зображення, яке відповідає 

заданому текстовому опису, вимагає обробки нечіткої та неповної інформації 

у вигляді природно-мовних текстів.Предметом дослідження є генеративно-

змагальні мережі (Generative Adversarial Networks, GAN) надзвичайно корисні 

для створення реалістичних зображень. Підходи на основі GAN продемон-

стрували великий успіх у створенні зображень високої роздільної здатності з 

фотореалістичними деталями на основі текстових описів, семантичної сегмен-
тації та графів сцен. 

Для створення таких зображень, пропонується проста, але ефективна ге-

неративно-змагальна мережа. Вона розкладає текст на зображення на два 

етапи.  

Перший це – Stage-I GAN: накреслює примітивну форму та основні ко-

льори об'єкта, обумовлені заданим текстовим описом, і малює макет фону з 

випадкового вектора шуму, що дає зображення з низькою роздільною здатні-

стю.  

Другий це – GAN Stage-II: виправляє дефекти в низькій роздільній здат-

ності зображення з етапу-I і доповнює деталі об'єкта знову прочитавши текс-

товий опис, створивши фотореалістичне зображення високої роздільної здат-

ності [2]. 

Список літератури 

1. Foster D. Generative Deep Learning. Teaching Machines to Pain, Write, Compose 
and Play. O’Reilly Media, Inc. 2019. 330 p. 
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C. Courville, and Y. Bengio. Generative Adversarial Nets. In NIPS, 2014. 
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КИШЕНЬКОВИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТ 

НА ОСНОВІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ  

Тучков Д. Г., Терзіян В. Я. 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

Чули про парадокс трієчника? Чомусь успіх в житті не залежить від оці-

нок у школі, не залежить він від розвитку нашого раціо і обсягу знань. Цей 

парадокс довго залишався загадкою доки Деніел Гоулман [1] не ввів поняття 

емоційного інтелекту. Емоційний інтелект це здатність усвідомлювати емоції 

свої та оточуючих, змінювати свої дії відповідно з цим розумінням. Емоційний 

інтелект включає вміння розпознавати свої емоції і почуття, конструктивно їх 

переживати, розуміти почуття і емоції іншої людини, співпереживати і співчу-

вати людям.  
Чому це так важливо для успіху, продуктивності і навіть для доброго са-

мопочуття?  

Емоції основне джерело позитивних чи негативних відчуттів, що виника-

ють спонтанно і підсвідомо. Наші комунікації будуються на емоціональних 

зв’язках і взаєморозуміння. Розвинутий емоціональний інтелект база для ліде-

рства. Однак, більшість людей не приділяють цьому багато сенсу чи зовсім не 

розвивають. 

Метою доповіді є побудова мобільного-додатку, який давав би користу-

вачам можливість зручно та ефективно навчитись розуміти себе, свої емоції і 

покращити стан свого емоціонального інтелекту. 

В доповіді наводяться декілька моделей емоційного інтелекту: мо-
дель Майера-Саловея-Карузо (модель здібностей), змішана модель, мо-

дель соціального і емоційного інтелекту (ESI) Рувена Бар-Она. Наведені 

моделі показують, що люди відчувають емоції 24 години на добу, навіть коли 

сплять, але при цьому дуже мала частина людей вміє ними по-справжньому 

керувати. Ці люди є знавцями емоцій, вони добре розуміють і справляються зі 

своїми почуттями, а також розшифровують почуття інших людей [2]. Підви-

щивши свій емоційний інтелект, люди зможуть домогтись успіхів у багатьох 

сферах свого життя (від особистої до громадської) і навчитися вирішувати про-

блеми, не залучаючи непотрібні емоції.  

Саме тому, тема програмного забезпечення, що допоможе зрозуміти свої 

емоції і навчить корегувати/контролювати їх дуже актуальна зараз і гадаю в 

майбутньому доки люди не пізнають досконально свою внутрішню систему 
роботи почуттів/емоцій. 

Список літератури 
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МЕТОДИ ПОБУДОВИ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМ 

НА ОСНОВІ КЛАСИФІКАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ЗА ЇХ ЗОБРАЖЕННЯМИ 

Рябова Н. В., Чекалкін П. О. 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

Рекомендаційні системи  (Recommender Systems, RS)  знаходяться у стані 

стрімкого розвитку, якість їх роботи постійно збільшується задля того, щоб 

задовольняти постійно зростаючі та більш жорсткі вимоги користувачів.  

В той же час розширюються галузі застосування сучасних веб-базованих 

RS-систем.  

Якщо перші системи такого класу були орієнтовані  на e-commerce, то 

сьогодні широке розповсюдження набувають RS-системи, які в певному сми-

слі замінюють традиційні експертні системи у різних прикладних  галузях при 
вирішенні задач надання практичних рекомендацій при умовах певних обме-

жень та уподобань  користувачів [1].   

Метою даної роботи є дослідження  та аналіз найкращих практик, моде-

лей та методів та підвищення ефективності надання рекомендацій. В якості 

предметної області розглядається система харчування для різних категорій ко-

ристувачів в умовах певних обмежень. Є люди, котрим необхідна дієта: спорт-

смени, літні або хворі, люди котрі хочуть дієту за смаком і т.д. Предметом до-

слідження є нейромережевий підхід до розробки RS-системи в заданій пред-

метній галузі,  а саме, системи харчування. Використання нейромережевого 

підходу дозволить скоротити час проведення тестів та спростити надання ре-

комендацій страв за рахунок розпізнавання об’єктів на фото  та за певним на-
бором характеристик.  

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні задачу: 

розробити алгоритм вибору найкращого рішення з використанням моделей 

глибинного навчання, який дозволяє вибрати найкращий варіант з усіх мож-

ливих рішень і представити рішення в порядку переваги [2].  

В роботі використовується базова бібліотека фотографій продуктів Food-

101 для ідентифікації поточних продуктів та надання персоналізованих реко-

мендацій.  

Задача визначення схожості зображень вирішується шляхом їх вектор-

ного уявлення як задача класифікації за допомогою загорткових нейронних 

мереж. RS-система на основі результатів класифікації зображень автоматизує 

показ схожих об’єктів. 
Представлена згорткова нейронна мережа зможе розпізнавати усі основні 

види продуктів харчування.  

Список літератури 
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СЕГМЕНТАЦIЯ ЗОБРАЖЕНЬ ПНЕВМОНІЇ ТА ПУХЛИНИ  

ЗА ДОПОМОГОЮ ЗГОРТКОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ  

З НАБОРОМ ДАНИХ MNIST  

Філатов В. О., Арутюнов Е. Р. 

Харківський національний університет радіоелектроники, Харків, Україна 

 

Методи медичної візуалізації виникли з метою виявлення внутрішніх 

структур, прихованих шкірою і кістками, і навіть на діагностику і лікування 

захворювань. Це техніка та процес отримання зображень внутрішніх частин 

тіла для клінічного аналізу та медичного втручання, а також візуального пред-

ставлення функцій деяких органів чи тканин. Медична візуалізація створює 

базу даних нормальної анатомії та фізіології, що дозволяє виявляти аномалії. 

Медична візуалізація відноситься до кількох різних технологій, які використо-
вуються для перегляду людського тіла з метою діагностики, моніторингу чи 

лікування медичних станів.  

Кожен тип технології дає різну інформацію про досліджувану або оброб-

лювану область тіла, пов'язану з можливим захворюванням, травмою або ефе-

ктивністю медичного лікування [1]. Проблема діагностування хвороб на ран-

ній стадії має дуже серйозний характер, в якому часом складно сподіваються 

на людський фактор. Технології ШІ, такі як Watson від IBM, допомагають по-

стачальникам медичних послуг, керівникам та дослідникам використовувати 

мільйони медичних звітів, історій хвороби, клінічних досліджень та медичних 

журналів для отримання цінної інформації. 

Метою доповіді є пошук більш ефективного та оптимального способу 
виявлення пневмонії та сегментації пухлин з використанням згорткових ней-

ронних мереж з використанням набору даних MNIST. 

В доповіді наводяться результати аналізу вибірки навчальних даних, ар-

хітектури нейронної мережі, методів класифікації та інших параметрів. Прак-

тичні дослідження являли собою аналіз зображень та класифікацію діагнозів з 

описом точності результатів кожного дослідження.  

Практичні дослідження проводились на тестовому наборі даних MNIST, 

запропонованому Національним інститутом стандартів та технологій США. У 

дослідженні використовувалося 60 000 навчальних зображень та 10 000 тесто-

вих зображень [2]. На основі отриманих результатів були розроблені моделі, 

які здатні з достатньою точністю визначати наявність раку або пневмонії у па-

цієнта за зображеннями. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ КЛАСИФІКАЦІЇ  

ДІАЛОГОВИХ АКТІВ 

Воробйов Є. К., Петров К. Е. 

Харківський національний  університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

Системи діалогу, що орієнтовані на вирішення доменної задачі, багато в 

чому специфічні. Насамперед вони зосереджуються на обмеженій семантичній 

області, більше фокусуючись на заповненні слотів, ніж на глибокому 

семантичному розумінні під час обробки природної мови. Більш того, ці 

програми відповідають дуже специфічним взаємодіям, як правило, з одним із 

мовців (людиною чи машиною), що веде діалог. У таких ситуаціях 

розпізнавання діалогових актів, де під діалоговим актом (Dialogue Act – DA) 

розуміється висловлювання в контексті розмовного діалогу, яке виконує певну 
функцію в діалозі, стає надзвичайно важливим. Визначення DA може бути 

початковим кроком процесу розуміння діалогу: асоціація висловлювань мовця 

з DA дає змогу дуже ефективно визначити тип інформації, яку вони несуть, і 

знання, які потрібно передати [1]. Розпізнавання DA в більшості випадків 

вважається класифікацією на основі лексики або синтаксису на рівні 

висловлювання.  

Однак композиційність дискурсу є контекстно-чутливою, а це означає, 

що DA висловлювання може бути виявлено з попередніх висловлювань [2]. 

Отже, класифікувати лише висловлювання недостатньо, оскільки їх клас DA 

виникає з їх контексту. 

Метою дослідження є побудова моделі з використанням нейронних 
мереж та нечіткої логіки, яка б дозволяла враховувати контекст попередніх 

висловлювань при розв'язанні задачі класифікації DA. 

Запропоновано математичну модель, що побудована на основі 

рекурентних нейронних мереж та нечіткої логіки, та результати її 

використання для розв'язання задачі класифікації DA. Отримані результати 

свідчать, що використання контексту попередніх висловлювань підвищує 

точність класифікації порівняно з базовими підходами [3]. Застосування 

методів нечіткої класифікації дозволяє краще розуміти кожне окреме 

висловлювання, оскільки репліки можуть бути віднесені до кількох класів 

одночасно в залежності від контексту. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ГРАФІВ ЗНАНЬ 

ТА НЕЙРОМЕРЕЖЕВИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОБРОБКИ  

ПРИРОДНОМОВНИХ ТЕКСТІВ 
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Використання глибинного навчання нейронних мереж для вирішення за-

дач обробки природної мови (Natural Language Processing, NLP) та сучасних 

бібліотек для  створення та  опрацювання нейронних моделей за допомогою 

мови Python і потужних платформ машинного навчання TensorFlow та PyTorch 

за останні роки продемонструвало вражаючі результати.  

Нейромережевий підхід до NLP має переваги в першу чергу завдяки ви-

користанню векторного представлення об’єктів дослідження, наприклад слів 
(word2vec). При цьому зберігається семантичний зв’язок між словами завдяки 

їх  вкладенню (embeddings) у векторний простір ознак.   

З іншого боку стрімко розвивається підхід до NLP  із застосуванням гра-

фів знань (Knowledge Graphs, KG).  KG можна розглядати як  специфічну се-

мантичну мережу, центральним вузлом якої є об’єкт інтересу, пов’язаний різ-

ними типами відношень  з іншими вузлами, які  представляють конкретні 

об’єкти, поняття, інформаційні ресурси, або дані про них, а ребра представля-

ють семантичні відносини між вузлами.  

Таким чином, графи знань пропонують широко відомий формат для пред-

ставлення інформації у формі, що обробляється комп’ютером. Така модель фо-

кусується на зберіганні всіх даних як на рівні схеми, так і на рівні окремих 
сутностей. 

Метою даної роботи є дослідження та використання гібридних моделей 

на підставі графів знань та нейронних мереж для вирішення задач NLP. Вирі-

шується актуальна задача видобування іменованих сутностей з текстів (Named 

Entity Extraction, NEE). NEE - це завдання, яке включає розпізнавання згаду-

вання іменованого об’єкта в тексті (Named Entity Recognition, NER), усунення 

неоднозначності його можливих посилань (NED) і зв’язування названої сутно-

сті з об’єктом у базі знань (NEL). NER є напрямком досліджень, що швидко 

розвивається и є одною із найпопулярніших завдань NLP. Задача NER полягає 

у виділенні та класифікації за певними категоріями іменованих сутностей у 

тексті, в якій ми намагаємось отримати контекстуальне значення слів, викори-

стовуючи вкладення слів.  
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НАВЧАННЯ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ З 

А ДОПОМОГОЮ ЕВОЛЮЦІЙНИХ АЛГОРИТМІВ 
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Еволюційний алгоритм — це загальний термін, що використовується для 

опису стохастичних алгоритмів прямого пошуку, заснованих на популяціях. 

Видатними представниками є генетичні алгоритми, стратегії еволюції, а також 

еволюційне та генетичне програмування.[1] 

Еволюційні алгоритми засновані на природніх принципах та законах ево-

люційного розвитку: відбір, схрещування та мутації.  

Завдяки цьому вони дуже добре показують себе у сфері навчання штуч-

них нейронних мереж, які є певною мірою моделюванням природніх нейрон-
них зв’язків.  

Використання генетичних алгоритмів (як підвид еволюційних) для трену-

вання штучної нейронної мережі має певні переваги перед іншими методами 

навчання, зокрема вони є прийнятними для широкого класу задач оптимізації, 

володіють інтерактивністю та дозволяють отримувати дані які можна зручно 

інтерпретувати.[2]  

Метою доповіді є візуалізація процесу навчання нейронних мереж за до-

помогою еволюційних (генетичних) алгоритмів, демонстрація методів та 

принципів основних складових генетичних алгоритмів – відбору, схрещування 

та мутацій. 

У доповіді також розглядаються питання стратегій еволюції як частини 
великого сімейства еволюційних алгоритмів, цілями оптимізації яких є век-

тори реальних чисел.[3]  

Еволюційні стратегії представляють собою комплекс правил та зако-

нів за якими відбуваються еволюційні процеси у певному конкретному ви-

падку.  

Якість вибору еволюційної стратегії при тренуванні штучних нейронних 

мереж напряму впливає на універсальність отримуваної моделі нейронної ме-

режі, а також на швидкість досягнення оптимального рішення. 
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПАРСЕР ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ МАКЕТІВ 

WEB-СТОРІНОК У HTML РОЗМІТКУ 

Коваль А. Ф., Золотухін О. В. 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

Всі сучасні технології активно поглинають максимальну кількість нині-

шніх сфер людської діяльності і змінюються швидкими темпами, і, звичайно 

ж, вони так чи інакше зачіпають такий процес, як front-end розробка. Веб-роз-

робка інтерфейсу пройшла довгий шлях, від статичних до динамічних веб-сай-

тів та використання чат-ботів.  

Навіть якщо під час розробки інтерфейсу відбувається багато технологі-

чних змін, це неможливо повністю автоматизувати. Фронт-енд розробка вима-

гає обережного використання різноманітних інструментів або платформ квалі-
фікованими розробниками для створення привабливого та привабливого веб-

сайту.  

Важливість AI для front-end розробки полягає в тому, що AI можна вико-

ристовувати для автоматизації повторюваних завдань, які виникають як час-

тина циклу front-end розробки. Використання AI зменшить навантаження на 

розробників, підвищуючи їх продуктивність[1].  

Метою доповіді є пошук найбільш оптимального за продуктивністю ал-

горитму для парсингу макетів web-сторінок у HTML розмітку за допомогою 

глибинної нейронної мережі. 

 В доповіді наводяться результати дослідницької роботи з пошуку опти-

мального алгоритму для парсингу макетів web-сторінок у HTML розмітку за 
допомогою моделі глибинного навчання і дозволяє моделі достатньо точно пе-

редбачати веб-компоненти.  

Щоб створити нейронну мережу, яка може генерувати розмітку 

HTML/CSS за певним скриншотом, при навчанні нейронної мережі ми даємо 

кілька зображень з правильно структурованим HTML[2]. Так система вчиться 

послідовно передугадувати всі використовувані теги, тобто вчиться «читати» 

зображення.  

При передбаченні наступних тегів, алгоритм звертається до вже передба-

чених і складає правильні послідовності тегів згідно наданого і вивчених ра-

ніше зображень.  
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МЕТОДИ МОНІТОРИНГУ ТА АНАЛІЗУ МЕРЕЖЕВОГО ТРАФІКУ  

В ВЕБ-ОРІЄНТОВАНИХ СИСТЕМАХ 

Корнієнко О. О., Петров К. Е. 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

Протягом останніх років методам моніторингу та аналізу мережевого тра-

фіку приділяється велике значення тому що дослідження в галузі підтримки про-

дуктивності мережі є дуже актуальними. Безпрецедентне збільшення кількості 

підключених вузлів і обсягу даних посилюють складність мережі, що вимагає 

розробки нових методів, що призначені для аналізу та моніторингу продуктив-

ності мережі. Хоча на теперішній час існує велика кількість різних методів мо-

ніторингу та аналізу мережевого трафіку, нові мережеві технології та парадигми 
зробили створення ефективних мереж дуже складним процесом.  

Нові мережі з тисячами вузлів, наприклад інтернет речей [1], необхідно 

контролювати на регулярній основі, щоб підтримувати їх ефективність. Крім 

того, наявність величезної та неоднорідної кількості даних трафіку вимагає за-

стосування нових підходів до моніторингу та аналізу даних в мережі.  

Через ці проблеми більшість робіт зосереджені саме на одному аспекті мо-

ніторингу та аналізу мережевого трафіку – виявлення аномалій [2] та класифіка-

ція трафіку. 

Метою дослідження є порівняльний аналіз існуючих та розробка нових 

методів моніторингу та аналізу мережевого трафіку на базі глибоких нейронних 

мереж в високонавантажених веб-орієнтованих мультисервісних системах. 

В доповіді наводиться загальна структура систем моніторингу та аналізу 
мережевого трафіку та порівняльна характеристика різних методів аналізу тра-

фіку на базі глибоких нейронних мереж [3].  

Висвітлені основні етапи побудови такої системи: визначення цілей,  зби-

рання та підготовка даних, визначення важливих характеристик мережі. Також  

наводиться опис архітектури системи моніторингу мережевого трафіку в синтезі 

з системою його аналізу  та результати роботи системи аналізу та моніторингу в 

веб- орієнтованому додатку. 
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ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ  

В ІГРОВИХ ДОДАТКАХ  

Узлов Д. Ю., Стрельченя Д. Ю.  

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

В наш час додатки стають все складніші, тому все частіше потребують 

використання штучного інтелекту. 

 У своїй магістерській роботі я буду розглядати саме потребу ШІ в ігро-

вих застосунках на прикладі різних ігор розроблених у різних рушіях. Нещо-

давно на рушії Construct 3 мною була розроблена дитяча розвиваюча гра, в яку 

була закладена можливість дописати штучний інтелект в якості вчителя. Гра 

була розрахована на дітей віком від 3-х до 5-ти років, в ній пропонувались 10 

локацій, кожна мала свою задачу, наприклад, відсортувати яблука за кольором, 
або знайти правильну фігуру за її тінню.  

Роль штучного інтелекту полягає у допомозі дитині, тобто додаток може 

відстежувати дії, та пропонувати підказки, якщо бачить, що дитина робить ба-

гато помилок, або не робить нічого. Можна відстежувати прогрес та усклад-

нювати задачі, наприклад в одній локації треба складати прості числа, коли 

дитина буде справлятися дуже швидко, то штучний інтелект зможе пропону-

вати складніші числа, або навіть таблицю.  

Окрім навчальних додатків, існують розважальні. Навіть дуже прості ігри 

можуть містити в собі штучний інтелект. У своїй роботі я буду розробляти гру 

про симуляцію квіткового магазину, а саме покупці будуть тим самим ШІ, 

вони зможуть шукати шлях, робити замовлення, брати товари, сплачувати ти 
покидати магазин 

Метою доповіді є дослідження використання штучного інтелекту у дода-

тках та створення власної гри на основі отриманої інформації. Оскільки штуч-

ний інтелект в іграх звичайно простіший від штучного інтелекту в нашому 

житті, то й алгоритми не є складними. Для деяких задач підходить дерево рі-

шень, десь використовується скінченний автомат, використовують різні алго-

ритму пошуку шляху: алгоритм Дейкстри, алгоритм пошуку A*[1]. Для напи-

сання додатку буде використовуватися рушій Unity[2] з можливістю напи-

сання на мові програмування C#[3]. 
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МЕТОДИ ІНТЕГРАЦІЇ РОЗПОДІЛЕНИХ БАЗ ДАНИХ  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ СИСТЕМ   

Яковлєв Д. А., Філатов В. О. 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

Робота присвячена дослідженню методів інтеграції розподілених баз 

даних (БД) інформаційних систем (ІС).  

Запропоновано метод, який на формальному рівні дозволяє описати 

процес синтезу структурної складової реляційної моделі бази даних з безлічі 

схем баз даних, що окремо існують.  

Метод дозволяє мінімізувати витрати на проектування загальної схеми 

БД, забезпечує зберігання даних та маніпулювання ними для всіх 

функціональних задач у рамках інтегрованої ІС. Використання інтегрованої ІС 
знижує ризики подання неактуальної, надмірної інформації, а також вартість 

її підтримки та супроводу. 

Метою доповіді є дослідження та розробка методів інтеграції 

розподілених баз даних інформаційних систем на основі синтезу моделей 

даних різних незалежних предметних галузей. 

В інформаційному просторі організації, установи, підприємства 

можуть функціонувати різні системи, спроектовані на основі реляційного 

підходу, предметні області яких довільним чином можуть співвідноситися 

між собою (повністю перетинатися (всі або деякі відносини однієї БД 

містять дані про той самий об'єкт, що й відносини іншої)), частково 

перетинатися, не перетинатися (схеми БД не містять даних про один і той 
же об'єкт реального світу)). 

У роботі розглядаються питання інтеграції розподілених баз даних, які 

можуть бути лише у вигляді універсального відношення (містить усі атрибути 

БД).  

Якщо предметна область характеризується схемою БД, у якій присутні 

відносини та зв'язку з-поміж них, то шляхом використання запитів на 

об'єднання, вихідну схему необхідно надати у вигляді універсального 

відношення.  

Наступною ітерацією на основі аналізу зв'язків між атрибутами 

здійснюється декомпозиція універсального відношення, тобто перехід до 

кількох відносин меншої розмірності, що задовольняють певним умовам. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ПОБУДОВИ  

РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ СИСТЕМ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ГРАФОВИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

Количева П. А., Волощук О. Б. 
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Для зниження інформаційної надмірності в Інтернеті широко застосову-

ються рекомендаційні системи для персоналізованої фільтрації інформації. 

Суть рекомендаційної системи полягає в прогнозуванні того, чи буде користу-

вач взаємодіятиме з об'єктом. Тому колаборативна фільтрація (CF), яка фоку-

сується на використанні минулих взаємодій користувача з об'єктом для досяг-

нення прогнозу, залишається фундаментальним завданням для ефективної пе-

рсоналізованої рекомендації. Найбільш поширеною парадигмою для CF є нав-
чання латентних ознак (також відомих як ембедінги (embedding)) для предста-

влення користувача та об'єкта, та виконання прогнозування на основі ембедінг 

– векторів. 

Ключова ідея GNN полягає у тому, що вони використовують структуру 

графа для оновлення ембедінгів вузлів на основі локального оточення навколо 

кожного вузла.  

Багаторазово передаючи ці ембедінги через граф, можна почати врахову-

вати інформацію як із локальної, так і більш глобальної околиці. 

З агрегованим представленням сусідів та представленням центрального 

вузла, як оновити представлення центрального вузла має важливе значення для 

процесу ітеративного поширення інформації. LightGCN використовує агрего-
ване представлення сусідів як нове представлення центрального вузла, тобто 

повністю відкидає початкову інформацію про вузол користувача/об'єкта, що 

може привести до втрати власних вподобань користувача або власних власти-

востей об'єкту. Для уникнення цієї проблеми в деяких дослідженнях об'єдну-

ють ці два представлення лінійно за допомогою операції підсумовування або 

середнього підсумовування. 

Саме тому, враховуючи вищезгадане, пропонується вирішити задачу на-

дання рекомендацій взявши за основу LightGCN модель з різними варіантами 

реалізації update – методу для досягнення більшої точності рекомендацій шля-

хом збереження власних властивостей користувача/об'єкта. 
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ФЕДЕРАТИВНЕ МАШИННЕ НАВЧАННЯ  

ДЛЯ РІШЕННЯ ПОВНОГО САМОСТІЙНЕ ВОДІННЯ 

Ларка І. В., Терзіян В. Я. 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

У міру того, як експерти заглядають у майбутнє, яке може принести ко-

ристь світу, вони наголошують на конфіденційності даних. Оскільки штучний 

інтелект розвиває здатність наслідувати моделі поведінки, ми скоро зможемо 

передавати такі дані, як медична ультразвукова візуалізація, по всьому світу. 

Це допоможе алгоритмам машинного навчання розширити досвід людей, а та-

кож навчити їх новим завданням та методам за допомогою наборів даних.  

Федеративне навчання – це штучний інтелект нового покоління з найкра-

щими ідеями конфіденційності даних. Ми будуємо модель, якій можна дові-
ряти, щоб ховати дані. Федеративне навчання допомагає у навчанні алгоритму 

машинного навчання та зберігає дані на рівні пристроїв. Це означає, що FL 

дозволяє кожному пристрою зберігати свої особисті та локальні дані. Ця тех-

нологія забезпечить широке поширення рішень машинного навчання, а також 

гнучкі та керовані дані в режимі реального часу. 

Методику можна використовувати для вирішення численних завдань та у 

різних контекстах. Вона включає процедури навчання алгоритмів в режимі 

"офлайн" і "онлайн". В залежності від умов експлуатації та типу даних алго-

ритм підбере відповідну методику. 

Метою доповіді є проектування та реалізація системи федеративного на-

вчання на великій кількості агентів-автомобілів з використанням хмарних те-
хнологій та поширення моделей навчання між агентами. 

В доповіді наводиться результати розробки алгоритмів федеративного 

машинного навчання на великій кількості агентів-авто. А саме: модель 

комп’ютерного бачення; управління автомобілем в залежності від результатів 

обробки кожного кадру комп’ютерним баченням; розробка алгоритму та під-

ходу до збереження моделі; розробити алгоритм для поширення збереженої та 

навченої моделі на агенті через мережу інтернет; розробити алгоритм для ши-

фрування моделі; розробити алгоритм для злиття моделей всіх підмножин аге-

нтів в єдину цілу для поширення з іншими агентами. 
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В еру розвитку технологій створення автономних роботів постала про-

блема одночасного картографування та локалізації на місцевості. Цю про-

блему можна вирішити використовуючи SLAM – технології, за допомогою 

якої робот може створити карту свого оточення та правильно орієнтуватися в 

режимі реального часу. Широко використовуваними методами SLAM є  фільтр 

часток, розширений фільтр Калмана і graph-based SLAM. 

Метою доповіді є аналіз методу картографування та позиціонування на 
місцевості SLAM на основі графів (graph-based підхід) та виявлення основних 

переваг та недоліків, характерних для даного метода.  

В доповіді розглядається graph-based SLAM. При використанні даного 

підходу карта місцевості створюється з використанням графа [1]. Вузли графа 

відповідають положенню робота у певний момент часу, а ребра показують 

просторові обмеження, зв’язуючи положення робота у єдине ціле. Основні пе-

реваги даного підходу – забезпечення кращої точності, можливість обробляти 

більшу площу при картографуванні.  

На відміну від інших SLAM-підходів, graph-based SLAM зберігає не 

тільки поточні, а й попередні позиції робота в просторі та напрямок його руху, 

тому вимагає досить великого обсягу пам’яті. Graph-based підхід можна ото-
тожнити з вирішенням алгебраїчних симуляційних рівнянь з n невідомими, які 

відображують позиції робота в просторі та траєкторію його руху. 

В такому випадку виникає проблема  «причинно-наслідкового зв’язку»: 

для локалізації у просторі, роботу необхідна карта, а для побудови карти необ-

хідно знати позицію робота у просторі [2].  

Тому доцільно спочатку або надати роботу початкову карту приміщення, 

яка в процесі його роботи буде уточнюватись, або використати засоби одоме-

трії та систему локального позиціонування із використанням базових станцій 

та методів визначення відстані від них до мобільного робота для початкової 

побудови карти місцевості. 
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Ця робота охоплює процес організації та проведення конференцій з вико-

ристанням систем управління [1]. Дуже важливо під час таких конференцій 

створювати комфортні умови для учасників, щоб відволікання учасника від 

процесу отримання знань було мінімальним. Організатори також мають бути 

максимально зосереджені на своїх основних завданнях. 

Метою доповіді є розробка універсального Web-додатку, який зможе до-

помогти з легкою автоматизацією та покращенням якості проведення конфе-

ренцій. 
Відвідування таких заходів виявило деякі проблеми пов'язані з браком 

оповіщення про інформацію, яка безпосередньо впливає на роботу конферен-

ції, і відсутністю можливості спілкування з організаторами, та оперативного 

перегляду схеми будівлі, в якій проводиться захід. Ці недоліки не дозволяють 

розкрити максимальний потенціал доповідача під час конференції. 

Цілями даної роботи є завдання зниження навантаження з організаторів 

заходів, що дозволить більш якісно проводити конференції, та зміни інтер-

фейсу конференції на більш зручний та зрозумілий для учасників, що дозво-

лить уникнути негативних вражень.  

Щоб програма могла дозволити користувачеві зберігати, переглядати, ре-

дагувати дані про учасників та отримувати всю необхідну інформацію залежно 
від вимог, для серверної частини веб-додатку буде оптимально використову-

вати ASP.NET Core [2].  

Переваги цієї технології дозволяють реалізувати потужну систему марш-

рутизації та жорсткий контроль над HTML та HTTP. Для зберігання даних на 

серверній частині буде використовуватися система управління базами даних 

Microsoft SQL Server, яка спрощує розгортання, передачу та інтеграцію вели-

ких даних та підтримує інтелектуальну обробку запитів. 

Результатом виконаної роботи є вивчення впливу автоматизованої сис-

теми управління на тимчасові витрати організаторів та учасників з метою ав-

томатизації зайвих процесів. 
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З кожним роком ринок мобільних додатків розвивається все швидше, а 

отже конкуренція також росте [1]. Може здатися, що вже існують усі види до-

датків, тому немає сенсу намагатися з кимось конкурувати. Але насправді пе-

реважна частина того, що пропонується на ринку має свої недоліки в виді не-

доброзичливого інтерфейсу, недосконалості самої системи, невеликої кілько-

сті можливостей для користувача.  

Метою доповіді є аналіз сучасних програм та створення власного мобі-

льного додатку для формування списку покупок та перегляду статистики ви-
трат за певний період. Розглянемо деякі з існуючих мобільних додатків зі схо-

жим функціоналом. 

«Журнал витрат» – доволі проста програма з невеликою кількістю функ-

цій, що дозволяє додати інформацію про витрати в момент покупки або отри-

мання доходу. У якості недоліків користувачі вказують на відсутність автома-

тичного резервного копіювання даних та проблему з переносом їх на інший 

пристрій, а також наявність великої кількості реклами у додатку. 

«Список покупок – Listonic» дозволяє створювати та керувати списками 

покупок, додавати ціни та кількість введених продуктів, має безкоштовну та 

платну версію. У якості недоліків можна відзначити неможливість додавати 

власні категорії та товари, бо є тільки вибір зі списку існуючих у додатку. 
Провівши аналіз, можна з впевненістю сказати, що вдалого рішення пос-

тавленої проблеми, яке б задовільнило всі вимоги користувача, так і не було 

знайдено [2]. Розглянуті мобільні додатки одночасно не поєднують в собі фу-

нкції формування списку покупок та контролювання витрат, а пропонують 

лише вирішення однієї з задач. 

Додаток, що розробляється, дасть можливість створювати власні списки 

покупок, переглядати їх стан та історію минулих купівель. Користувач зможе 

додавати товари, вказуючи їх категорію та ціну. Завдяки цьому, буде будува-

тися статистика витрат користувача, яка допоможе йому аналізувати витрати 

коштів та в майбутньому більш раціонально їх використовувати. Отже, якщо 

врахувати недоліки існуючих аналогів можна уникнути всіх ризиків, реалізу-

вати вдалу концепцію, розробити зручну та інформативну, а головне корисну 
програму, з якою можливо добре закріпиться на ринку мобільних додатків. 
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Реклама на транспортних засобах – ефективний спосіб взаємодії з майбу-

тнім користувачем послуг. До переваг такого способу розміщення реклами 

слід віднести динамічність, масовість, позитивність з точки зору користувача 

та вибірковість за рахунок обрання оптимального маршруту, який враховує 

цілі кампанії.  

Велика кількість розроблених мобільних додатків дозволяють обирати 

транспортні засоби, графічно будувати маршрути та відстежувати їх прохо-

дження. Але вони не враховують роботу сервісів для наклейки реклами на тра-
нспортні засоби, які знаходяться в різних місцях відносно водіїв та мають свій 

графік роботи відповідно своєї зайнятості. Актуальним є розробка додатку, в 

основі якого буде лежати методи оптимізації, що допомагають сервісам урегу-

лювати свій робочий графік та водіям не чекати надто довго, поки знайдеться 

вільний сервіс. 

Метою доповіді є розробка та дослідження методів оптимізації, які  роз-

раховують поточне перебування водія відносно сервісу, будують оптимальний 

маршрут відносно відстані та вільного часу, коли сервіс може прийняти кліє-

нта. В якості основних параметрів таких методів можуть бути обрані відстань 

від сервісу до клієнта, час, за який клієнт подолає відстань до сервісу з ураху-

ванням ситуації на дорогах, часовий проміжок, коли сервіс зможе прийняти 
клієнта, та інші. 

У ході досліджень було проаналізовано декілька методів-модифікацій 

градієнтного спуску [1]. Серед них інерціонні або пришвидшені градієнтні ме-

тоди, метод Чебишева, метод сполучених градієнтів, метод Нестерова, стоха-

стичний градієнтний спуск, субградієнтний спуск, proximal методи [2, 3]. На 

основі аналізу даних модифікацій було вирішено використовувати стохастич-

ний градієнтний спуск. 

Додаток, що розроблюється, буде допомагати великим компаніям підтри-

мувати  розміщення рекламні, вести статистику та оцінювати ефективність 

прийнятих рішень. Також, додаток представить можливість простим водіям 

легко заробляти гроші завдяки пересуванню по місту з рекламою бренду на 

своєму транспортному засобі.  
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Під рекурсією [1] розуміють як визначення функції через її попередні зна-

чення, так і спосіб організації обчислень, у якому функція викликає себе з ін-

шим аргументом. При написанні машинного коду згадану властивість мають 

переважно функції.  

Складність рекурсивних функцій визначити досить важко, бо вона зале-

жить не тільки від складності внутрішніх циклів, а й від кількості ітерацій ре-

курсії.  

Метою доповіді є аналіз методів визначення складності рекурсивних фу-
нкцій. Процес визначення складності для циклічних та рекурсивних алгорит-

мів відрізняється. Для першого типу достатньо розрахувати складність опера-

цій у найгіршому та найкращому випадках. Для другого в результаті таких дій 

буде отримано рекурентне співвідношення. За допомогою цього неможливо 

оцінити складність. Тобто потрібно додатково вивести формулу, яка описує 

рекурентне співвідношення [2].  

Універсальним методом вважається підбір формули за допомогою підс-

тановки, а потім доказ відповідності формули по відношенню методом мате-

матичної індукції. 

Метод ітерацій полягає в послідовній заміні рекурентної частини у виразі 

для отримання нових співвідношень. Така процедура проводиться доки не вда-
сться знайти загальний принцип і визначити його у вигляді нерекурентної фо-

рмули. Довести відповідність отриманої формули до рекурентного співвідно-

шення можливо лише за допомогою застосування математичної індукції. 

На основі математичного доведення [2] було визначено, що встановлення 

формули за допомогою загального методу, на відміну від підстановки, є більш 

раціональним. Загальний метод зазвичай застосовується для усіх випадків ви-

користання підходу «розділяй та володарюй».  

Таким чином, можна зробити висновок, що процес визначення складності 

рекурсивних відрізняється від циклічних функцій. Загальний метод визна-

чення складності рекурсивної функції є більш раціональним. Він поєднує в 

собі декілька методів: ітерації та застосування математичної індукції. 
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Системи діалогу, що орієнтовані на вирішення доменної задачі, багато в 

чому специфічні. Насамперед вони зосереджуються на обмеженій семантичній 

області, більше фокусуючись на заповненні слотів, ніж на глибокому 

семантичному розумінні під час обробки природної мови. Більш того, ці 

програми відповідають дуже специфічним взаємодіям, як правило, з одним із 

мовців (людиною чи машиною), що веде діалог. У таких ситуаціях 

розпізнавання діалогових актів, де під діалоговим актом (Dialogue Act – DA) 

розуміється висловлювання в контексті розмовного діалогу, яке виконує певну 
функцію в діалозі, стає надзвичайно важливим. Визначення DA може бути 

початковим кроком процесу розуміння діалогу: асоціація висловлювань мовця 

з DA дає змогу дуже ефективно визначити тип інформації, яку вони несуть, і 

знання, які потрібно передати [1]. Розпізнавання DA в більшості випадків 

вважається класифікацією на основі лексики або синтаксису на рівні 

висловлювання. Однак композиційність дискурсу є контекстно-чутливою, а це 

означає, що DA висловлювання може бути виявлено з попередніх 

висловлювань [2]. Отже, класифікувати лише висловлювання недостатньо, 

оскільки їх клас DA виникає з їх контексту. 

Метою дослідження є побудова моделі з використанням нейронних 

мереж та нечіткої логіки, яка б дозволяла враховувати контекст попередніх 
висловлювань при розв'язанні задачі класифікації DA. 

Запропоновано математичну модель, що побудована на основі 

рекурентних нейронних мереж та нечіткої логіки, та результати її 

використання для розв'язання задачі класифікації DA. Отримані результати 

свідчать, що використання контексту попередніх висловлювань підвищує 

точність класифікації порівняно з базовими підходами [3]. Застосування 

методів нечіткої класифікації дозволяє краще розуміти кожне окреме 

висловлювання, оскільки репліки можуть бути віднесені до кількох класів 

одночасно в залежності від контексту. 
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Однією з популярних операцій в Інтернеті є продаж та купівля комп'юте-

рних ігор. Наразі існує не така велика кількість місць, де можна придбати гру, 

а тому рівень конкуренції досить низький. У роботі пропонується створення 

інформаційної системи електронної комерції, яка повинна звести до мінімуму 

проблеми продажу та купівлі комп'ютерних ігор. 

У пропонованій ІС три типи користувачів: незареєстровані, зареєстровані 

користувачі та адміністратор. Для незареєстрованих користувачів представ-

лені наступні функції: перегляд товару у каталозі на сайті, фільтрування цих 
товарів за категоріями, можливість зареєструватися та авторизуватися на 

сайті. Зареєстрований користувач може обирати товари, редагувати їх кіль-

кість при формуванні кошику, вводити потрібні дані для того аби оформити 

замовлення, переглядати історію своїх замовлень та змінювати дані про себе в 

профілі на сайті і змінювати пароль для входу на сайт. Адміністратор має мо-

жливість переглядати усі замовлення користувачів для того аби почати їх об-

робляти шляхом телефонного зв’язку з клієнтом, якщо цього воліє сам клієнт, 

або якщо це просто необхідно для того аби уточнити деталі замовлення кліє-

нта. 

Для розробки інформаційної системи використовуватимуться наступні 

технології: Spring Framework [1], Apache Maven, Hibernate [2], СУБД MySQL 
[3]. Середовищем розробки програмного забезпечення є IntelliJ IDEA Ultimate 

[4] з бібліотекою Java Development Kit v.8, яка містить усі необхідні функції 

для розробки. 

Для розробки серверної частини інформаційної системи має бути задіяна 

платформа СУБД MySQL [3]. Дана платформа має низку переваг, таких як: 

висока швидкість виконання команд, кількість рядків у таблицях може дося-

гати 50 млн, підтримується необмежена кількість користувачів, що одночасно 

працюють із БД, наявність простої і ефективної системи безпеки. 
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У сучасному світі спільні події з близькими людьми та друзями є одними 

із найважливіших подій в нашому житті. Раніше, коли ще не було винайдено 

мобільного зв’язку, інтернету, фотоапаратів, смартфонів, про всі спільні події, 

які люди проводили разом, вони могли тільки згадувати по пам’яті. Тепер же, 

сучасні смартфони мають камери, які можуть робити дуже якісні фотографії 

та відео, мають багато пам’яті для того, щоб зберігати знімки будь яких подій, 

від самих важливих, до таких, які навіть ніколи не знадобляться. 
Але іноді, через деякий час, подій накопичується така велика кількість, 

що людина може губитись в них. Наприклад людина може пам’ятати де вона 

зробила фотографії якоїсь події, але не пам’ятає дату події щоб швидко знайти 

її у галереї. Або можна пам’ятати дату, та не пам’ятати де саме були зроблені 

фотографії.  

А також може бути проблема, коли людина була на якійсь події, де було 

багато не знайомих людей, та їй потрібно знайти когось з цих фотографій. Зві-

сно можна зв’язатись із спільними знайомими з цієї події, спитати в них кон-

такти і т.д. 

Метою доповіді є розробка додатку, який зможе проаналізувати всі зо-

браження на смартфоні користувача, розділити події спираючись на спільну 
дату та локації зображень, а також провести аналіз осіб з цих зображень. Це 

дозволить розподілити на мапі ці події та відфільтрувати їх за датою для шви-

дкого та зручного знаходження події за одним із цих параметрів. Також дода-

ток буде пропонувати спільні події з друзями, які користуються цим додатком 

і знаходити потенційних друзів, які є на фотографіях події, зареєстровані в до-

датку, але не знаходяться в друзях. 

Таким чином можна буде не тільки зручно шукати фотографії, а ще й зна-

йомитися з іншими людьми, з якими не встигли познайомитись на спільній 

події. 

Під час досліджень було проаналізовано декілька методів, серед яких зго-

рткова нейронна мережа [1] та метод Віоли Джонса [2].  

На основі аналізу даних методів було вирішено використовувати згорт-
кову нейронну мережу.  
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Стрімке зростання обсягів електронної комерції та її глобальний характер 

призводять до значного розвитку її організаційних форм. Розповсюдженою 

формою купівлі-продажу товарів, що використовується у більшості країн 

світу, включаючи Україну стали інтернет-аукціони. Переваги інтернет-аукці-

онів відомі, а їх популярність постійно зростає [1]. Інтернет-аукціон прово-

диться за принципами звичайного аукціону в мережі за допомогою спеціаль-

ного програмного забезпечення, встановленого на сайті організатора – інфор-

маційної системи інтернет-аукціону.  
В умовах високої конкуренції на ринку інформаційних систем пропону-

ється розробляти систему для інтернет-аукціону як CRM-систему для найкра-

щого задоволення клієнтів. 

Метою доповіді є розробка компонентів інформаційної CRM-системи 

для проведення інтернет-аукціонів, яка дозволить реалізувати менеджмент 

взаємовідносин з клієнтами, розвивати старих та залучати нових клієнтів (про-

давців та покупців) [2], розширити можливості організаторів аукціону з аналі-

тики та автоматизації надання послуг.  

У доповіді розглядається зміст етапів проектування та створення ком-

понентів інформаційної CRM-системи проведення аукціону, що складається з 

серверної (бази даних) і клієнтської (веб-сторінка з інтерфейсом доступу до 
бази даних) частин.  

CRM-система реалізує такі основні функції: реєстрація та авторизація клі-

єнтів, які виставляють товари або покупців; перевірка даних користувача при 

реєстрації; оформлення замовлення на виставлення товару на аукціон; попере-

днє оцінювання товарів залученими експертами; обслуговування замовлень, 

формування списку аукціонів та графіку їх проведення адміністратором або 

власником системи тощо.  

Для розробки клієнтської частини використано платформу Vue.js, а для 

реалізації архітектури клієнт-сервер мовою JavaScript використовується плат-

форма Node.js. Єдина база даних клієнтів, товарів і послуг реалізується на пла-

тформі СУБД MySQL.  
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Розробка інформаційної системи для контролю власного часу є завжди 

інваріантною задачею щодо мети її використання. Актуальність цієї задачі під-
тверджується необхідністю враховувати зміни поточної ситуації для забезпе-

чення ефективності діяльності певної особи. Обізнаність, контроль та плану-

вання – це методи вистроювання власного напряму діяльності. Кожна людина 

– це перш за все керівник для себе, тому що виконує функції керівника на яко-

мусь рівні - родини, підприємства, корпорації, тощо. Людина, яка планує, ке-

рує та контролює свій власний час - це особа, що приймає рішення (ОПР) об-

ґрунтовано та зважено на певному відрізку часу[1]. 

Метою доповіді є розробка математичної моделі для компактної та нао-

чної оцінки успішності виконання низки проектів (задач) під час планування 

та контролю для одного виконавця. 

Пріоритетність кожного проекту  потрібна для більш зваженого підходу 

для планування часу. Якщо не має можливості призначити пріоритет, то прое-
кти приймаються рівними за важливістю[2]. Формування пріоритету окрема 

задача, яка повинна враховувати цінності ОПР, обсяг часу, який за умовами 

оточуючого середовища потрібно витрачати ОПР на інші задачі, які об’єкти-

вно існують, але не входять в склад проектів, які підлягають планування та 

контролю.  Нехай пріоритетами будуть вагові коефіцієнти λі, з якими кожен 

проект входить до узагальненого  показника успішності:  

1 1

max
n m

ij ij
i j

U u

= =

= → ,            (1) 

де  0,1iu   показник успішності за обраний період часу , 1, 2,...jТ j m= . 

Кількість проектів, що потрібно планувати визначається експерименталь-

ним шляхом, починаючи с мінімально допустимої кількості безпосередньо 

ОПР. Важливу роль має наочне подання результату планування для різних пе-

ріодів часу, формування узагальненої оцінки успішності використання влас-

ного часу як для окремого проекту, групи проектів, або в цілому за всіма про-

ектами, що заплановані. Відображення вузьких місць надасть можливість ско-

ригувати оперативні плани та підвищити якість використання час. 
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Касова система як реєстратор розрахункових операцій, займає перше мі-

сце серед засобів контролю за обігом безготівкових та готівкових коштів, об-

ліком товарів, реєстрацією наданих послуг, розрахунковими операціями та 

інше. Взявши до уваги такі фактори, як стрімкий розвиток Інтернету та велику 

вартість сучасних фіскальних касових апаратів, тоді хорошим рішенням було 

б реалізувати подібну систему на базі Інтернет сервісу (веб-сайт). 

Принципи та інформаційні технології побудови системи [1] розрахун-
ково-касового обслуговування пропонується застосувати на прикладі систем 

середнього та малого бізнесу (невелика мережа магазинів), які мають декілька 

торгових точок, де основними одиницями даних виступають товари, сукуп-

ність яких в подальшому формує замовлення (чек).  

Передбачена сфера застосування: будь які галузі торгівля, де можливий 

обіг фінансових операцій. Також в системі передбачається три ролі користува-

чів: «Касир», «Старший касир» та «Товарознавець». 

Метою доповіді є опис компонентів інформаційної системи розрахун-

ково-касового обслуговування для середнього та малого бізнесу, та опис про-

блем обумовлених неможливістю придбання або переходу до глобальних рі-

шень [2] для невеликих мереж магазинів (торгових точок). 
В доповіді описано технології та інструментарій для реалізації компоне-

нтів наведеної системи.  

Також в доповіді розглянуто перспективи подальшого розвитку і розши-

рення масштабів представленої інформаційної системи. Звертаючи увагу на 

порівняно невисоку конкурентну спроможність існуючих аналогів серед поді-

бних систем, можна прогнозувати швидкий розвиток клієнтської бази, що в 

результаті забезпечить максимально ефективний результат. 
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Графік сучасної людини іноді не дозволяє повноцінно робити елемента-

рні речі, приготувати обід або поїхати за нею. Згідно зі статистикою, ринок 

доставки їжі росте величезними темпами: онлайн-сервіси випереджають 

офлайн-сервіси.  

І все більше і більше люди потребують швидкого вирішення таких про-

блем [1].  

Ця робота націлена на вирішення однієї з цих проблем: приготуванні та 

доставці їжі. Люди не мають часу приготувати їжу, або вони на роботі і немає 
такої можливості.  

Все більше людей віддають перевагу замовляти їжу через Інтернет з міні-

мальним відволіканням від інших занять та максимальною економією часу. 

Вирішенням проблеми є використання  зовнішніх систем онлайн замовлень їжі 

додому або на роботу. З вищесказаним рішенням, підприємству та користу-

вачу доводиться стикатися з рядом проблем, а саме завищена вартість, недо-

статнім функціоналом і спілкування з третіми особами, що у свою чергу приз-

водить до зростання витрат та зниження якості обслуговування. 

Метою роботи є оптимізація та підвищення ефективності бізнес-процесів, 

а також формування аналітичних звітів для подальшого аналізу 

ефективності діяльності підприємства служб доставки їжі. В результаті роботи 
система дозволить організувати оперативну роботу на кожному етапі, від офо-

рмлення замовлення до ведення складського обліку, а також сприятиме швид-

кій обробці замовлень, передачі їх у центр продажу та розподілу між 

кур’єрами.  

Для розробки системи було обрано фреймворк Django для серверної час-

тини, воно дозволить розробити веб-систему для онлайн замовлень доставки 

їжі. Для підвищення залучення користувачів необхідно мати UX-орієнтований 

дизайн, щоб залучати користувачів та покращувати загальний користувальни-

цький досвід [2]. У якості клієнтської частини було обрані мова розмітки 

HTML, мова стилів CSS та мова програмування Javascript,  
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З кожним роком ринок ігор розвивається все швидше, а отже конкуренція 

також росте. Здається, що вже всі можливі ідеї щодо ігор скінчилися, але кожен 

рік з’являється новинка, в яку завзято грають. Більша частина популярних ігор 

створюється великими компаніями, але не варто забувати і про інді-розробників, 

які час від часу справді перевершують великі проекти. Можливо причина цьому 

один мозок(або декілька) який працює над проектом, в результаті чого ми отри-

муємо цільний погляд на гру. Інді-ігри часто досить менші, але залучають корис-

тувачів набагато краще та більше. 

Метою доповіді є аналіз сучасного ринку та створення власного прототипу 
слешер гри. Розглянемо деякі з існуючих ігор зі схожим функціоналом. 

«Nasty Rogue» - це рольова гра від третьої особи, заснована на воксельній 

графіці, націлена на битви та дослідження підземель. Мета полягає в тому, щоб 

отримати краще спорядження (броня та зброя), щоб перемогти наймайстерніших 

босів. З мінусів можна виділити занадто перенасичений ефектами екран, і нудні 

локації, що повторюються. «Trove» - це пригодницька гра. Ваш персонаж дослі-

джуватиме випадково створені світи, руйнуватиме їх, боротиметься за життя з 

монстрами та добуватиме скарби з глибин. Кожен герой матиме кінцеву мету: зве-

сти будинок для життя, убезпечити ділянку захистом від нападу темних сил, за-

безпечити себе їжею. Багатьом просто не сподобався процес розвитку у грі та 

люди переставали грати. Провівши аналіз, можна виділити головні проблеми: 
1. Різноманітність. Це проблема багатьох ММО ігор, в якийсь момент дово-

диться просто нескінченно повторювати одне і теж саме, щоб отримати рівень або 

артефакт. 

2. Дитячість. Воксельні ігри здаються дуже дитячими, в них потрібно до-

дати ефекти крові, вибухи тощо, щоб залучити більше користувачів. 

3. Казуальність. Такі ігри відрізняються простими механіками та складні-

стю та не вимагають від користувача особливої вмілості, витрат часу на навчання 

чи будь-яких особливих навичок. Багатьом більше подобається складність в іграх, 

без неї гра стає просто нецікавою. 

Прототип, що створюється буде уникати цих проблем і буде сконцентрова-

ний на динамічній битві з ворогами. Отже, якщо врахувати недоліки існуючих ана-

логів, реалізувати вдалу концепцію, приємний інтерфейс, розробити динамічну та 
зручну механіку, то можливо добре закріпиться на ринку ігрової індустрії. 
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З появою можливості в режимі онлайн часу бронювати послуги через 

інтернет виникає потреба в розробці туристичного агентства з автоматизацією 

бізнес-процесів для зручної взаємодії між клієнтом та туристичним агентст-

вом.   

Основним бізнес-процесом, що потрібен для функціонування туристи-

чного агентства, який приносить основний прибуток, є облік путівок, що вклю-

чає продаж путівок та його аналіз. Цей процес включає в себе послідовність 

дій як зі сторони клієнта, так і зі сторони персоналу. 
Для створення ефективної системи, яка дозволить впорядкувати роботу 

компанії з заявками, путівками, даними туристів, турами, треба впровадити 

простий для користувача процес пошуку тура, створення заявки на путівку і 

подальше її виконання, а також процес оформлення путівки і її контроль зі 

сторони туристичного агентства. Для цього краще впровадити  зрозумілий ін-

терфейс та корисні функції як фільтрація, пошук, особистий кабінет тощо. 

Створення документів дозволить автоматично заповнити форму даними путі-

вки з сайту та вивантажити у відповідному форматі.  

Останнім етапом у процесі обліку путівок є створення звітів, які нада-

ють туристичному агентству повну інформацію про продаж турів та роботу 

менеджерів за певний період. 
Метою доповіді є аналіз інформаційної системи обліку путівок турис-

тичного агентства, яка дозволяє покращити процес продажу турів. В доповіді 

наводяться результати розробки системи на етапі аналізу і проектування для 

бізнес-процесу обліку путівок, що охоплює такі процеси як розміщення інфо-

рмації про тури, створення і обробка заявки, оформлення путівки, обробка і 

контроль її виконання, створення документів та створення звітів на основі про-

даних турів. 

Проведені дослідження показали, що застосування підпроцесів обліку 

путівок вирішують проблему зручного та ефективного використання системи.  

Для цього було використано методи і прийоми, які використовують на етапах 

аналізу і проектування, такі як сучасні методи і засоби об’єктно-орієнтованого 

аналізу і проектування інформаційних систем, заснованих на використанні ві-
зуального моделювання і CASE-засобів [1].  
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Перед кожною компанією, що існує на ринку та виготовляє будь-яку про-

дукцію, врешті решт виникає питання транспортування товару до кінцевого 

споживача. Прискорення технологічного розвитку призвело до того, що в 

останні роки більш популярними стають онлайн-покупки. Виходячи з цього, 

транспортування товарів – один із головних аспектів діяльності багатьох ком-

паній, тому дуже важливо подбати про швидку та якісну доставку замовлення 

у будь-який куточок країни. 

З метою удосконалення процесу транспортування, та можливості конку-
рувати с іншими транспортними компаніями, була створена система автома-

тизації з використанням сервісної архітектури програмного забезпечення. Та-

кий сервіс дозволить компаніям зосередитися на головних бізнес-процесах, та 

здійснювати доставку своїх товарів легко, надійно та вчасно. 

Основний функціонал розроблюваного веб-сервісу полягає в наступному. 

При отриманні замовлення на доставку вантажу, менеджер створює нове пе-

ревезення, та заповнює всі необхідні данні, такі як: данні клієнта, данні ван-

тажу, кінцеву адресу. Також менеджер має призначити водія для виконання 

замовлення. Задля спрощення процесу створення замовлення, вартість перевезення 

та вибір водія буде виконуватися автоматично. Для зручності користування серві-

сом, було реалізовано функції відстеження перевезення за унікальним номером та 
сповіщення клієнта про його поточний статус. Для зареєстрованих користувачів до-

ступною є можливість передивлятися історію своїх замовлень. 

Програмне забезпечення комплексування сервісів представлено у вигляді 

веб-додатку, який надає графічний інтерфейс користувачу, обробляє запити і 

викликає той чи інший метод певного інтерфейсу сервісу. Інтерфейс викона-

ний за допомогою фреймворку Thymeleaf [1]. Для створення програми вико-

ристовувалась мова програмування Java, оскільки вона є кросплатформною, ар-

хітектурно-нейтральною і не має залежностей від реалізації аспектів специфікацій [2]. 

Для розробки та керування базами даних була обрана СУБД MySQL, тому що вона є 

найбільш пристосованою для використання в середовищі web.  

Розроблений веб-сервіс забезпечує автоматизацію головного бізнес-про-

цесу транспортної компанії та надає змогу клієнтам відстежувати стан замов-
лених перевезень у режимі реального часу. 
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Розвиток інформаційних систем і їх впровадження в повсякденне життя 

стало невід'ємною частиною розвитку інформаційних технологій. Впрова-

дження та створення систем планування заходів є основою для формування 

успішного конкурентоспроможного підприємства. 

Сучасні керівники фірм повністю розуміють, що в даний час успішність і 

прибутковість компанії залежать в тому числі, і від рівня розвитку IT- техно-

логій, швидкості і якості обробки інформації, обґрунтованості та виваженості 

прийнятих рішень. З їх прагненням до мінімізації витрат робочого часу, мате-

ріальних і трудових ресурсів в ході своєї діяльності, спрощення процесу обро-
бки інформації виникає потреба в розробці автоматизованої інформаційної си-

стеми. Процеси автоматизації робіт, своєчасна обробка інформації сприяють 

вдосконаленню організації виробництва, прогнозуванню та аналізу господар-

ської діяльності, оперативному і довгостроковому плануванню [1]. Поши-

рення автоматизованих комп'ютерних систем для вдосконалення інформацій-

них систем планування заходів дозволяють підвищити ефективність системи 

управління, підвищити швидкість прийняття рішень, розширити клієнтську 

базу та вирішити ряд інших задач. 

Метою доповіді є аналіз та проектування  інформаційної системи плану-

вання заходів для побудови організаційної схеми, яка наочно відобразить 

представлення всієї інформації. В доповіді наводяться результати аналізу 
засобів проектування інформаційних систем, аналізу систем автоматизації бі-

знес-процесів, проектування інформаційної системи та автоматизації процесів 

проектування. 

Наведені дані показують, що існує велика потреба в простій, швидкій і 

надійній інформаційній системі, яка допоможе організаторам і учасникам 

створити і затвердити захід [2]. Захід може бути визначено, як сукупність дій, 

спрямованих на виконання єдиного завдання.  

Організаційна структура полягає в тому, щоб забезпечити досягнення по-

ставлених перед організацією завдань. 
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Розглядається задача оптимізації підбору виконавців робіт відповідно до 

замовлень на підприємстві з надання ремонтних послуг як компоненти інфор-
маційної системи підприємства. Задача актуальна, тому що інформаційна сис-

тема, яка надає можливості менеджерам аналізувати дані та виважено керувати 

підприємством сприяє росту його конкурентоспроможності. 

Метою доповіді є розробка математичної моделі найбільш ефективного 

вибору виконавців для виконання замовлень. 

Для ефективного керування даними щодо ресурсів підприємства, створе-

ними заявками на виконання робіт необхідно приймати обґрунтоване рішення 

щодо планування виконання робіт, перш за все призначення виконавця  на ро-

боту, відповідно до отриманої від клієнта заявки [1]. Необхідною умовою при-

значення є наявність необхідного часу на виконання роботи, відповідно до те-

рмінів замовлення. У якості часткових критеріїв враховуються можливий об-

сяг прибутку підприємства k1, термін виконання роботи k2, рівень професійних 
навичок виконавця k3. Всі часткові критерії мають різні одиниці виміру та кі-

лькісні значення. Застосування функції корисності часткових критеріїв при-

веде їх до однієї шкали: 
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Оптимальний розв’язок задачі прийняття рішення щодо вибору викона-
вця для замовлення буде здійснено з використанням універсальної адаптивної 

моделі оцінювання, побудованої на основі адитивної схеми [2]: 

0

1

arg max{ ( ( ))}
K

n

i i i
ix X

x k x

=

=   ,                               (2) 

де 
KX - це множина компромісних розв’язків, i  - це кількісні вагові коефіці-

єнти, які визначаються векторним шляхом, тобто їх може визначати сам мене-

джер, ( ( ))i ik x   - це функція корисності часткових критеріїв.  Кількість та зна-

чення часткових критеріїв можуть відрізнятися в залежності від поточних 

умов прийняття рішення - типу робіт для розподілу, типу виконавців. 

Список літератури 

1. Гребеннік І. В., Романова Т. Є., Тевяшев А. Д., Яськов Г. М. Методи підтримки 
прийняття рішень: Навч. посібник. – Харків: ХНУРЕ, 2010. – 128 с. 

2.Чоломбитько Д. В., Безугла Г. Є. Застосування методів математичного моделю-
вання для оптимізації навантаження на робітників підприємства // Інформаційні техно-
логії в культурі, мистецтві, освіті, науці, економіці та бізнесі : матеріали VI Міжн. нау-
ково-практ. конф. (м. Київ, 22-23 квіт. 2021 р.). Київ : Вид. центр КНУ., 2021. С. 25-28. 
  



Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління 

40 

ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ ЯКОСТІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ 

В ЗАДАЧІ ПОБУДОВИ СОЦІАЛЬНИХ ГРАФОВИХ МОДЕЛЕЙ 

Сиротенко О. Г. 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 
 

Використання соціальних графових моделей дозволяє обробляти великі 
обсяги даних за короткий час, прогнозувати поведінку та визначати індивіду-

альні стратегії для клієнтів. Методи кластеризації дозволяють угруповувати 

множини відповідно до спільних ключових характеристик. Алгоритм класте-

ризації відповідає основним вимогам обробки великої кількості даних: мініма-

льна кількість проходів по базі даних, робота в обмеженому обсязі пам’яті, 

зберігання проміжних результатів та можливість роботи за умов односпрямо-

ваного доступу [1]. Характерною властивістю алгоритмів є використання за-

здалегідь визначеної зразкової моделі системи, на основі якої будуть сформо-

вані кластери. Помилково обрані параметри можуть призвести до непродукти-

вних результатів і ускладнити аналіз. 

Метою доповіді є визначення ефективних та найменш ресурсовитратних 

способів оцінки якості проведеної кластеризації у вигляді соціальних графо-
вих моделей для вирішення задач соціального аналізу. Основними причинами 

важкорозв’язності проблеми оцінки якості кластеризації є теорема неможли-

вості Клейнберга [2]. 

Неоднозначність вибору методу полягає у тому, що для кожного показ-

ника існує множина, на якій дана оцінка буде коректною. З метою підвищення 

оцінки якості кластеризації доцільно використовувати сукупність показників 

[3]. Індексами з найкращою точністю оцінки в області соціальних графових 

моделей визначено CDbw, індекс силуету та Dunn. Індекс густини CDbw є до-

бутком показників зв’язаності, компактності та відокремленості кластерної 

моделі, оптимальним результатом кластеризації буде множина з максималь-

ним індексом CDbw. Індекс оцінки силуету є мірою несхожості окремого еле-
менту з елементами найближчого кластеру, більше значення даного параметру 

характеризує кращу приналежність елементів до групи, що аналізується. Ін-

декс Данна оснований на порівнянні відстані між кластерами з діаметром кла-

стеру, що розглядається. З огляду на те, що модель вважається компактною за 

умови, що діаметр кластеру є малим в порівнянні з міжкластерною відстанню, 

найбільше значення індексу Данна описує оптимальне рішення.  
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Протягом попередніх кількох десятиліть, із зростанням Youtube, Amazon, 

Netflix та багатьох інших подібних веб-сервісів, рекомендаційні системи 

займали все більше і більше місця в нашому житті. Від електронної комерції 

(пропонувати покупцям статті, які б їх зацікавили) до онлайн-реклами (пропо-

нувати користувачам належний вміст, відповідний їхнім уподобанням), сис-

теми рекомендацій сьогодні неминучі в нашому онлайн житті. Загалом сис-

теми рекомендацій – це алгоритми, спрямовані на те, щоб пропонувати корис-

тувачам релевантні елементи (це фільми для перегляду, текст для читання, 
продукти для покупок або будь-що, що залежить від галузей) [1]. Система ре-

комендацій робить прогноз на основі поведінки користувачів. При великому 

обсязі даних пошук улюбленого фільму дійсно є важливою проблемою. Пер-

соналізовані рекомендаційні машини відіграють важливу роль, особливо якщо 

у людини немає чистого цільового фільму.  

Метою доповіді є дослідження різних способів рекомендацій кінофільмів 

та розробка алгоритму з використанням алгоритмів нечіткої логіки, який може 

запропонувати користувачам відповідні елементи та забезпечити достатню 

ефективність системи.  

Нечітка логіка оперує лінгвістичними змінними, значеннями яких є нечі-

ткі множини, що дозволяє відтворювати різноманітні процеси інтелектуальної 
діяльності, яким притаманна нечіткість та невизначенність. Замість жорсткої 

належності елементів до чіткого набору (1, якщо елемент належить до набору, 

і 0 в іншому випадку), нечітка множина дозволяє елементам мати частковий 

ступінь належності, тобто будь-яке значення в інтервалі [0, 1] [2]. Щоб розро-

бити нечітку рекомендаційну систему, модель користувача має бути нечіткою, 

а також пропонувати відповідну функцію відстані, щоб зіставити різних кори-

стувачів із нечіткими моделями.  

В доповіді описуються чотири основні методи рекомендацій: 

Demographic filtering, Content-based filtering, Collaborative filtering та Hybrid 

filtering [3], нечітка модель та введення у функцію нечіткої відстані. 
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Взаємодія викладача з студентом в закладах вищої освіти завжди була ак-

туальна, особливо в сучасних умовах дистанційного спілкування. При цьому 

важливо враховувати індивідуальні особливості кожного студента, а також  

контент якій спрямований на конкретного учня. Завдяки проведеному аналізу 

особливостей процессу комунікації між студентами та викладачами, у роботи 

було створено систему он лайн комунікацій у форматі кросплатформенного  

WEB додатку [1].  

Інформаційна система створена по типу інформаційного блогу, і надає 

змогу значно спростити процес комунікації між студентами та викладачами 
закладу освіти за допомоги форми подання у вигляді інтерактивних давлого-

вих вікон у формі блогу. 

При побудові системи було використано сервісний підхід, що  надає такі 

переваги як відсутня необхідність знати щось про внутрішню будову компо-

нентів та те, що навіть розробник, не зобов'язаний нічого знати про подробиці 

їх реалізації: якою мовою і в якій моделі програмування він створений той чи 

інший сервіс, на яких апаратних засобах, в якій операційній середовищі, на 

якій платформі проміжного програмного забезпечення він виконується. Серві-

сно-орієнтована архітектура, таким чином, дозволяє компонувати бізнес-про-

цеси з компонентів, що виконуються на різних платформах. 

Такий підхід означає, що фактично для впровадження елементів системи 
необхідно створити лише програмний інструмент, який поєднує в собі взаємо-

дію всіх необхідних сервісів, а саме обмін інформацією та повідомленнями 

між сервісами та забезпечує зручний функціонал. 

Особлива увага приділяється  створенню програмного засобу комплексу-

вання сервісів. Цей засіб надає змогу взаємодіяти розрізненим сервісам як 

єдина ціла система яка виконує необхідний функціонал. Програмний засіб 

комплексування сервісів звертається до «Реєстру сервісів» де зберігаються 

дані про усі потрібні сервіс. 

Для реалізації системі було використано мову програмування C# і плат-

форми «ASP.NET» [2]. 

Впровадження системи значно скоротить витрати часу на використання 

розрізнених інформаційних систем для поширення інформації. Ще однією з 
переваг є можливість використання системи на всіх типах пристроїв. 
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Сучасний попит споживачів диктує нові правила ведення готельно-ресто-

ранного бізнесу. На сьогодні вже недостатньо мати оригінальність інтер’єру 

або вдале розташування. Дедалі більше клієнти зацікавлені у високому рівні 

обслуговування та простоті бронювання. Хостел є складовою частиною індус-

трії гостинності, яка в свою чергу відноситься до більш великої індустрії – ту-

ризму, основним завданням якого є надання туристам послуг з розміщення. В 

подібних закладах клієнти мають змогу забронювати місце для відпочинку за 

невелику ціну. 

Таким чином, клієнти мають змогу на більш вільне та комфортне перебу-
вання, постійним покращенням якого максимально зацікавлені власники. 

Для оптимізації можливості бронювання та узгодженості записів необ-

хідне спеціалізоване програмне забезпечення, наявність якого гарантує еконо-

мію часу як для власників хостелу, так і для клієнтів, збільшення кількості го-

стей та можливостей для них. 

Метою доповіді є проектування та аналіз інформаційної системи хостел, 

в якій наглядно буде відображено всі бізнес-процеси при бронюванні місця в 

хостелі. 

В доповіді наводяться аналізи засобів проектування інформаційної сис-

теми, аналіз систем автоматизації бізнес-процесів, проектування інформацій-

ної системи бронювання місць, автоматизація процесів проектування інформа-
ційної системи бронювання місць в системі.  

Наведені дані показують, що виникає велика потреба в надійній та швид-

кій інформаційній системі, яка допомагатиме керуючому і клієнтам створити і 

затвердити бронювання [2]. Організаційна структура повинна дозволяти вно-

сити в неї корективи у зв'язку зі зміною методів, завдань, цілей, масштабів ко-

мерційної діяльності хостелу, появою нових технологій і ресурсів, доступність 

всіх рівнів організації. 

Організаційна структура полягає в тому, щоб забезпечити досягнення по-

ставлених перед організацією завдань. Проектування структури базується на 

стратегічних планах хостелу. 
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Функціональна надійність інформаційних систем (ІС) [1] визначається 

правильністю та безпомилковістю виконання інформаційних процесів. 

Оцінка функціональної надійності ІС є складним процесом, який полягає 

в детальному аналізі її надійності з урахуванням таких визначальних факторів 

як збійні та програмні помилки, помилки операторів, а також помилки у 

вхідній інформації. По суті це комплексна оцінка надійності сукупності 

програмного, інформаційного та технічного забезпечення. Тому вирішення 

цієї задачі є дуже актуальним при створенні сучасних ІС. 
Більшість методів, що використовуються сьогодні для розрахунку 

надійності ІС базуються на реалізації наступних основних етапів [2]: 

1) зі складу ІС виділяються функціональні підсистеми (ФП), кожна з яких 

вирішує одну конкретну задачу та містить необхідні для цього технічні, 

програмні засоби та певний персонал; 

2) аналіз надійності всієї системи проводиться для кожної ФП з 

урахуванням надійності її складових компонентів.  

В якості показників надійності використовують показники надійності 

реалізації функцій. 

Перспективним підходом до вирішення задачі оцінки функціональної 

надійності є розгляд ІС як системи масового обслуговування, відмови в 
обслуговуванні запитів в яких обумовлюються не тільки відмовами і збоями 

технічних засобів, але і перевантаженнями, недостатністю ресурсів, що може 

привести до втрати запитів або до затримок обслуговування понад допустимих 

меж. 

Мета дослідження полягає у модифікації методу розрахунку показників 

функціональної надійності за допомогою фундаментальної матриці 

поглинаючих Марківських ланцюгів [3], яка дозволить вирішувати задачу 

комплексної оцінки функціональної надійності ІС більш ефективно та точно. 
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Загальновідомий факт що, Україна вважається аграрною країною. З цього 

можна спостерігати що вироблення рослинної продукції приватними особами 

або підприємствами доволі розповсюджено. Однак враховуючи останні роки, 

купувати власноруч на складах чи магазинах продукцію для господарства стає 

все складніше. Оскільки світ переходить до безконтактного продажу та безго-

тівкового типу оплати, буде розумно надавати користувачеві можливість за-

мовити товари для агрономії та садівництва, як і будь яку іншу річ. 
Нові технології надають користувачам приріст швидкості та комфорту 

процесів життєдіяльності. Процес задоволення людських потреб стає дистан-

ційним й це потребує розробки відповідного забезпечення. Технологічний 

прогрес призводить до необхідності отриманням даних та збереження попере-

дніх результатів виконаної роботи і найкращим рішенням для цього буде ство-

рення інформаційної системи. 

Інформаційні системи забезпечують збір, зберігання, обробку, пошук, ви-

дачу інформації, необхідної в процесі прийняття рішень завдань із будь-якої 

області. Вони допомагають аналізувати проблеми й створювати нові проду-

кти.[1] 
Під час доповіді розглядається зміст етапів проектування та створення 

інформаційної системи електронної комерції з продажу агро-садівницьких то-

варів, яка складається з серверної і клієнтської частин. У користувачів системи 

визначені ролі: «незареєстрований користувач», «зареєстрований користувач» 

та «адміністратор». Для кожної ролі користувача визначений відповідний до 

неї набір функцій системи. 

Важливим аспектом при розробці такої системи має становити простий 

та зручний інтерфейс користувача. Система не має бути не перенавантажена 

зайвою інформацією та водночас повинна бути представлена максимально до-

ступно. Цільовою аудиторією є чоловіки та жінки від 25 до 60 років, що зай-

маються веденням рослинництва чи віддають перевагу кімнатним рослинам. 
Впровадження такої інформаційної системи допоможе користувачам з вибо-

ром та закупкою необхідної продукції дистанційно, що значно заощадить їх 

час та зробить використання веб-додатку більш приємним та зручним. 
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У світі постійного розвитку інформаційних технологій продовжує рости 

попит на комп’ютерну техніку та комплектуючі. Процес купівлі комп’ютерної 

техніки часто супроводжується низкою труднощів та проблем до яких можна 

віднести наступні: проблеми при виборі товарів, а саме складність пошуку то-

варів та вибору товарів з переліку представлених, та проблеми пов’язані з офо-

рмленням замовлення і його виконанням, а саме складний процес оформлення 

замовлення клієнтами, і, відповідно, довгий та складний процес перевірки та 

контролю замовлень зі сторони персоналу магазину. 
Якщо проблеми зі складністю оформлення замовлення та його обробки 

можна уникнути шляхом розробки більш інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу, 

то проблеми пошуку та вибору товарів є більш складними, і потребують особ-

ливих підходів для їх вирішення, наприклад, впровадження інтелектуальних 

пошукових та рекомендаційних систем, що допомагають виконувати пошук 

товарів більш швидко та ефективно. 

Розробка та впровадження рекомендаційних систем є складним проце-

сом, що супроводжується великою кількістю витрат та використанням доро-

гого потужного обладнання для обробки даних, що з плином часу та зростан-

ням навантаження на систему стає ще більш значущою проблемою. 

Метою доповіді є розробка компонентів рекомендаційної системи під-
бору комп’ютерної техніки  для магазину комп’ютерної техніки, яка включає 

в себе автоматизацію процесу продажу комп'ютерної техніки, а саме розмі-

щення замовлень, контроль за їх виконанням та рекомендацію товарів на ос-

нові їх актуальності. 

В доповіді наводяться результати аналізу предметної області, документу-

вання вимог, опису етапів проектування та розробки компонентів рекоменда-

ційної системи [1]. Наведені дані показують, що при розробці таких систем є 

доцільним використання стандартів та нотацій їх графічного опису, методів 

функціонального моделювання та моделювання даних, а також нотацій та під-

ходів до об’єктного моделювання розроблюваних систем, що дозволяє більш 

чітко зрозуміти процеси, що протікають в системі та отримати повний опис 

системи, що розробляється [2]. 
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На певному етапі при зміні комплексу задач, засобів і технологій еколо-

гічного, астрономічного, військового, інших видів моніторингу виникає необ-

хідність суттєвих змін відповідних систем, що реалізуються шляхом їхнього 

реінжинірингу [1]. За результатами системологічного аналізу проблеми реін-

жинірингу систем моніторингу встановлено, що [2]: він передбачає 

розв’язання множини комбінаторних задач структурної, топологічної параме-

тричної та технологічної оптимізації; для отримання найбільш ефективних ва-

ріантів побудови мереж доцільно використовувати ітераційні технології сис-
темної оптимізації [3]; задачі оптимізації структури та топології багато в чому 

визначають показники економічності, оперативності, надійності та живучості 

систем; спільне розв’язання задач оптимізації структури та топології призво-

дить до необхідності розробки ефективних методів їхнього розв’язання за ком-

плексним показником «точність-складність».  

Метою доповіді є оприлюднення результатів дослідження удосконале-

ного методу оптимізації топологічних структур систем моніторингу для етапу 

їхнього реінжинірингу.  

У доповіді наводяться опис базового комбінаторного методу спрямова-

ного перебору за кількістю вузлів для оптимізації топологічних структур 

централізованих трирівневих систем моніторингу та запропонованої модифі-
кації на основі процедури покоординатної оптимізації. Отримано оцінки їх то-

чності та часової складності, що дозволить обирати найбільш ефективну реа-

лізацію методу при вирішенні практичних завдань, виходячи з необхідної то-

чності рішень, наявних обчислювальних і часових ресурсів. Практичне засто-

сування отриманих результатів дозволить скоротити терміни вирішення за-

вдань реінжинірингу та (або) витрати на реалізацію топологічних структур ре-

структурованих систем моніторингу. 
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Дистанційне навчання (ДН) — взаємодія вчителя та учня між собою на 

відстані, що відображає всі властиві навчальному процесу компоненти (цілі, 

зміст, методи, організаційні форми, засоби навчання) та реалізується специфі-

чними засобами Інтернет-технологій або іншими засобами, що передбачають 

інтерактивність [1]. 

Актуальність ДН є очевидною. Американський педагог Керол Твіг пояс-

нює зростаючу популярність цієї форми освіти тим, що в США лише 43% сту-

дентів ВНЗ молодше 25 років, лише чверть - молодь 18-22 років. Інші - люди 
дорослі, обтяжені сімейними та діловими турботами. Для них не завжди зручні 

очні форми університетської освіти. Дистанційне навчання виявляється ще 

економічно вигідним, якщо врахувати транспортні витрати та організаційні 

витрати на всю систему очного навчання. За прогнозами ЮНЕСКО у ХХІ ст. 

учні середньої школи проводитимуть у школі лише 30 – 40 % часу, 40% буде 

відведено на дистанційне навчання, а решта часу на самоосвіту. Звідси зрозу-

міло підвищується інтерес до дистанційного навчання - і університетського, і 

шкільного, й у системі підвищення кваліфікації, тобто всім ланкам безперерв-

ної освіти [3]. 

Актуальність створення даної платформи зросла після недавніх подій, по-

в'язаних з карантином та військовими діями, через що учні та викладачі по-
винні знаходитися в своїх домівках або в інших безпечних місцях та продов-

жувати навчання. 

Метою доповіді є аналіз існуючих методів та видів дистанційного нав-

чання та розробка і проектування освітньої інтернет-платформи з підтримки 

індивідуальних курсів навчання. 

В доповіді наводяться результати проведеного аналізу існуючих платформ 

з дистанційного навчання.  

Проведений аналіз показує, що у цих платформ є багато недоліків щодо 

універсальності занять та їх інтерактивності. 

В зв’язку з цим є актуальним проектування та створення нової платформи, 

яка буде виключати наведені недоліки та буде більш універсальною. 
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В системах обслуговування клієнтів більшість заявок, що поступає, мо-

жна вважати подібними до тих, що вже було оброблено раніше. При побудові 

інформаційних систем постає питання вибору відповідного математичного 

апарату, який дозволяє адаптувати вже відомі алгоритми обробки заявок до 

нової ситуації. Для вирішення проблем, якщо є відомі рішення для схожих ви-

падків, добре зарекомендував себе метод прецедентів [1]. В основі методу ле-

жить поняття прецеденту, тобто структурного представлення накопиченого 

досвіду у вигляді даних та знань. Як правило, прецедент складається з опису 
проблемної ситуації та сукупності дій, які слід виконати для її усунення. Ос-

новними етапами міркувань на прецедентах (CBR-цикл) [2] є вилучення най-

більш подібного прецеденту, повторне використання його для вирішення по-

точної задачі, перегляд і адаптація в разі необхідності та зберігання як нового 

рішення. 

Метою доповіді є аналіз існуючих систем підтримки прийняття рішень в 

системах обслуговування клієнтів та дослідження різновидів методу прецеде-

нтів та  можливостей їх використання в процесах обробки заявок.  

Існує багато різновидів методів пошуку рішень на основі  прецедентів, 

наприклад, метод найближчого сусіда, метод вилучення прецедентів на основі 

дерев рішень, метод вилучення прецедентів на основі знань, метод вилучення 
з урахуванням використання прецеденту. В результаті аналізу виявлено,  що 

найбільш критичною в усіх методах є саме етап вилучення, що потребує оці-

нки подібності поточної ситуації з прецедентами, які вже є в базі. Вирішення 

цієї проблеми пропонується за рахунок введення додаткової оцінки прецеде-

нту, що відображає успішність його застосовності. Тобто при вилученні,  якщо 

стає проблема вибору між двома або більше варіантами перевага віддається 

тому, який має більшу характеристику застосовності. Відповідна характерис-

тика може бути розрахована на основі аналізу попередньої історії застосування 

відповідного прецеденту. Запропонований підхід дозволить знизити трудомі-

сткість адаптації поточної ситуації до існуючих прецедентів та підвищити ефе-

ктивність обробки заявки в інформаційній системі. 
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Розвиток демократичного суспільства в Україні призвів до значного по-

ширення використання петицій – електронних колективних письмових звер-

нень до органів місцевого самоврядування та посадових осіб. Для обробки та-

ких звернень використовуються спеціальні інформаційні системи. Наприклад, 

система подання петицій Президенту України вже розроблена і працює. Сис-

теми подання петицій на рівні обласних та міських рад тільки почали розроб-

ляти, а ті, що розроблені, мають певні недоліки. 

Метою доповіді є розробка компонентів інформаційної системи для об-
робки електронних петицій громадян, що подаються до міських рад. Реалізація 

такої системи дозволить залучити до обговорення більше громадян, зробити їх 

можливості з голосування зручними та доступними, а також підвищити ефек-

тивність діяльності посадових осіб (служб), що займаються відповідними пи-

таннями у місцевих радах.  

У доповіді розглядаються питання проектування та реалізації елементів 

такої інформаційної системи з використанням сучасних засобів розробки. Клі-

єнтська частина системи розроблялась на платформі ASP.NET CORE 5, як ка-

ркасу веб-додатків [1]. ASP.NET Core включає фреймворк MVC, який об’єднує 

функціональність MVC, Web API та Web Pages. Для розробки веб-сторінок за-

стосовується модель Razor Pages [2]. Це дозволяє реалізувати систему кроспла-
тформною, модульною зі спрощеною конфігурованістю. Для розробки серве-

рної частини використовувалася платформа СУБД MS SQL Server. Це дозво-

лило реалізувати просте розгортання, передавання та інтеграцію великих да-

них, інтелектуальне оброблення запитів та аналіз даних. 

Система розв’язує основний функціонал з: ознайомлення громадян із змі-

стом та станом розгляду петицій; реєстрації та автоматичної перевірки особи-

стих даних; особистого оповіщення про прийняття або відхилення петицій, за 

які проголосовано; голосування зареєстрованих користувачів та обліку резуль-

татів голосування за петиції для їх подальшої обробки; відстеження встанов-

лених термінів на збір підписів для кожної петиції тощо. 
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Social networks, messengers, chats, various applications for communication and 

getting information have become an integral part of our daily lives. Today it is very 

difficult to imagine a person who would not have at least one installed messenger or 

social network on your phone, tablet, laptop or desktop computer. Nowadays, various 

bots are very popular - programs that perform the role of interlocutor in chats and mes-

sengers. Their initial purpose was the replacement of the real person in correspond-

ence, but with the development of technology, the capabilities of chatbots have ex-

panded and become more important to people. Now these programs are widely used 

in business to attract new customers and inform existing companies about various pro-
motions and events, for instant purchases of goods offered by the bot. [1] 

The purpose of this report is to study methods of developing bot systems and 

to provide recommendations for their potential usage in wide range of areas. 

The report contains rule-based method and AI method of creating chatbots. Rule-

based approach consists of bot  which answers questions based on some rules on which 

it is trained on. The rules defined can be very simple to very complex. One of such 

languages is AIML (Artificial Intelligence Markup Language): a language based on 

XML that lets developers write rules for the bot to follow. Also, writing rules for dif-

ferent scenarios is very time taking and it is impossible to write rules for every possible 

scenario. The bots can handle simple queries but fail to manage complex queries. 

While AI method contains bots which are trained on a set of questions and their possi-
ble outcomes. For every question, the bot can find the most relevant answers from the 

sets of all possible answers and then outputs the answer. The complexity can range 

from simple rules for a query to complex rules using some machine learning algorithm 

to find the most appropriate answer.  

Also, there is no issue with the language and grammar as the answers are pre-

determined and it cannot go wrong in syntax manner. [2] Considering travel businesses 

AI-powered chatbots use machine learning to segment audience preferences and pro-

vide personalized offers including budget-friendly options, alternative travel routes, 

and new travel destinations based on traveler’s preferences and it is not last example 

of benefit of using AI. Thus, the second method is more appropriate if the main goal 

is to receive fast response and minimize failures. 
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Когнітивні сервіси - це набір алгоритмів машинного навчання, які розро-

блюються для вирішення проблем у сфері штучного інтелекту (AI). Штучний 

інтелект впливає на SEO, допомагаючи автоматизувати процес управління та 

оптимізації діяльності в галузі цифрового маркетингу. 

Когнітивні послуги корисні для маркетингової промисловості з оптиміза-

цією контенту, сервіси також можна використовувати для генерації заголовків, 

метатегів, начерків, виправлення речень, перекладів, генерації/переписування 

абзаців з використанням ключових слів, аналізу змісту, розуміння намірів ко-
ристувача, семантичного контент-аналізу тощо. 

Серед усіх можливих способів застосування когнітивних сервісів у SEO 

найпопулярнішим є їхнє використання при роботі з ключовими словами. По-

шукова система використовує щільність ключових слів та наміри користувача 

в абзаці, щоб визначити, яку вагу він надає цьому уривку [1]. Щільність клю-

чових слів важлива, тому що вона повідомляє пошуковій системі, наскільки 

релевантним є уривок порівняно с тим, що шукає користувач. Це означає, що, 

включивши правильні ключові слова до абзацу, можна отримати більш висо-

кий рейтинг і, отже, найкраще місце у пошуковій видачі [2]. Серед інших мо-

жливостей використання когнітивних сервісів, пов'язаних із ключовими сло-

вами, варто виділити пошук нових ключових слів, щоб передбачити, які пошу-
кові фрази можуть стати популярними. 

Когнітивні послуги допомагають надавати інструменти аналітики для 

SEO, даючи уявлення про те, як люди використовують веб-сайти. Його можна 

використовувати для надання більш точної інформації про те, хто відвідує веб-

сайт і як вони взаємодіють із ним. 

Створення стовпчастих сторінок та тематичних кластерів – це ефективна 

стратегія SEO, яка допомагає брендам володіти цілими тематичними облас-

тями, виробляючи контент-маркетинг за рядом пов'язаних пошукових запитів 

у даній категорії.  

Технологія штучного інтелекту можна впровадити для оптимізації цього 

процесу. SEO-інструменти на базі штучного інтелекту можуть імітувати по-

шукові системи та давати рекомендації про те, що можна зробити, щоб покра-
щити UX сайту.  
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В умовах постійного розвитку риночних відносин та під впливом 

жорсткої конкуренції підприємці постійно розвивають та розробляють нові 

продукти та послуги, більшість з яких використовують Інтернет для їх надання 

чи продажу. Для постійної наявності клієнтів необхідно, щоб сайт, який 

пропонує послуги або товари, був зручний і доступний для користувачів, а 

заодно і для пошукових роботів. Саме цим аспектом і займається SEO-

оптимізація. 

SEO складається з трьох важливих частин: звичайних результатів 

пошуку, якості та кількості природного трафіку.  
Звичайні результати пошуку це безкоштовні списки на сторінках 

результатів пошукової системи (SERP), які пошукова система визначила як 

найбільш релевантні до запиту користувача.  

Результати простого пошуку відомі тим, що вони позиціонуються з 

урахуванням алгоритмів природного ранжування пошукової системи, а не 

ставок рекламодавця.  

Якість природного трафіку це те, наскільки користувач та його 

пошуковий запит релевантні змісту сайту. Якісний трафік включає лише тих 

відвідувачів, які справді зацікавлені у продуктах, інформації чи інших 

ресурсах, що пропонуються сайтом. 

Кількість природного трафіку – це кількість користувачів, які 
потрапляють на сайт через звичайні результати пошуку. Користувачі набагато 

частіше натискають на результати пошуку, які з'являються у верхній частині 

пошукової видачі, тому важливо використовувати правильну SEO-стратегію, 

щоб ранжувати релевантні сторінки якомога вище. 

Дослідження BrightEdge показало, що у 2019 році у трафіку веб-сайтів 

68% всього відстежуваного трафіку надходить із природного та платного 

пошуку, що значно перевищує всі інші канали, включаючи медійну рекламу та 

соціальні мережі. Показник природного пошуку на рівні 53% став вищим, ніж 

51%, отриманий у дослідженні 2014 року [1]. 

Оскільки природний пошук є найбільш популярним способом для людей 

знаходити та отримувати доступ до онлайн-контенту. Це також цінний 

інструмент для підвищення впізнаваності бренду, побудови відносин з 
потенційними клієнтами і позиціонування себе як авторитетного та 

заслуговуючого довіри експерта у своїй галузі. 

Список літератури 

1. Erik Newton Organic share of traffic increases to 53%, 2020 URL: 
https://www.brightedge.com / glossary/how-has-ai-changed-search-marketing 
  



Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління 

54 

АКТУАЛЬНІСТЬ РЕКОМЕНДАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ «АПТЕКА» 

Колесник Л. В., Лещенко Д. Д. 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна  

 

У даний час через велику кількість обмежень, викликаних пандемією, 

зросла необхідність у створенні сервісів, що дозволяють користувачу робити 

замовлення та отримувати необхідні рекомендації через Інтернет.  

Рекомендаційна система (РС) – це інформаційна система, головною ме-

тою якої є надання користувачеві персоналізованих списків елементів інфор-

мації на базі його вподобань та характеристик продуктів. Наразі існують два 

основних підходи до побудови РС: використання методів, заснованих на вмісті 

(МЗВ), та спільна фільтрація (МСФ).  

Метою доповіді є дослідження основних існуючих методів та систем, а 
також підвищення ефективності РС за рахунок створення нового вдосконале-

ного підходу для надання точніших рекомендацій. 

Головними проблемами, з якими стикаються РС, є проблема холодного 

старту і бульбашки фільтрів [1]. Проблема холодного старту – це проблема 

створення рекомендацій для нового товару, з яким ще не взаємодіяли користу-

вачі, або для нових користувачів, дані про вподобання яких відсутні. Спосо-

бами її вирішення є вилучення інформації з інших джерел: опитування при ре-

єстрації клієнта або отримання даних про продукт із його змісту. Якщо РС про-

понує користувачеві продукти лише на основі його попереднього досвіду, то 

вона створює інформаційне середовище з однотипних товарів. Дана проблема 

має назву бульбашки фільтрів. Вирішенням даної проблеми є врахування до-
даткових метрик оцінки якості РС, таких як покриття, точності, різноманітно-

сті та новизни [2]. 

Для удосконалення обрано гібридну модель, що складатиметься з МСФ 

та МЗВ. Ідея розробленого підходу полягає в застосуванні методів гібридизації 

для подолання проблеми холодного старту. Метод перемикання застосову-

ється для вибору алгоритму надання рекомендацій відповідно до кількості оці-

нених користувачем продуктів. Так, якщо користувач вперше зайшов у сис-

тему і не має оцінених товарів, йому буде запропоновано переглянути список 

із найпопулярніших товарів в системі, а якщо він має декілька (менше п’яти) 

оцінених товарів – застосовуватиметься МЗВ. Якщо ж користувач активно вза-

ємодіяв із системою і має більше п’яти оцінених товарів – він отримає рекоме-

ндацію за допомогою МСФ. 
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Якість користувацького інтерфейсу (КІ) в сучасних інформаційних систе-

мах (ІС) має вирішальне значення, тому що великою мірою впливає на попит 

на ІС. 

Метою доповіді є визначення критеріїв оцінювання якості КІ  та дій, що 

забезпечують досягнення цих критеріїв. 

В доповіді розглянуто підхід до створення якісного інтерфейсу ІС на ос-

нові вимог юзабіліті. 

Відповідно до міжнародного стандарту ISO 9241-11 для того щоб ство-
рити ідеальний інтерфейс, необхідно забезпечити таки такі якості продукту: 

високу продуктивність користувача; легке оволодіння інтерфейсом системи; 

правильне суб'єктивне сприйняття швидкості роботи; відсутність стресових 

ситуацій у користувача; задоволеність користувача у процесі роботи [1].  

За такого підходу важно вивчити цільову аудиторію, оцінити і виміряти 

людські особливості потенційних користувачів, щоб застосувати отримані 

знання при розробці КІ [2]. 

Запропоновано рекомендації щодо дотримання правил візуального ди-

зайну при створенні КІ та забезпечення його привабливості. Вони стосуються 

гармонійного розташування всіх елементів інтерфейсу на екрані (правильної 

побудови композиції) та дотримання балансу елементів, використання фока-
льних точок, правильного вибору кольорів та шрифтів для КІ. 

Рекомендовано при розробці КІ проводити юзабіліті-тестування ІС. Це 

метод тестування, спрямований на встановлення ступеня зручності викорис-

тання, навченості, зрозумілості та привабливості для користувачів продукту, 

що розробляється, із залученням цільової аудиторії [3].  

Запропонований підхід до розробки КІ випробуваний на практиці, що під-

тверджує його доцільність.  
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Розглянемо таку задачу. Кур’єр починає робочий день у депо. На початку 

відомий список запитів на дрібнопартійні перевезення. Запит являє собою ад-

реси отримання та доставки товару. Кур’єрові необхідно виконати всі запити 

на транспортування. Під час їх виконання нові замовлення можуть з’являтися 

у будь-який час.  

Кожного разу, коли з’являється нове замовлення, решта вже побудова-

ного шляху має бути зміненою для того, щоб включити виконання нового за-

мовлення. Новий шлях повинен бути найкоротшим. Усі невиконанні заявки 
переносяться на наступній робочий день. Під кінець робочого дня кур’єр по-

винен повернутися у депо. 

Для вирішення цієї задачі потрібно: 

- дослідити предметну область, ознайомитися з проблемами пікапу та до-

ставки (PDP [1]) та їх класифікацією – проблемою до якої належить поставлена 

задача; 

- розглянути можливі постановки задач, можливі параметри, критерії оп-

тимізації, обмеження тощо; 

- розробити формальну постановку задачі; 

- проаналізувати існуючі методи та алгоритми; 

- виходячи з отриманих знань розробити метод рішення поставленої за-
дачі;  

- розробити програмний комплекс, який дозволяє вирішувати поставлену 

задачу на мапі або задовільному графі; 

- провести обчислювальні експерименти, виконати порівняльний аналіз 

алгоритмів. 

Результати досліджень можуть бути використані у системах будь-якого 

масштабування -  транспортної логістики, кур’єрської доставки  тощо. 
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Ринок праці IT-індустрії поширюється з кожним роком, росте потреба у 

професійних розробниках. Для залучення до праці та професійної підготовки 

розробників програмного забезпечення IT-компанії організовують навчальні 

курси з програмування. Найбільш поширеною формою навчання, що викори-

стовують IT-компанії, є дистанційне навчання. Як правило, онлайн навчання 

програмуванню здійснюється за допомогою інформаційної web-системи з від-

повідним інтерфейсом.  

Метою доповіді є розгляд змісту етапів проектування та розробки ком-
понентів інформаційної системи дистанційних курсів програмування IT-ком-

панії.  

В доповіді наводяться результати етапів розробки компонентів інформа-

ційної системи дистанційних курсів програмування. На першому етапі за ре-

зультатами аналізу вимог визначені користувачі системи та їхні статуси дос-

тупу до різних компонент. Визначені такі користувачі: «студент», «викладач» 

та «адміністратор». У відповідності до статусу користувачів розроблені функ-

ціональні вимоги, які реалізуються за відповідним інтерфейсом web-сторінок. 

Визначені такі основні функції системи: реєстрація та авторизація користува-

чів з відповідним статусом доступу до ресурсів системи; реалізація особистих 

кабінетів студента та викладача; забезпечення користувачів інформацією про 
курси та їхньої складності (рівень Junior, Middle, Senior), матеріалів лекцій та 

практичних занять, контрольних завдань, запитань тестів; забезпечення викла-

дачів відповідним інтерфейсом для публікації навчальних матеріалів за кур-

сами; забезпечення проходження студентами тестів з веденням відповідної 

статистики; забезпечення автоматизованого моніторингу оплати абонементів 

за обраними курсами; забезпечення чатів та відеоконференцій для студентів та 

викладачів.  

Для реалізації клієнтської частини інформаційної системи використову-

вались технології Apache Maven, Spring Boot Framework, Hibernate та 

JavaScript-платформа Angular [1]. Серверна частина інформаційної системи ре-

алізована на платформі СУБД MySQL [2]. 
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Останнім часом у світі широкого поширення набули розваги у форматі 

квестів. Квест – це спеціальне завдання, що виконується за заздалегідь розро-

бленим сценарієм у спеціально підготовлених приміщеннях, в яких створю-

ється інтер’єр і атмосфера на відповідну тематику. Команда, що проходить 

квест, не обмежується за переміщенням тільки у відведених приміщеннях. Для 

виходу з приміщень доводиться розгадувати певні загадки, виходячи із ситуа-

ції. Поширення попиту на подібні розваги обумовлює актуальність розробки 

інформаційних систем, що забезпечують сервіс ознайомлення з квестами та 
їхнього замовлення. 

Метою доповіді є розгляд поетапного проектування та розробки компо-

нентів інформаційної системи замовлення квест-розваг. Для компонента інфо-

рмаційної системи, що реалізує моніторинг розкладу замовлень клієнтів ста-

виться мета – розробка алгоритму автоматизації створення графіку прохо-

дження квестів. 

У доповіді розглядається зміст етапів проектування інформаційної сис-

теми замовлення квест-розваг, що складається із серверної та клієнтської час-

тин. Для користувачів системи визначено чотири ролі: «незареєстрований ко-

ристувач», «зареєстрований користувач», «адміністратор», «менеджер». Під 

час розробки реалізовані таки функції системи: реєстрація користувачів з ви-
значеними ролями; забезпечення доступу до інформації квестів (категорії 

складності, фотографії приміщень, сценарії, склад групи для проходження, 

дата, час тощо); забезпечення редагування сценарію квестів та приміщень для 

їхнього проходження. Для реалізації компонента системи, що реалізує автома-

тизований розклад замовлених квестів та його моніторинг із винятком ситуа-

цій дублювання за датою й часом, розроблений алгоритм контролю.  

Для отримання даних для обробки розроблені уявлення (view) та SQL-

запити до них.  

Клієнтська частина системи розроблена мовою C# за допомогою техно-

логії ASP MVC .NET Core [1]. Серверна частина системи розроблена на плат-

формі СУБД Microsoft SQL Server [2].  

Вибрана платформа дозволяє реалізувати програмну логіку, підтримує 
розробку збережених процедур і тригерів. 
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Для ефективної реалізації лікарських засобів необхідно приділяти увагу 

створенню, підтриманню та розширенню активної клієнтської бази з метою 

збільшення прибутків та утримання показників продажу. Виконання поставле-

ної задачі можливе за умови використання web-системи електронної комерції, 

зокрема, найбільш перспективної на теперішній час – системи управляння вза-

ємовідносинами з клієнтом (Customer Relationship Management System). 

Метою доповіді є огляд змісту проектування та розробки компонентів 

CRM-системи мережі аптек. Для компонента CRM-системи, що реалізує роз-
силання рекламних повідомлень, ставилася на мету розробити алгоритм зби-

рання статистичної інформації за особистими даними придбання ліків зареєс-

трованими клієнтами.  

У доповіді розглядається процес проектування та розробки CRM-системи 

мережі аптек.  

Визначені такі функціональні вимоги для забезпечення функцій системи: 

реєстрація та авторизація користувачів системи зі статусами «клієнт» та «ад-

міністратор»; забезпечення перегляду інформації про ліки за категоріями та 

особливим урахуванням ліків, що реалізуються тільки за рецептом; оформ-

лення кошику замовлення та його редагування; зміна статусу замовлення ад-

міністратором системи; перегляд статистичної інформації за категоріями кліє-
нтів та групове розсилання рекламних повідомлень; підготовка звітів з про-

дажу ліків для забезпечення логістики поставок на склад. Для реалізації ком-

поненти CRM-системи, що реалізує розсилання рекламних повідомлень роз-

роблений алгоритм збирання статистичної інформації. Для підтримки роботи 

алгоритму розроблені збереженні на стороні серверу процедури (stored proce-

dures) з SQL-запитами на угрупування даних за такими ознаками: вік клієнта; 

ціна придбаних ліків за видами, категорії придбаних ліків; виробники ліків 

тощо.  

Клієнтська частина системи розроблялась мовою програмування C# [1] за 

допомогою технологій фреймворку ASP MVC .NET.  

Для розробки серверної частини CRM-системи використовувалася плат-

форма СУБД Microsoft SQL server [2]. 
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Досвід використання технологій Інтернет канонізував нові правила шопі-

нгу, з обов’язковим використанням систем електронної комерції. Аналіз існу-

ючих подібних систем дозволив обрати тип розроблювальної системи – CRM-

систему (Customer Relationship Management System). CRM-система – це інфо-

рмаційна система управління взаємовідносинами з клієнтами, що дозволяє за 

допомогою автоматизації деяких бізнес-процесів більш ефективно будувати 

діалог з покупцем, не допускати помилок у роботі, а за підсумком – продавати 

більше товарів. 
Метою доповіді є визначення компонентів CRM-системи та особливос-

тей їхньої розробки для конкретної предметної галузі (продажі квітів). Зок-

рема, реалізація алгоритму k-середніх, що застосується в аналітичному модулі 

(компоненті), для кластеризації даних клієнтів з метою врахування особливо-

стей їхньої взаємодії з CRM-системою.  

В доповіді наводяться результати поетапної розробки компонентів CRM-

системи: розробка вимог, вибір платформи СУБД та мови програмування, ви-

значення ролів користувачів системи та їхніх статусів доступу до різних ком-

понент, реалізація алгоритму k-середніх для кластеризації даних клієнтів. Клі-

єнтська частина CRM-системи розроблена у середовищі PyCharm мовою 

Python з використанням програмної платформи Django [1]. Для створення ди-
зайну web-сторінок також використовувалася HTML-розмітка та каскадні таб-

лиці стилів CSS. Серверна частина CRM-системи розроблена на платформі 

СУБД MySQL [2]. Обрана СУБД дозволяє реалізувати програмну логіку біз-

нес-функцій системи у вигляді тригерів, уявлень (view), збережених процедур 

та функцій. Алгоритм k-середніх дозволяє представити множини даних клієн-

тів у вигляді векторного простору та поділяти його на визначену кількість кла-

стерів [3].  

Кластери визначаються за уподобаннями клієнтів за даними їхніх замов-

лень (враховуються дані продажу квітів, букетів квітів, види квітів, дати при-

дбання квітів, оформлення букетів? стать клієнта, тощо).  
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В даний час широкого поширення набули системи електронної комерції. 

Використання подібних систем постійно росте, оскільки вони дозволяють ав-

томатизувати процес ведення обліку товарів та їхнього продажу. Одна з галу-

зей в якій застосування таких систем набуло широкого масштабу – це продаж 

жіночого одягу. Зараз на ринку систем електронної комерції пропонується ок-

ремий напрямок розвитку е-систем – це Customer Relationship Management Sys-

tem (CRM-system) – системи управління взаємовідносинами з клієнтами. Ці 

системи дозволяють підвищити ефективність продажу товарів, дають можли-
вість провести маркетингові дослідження, у тому числі врахувати вимоги та 

потреби клієнтів, а також залучити нових клієнтів. 

Метою доповіді є розгляд змісту етапів проектування та розробки ком-

понентів CRM-системи з продажу жіночого одягу. Для компонента CRM-

системи, що реалізує автоматизоване розсилання рекламних повідомлень, ви-

рішувалось завдання реалізації кластеризації клієнтів за особистими даними 

(історії покупок та перегляду товарів).  

В доповіді наводяться результати розробки компонентів CRM-системи за 

етапами: «аналізу та розробки вимог до системи», «проектування та вибір ар-

хітектури та складу компонент», «розробка окремих компонент», «комплексу-

вання», «верифікація» (тестування). Для реалізації компоненти аналітичного 
аналізу CRM-системи на стороні сервера для створеної бази даних розроблені 

уявлення (view), що подають необхідну статистичну інформацію. В програм-

ному модулі автоматизованого розсилання рекламних повідомлень за допомо-

гою розрахунків за алгоритмом кластеризації k-середніх [1] формуються дані 

клієнтів та придбаних (або переглянутих) ними товарів за такими ознаками: за 

сумою замовлення (дорогі, бюджетні, дешеві); за віком покупця; за виробни-

ком (брендом); за переглянутою категорією товарів; за переглянутим виробни-

ком; за ціною переглянутого товару.  

Клієнтська частина CRM-системи розроблена у середовищі PyCharm 

Professional мовою Python [2]. Серверна частина CRM-системи розроблена на 

платформі СУБД MySQL [3].  
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Необхідність координації діяльності мереж кінотеатрів, розподілених за ра-

йонами міста, з продажів квитків на фільми за різними сеансами, визначає важ-

ливість використання інформаційних систем. Застосування інформаційних сис-

тем забезпечує не тільки ефективні засоби для обробки та видачі необхідної ін-

формації, призначеної для виконання бізнес-функцій мережі кінотеатрів, але й 

засоби, які дозволять клієнтам та бізнесу оптимізувати відносини. Аналіз прото-

типів інформаційних систем даної предметної області дозволив отримати висно-

вок, що найбільш перспективними для розробки є CRM-системи (Customer 
Relationship Management System – системи управління взаємовідносинами з клі-

єнтами). CRM-система – підтримує інформаційну технологію, що дозволяє на-

лагодити та управляти взаємовідносинами бізнесу з клієнтами або потенціаль-

ними клієнтами. 

Метою доповіді є визначення компонентів CRM-системи мережі кіноте-

атрів та особливостей їхньої розробки. Для компонента CRM-системи, що реа-

лізує управління взаємовідносинами, вирішувалось завдання вибору алгоритму 

кластеризації клієнтів за особистими даними з придбання квитків на фільми.  

В доповіді наводяться результати проведеної розробки CRM-системи, що 

будується на основі триланкової архітектури «клієнт – сервер» для глобальної 

мережі Інтернет.  
Розглядаються визначені функціональні вимоги до CRM-системи. Основні 

з них: надання доступу до інформації фільмів (сеанс, час, дата трансляції тощо), 

план залу, функція вибору місць та замовлення квитків. Для адміністратора си-

стеми – автоматизація розсилання рекламних повідомлень за результатами кла-

стерного аналізу уподобань клієнтів. Для реалізації кластерного аналізу прове-

дений аналіз.  

За результатами аналізу обраний алгоритм k-середніх [1]. Кластерний ана-

ліз проводиться за даними переглянутих фільмів (жанр, актори, режисери, сю-

жет, час сеансів, дати тощо). Клієнтська частина системи розроблялась мовою 

програмування Java [2] за допомогою технологій фреймворку Apache Maven та 

засібу Hibernate. Для розробки серверної частини CRM-системи мережі кіноте-

атрів була обрана і використовувалася платформа СУБД MySQL. 
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У сьогоденні через технологізацію повсякденного життя частина соціалі-

зації реалізується за допомогою соціальних мереж та різних за призначенням 

програмних застосувань підтримки спілкування у глобальній мережі Інтернет. 

Як окремий напрямок розвитку набули і поширюються програмні застосу-

вання для підтримки пошуку знайомств. Серед представлених на ринці подіб-

них програмних застосувань в цілому на основі аналізу даних реалізується дві 

концепції формування списку запропонованих кандидатур на знайомство – з 

використанням теорії нечітких множин або з використанням теорії статистики. 
Метою доповіді є визначення компонентів інформаційної системи аген-

ції знайомств та особливостей їхньої розробки. В рамках мети ставиться 

окреме завдання – реалізувати компонент інформаційної системи, що дозволяє 

автоматизувати пошук клієнтів співпадаючих за визначеними ознаками хара-

ктерів та захоплень, що отримуються за даними анкетування.  

В доповіді наводяться результати етапів розробки: визначення та ро-

зробка вимог до системи; визначення архітектури та складу компонентів сис-

теми; моделювання та розробка бази даних; розробка web-інтерфейсу. Клієнт-

ська частина інформаційної системи розроблена в інтегрованому середовищі 

Microsoft Visual Studio мовою C# з використанням програмної платформи ASP 

MVC .NET [1]. Для створення web-сторінок з інтерфейссом доступу до бази 
даних використовувалася технологія Razor Pages. Серверна частина інформа-

ційної системи розроблена на платформі СУБД Microsoft SQL-server [2]. За-

вдання знаходження клієнтів співпадаючих за визначеними ознаками характе-

рів та захоплень, що отримуються за даними анкетування, вирішується за до-

помогою теорії нечітких відношень [3].  

Розглядалися два нечітких відношення X×Y та Y×Z, де X – дані анкету-

вання за визначеними характеристиками, Y – узагальнені психофізіологічні 

характеристики, Z – клієнти. Співпадаючи кандидатури на знайомство визна-

чалися за результатами знаходження композиції двох бінарних нечітких від-

ношень (X×Y) і (Y×Z). 
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З початком карантину, пов’язаним з епідемією COVID, значно збільши-

вся відсоток глядачів онлайн-кінотеатрів. Сучасний обсяг запропонованого ві-

деоконтенту онлайн-кінотеатрів обумовлює неможливість фізичної спромож-

ності середньостатистичній людині запам’ятати усі переглянуті серіали, зок-

рема серію, на якій зупинився перегляд. Це обумовлює актуальність розробки 

інформаційних систем, що забезпечують сервіс відстеження процесу перег-

ляду серіалів та фільмів. 

Метою доповіді є визначення компонентів для розробки інформаційної 
системи з сервісом обліку перегляду серіалів та фільмів і особливостей їхньої 

розробки. Для компонента інформаційної системи, що реалізує пропозицію 

для перегляду фільмів за уподобаннями зареєстрованих клієнтів, метою є по-

будова алгоритму статистичних розрахунків.  

В доповіді наводяться результати етапів розробки інформаційної системи 

з сервісом обліку перегляду серіалів та кінофільмів. За етапом аналізу вимог 

до системи для її побудови обрана триланкова архітектура «тонкий клієнт». 

Визначені три статуси користувачів системи: «неавторизований користувач» 

(«гість»), «авторизований користувач» та «адміністратор». Для кожного ста-

тусу користувачів розроблені функціональні вимоги до відповідного інтер-

фейси web-сторінок.  
На етапі розробки вирішувалося завдання реалізації алгоритму розрахун-

ків компоненти інформаційної системи, що реалізує пропозицію для перегляду 

фільмів за уподобаннями зареєстрованих клієнтів. Для реалізації алгоритму 

розроблений набір SQL-запитів до бази даних з використання функцій групу-

вання і агрегування за різними критеріями – найбільша кількість переглядів за 

фільмами (серіалами); за жанрами фільмів; за акторами та режисерами; за он-

лайн ресурсами перегляду тощо.  

Клієнтська частина інформаційної системи розроблялася за допомогою 

платформи React.js [1]. З метою використання «ad-hoc»-запитів та користува-

цьких JavaScript-функції обрана документоорієнтована система управління ба-

зами даних MongoDB [2]. Для забезпечення взаємодії з базою даних в якости 

web-серверу обрана платформа Node.js. [3], що дозволяє використовувати три-
ланкову архітектуру. 
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Одним з найважливіших ресурсів діяльності будь-якої людини є гроші. 

Уміння розпоряджатися грішми є одною з базових навичок для успіху людини. 

Для ефективного використання грішми постає потреба у відстеженні особис-

тих витрат та подальшому аналізу витрат, корегуванні витрат особистого бю-

джету. Така сама за важливістю проблема постає для сімейного бюджету, коли 

джерелом доходу є декілька людей. Рішення цієї проблеми полягає в плану-

ванні бюджету та моніторингу витрат.  

Метою доповіді є висвітлення етапів проектування та розробки компоне-
нтів інформаційної системи планування персонального та сімейного бюджету. 

Для компонента інформаційної системи, що реалізує моніторинг плану вико-

нання особистого або сімейного бюджету метою є розробка алгоритму розра-

хунку статистичних даних.  

У доповіді наводяться результати поетапної розробки компонентів інфо-

рмаційної системи планування персонального та сімейного бюджету. На етапі 

визначення вимог визначені ролі користувачів системи («незареєстрований ко-

ристувач», «зареєстрований користувач», група користувачів «зареєстрована 

сім’я»). Для кожного статусу користувачів розроблені функціональні вимоги 

до відповідного інтерфейсу смартфону. Розроблені таки функціональні ви-

моги: реєстрація користувача; облік та планування особистих витрат користу-
вача; реєстрація групи користувачів зі статусом «зареєстрована сім’я», забез-

печення сумісного моніторингу витрат користувачів, що входять до групи; су-

місне планування сімейного бюджету та витрат на місяць, квартал, рік; забез-

печення автоматичного занесення даних до журналу витрат у випадку корис-

тування сервісом Google Pay. Для реалізації компонента системи моніторингу 

плану витрат розроблений алгоритм розрахунків, що використовує вибірку да-

них з бази даних.  

Для реалізації серверної частини системи обрана платформа СУБД 

MySQL [1], що дозволяє реалізувати гнучке розмежування привілеїв, багато-

поточність, швидку підтримку транзакцій за допомогою механізму InnoDB. 

Клієнтська частина системи реалізована мовою Java для операційної системи 

Windows та Android. Для розробки й тестування коду використовувався ему-
лятор Windows Android [2]. 
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Основною метою ресторанного бізнесу є покращення ефективності мене-

джменту діяльності, удосконалення функціонування та ведення звітності, під-

вищення якості обслуговування клієнтів. У даний час завдання автоматизації 

менеджменту діяльності вирішується за допомогою інформаційних систем і є 

актуальним.  

Інформаційні системи надають можливість автоматизувати збір та аналіз 

інформації, а за результатами аналізу – швидко та ефективно приймати адмі-

ністративні рішення, які дозволяють заощаджувати робочий час адміністрації 
та персоналу. 

Метою доповіді є огляд змісту етапів розробки компонентів інформацій-

ної системи підтримки менеджменту ресторану. Для компонента інформацій-

ної системи, що реалізує бронювання столів, ставилася за мету розробити ал-

горитм розкладу столів ресторану за датами, часом, офіціантами та клієнтами. 

У доповіді розглядається процес проектування та розробки інформацій-

ної системи підтримки менеджменту ресторану.  

Визначені такі функції системи: реєстрація та авторизація користувачів 

системи зі статусами «незареєстрований клієнт», «зареєстрований клієнт», 

«офіціант», «кухар»  та «адміністратор»; забезпечення перегляду інформації 

про розташування столів та їх бронювання за датою та часом; автоматизоване 
створення графіків роботи офіціантів та кухарів; закріплення офіціантів за сто-

ликами; забезпечення оповіщення офіціантів та кухарів про заказ блюд та його 

виконання (приготування); забезпечення завдань логістики (постачання про-

дуктів); забезпечення створення та редагування меню з урахуванням логістики 

складу.  

Для реалізації компоненти системи, що реалізує моніторинг бронювання 

столів розроблений алгоритм збирання статистичної інформації. Для забезпе-

чення алгоритму даними розроблені збереженні процедури (stored procedures), 

що реалізовані на стороні серверу.  

Клієнтська частина системи розроблялась мовою програмування Java [1]. 

Для розробки серверної частини системи використовувалася платформа СУБД 

MySQL [2]. 
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Здоровий спосіб життя з кожним роком набуває все більшої популярності 

серед усіх вікових категорій людей. Попит на обладнанні приміщення фітнес 

клубів для організованих тренувань зростає кожен рік.  

Для забезпечення роботи персоналу фітнес-клубу потрібна інформаційна 

система для менеджменту, яка допоможе полегшити організацію адміністру-

вання. 

Метою доповіді є висвітлення етапів проектування та розробки компоне-

нтів інформаційної системи підтримки менеджменту фітнес-клубу. Для ком-
понента інформаційної системи, що реалізує контроль планування індивідуа-

льних занять тренерів з клієнтами, тренерів з групами (секціями) клієнтів ме-

тою є розробка алгоритму контролю розкладу занять тренерів.  

У доповіді наводяться результати поетапного проектування ї розробки 

компонентів інформаційної системи підтримки менеджменту фітнес-клубу. На 

етапі аналізу вимог визначені ролі користувачів системи («незареєстрований 

користувач», «зареєстрований користувач», «тренер»). Для кожної ролі кори-

стувачів під час роботи із системою розроблені функціональні вимоги. Визна-

чені такі функціональні вимоги до системи: реєстрація користувача й тренера; 

замовлення індивідуальних занять з обраним тренером; замовлення занять у 

групі (секції) під керівництвом обраного тренера; облік фізичних вправ, що 
здійснює клієнт за одне заняття з визначенням виду напруженості (легка, се-

редня, професійна); узгодження замовлених занять тренером під контролем 

системи; створення розкладу індивідуальних занять і занять у групах (секціях) 

для клієнтів і тренерів; облік оплати абонементів за місяць, квартал, рік; пла-

нування роботи фітнес-клубу та розрахунок статистики його відвідування. Для 

реалізації компонента системи, що створює розклад занять і виключає їхнє ду-

блювання під час замовлення, а також моніторинг оплати абонементів, розро-

блений алгоритм контролю.  

Для отримання даних контролю розкладу та оплати абонементів розроб-

лені уявлення (view) та SQL-запити до них. Серверна частина інформаційної 

системи розроблялася на платформі СУБД MySQL [1], що дозволило реалізу-

вати частину програмної логіки на її стороні. Клієнтська частина системи реа-
лізована мовою Java [2] з використанням інтегрованого середовища Eclips [2]. 
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В даний час все більшого поширення набуває діяльність фірм, що нада-

ють послуги організації свят (весілля, дитячі свята, корпоративні заходи 

тощо). Для розширення бізнесу найкращім рішенням для фірм є використання 

інформаційних систем, які дозволять в зручному форматі ознайомлювати клі-

єнтів з послугами, що надаються, полегшити оформлення замовлень та спрос-

тити планування графіків роботи аніматорів фірми.  

Метою доповіді є розгляд змісту етапів проектування та розробки інфо-

рмаційної системи івент агентства аніматорів. 
В доповіді наводяться результати поетапного проектування та розробки 

компонентів інформаційної системи івент агенції аніматорів. Склад етапів 

проектування визначався у відповідності до вимог міжнародного стандарту 

ISO/IEC 15288:2002.  

На етапі аналізу та визначення вимог визначені ролі користувачів сис-

теми («незареєстрований користувач», «зареєстрований користувач», «адміні-

стратор»).  

Для кожної ролі користувача розроблений перелік функцій, що реалізу-

ються за допомогою інтерфейсу web-сторінок. На етапі проєктування архітек-

тури системи обрана триланкова архітектура «клієнт-сервер» для глобальної 

мережі Інтернет.  
На етапі реалізації компонентів системи розроблений інтерфейс, що до-

зволяє виконувати такі основні функції: перегляд послуг івенту та ціни; валі-

дацію даних під час реєстрації (авторизації); планування та редагування графі-

ків виконання замовлень, перегляд складу аніматорських колективів, вибір ко-

стюмів для вистав, визначення та редагування сценарію заходу.  

Клієнтська частина системи розроблена мовою програмування Java [1] з 

використанням шаблонізатору Thymeleaf, що дозволяє створювати динамічні 

html-сторінки, які змінюються в залежності від наявних даних в базі даних, або 

запиту відправленого користувачем.  

Серверна частина системи розроблена на платформі СУБД MySQL [2] та 

фреймворку Spring Boot, що дозволяє забезпечити обробку SQL-запитів кори-

стувача під час взаємодії з системою. 
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Однією з основних задач при розробці будь якої системи керування є забез-

печення вимог до якості керування об’єктом керування, а саме точності керова-

ного параметру, швидкодії та запасу стійкості при впливі випадкових збурень. 

Що стосується такого об’єктом керування як динамічний процес зміни поло-

ження та позиціонування за азимутом та кутом місця бортового прожектора ге-

лікоптера (або іншого бортового устаткування), то актуальним є дослідження з 

підвищення точності та швидкодії позиціонування із застосуванням інтелектуа-
льних методів адаптивного автоматичного керування, наприклад, нечіткого ке-

рування (fuzzy control) [1].  

Метою доповіді є побудова математичної моделі для вирішення оптиміза-

ційної задачі щодо точності позиціонування та швидкодії керування положен-

ням бортового прожектора (за азимутом та кутом місця) гелікоптера із застосу-

ванням нечітких адаптерів (fuzzy adapters).  

В доповіді наводиться математичний опис динаміки бортового прожектора 

гелікоптера конструктивно закріпленого на вилці, що дозволяє в системі органі-

зувати канали керування за азимутом та кутом місця, та побудова математичної 

моделі системи керування із застосуванням нечітких адаптерів (fuzzy adapters) 

ПІД-регуляторів в каналах керування. Для реалізації методу нечіткої логіки у 
якості адаптерів були визначені та описані лінгвістичні вхідні (помилка E, похі-

дна від помилки de/dt) та вихідні (Кp, Кi, Kd) лінгвістичні змінні; проведено 

фазифікацію лінгвістичних змінних (тобто обрані функції належності  лінгвіс-

тичних змінних, відштовхуючись від базових значень коефіцієнтів оптимально 

налаштованих ПІД регуляторів); створена у MatLab структура нечіткого адап-

тера  ПІД-регулятора з використанням алгоритму нечіткого висновку Мамдані; 

складено базу правил нечіткої логіки виду «ЯКЩО …ТО» для нечіткого адап-

тера кожного із каналів керування; побудована система у MatLab з використан-

ням блоку Fuzzy Logic в якості нечіткого адаптера у кожному із каналів керу-

вання.  

В рамках експериментальних досліджень проведено комп’ютерне моделю-

вання при різних вхідних впливах.  Використання адаптивної нечіткої системи 
керування дозволяє отримати очікувану характеристику перехідного процесу та 

досягти оптимальних критеріїв якості керування. 
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Перевага інтернет-реклами над традиційними каналами полягає в лег-

кому впливі на певні цільові аудиторії.  

Цільова аудиторія будь-якого бренду проводить в соціальних мережах мі-

німум декілька годин на день [1]. Тому сучасні піарники надають перевагу 

саме рекламі у Facebook, Instagram та інших соціальних мережах, адже це до-

зволяє суттєво підвищити прибуток від бізнесу. Але без правильного налаш-

тування рекламної кампанії для охоплення цільової аудиторії майже немож-
ливо якісно просунути бренд.  

На допомогу приходить таргетована реклама, яка здатна підвищити кіль-

кість продажів, прибуток та зацікавити нових користувачів. Таргетована рек-

лама - це реклама, спрямована на цільову аудиторію, яка відповідає певному 

набору вимог, заданому рекламодавцем [2]. 

Метою доповіді є дослідження процесу запуску таргетованої реклами, 

причин посилення її популярності в якості інструменту маркетингових кому-

нікацій та надання практичних рекомендацій для її ефективного впровадження 

та використання в CRM-системах інтернет бізнесу. 

Відповідно до поставленої мети були сформовані та виконані такі задачі: 

1) проаналізувати таргетинг як інноваційний рекламний інструмент су-
часного маркетингу; 

2) визначити основні переваги та недоліки таргетованої реклами в інтер-

нет магазині; 

3) розробити оптимізацію; 

4) дослідити ефективність впровадження таргетингу. 
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Розвиток науково-технічного прогресу та мережі Інтернет спричиняє зна-

чне збільшення кількості цифрової інформації, що стрімко зросла за останні 

роки. За оцінками експертів близько 70% інформації перебуває у текстовій фо-

рмі і лише 30% становлять інші види даних [1]. У зв’язку з стрімким зростан-

ням обсягів текстових даних з боку споживачів даних виникла проблема 

пов’язана з пошуком необхідної інформації, а з боку трансляторів виникла 

проблема категоризації великих об’ємів даних. У цій ситуації набуває актуа-
льності тема аналізу текстової інформації. Раніше задачу класифікації текстів 

вирішували ручним способом структуризації та класифікації, але, враховуючи 

сьогоденний обсяг інформації та динаміку його росту, постала необхідність у 

розробці програмних продуктів, які б виконували вищезазначені процеси ав-

томатично.  

Мета доповіді полягає у дослідженні алгоритмів інтелектуального ана-

лізу для класифікації текстової інформації. 

Автоматична класифікація здійснюється за допомогою спеціалізованих 

програмних засобів [2]. Перевагами зазначеного підходу є швидкість та еконо-

мічна вигідність.  

В доповіді розглянуто процес вирішення задачі автоматичної класифіка-
ції текстів, який передбачає послідовне виконання етапів попередньої обробка 

(індексації) тексту та його класифікації.  

На першому етапі відбувається перетворення тексту документа на його 

логічне представлення, який потім подається на вхід алгоритму класифікації.  

Другий етап класифікації або навчання на множині документів, заснова-

ний на логічному представленні документу.  

В процесі дослідження було проведено тестування роботи алгоритмів 

класифікації  на тестових вибірках різного розміру.  

Отримані результати оцінювались за чотирма критеріями:  частка прави-

льних відповідей (A – accuracy), повнота (P – precision), точність (R - recall), 

значення F-міри (F). 
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Однією з основних задач при розробці будь якої системи керування є за-

безпечення вимог до якості керування об’єктом керування, а саме точності ке-

рованого параметру, швидкодії та запасу стійкості при впливі випадкових збу-

рень. Що стосується такого об’єктом керування як динамічний процес зміни 

положення та позиціонування за азимутом та кутом місця бортового прожек-

тора гелікоптера (або іншого бортового устаткування), то актуальним є дослі-

дження з підвищення точності та швидкодії позиціонування із застосуванням 
інтелектуальних методів адаптивного автоматичного керування, а саме, штуч-

ної нейронної мережі (artificial neural network) [1].  

Метою доповіді є побудова математичної моделі для вирішення оптимі-

заційної задачі щодо точності позиціонування та швидкодії керування поло-

женням бортового прожектора (за азимутом та кутом місця) гелікоптера із за-

стосуванням нейро-адаптерів (neuro-adapters).  

В доповіді наводиться математичний опис динаміки бортового прожек-

тора гелікоптера конструктивно закріпленого на вилці, що дозволяє в системі 

організувати канали керування за азимутом та кутом місця, та побудова мате-

матичної моделі системи керування із застосуванням нейро-адаптерів (neuro-

adapters) ПІД-регуляторів в каналах керування. Для застосування адаптерів на 
основі штучної нейронної мережі (ШМН) були вирішені наступні задачі: отри-

мана навчальна вибірка; вибрана архітектура ШНМ; проведене навчання 

ШНМ. Навчальна вибірка значень помилки та похідної від помилки була отри-

мана у MatLab за допомогою блоків SimOut у схемі моделі системи з жорстким 

ПІД-законом керування. У якості архітектури ШНМ обґрунтовано обрано ба-

гатошаровий перцептрон Розенблатта, основними параметрами якого є розра-

хована кількість прихованих шарів та кількість нейронів. У MatLab, викорис-

товуючи модуль NeuroTools, створена структура ШНМ для кожного із каналів 

керування та проведено навчання ШНМ методом зворотного поширення по-

милки. У блоці SimFunction  прописано MatLab скрипт, який використовує на-

вчену нейронну мережу та повертає вектор коефіцієнтів ПІД-регулятора. На-

ведені результати комп’ютерного моделювання показують, що використання 
адаптивної системи керування на основі ШНМ дозволяє досягти оптимальних 

критеріїв якості керування. 
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Рекомендаційні системи знаходять все більш широке застосування для 

автоматизації процесів підтримки процесів вибору споживачами товарів в Ін-

тернет-магазинах, у системах продажу послуг, туристичного бізнесу тощо. По 

своїй суті рекомендаційні системи є системами підтримки прийняття рішень 

[1] з «холодним стартом». Традиційно для вирішення проблеми «холодного 

старту» у таких системах виконується комбінована технологія аналізу контек-

сту вхідних даних і колаборативної фільтрації [2]. Для підвищення точності 

визначення переваг користувачів перспективним виглядає використання мо-
делей і методів прийняття рішень [1]. 

Метою доповіді є оприлюднення результатів дослідження методу визна-

чення переваг користувачів рекомендаційних систем на основі технології ком-

параторної ідентифікації.  

У доповіді наводяться математичні моделі й опис методу компарато-

рної ідентифікації для розв’язання задачі визначення переваг користувачів ре-

комендаційних систем після вирішення проблеми їх «холодного старту», який 

дозволяє надавати кількісні оцінки альтернатив. Для подальшого підви-

щення точності ідентифікації переваг запропоновано попередньо здійс-

нювати видалення зі списків рекомендацій множини неефективних альте-

рнатив [3–4]. Практичне використання методу дозволяє здійснювати упо-
рядкування альтернатив на основі більш точних кількісних оцінок пере-

ваг користувачів рекомендаційних систем.  
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На сьогоднішній день технології розвиваються досить швидко, що впли-

ває на усі сфери людського життя. Онлайн-букінг — це особлива форма веб-

додатку, яка призначена для запису на отримання послуг через мережу інтер-

нет, а також для обробки інформації про обслуговування клієнтів в цілому. 

Така система створюється з метою оптимізації доходів, підвищення прибутко-

вості власника салону, а також задоволеності клієнтів та економії їх часу [1]. 

Створення сервісів онлайн-букінг стає також все більш популярним бізнесом 

для розробників ІТ-компаній. Існування подібних сервісів значно спрощує на-
дання б'юті-послуг у галузі краси і здоров’я.  

Метою доповіді є розробка компонентів інформаційної системи спа-са-

лону, яка забезпечить автоматизацію процесів он-лайн бронювання послуг клі-

єнтами, розширення можливостей власника салону з бізнес-аналітики, утри-

мання та залучення нових клієнтів.  

У доповіді розглядається зміст етапів проектування та створення ком-

понентів визначеної інформаційної системи.  

Інформаційна система реалізується як система електронної комерції мо-

делі B2C (business-to-consumer) та забезпечує відповідні можливості та пере-

ваги [2].  

Реалізовані компоненти забезпечують необхідний функціонал: реєстрація 
та авторизація клієнтів, перегляд детальної інформації про майстрів, розкладу 

їх роботи та послуги; он-лайн бронювання послуг у певного майстра та розра-

хунок вартості обраних процедур; формування графіку роботи майстрів. Ана-

літична частина дозволяє вести облік вартості наданих послуг, витрат на мате-

ріали, платежів та прибутку, облік використаних клієнтами дисконтних і нако-

пичувальних карт, сертифікатів, абонементів.  

Відповідна інформація зберігається у базі даних клієнтів, майстрів і пос-

луг, яка реалізована з використанням СУБД MySQL. 

Користувацький інтерактивний веб-інтерфейс створено на платформі 

React.js. Серверна частина інформаційної системи реалізована з використан-

ням мови JavaScript на платформі Node.js..  
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Комерційна діяльність в Інтернеті на сьогоднішній час дуже популярна. 

Завдяки інформаційній системі така комерція швидко набрала обороти. Інфо-

рмаційна система реалізує автоматизацію тих чи інших бізнес процесів, що по-

легшує обробку інформації, а саме: створення сеансу або фільму, реєстрація та 

логін користувачів, спрощення взаємодії користувача з системою.  

Інформаційна система онлайн бронювання квитків кінотеатру розробля-

ється для того, щоб користувачі могли переглянути каталог і придбати квиток. 

Автоматизація бізнес-процесів дозволить організувати зручнішу взаємодію з 
користувачем,  збільшити кількість куплених місць, знизити витрати на орга-

нізацію обліку та звітності, що дозволить збільшить прибуток.  

Основним бізнес-процесом платформи купівлі квитків у Інтернеті, що по-

трібен для функціонування платформи, є бронювання квитків.  

Цей процес включає в себе послідовність дій зі сторони користувача 

включаючи такі процеси як: перегляд сеансів, вибір місця і його оплата [1].  

Кінцева ціль є заброньований квиток, який користувач може надати для 

перегляду сеансу у кінотеатрі. 

При розробці інформаційної системи було використано мову програ-

мування C# та сімейство технологій .NET, а саме: фреймворк для розробки 

веб-додатків ASP.NET [2], що дозволяє створити серверну частину, та REST 
API і ORM Entity Framework Core, який потрібен для взаємодії з базою даних 

та маніпуляції з інформацією в них.  

База даних була створена на платформі СУБД MSSQL [3].  

Для розробки клієнтського додатку компонентів інформаційної системи 

онлайн бронювання квитків кінотеатру були використані технології HTML, 

CSS та JS. 
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У світі все більше стають популярними платформи для покупок онлайн. 

З комерційної сторони покупки онлайн дуже ефективні тому, що по-перше, 

виникає можливість переглянути більшу кількість товару через відсутність об-

межень часу, по-друге, покупець має можливість спокійно обирати речі не 

хвилюючись за їх відсутність.  

Невід’ємною частиною будь якого онлайн магазину є продумана інфо-

рмаційна система. На сьогоднішній день вона відіграє значну роль в взаємодії 

користувачів та підприємств не залежно від галузі. Оскільки набагато легше 
знайти та купити що-небудь онлайн, ніж дзвонити чи відвідувати магазин осо-

бисто. 

Інформаційна система повинна аналізувати пам'ять і маніпулювати ін-

формацією про проблемну область [1]. Обмін інформацією через інформа-

ційну системи значно скорочує час надання користувачу необхідної або ціка-

вої для нього інформації.  

У докладі розглядається зміст етапів проектування та створення інфор-

маційної системи електронної комерції з продажу одягу, яка складається з сер-

верної та клієнтської частини, тобто бази даних та веб-сторінки з інтерфейсом 

відповідно. 

Задля впровадження інформаційної системи потрібно автоматизувати 
основні бізнес процеси, а саме: реєстрація користувача; додавання, пошук та 

покупка товару. Створена інформаційна система повинна бути максимально 

проста та зрозуміла в використанні [2]. Орієнтовану цільову аудиторію скла-

дають переважно клієнти віком від 16 до 50 років, що надають перевагу шопі-

нгу, стилю та економії часу.  

Впровадження подібної інформаційної системи допоможе користувачу 

максимально вигідно та економно  витратити свій час, обравши товар що буде 

його задовольняти.  

Отже, ми отримуємо онлайн магазин, що буде задовольняти основні по-

треби клієнта та оптимізує продажі власника.  
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ЗІ СПОРТИВНОГО ОРІЄНТУВАННЯ ЗА ВИБОРОМ 

Ісаенко А. Ю., Іванов В. Г. 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

Спортивне орієнтування – це вид спорту, за мапою певної місцевості ті за 

допомогою компаса необхідно знайти відмічені на ній контрольні пункти. 

Його загалом можна розділити на 2 види: у заданому напрямку, та за вибором. 

Мета команд у змаганнях за вибором полягає у наборі за встановлений час ма-

ксимальної суми очок, що присуджуються за відвідування контрольних пунк-

тів. До старту змагань командам дається певний час для планування свого ма-

ршруту та порядку відвідування контрольних пунктів. Від оптимальності ство-
реного маршруту в значній мірі залежить результативність команди.  

На змаганнях забороняється використовувати сторонні засоби плану-

вання маршруту. Але цей етап є досить дискусійним, існує багато способів для 

побудови маршруту. Тож досить корисно мати засіб який гарантовано будує 

оптимальний маршрут за заданими параметрами для можливості його ви-

вчення, тренування створення подібних та дослідження недоліків власних ма-

ршрутів. 

Задля впровадження інформаційної системи потрібно автоматизувати ос-

новні бізнес процеси, а саме розпізнавання контрольних пунктів на мапі, по-

будова маршруту із заданими параметрами, збереження мап та побудованих 

маршрутів в одній базі.  
Основним бізнес-процесом системи побудову маршрутів, що потрібен 

для її функціонування, побудова маршруту із заданими параметрами. Цей про-

цес включає в себе послідовність дій зі сторони користувача, як введення дов-

жини маршруту або швидкості та часу, масштабу мапи, а також з можливістю 

позначення контрольних пунктів.  

Кінцева ціль – це побудований маршрут який спортсмен може викорис-

тати для аналізу. 

При розробці інформаційної системи було використано мову програму-

вання C# та програмну платформу .NET, а саме ORM Entity Framework, який 

використовується для взаємодії з базою даних та керування даними в них [1]. 

База даних була створена на платформі СУБД MSSQL. Ця платформа легко 

взаємодіє з середовищем .NET та дозволить легко маніпулювати базою даних. 
Для розробки клієнтського додатку було використано інтерфейс програму-

вання Windows Forms. 
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У роботі розглядаються сучасні можливості забезпечення зручного підбору 

варіантів придбання квитків для пасажирів і їх спілкування з перевізником. Та-

кож проводиться аналіз особливостей комунікації між користувачем та компа-

нією, що займається перевезенням пасажирів автотранспортом, як результат 

роботи було створено систему у вигляді WEB додатку з можливостями кро-

сплатформенного використання.  

Пропонується створення системи по типу системи оформлення замовлень. 

Адміністратори системи зможуть вносити зміни у розклад та маршрути, а та-
кож додавати новини. А звичайні користувачі зможуть ознайомлюватись з 

цією інформацією або замовити квиток.  

Розробка відбувається з використанням монолітного підходу. Результатом 

використання монолітної архітектури є простота розгортання додатку за раху-

нок того, що всі дії виконуються з одним каталогом, досить непогана продук-

тивність за рахунок швидкого вз'язку між програмними компонентами а також 

в певній мірі масштабованість за допомогою балансувальника навантаження.  

Хоч сама система є монолітною, проте вона використовую зовнішні інтер-

фейси для обробки деяких геолокаційних даних а саме інтерфейси сервісів 

Route API для отримання даних про точні координати маршрутів та Cities API 

для отримання геолокаційних даних населених пунктів. 
Система реалізована на мові програмування C# і платформі розробки веб-

додатків «ASP.NET Core», що дозволить реалізувати функціонал клієнтської 

та серверної частин проекту за допомоги вбудованого у середовище розробки 

«IIS» серверу[1].  

Для серверної сторони планується використовувати систему управління ба-

зами даних MSSQL. 

Впровадження інформаційної системи у роботу бізнесу може значно 

спростити та прискорити процес отримання інформації а також замовлення 

квитку.  

Дані, які отримані в процесі роботи системи, будуть зберігається на сер-

вері, що дозволить надавати безперервний доступ до них. В результаті вико-

ристання технологій, що підтримують багатоплатформність, дану систему мо-
жливо використовувати на всіх типах пристроїв, що підтримують доступ до 

мережі Інтернет. 
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У теперішній час все більш актуальним стає питання про автоматизацію 

складних процесів формування планів-графіків робіт та розкладів їх вико-

нання в сфері великих ІТ-проектів. Складності при формуванні розкладів з’яв-

ляються у випадках необхідності розподілу великої кількості робіт, коли необ-

хідно враховувати багато додаткових умов (обмежень) або складати розклад 

не для одного співробітника, а для команди великого проекту. 

Метою доповіді є розробка інформаційної технології вирішення задачі 
формування плана-графіка виконання проектних робіт – строго регламентова-

ного документа, який обумовлює розподіл запланованих робіт в рамках тиж-

невого циклу. 

Аналіз предметної області показав, що задачі теорії розкладів, до яких на-

лежить задача, що розглядається, можуть бути сформульовані та вирішені як 

задачі дискретного лінійного програмування, а саме, як задачі про призна-

чення [1]. Перевагами задачі про призначення є наявність алгоритмів 

розв’язання, простота здійснення модифікації при різних обмеженнях, можли-

вість отримання оптимального результату. Але в класичному варіанті такої за-

дачі не враховується розподіл тижневого навантаження на учасника проекту. 

В доповіді наводяться результати досліджень, які показали наступне.  
Якщо виконання складної проектної роботи співпадає з біоритмологічним оп-

тимумом, то продуктивність розумової роботи співробітника максимальна [2]. 

З цього випливає, що для забезпечення високого рівня працездатності учасни-

ків великого проекту необхідно узгодити діяльність в проекті з часом опти-

муму фізіологічних функцій співробітника в рамках доби і враховувати дина-

міку впливу тижневого ритму. 

В основу інформаційної технології, яка розробляється, покладений алго-

ритм розв’язання задачі про призначення на основі угорського методу. 

Таким чином, узгодив розроблену модель із задачею про призначення та 

визначив коефіцієнти згідно з біологічними ритмами, можливо скласти опти-

мальний план-графік роботи і визначити відповідний коефіцієнт оптимального 

тижневого навантаження для співробітників. 

Список літератури 

1. Ларіонов, Ю.І. Дослідження операцій в інформаційних системах : Навч. посі-
бник / Ю.І. Ларіонов, В.М. Левикін, М.А. Хажмурадов. – 2-е вид. – Х.: Компанія СМІТб, 
2005. – 364 с. 

2. Гриневич В. Биологические ритмы здоровья / В. Гриневич // Наука и жизнь. 
2005. № 1. С. 28-34.  

  



Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління 

80 
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Контроль кліматичних показників приміщень та навколишнього середо-

вища є одним з найважливіших при розробці системи управління температурою, 

адже підтримка необхідного температурного режиму в будівлі допомагає змен-

шити енерговитрати, забезпечити правильну та стабільну роботу інших систем 

в будівлі, дозволяє людям, що перебувають у будівлі, завжди знаходитись у ко-

мфортних температурних умовах [1].  

Методи прогнозування показників енергоспоживання можна поділити три 
основні групи – фактографічні (статистичні та структурні моделі), експертні та 

гібридні. Найчастіше використовуються фактографічні методи: регресійні ме-

тоди; нейронні мережі. Все більшої популярності набувають гібридні методи, 

що поєднують простоту математичних обчислень та точність розрахунків різних 

методів [2].  

Метою доповіді є побудова математичних моделей, які дозволяють знайти 

оптимальний підхід для вирішення задачі прогнозування енергоспоживання на 

об’єкті, що враховує зміни кліматичних факторів навколишнього середовища. 

В доповіді наводяться результати вимірювань рівня впливу кожного з фак-

торів зовнішнього середовища – кліматичних умов, а саме, температури повітря, 

вологості, атмосферного тиску та швидкості вітру, на енерговитрати будинку та 
їх значущість. Температура повітря, вологість і швидкість вітру є значимими па-

раметрами в прогнозі, тому ці дані можуть бути важливими для включення в 

модель прогнозування витрат енергії та моделювання ефективності енергоспо-

живання в будівлі. Важливими критеріями, які найбільше впливають на резуль-

тати прогнозування енергоспоживання, є: пора року; час доби; довжина світло-

вого дня. Перевагою створеної в роботі регресійної моделі прогнозування енер-

госпоживання є простота, гнучкість та прозорість моделювання, тобто доступ-

ність для аналізу всіх проміжних обчислень [3].  

Прогнозування енергоспоживання в умовах зміни факторів навколишнього 

середовища дозволяє не допускати перебоїв у постачанні, планувати режими ро-

боти відповідно до пори року, часу доби, погодних умов для забезпечення буді-

влі електроенергією. 
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Сучасні інформаційні технології активно розвиваються в усіх галузях уп-

равління бізнесом. Не винятком є також і готельний бізнес, де автоматизації 

може підлягати зокрема облік заселених номерів, а також їх бронювання. 

У докладі розглядається проектування та створення інформаційної сис-

теми обліку статусу номерів готелю. Аналіз аналогів подібних систем дозво-

лив прийняти рішення стосовно вибору типу розроблювальної системи в бік 

системи електронної комерції. 

Користувачами системи є: «незареєстрований клієнт», «зареєстрований 
клієнт» «адміністратор». Для кожної ролі користувача визначено свій набір 

функцій. «Незареєстрований клієнт» має доступ до функції реєстрації та може 

отримати повну інформацію про готель. Користувач з роллю  «зареєстрований 

клієнт» може використовувати функцію бронювання номерів, обирати номер 

по поверху, кількості кімнат, комфорту номеру, кількості спальних місць, на-

явності додаткового обладнання, та ціні.  «Адміністратор» за допомогою сис-

теми може заселяти клієнтів, вести облік статусу номерів, редагувати інфор-

мацію про номери, підтверджувати або відхиляти замовлення на бронювання. 

До інформаційної системи обліку статусу номерів готелю були висунути 

такі додаткові функціональні вимоги, як: 

– надання функції реєстрації та авторизації користувачів системи; 
– надання інформації про номери, обладнання, додаткові послуги; 

– забезпечення функції бронювання для зареєстрованого користувача; 

– забезпечення автоматизації заселення клієнтів у номер з обліком дат 

бронювання конкретного номеру; 

– ведення обліку замовлень додаткових послуг. 

Розробка системи електронної комерції проводилась в інтегрованому се-

редовищі розробки програмного забезпечення Microsoft Visual Studio 2019 мо-

вою C#. 

Клієнтська частина системи розроблялась за допомогою технологій: 

ASP.NET Core MVC [1], Веб серверу Internet Information Services (IIS), 

Bootstrap. Для розробки серверної частини системи була обрана платформа 

СУБД MySQL [2]. 
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Онлайн обслуговування клієнтів наразі є невід’ємною частиною більшо-

сті розвинутих бізнесів та великою конкурентною перевагою. Тому розробка 

системи електронної комерції є необхідністю для багатьох компаній. Це до-

зволяє цілодобово обслуговувати клієнтів з різних кутків країни або навіть 

світу, а також заощаджувати гроші за рахунок економії на оренді приміщень. 

У даному докладі розглядається зміст етапів проектування та створення 

інформаційної системи електронної комерції інтернет-магазину взуття, яка 

складається клієнтської (веб-сторінка з інтерфейсом до бази даних) та сервер-
ної (база даних) частин.  

Ролі, які визначено для користувачів системи, є наступними: «незареєст-

рований користувач», «зареєстрований користувач» і «менеджер». Кожна роль 

у системі має свій окремий набір функцій. 

«Незареєстрований користувач» має функції реєстрації у системі після 

чого отримує доступ до веб-сторінок з каталогами товарів. «Зареєстрований 

користувач» має змогу використовувати функції оформлення замовлення та 

формування кошику, перегляд власних замовлень, оплата та скасування замо-

влення, вихід з облікового запису, перегляд інформації в особистому кабінеті. 

«Менеджер» використовує такі функції системи, як перегляд усіх замов-

лень та їх фільтрація, зміна статусу замовлення.  
Додаткові функціональні вимоги до розробленої системи:  

– система має відправляти користувачу підтвердження замовлення; 

– система має автоматично перевіряти данні, які були введені користува-

чем системи при реєстрації. 

Розробка системи електронної комерції проводилось в інтегрованому се-

редовищі розробки програмного забезпечення IntelliJ IDEA з використанням 

бібліотеки Java SE Development Kit 18. 

Клієнтська частина системи розроблялась за допомогою технологій 

Apache Maven для побудови та управління проектами, [1] Spring Boot для спро-

щення створення програм на основі Spring, Hibernate для забезпечує взає-

мозв’язок між класами і таблицями бази даних [2]. Для розробки серверної ча-

стини системи електронної комерції була обрана СУБД [3]MySQL. 

Список літератури 

1. Walls C. Spring in Action 4th Edition. 2014 C. 129 – 162.  
2. Фиайли К. SQL: Пер. С англ. – М.: ДМК Пресс, 2003. — 456 с. 

3. Браст Эндрю Дж., Форте Стивен Разработка приложений на основе Microsoft 
SQL Server 2005. Мастер-класс. / Пер. с англ. – М.: Издательство «Русская редакция», 
2007. – 880 с. 

  



Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління 

83 

РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ  

ПРОДАЖУ ТА ОБМІНУ МАЙНА 

Ситнікова П. Е., Підгорний М. О. 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

Широке поширення інформаційно-комунікаційних технологій призвело до 

розвитку електронної комерції. Розробка відповідних інформаційних систем акту-

альна для різних сфер діяльності людини. Зокрема, для вирішення питання з про-

дажу чи обміну уживаних речей. Для цього розроблено інформаційну систему, що 

дозволяє створювати картки речей, які містять фотографії та основну інформацію, 

а також встановити взаємовідносини між власником та зацікавленою особою. На 

базі інформаційної системи, користувачі мають можливість домовлятися про вар-

тість речей, або їх обмін. 
Система складається з серверної та клієнтської частин, були визначені насту-

пні ролі користувачів: «незареєстрований», «зареєстрований». 

Користувач з роллю «незареєстрований» має доступ до сторінок активних 

пропозицій обміну/продажу, окремої речі, реєстрації та авторизації у системі. 

Користувач з роллю «зареєстрований» має можливість створювати картки 

речей, формувати пропозиції обміну/продажу для декількох речей, створювати 

пропозицію обміну у відповідь. 

До інформаційної системи продажу та обміну майна висунуті такі додаткові 

функціональні вимоги: 

–  система має відправляти коди підтвердження реєстрації, логіну, та об-

міну/продажу у соціальній мережі; 
–  система має надавати інформацію про речі що підлягають обміну/про-

дажу; 

–  система має надавати змогу користувачам створювати онлайн-чати для 

пропозицій обміну/продажу. 

Розробка інформаційної системи продажу та обміну майна проводилася в ін-

тегрованому середовищі розробки програмного забезпечення JetBrains WebStorm. 

Клієнтська частина системи розроблялась за допомогою мови програму-

вання JavaScript, а саме бібліотеки для створення інтерфейсів користувача, для 

серверної частини веб-додатку обрано платформу Node.js [1], а саме фреймворк 

Koa.js. Для зберігання даних на серверній частині використовується система уп-

равління базами даних PostgreSQL [2].  

Список літератури 

1. Node.js [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://nodejs.org/uk/docs/ – 
03.04.2022. 

2. PostgreSQL [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.postgresql.org/ – 
03.04.2022. 

  



Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління 

84 

ВИЯВЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРАВИЛ НА ОСНОВІ ТЕМПОРАЛЬНИХ  

ЗАЛЕЖНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПРОЦЕСІВ  

Чалий С. Ф., Полозов М. О.  

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

Інтелектуальний аналіз процесів полягає у побудові моделей бізнес-про-

цесів, що фактично виконуються на підприємстві, та подальшому викорис-

танні цих моделей для підвищення ефективності процесного управління [1]. 

Обмеження та умови виконання бізнес-процесів задаються у вигляді бізнес-

правил. Однак  фактичні правила можуть відрізнятись від правил, що були за-

дані при побудові бізнес-процесів. Вказані відмінності виникають в результаті 

використання неявних знань виконавців. Тому виявлення фактичних бізнес-
правил на основі виділення упорядкованих у часі послідовностей подій бізнес-

процесу (тобто темпоральних залежностей [2]) методами інтелектуального 

аналізу процесів дає можливість відкоригувати послідовність дій бізнес-про-

цесів.  

Метою доповіді є представлення підходу до побудови темпоральних за-

лежностей з використанням технології інтелектуального аналізу процесів  з 

тим, щоб виділити неявні знання щодо бізнес-правил, які обумовлюють вико-

нання бізнес-процесів підприємства. 

В доповіді наводяться результати формування бізнес-правил, що базу-

ються на темпоральних залежностях. Останні будуються  на основі аналізу по-

слідовності подій, що зафіксовані у лозі бізнес-процесу. Кожен журнал містить 
декілька трас, що відображають альтернативні реалізації бізнес-процесу. Такі 

записи дають можливість виявити повторювані пари подій на різних трасах, 

причому події можуть бути послідовними, або ж містити між собою інші події.  

В першому випадку аналіз трас дає можливість сформувати правила типу 

«Next», а в другому – типу «Future». Такі залежності задають умови та обме-

ження для виконання бізнес-процесу і тому їх доцільно розглядати як неявні 

бізнес-правила, що реалізуються при виконанні бізнес-процесів. Подальше по-

рівняння отриманих фактичних та визначених при описі бізнес-процесу «ідеа-

льних» правил дає можливість уточнити обмеження при виконанні бізнес-про-

цесу з урахуванням змін у стані предметної області, що забезпечує можливість 

постійного удосконалення бізнес-процесів і, як наслідок, створює умови для 

підвищення рівня зрілості процесного управління підприємством.  
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Інформаційні системи обліку оренди переводять організацію управлінсь-

ких процесів в компанії на більш високий рівень за допомогою раціонального 

використання технічного забезпечення системи. Це досить швидкий і зручний 

спосіб резервації, що надає можливість заздалегідь закріпити за певним клієн-

том його побажань у вигляді залів та технічного обладнання. Так як ця галузь 

користується великим попитом, а тому вона має швидке зростання, тому що 

надає своїм клієнтам сучасну технічну базу, кваліфіковану допомогу для реа-

лізації професійної фото та відео зйомки. 
За допомогою інформаційних систем стає можливим вирішувати насту-

пні завдання, пов'язані з управлінням інформаційними потоками: 

- збільшити швидкість обробки інформації і пришвидшити рішення; 

- збільшити обсяг оброблюваної інформації і за рахунок цього вибирати 

найбільш раціональне рішення; 

- мінімізувати помилки при зборі та обробці інформації; 

- знизити трудовитрати менеджерів за рахунок електронного обміну ін-

формацією, звівши до мінімуму рух документів на паперових носіях. 

Метою доповіді є розробка компонентів системи, які б дозволили поєд-

нати зручну та ефективну клієнтську частину з автоматизованою серверною 

частиною. 
Кінцевим результатом розробки стала повноцінна інформаційна система, 

яка має:  

- БД, що реалізоване в середовищі СУБД MySql та задовольняє всі пот-

реби та вимоги інформаційної системи [1]; 

- Веб-сервер, написаний на мові програмування C# та платформі .NET 

Core, з використанням фреймворку ASP .NET Core, який і забезпечую автома-

тизацію бізнес-процесів підприємства [2]. 

- Клієнтську частину, яка написана на HTML та CSS, з включенням те-

хнологій фреймворку ASP .NET Core, а саме Razor Pages, які дозволяють спро-

стити етапи розробки системи та динамічно налаштовувати відображення від-

повідно до наявних даних. 
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Хмарні системи обчислення та надання обчислювальних ресурсів мають 

значний вплив на сучасні методи побудови архітектури та організації інфрастру-

ктури для великих і малих корпоративних систем. Хмарні методи хостингу про-

грамного та апаратного забезпечення, на відміну від традиційних, мають значні 

переваги у гнучкості, масштабуванні, стійкості до відмов, відновлення, надійно-

сті, та надають можливість сфокусуватися на вирішенні бізнес задач та змен-

шити витрати. В залежності від типу розв’язуваних задач, стає критично важ-

ливо використовувати сучасні методології та практики організації хмарної ін-
фраструктури [1]. Одним з найважливіших проблем при організації методів хма-

рного хостингу є забезпечення і підтримка бази даних, як одного з критичних 

компонентів будь-якої системи. Основними питаннями стають використання 

вже існуючих або розробка нових методів виділення обчислювальних ресурсів 

та забезпечення повного життєвого циклу бази даних, які можна адаптувати для 

вирішення широкого спектру задач з мінімальними витратами ресурсів. 

Метою доповіді є дослідження методів та практик з хмарного хостингу 

баз даних, проведення порівняльного аналізу, а також розробка компонентів си-

стеми для забезпечення оптимального і повністю автоматичного хостингу. 

В доповіді наводяться стан сучасного стану і аналіз переваг та недоліків 

сучасних провайдерів хмарних технологій.  
Для забезпечення стабільної роботи в умовах постійних перепадів тра-

фіку і нестабільного навантаження на системи, наведені ефективні методи, про-

грамні рішення та їх комбінації для віртуалізації апаратних ресурсів і оптималь-

ного забезпечення масштабування у розподілених системах[2].  

У доповіді визначені питання про забезпечення надійності і відмовостій-

кості бази даних із забезпечення регулярних точок відновлення в комбінації із 

механізмами реплікації.  

На базі отриманих даних представлені розроблені практики і методи для 

оптимального вирішення різного роду бізнес задач у комбінації із набором роз-

роблених програмних компонентів. 
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Прийняття рішень в сучасних технологіях проєктування здійснюється в два 

етапи з використанням автоматичних засобів генерації й аналізу варіантів, а та-

кож методів індивідуального чи колективного експертного оцінювання [1]. В на-

слідок комбінаторного характеру більшості задач синтезу кількість варіантів 

проєктних рішень стрімко зростає зі зростанням розмірності задач. Це породжує 

проблему організації коректної взаємодії між експертними й автоматичними 

процедурами систем автоматизованого проєктування. Її розв’язання передбачає, 
зокрема, розробку методів формування та скорочення множини ефективних аль-

тернатив для остаточного вибору особою, що приймає рішення (ОПР) [2–3].  

Метою доповіді є оприлюднення результатів дослідження класичних та 

еволюційного методу визначення підмножин ефективних варіантів в техноло-

гіях підтримки прийняття проєктних рішень.  

У доповіді наводяться математичні моделі та подано результати аналізу то-

чних і наближених методів визначення підмножин ефективних на опуклих і не-

опуклих множинах допустимих варіантів. Для задач відносно невеликої розмір-

ності обрано методи, засновані на лемі Карліна, теоремі Гермейера та парних 

порівнянь. З метою зниження часової й ємнісної складності методів для опуклих 

множин варіантів запропоновано попередньо виділяти наближені множини ефе-
ктивних рішень методами «сектора» та «сегмента». Для потужних і надпотуж-

них множин альтернатив запропоновано використовувати еволюційний метод 

недомінатного сортування з використанням генетичного алгоритму. Викорис-

тання множини методів виділення ефективних варіантів дозволяє обирати най-

кращий метод, виходячи з розмірності задачі, наявних обчислювальних і часо-

вих ресурсів. 
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Інтернет-магазини – це форма електронної комерції, яка дозволяє кліє-

нтам безпосередньо купувати товари або послуги у продавця через Інтернет за 

допомогою веб-браузера або мобільного додатка.  

Клієнти знаходять продукт, що представляє інтерес, відвідуючи веб-

сайт безпосередньо роздрібного продавця або шукаючи серед альтернативних 

постачальників за допомогою пошукової системи покупок, яка відображає до-

ступність та ціни одного і того ж продукту в різних електронних роздрібних 

магазинах.  
Магазин музичних інструментів пропонує клієнтові поринути в музич-

ний світ шляхом оволодіння одним або кількома інструментами. Магазини 

пропонують різноманітний асортимент продуктів: інструменти, на яких гра-

ють студентські гурти, гітари та ударні інструменти для практикуючих музи-

кантів, а також мікрофони та інші товари. Роздрібні магазини музичних інстру-

ментів зустрічаються із неймовірною конкуренцією з боку комерційних гіган-

тів, які імпортують дешеві інструменти [1]. 

Таким чином, призначення розроблюваної інформаційної системи – ма-

ксимізувати релевантність і конкурентоспроможність, забезпечити найкращі 

шанси на успіх. 

Серед бізнес процесів, що підлягають автоматизації, доцільно виділити 
наступні: оформлення та оброблення замовлення. 

Для управління даними обрано СУБД Microsoft SQL Server Management 

Studio [2]. У якості технології для забезпечення доступу до даних у середовищі 

мови програмування C# обрано розповсюджений об’єктно-реляційний модуль 

суміщення (ORM) Entity Framework (EF) Core [3]. Технологія EF Core підтри-

мує використання Code First підходу. Його сутність полягає у тому, щоб змо-

делювати базу даних на основі існуючого коду з описанням моделей 

(сутностей), які використовуються інформаційною системою. Для розробки 

WEB-додатку використано фреймворк для розробки веб-додатків ASP.NET. 
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У світі дедалі стають більш популярними платформи для дистанційного 

навчання.  

Задля впровадження інформаційної системи дистанційного навчання по-

трібно автоматизувати основні бізнес процеси, а саме створення курсу, реєст-

рація слухача на курс, спрощення взаємодії з ресурсом платформи.  

Автоматизація бізнес-процесів дозволить організувати зручнішу взаємо-

дію з користувачем, збільшити кількість створених курсів та підписок слухачів 

на них, що збільшить дохід. 
Метою доповіді є розробка компонентів інформаційної системи дистан-

ційних курсів навчання. 

Основним бізнес-процесом платформи навчання, що потрібен для функ-

ціонування платформи навчання, є реєстрація на курс. Цей процес включає в 

себе послідовністю дій як зі сторони користувача, так і зі сторони викладача, 

включаючи такі процеси як: розміщення інформації на курс, формування ви-

мог до слухача курсу.  

Кінцева ціль – зареєстрований на певний курс користувач, що зможе про-

ходити його в майбутньому. 

При розробці інформаційної системи було використано мову програму-

вання C# та сімейство технологій .NET, а саме: фреймворк для розробки веб-
додатків ASP.NET, що дозволить створити серверну частину, та маршрутиза-

цію на основі REST API [1] та ORM Entity Framework Core, який потрібен для 

взаємодії з базою даних та маніпуляції з інформацією в них [2].  

База даних була створена на платформі СУБД MSSQL. Ця платформа 

легко взаємодіє з середовищем .NET та дозволить легко маніпулювати базою 

даних [3].  

Для розробки клієнтського додатку будуть використовуватися технології 

HTML, CSS та JS. 
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Електронна комерція допомогла підприємствам (особливо з вузьким охо-

пленням ринку) отримати доступ до ринків і встановити ширшу присутність 

на ринку, надаючи дешевші та ефективніші способи продажу своїх продуктів 

або послуг [1].  

Лише за 2020 рік в Україні було оформлено 4.4 мільйони інтернет-замов-

лень в галузі техніки та електроніки [2].  

Метою доповіді є розробка архітектури та компонентів інформаційної 

системи з продажу комп’ютерів 
У докладі розглядається завдання створення інформаційної системи еле-

ктронної комерції магазину комп’ютерів. Система складається з веб додатку 

та бази даних.  

Функціонал клієнтської частини системи було реалізовано за допомогою 

фреймворку Spring Boot, що надає багато можливостей та зручних інструмен-

тів для розробки веб-додатків [3]. 

Для реалізації серверної частини, в якості СУБД було обрано MySQL [4].  

Ця платформа має такі переваги: надійність, безпечність, гнучкість у під-

тримці форматів, масштабованість, простота встановлення. 

У розробленій інформаційній системі існують такі три ролі користувача: 

«незареєстрований користувач», «зареєстрований користувач», «адміністра-
тор».  

Користувачі, залежно від ролі мають різний рівень доступу до функціо-

налу системи. 

Після реєстрації користувач отримує можливість додавати товари у ко-

шик, оформити замовлення.  

Крім того, зареєстрований користувач має доступ до особистого кабінету, 

де може переглянути свої замовлення (номер замовлення, замовлені товари).  
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Вибір варіанту представлення глобальної схеми є критичним етапом про-

ектування розподіленої бази даних (РБД) [1]. Централізоване представлення 

метаданих спрощує як їх розуміння користувачем, так і процеси їх оновлення, 

але в свою чергу має ряд суттєвих недоліків, таких як порушення принципів 

локальної автономності, покладання функцій управління на виділений центра-

льний вузол та інші. Вирішенням цих проблем може бути використання секці-

онованої схеми, коли на кожному локальному вузлу зберігаються схеми тільки 

тих вузлів, з яких можуть бути затребувані дані. Секціоноване представлення 
забезпечить децентралізоване управління даними та підтримку гетерогенних 

СУБД, але потребує більш складних процедур оновлення та підтримки ціліс-

ності даних. 

Метою доповіді є визначення загальної концепції проектування РБД з се-

кціонованою схемою та пошук варіантів оптимального розміщення компонен-

тів глобальної схеми даних по локальних вузлах.  

Процес проектування РБД з секціонованим представленням глобальної 

схеми виконується «знизу до гори», він застосовується для вже існуючих гете-

рогенних СУБД,  які об’єднуються в єдину систему зберігання та обробки да-

них [2]. В загальному випадку цей процес можна розглядати як додавання но-

вого вузла, що містить декілька етапів: 
– визначення локальної схеми нового вузла; 

– визначення вузлів, на яких можуть бути затребувані дані з нового ву-

зла та розміщення на них його локальної схеми;  

– визначення вузлів, з яких може бути затребувана інформація з даного 

вузла та розміщення на ньому їх локальних схем. 

До основних операцій реструктуризації РБД слід віднести оновлення, мо-

дифікацію, додавання та видалення локальних вузлів. Задача оптимізації РБД 

формується як мінімізація кількості звернень до інших вузлів в процесі обро-

бки розподіленого запиту та/або виконання розподіленої транзакції.  
Запропонований підхід дозволить знизити трудомісткість інтеграції різ-

норідних джерел даних та ефективно проводити реструктуризацію РБД. 
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Маркетинг – це щоденна копітка системна робота. Його ключове за-

вдання – виконання плану продажу та отримання планованого прибутку. Треба 

ретельно планувати  маркетинг для підвищення його ефективності. Однією з 

головних проблем, що знижують кількість продажів, є відсутність інформацій-

ної системи, яка б виконувала задачу планування маркетингових акцій [1]. На 

даний момент маркетологи компанії власноруч обробляють інформацію, її 

аналізують та роблять висновки про необхідність проведення тих чи інших ак-

цій. Звітність та облік для процесу планування маркетингових акцій ведуться 
переважно у Excel-таблицях, також там будують графіки, що несе за собою 

велику кількість незручностей та проблем. Перш за все, це відсутність досто-

вірної та повної інформації, яку може поставляти відповідна інформаційна си-

стема.  

Специфіка інформаційної системи «Планування маркетингових акцій» 

полягає в тому, щоб маркетологам компанії можна було отримувати аналіти-

чні дані з продажів та запропоновані на основі цих даних рішення з проведення 

акцій. На основі цих даних маркетологи відстежують динаміку продажів, не-

обхідність проведення конкретного типу маркетингових акцій та аналізують 

запропонований системою план проведення акцій, на основі чого роблять ви-

сновки про їхню доцільність.  
На ринку вже існує схоже рішення від компанії GoodsForecast. Алгоритм 

системи призначений для розрахунку базового рівня продажів та ефектів (при-

росту продажів) як для минулих, так і для майбутніх акцій. Алгоритм працює 

у різних розрізах (SKU, види товарів, географія, формат). На виході система 

надає користувачеві дані про фактичну/плановану зміну попиту внаслідок ак-

ції [2, 3]. 

Система GoodsForecast має не надто зручний журнал акцій та форму уп-

равління параметрами акції, що дозволяють автоматизувати процес плану-

вання, наповнення та узгодження акцій як за окремими категоріями товарів та 

локаціями, так і загалом по всій акції. Відсутнє розширене логування дій у си-

стемі, що забезпечить максимальну прозорість процесів. 
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Інформатизація Збройних сил України покликана автоматизувати вико-

нання завдань із забезпечення обміну, обробки, зберігання, документування 

інформації, а також вирішення інформаційних і розрахункових задач під час 

управління військами.  

Головною метою розвитку інформаційних систем зв’язку Збройних сил 

України є створення єдиного інформаційно-телекомунікаційного середовища 

на основі впровадження сучасних інформаційних технологій, протоколів об-

міну інформацією, комплексів та засобів зв’язку спеціального призначення, 

що дають можливість забезпечити обмін усіма видами інформації між ор-
ганами й пунктами управління [1, 2]. 

Система «Побудова траси радіорелейної лінії зв’язку» є одною з інфор-

маційних систем зв’язку та призначена для автоматизації процесу планування 

зв’язку.  

Система складається з клієнтської та серверної частин. Клієнтська час-

тина є веб-додатком та призначена для надання користувачам інтерфейсу для 

роботи з системою, серверна частина призначена для взаємодії з базою даних. 

Серверну частину розроблено з використанням СУБД MySQL [3] та веб-сер-

веру Apache.  

Клієнтську частину розроблено з використанням мови розмітки гіпертек-

сту HTML5, таблиць стилів CSS3, а також мови програмування PHP [4]. 
Метою доповіді є опис системи, призначеної для побудови трас радіоре-

лейних ліній зв’язку, а також, власне, процесу побудови трас радіорелейних 

ліній зв’язку.Здебільшого увага приділяється властивостям військового 

зв’язку та його застосуванню. Оскільки система може бути реалізована з вико-

ристанням різних технологій, важливо зосередитися на загальному описі пре-

дметної галузі, аніж на характеристиках конкретного програмного забезпе-

чення.  

Таким чином, запропоновані технології розробки програмного забезпе-

чення не слід розглядати як єдино можливі. 
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Сьогодні, аналізуючи інформацію за допомогою спеціальних математич-

них алгоритмів і штучного інтелекту, експерти отримують корисні для бізнесу 

дані і інтерпретують в прогнози, підкріплені наукою [1].  

Актуальність даної теми обумовлена тим, що користувачам все частіше 

потрібні відповіді швидше, ніж можуть забезпечити традиційні сховища даних 

та звичні звіти. При осмисленні потреби в хмарних технологіях варто  розгля-

нути аналітичний сервіс від Microsoft Azure Databricks. Databricks виріс із ба-

гатьох причин. Насамперед через те, що він задовольняв справжню по-требу, 
яку могли задовольнити системи управління реляційними базами даних 

(RDBMS). Databricks може працювати на стандартному устаткуванні, що спро-

щує його використання з наявним центром обробки даних, крім того, можливе 

проведення аналізу даних у хмарі [2].  

Метою доповіді є виконання детального аналізу вимог до сучасних хмар-

них сервісів, що представлені на ІТ-ринку, які забезпечують оперативну ана-

літику різноманітних потоків цифрових даних з можливістю внесення змін в 

дані, що аналізуються. Аналітика потоків даних дозволяє виявити нові дже-

рела економічної значущості, надати актуальні  відомості про поведінку кліє-

нтів і виявити тенденції ринку на ранньому етапі.  

В доповіді розглянуто проблематику хмарного підходу для організації 
збереження даних та виявлено, що подібний потік нових даних спричиняє до-

даткові проблеми перед ІТ-фахівцями.  

Наведені результати показують, що для того, щоб отримати реальну ко-

ристь від великих даних, необхідні правильні інструменти для збору та орга-

нізації зберігання неоднорідних типів даних з різних джерел, а також для їх 

легкого аналізу в контексті всіх корпоративних даних. Загальноприйнятим пі-

дходом є проєктування системи, що складається з  двох частин: транзакційної 

та аналітичної частини інформаційної системи. Якщо ці частини роботи з да-

ними представлені як окремі системи, то це  ускладнює і вносить затримки в 

ETL процес, оскільки фахівцям з обробки даних потрібно переміщати, очищу-

вати, інтегрувати дані між різними системами.  
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Медична інформаційна система – це інструмент для визначення і плану-

вання всіх ресурсів медичної установи, які необхідні для ведення лікувально-

діагностичної, адміністративно-господарської, економічної, сервісної роботи і 

обліку в процесі надання медичних послуг[1]. 

Метою доповіді є обговорення часткової автоматизації бізнес процесу 

стоматологічної клініки шляхом впровадження автоматизованої системи 

«Планування і контроль протезування пацієнтів ортопедичної стоматології». 
Слід зазначити, що наразі автоматизація процесу прогнозування та конт-

ролю протезування пацієнтів ортопедичної стоматології є актуальною та реле-

вантною проблемою. Малі та середні підприємства, до яких відноситься дос-

ліджувана стоматологічна клініка, прагнуть підвищити ефективність своєї ро-

боти шляхами впровадження автоматизованих систем (АС). 

Було розглянуто питання обґрунтування вибору стеку інформаційних те-

хнологій та архітектурних рішень для реалізації системи «Планування та кон-

троль протезування пацієнтів ортопедичної стоматології» шляхом формалізо-

ваного опису бізнес-процесів стоматології, виділення задач, що необхідно ре-

алізувати, визначення архітектури системи, що проектується, вибір моделі 

(SQL чи NoSQL) сховища даних, розробка користувацького інтерфейсу. 
Важливим етапом розробки є виділення та аналіз функцій, що будуть ре-

алізовані у межах розробки системи «Планування та контроль протезування 

пацієнтів ортопедичної стоматології». 

Архітектура серверної частини буду являти собою моноліт (або монолі-

тна архітектура), що передбачає компонування усіх сервісів у єдиний додаток. 

Перевагами такої архітектури перед мікросервісною є відсутність затримки пе-

редачі повідомлень між сервісами, оскільки вони розташовані у межах одного 

додатку. 

Серверна частина додатку реалізована засобами об’єктно-орієнтованої 

високорівневої мови програмування Java [2], що широко використовується для 

автоматизації підприємств будь-якого типу та розміру.  
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ВИЗНАЧЕННЯ УПОДОБАНЬ КЛІЄНТІВ НА БАЗІ ДАНИХ  

ПРО ЗАКУПКИ ЗА ДОПОМОГОЮ МОДЕЛІ  

КОМПОРАТОРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ 
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У сучасний час для власників сервісів для надання онлайн-послуг вини-

кає необхідність виявлення уподобань своїх клієнтів задля подальшого плану-

вання розвитку свого бізнесу й своєчасного реагування на зміни ринку послуг 

з метою отримання переваги над конкурентами. Однією з найважливіших 

складових вирішення цієї проблеми є створення математичних моделей, що 

дозволять видобувати знання щодо уподобань з історії використання послуг 

клієнтами. 
Із завданням визначення уподобань клієнтів пов’язана необхідність 

розробки нових математичних моделей і підходів для дослідження експе-

риментальних даних, а саме історії закупівель тієї чи іншої послуги в он-

лайн сервисах.  

Зазвичай такі дані мають категоріальні показники, що важко аналізувати, 

ранжування в залежності від місцевості, соціальної групи та соціальних обста-

вин, що ускладнює аналіз додаючи великої кількості змінних. Використання 

класичних моделей - обмежене в таких випадках й не дає зробити прогноз з 

задовільною точністю. Тому, виникає необхідність у розробці нових методів 

видобутку знань для визначення уподобань клієнтів у системах надання он-

лайн-послуг. 
Метою доповіді є побудова математичних моделей, які дозволять видо-

бути знання для визначення уподобань клієнтів у системах надання онлайн-

послуг. 

В доповіді наводиться підготовка набору даних для аналізу, побудова ма-

тематичної моделі та аналіз отриманих результатів. В якості набору даних 

було використано звіт з продажу відеоігор, що містить чисельні та категоріа-

льні дані. В доповіді будуються моделі та розглядаються результати регресій-

ного аналізу та використання математичної моделі компораторної ідентифіка-

ції [1].  

Наведені результати аналізу та їх перевірка на тестовій виборці показує 

про можливість встановити кількісну оцінку тієї чи можливої характеристики 

послуги та спрогнозувати можливий прибуток від послуги за певний період 
часу. 
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При розробці та використанні інформаційних технологій та систем 

виникає багато задач, формальною основою яких є відношення. Ці види 

дискретних структур реалізують у математичних термінах на абстрактних 

множинах реальні зв’язки між реальними об’єктами [1]. Однією із задач, яка 

виникає при використанні відношень, є вибір способів їх задання. 

Дослідження показали, що вибір способу задання відношення найбільш 

залежить від виду завдань, які ставлять перед собою розробники систем.  

Метою доповіді є розробка інструментарію для оптимального вибору 

способу задання відношення, а в подальшому – у використанні процесів 

обробки інформації, розробки баз даних тощо. 
Найбільш використовуваними способами задання відношень є такі: 

вербальний (словесний); задання списком (переліченням елементів 

відношення); задання характеристичної властивості елементів відношення; 

задання за допомогою матриці; задання за допомогою орієнтовного графа 

(графічний спосіб); задання за допомогою графіка [1, 2]. 

Проведений аналіз способів задання відношень дав можливість розро-

бити систему критеріїв, за якими можна проводити вибір таких способів. Та-

кими критеріями можуть бути: наочність представлення відношення; обсяг да-

них, на яких задається відношення; можливість комп’ютерної обробки, інфор-

мативність. 

Після проведення аналізу було встановлено, що на невеликих обсягах 

даних наочними способами можна вважати такі способи: за допомогою 
орієнтовного графа; за допомогою графіка; матричний спосіб; списком 

елементів. На великих масивах даних оптимально використовувати метод 

задання відношень за допомогою характеристичної властивості. Для 

здійснення комп’ютерної обробки застосовують матричний спосіб та спосіб 

задання відношення за допомогою перелічення його елементів (списком).На 

основі аналізу системи критеріїв була побудована математична модель, яка 

являє собою множину з актуальними критеріями, що використовуються для 

задач вибору способу задання відношень. Види критеріїв можуть додаватися 

до складу елементів моделі, або вилучатися зі складу в залежності від вимог, 

які висуваються до конкретних задач при проектуванні і використанні 

інформаційних систем. 
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Аналіз діяльності популярних закладів вищої освіти показав, що з кож-

ним роком збільшується кількість абітурієнтів, які потребують місця для посе-

лення до гуртожитку. Бізнес-процеси, які пов’язані з організацією поселення і 

мешкання студентів у гуртожитку, можуть бути оптимізовані не тільки за ра-

хунок перерозподілу місць у гуртожитках, а й з використанням автоматизова-

них процесів обліку, контролю, планування, аналізу інформації про гуртожи-

тки та їх мешканців. Використання інформаційних технологій при дослідженні 

даних бізнес-процесів збільшує продуктивність діяльності усіх учасників за-
вдяки автоматизованому формуванню необхідної інформації вже на етапі по-

селення до гуртожитку. 

Метою доповіді є розробка інформаційної технології організації посе-

лення студентів до гуртожитку, яка дозволить враховувати як можливості та 

правила виконання існуючих в закладі освіти бізнес-процесів так і побажання 

студентів щодо їх мешкання у гуртожитку. 

В доповіді представлені розроблені контекстні діаграми з декомпозиці-

ями функціональної структури існуючого та запропонованого процесу органі-

зації поселення до гуртожитку; досліджена існуюча інформаційна система (ІС) 

та виявлені її недоліки; сформовані вимоги до розробки нової ІС [1].  

Для оптимізації процесу поселення до гуртожитку запропоновано вирі-
шувати задачу онлайн анкетування з подальшою обробкою анкетної інформа-

ції. В анкеті майбутні мешканці відзначать також особисті інтереси та пріори-

тети. В ній можна визначати, наприклад, такі характеристики студента, як вік, 

місце постійного мешкання, а також темперамент, хобі, тощо. За результатами 

анкетування система може надавати рекомендації щодо сумісності студентів 

для їх мешкання в кімнатах гуртожитку.  

Архітектуру розробленого додатку описано на базі моделі Infrastructure-

as-a-Service (IaaS) з використанням Amazon Web Services [2]. При розробці 

програмного забезпечення обрано мову TypeScript з використанням фреймво-

рку React. Як СУБД обрано PostgreSQL з урахуванням простоти використання, 

надійності та швидкості доступу. 
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Необхідність створення ефективних засобів обробки і передачі інформа-

ції базується на різних інформаційних технологіях, однією з яких є можливість 

представлення на комп'ютерах різних моделей, що являються за своєю приро-

дою скінченними структурами.  

В роботі розглядаються і аналізуються моделі, які реалізують логічні (бу-

леві) функції, що є найбільш простим і в той же час найважливішим класом 

функцій, використовуваним для опису роботи електронно-обчислювальних 

машин, кінцевих автоматів, обчислювальних систем [1-3].  
Теоретичний і практичний апарат булевих функцій добре розроблений, 

але з розвитком унікальної комп’ютерної техніки ставиться задача дослі-

дження ефективного представлення цих функцій у комп’ютерних програмах. 

Метою доповіді є розробка та дослідження системи критеріїв вибору спо-

собів задання логічних функцій в комп’ютерних програмах.  

При дослідженні розглядається декілька способів задання булевих функ-

цій, кожний з яких потребує свого представлення в комп’ютерних програмах 

[1]: табличний (за допомогою таблиці істинності); порядковим номером, що 

має функція; аналітичний (у вигляді формули).  

Аналіз способів задання булевих функцій показав, що їх комп’ютерне 

представлення повинне задовольняти наступним вимогам:  

− бути досить стислим та ефективним;  

− дозволяти маніпулювати та обчислювати функції;  

− дозволяти візуалізувати певні властивості функцій тощо.  

Аналіз, проведений в роботі, показав, що існує зручне представлення бу-

левих функцій, просте в розумінні та ефективне в реалізації. Воно ґрунтоване 

на застосуванні звичайних арифметичних операцій до булевих значень 0 і 1. 

Будь-яку булеву функцію можна задати формулою, операціями якої є функції, 

для яких відомі реалізовуючі арифметичні поліноми. Зокрема, будь-яку булеву 

функцію можна виразити через кон'юнкцію, диз'юнкцію і заперечення, що зна-

чно спрощує поліном. 

Для представлення функцій в програмах пропонується використати як 
стандартні методи, так і спеціальні прийоми [3].  

Список літератури 

1. Бондаренко М.Ф. Комп’ютерна дискретна математика / М.Ф. Бондаренко, Н.В. 
Білоус, А. Г. Руткас. Харків: Компанія СМІТ, 2008. 480 с. 

2. Борисенко О. Дискретна математика / О. Борисенко – Суми: ВТД «Універси-
тетська книга», 2007. – 255 с. 

3. Новиков Ф. А. Дискретная математика: Учебник для вузов. 3-е издание. Стан-

дарт третьего поколения. СПб.: Питер, 2019. 496 с.  



Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління 

100 

КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГЕЙМІФІКАЦІЇ  

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Урняєва І. А., Фрелік В. С. 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна  

 

У зв’язку із COVID-19, онлайн-навчання стало більш поширеним. Осно-

вними проблемами дистанційного навчання є відсутність очної взаємодії, збі-

льшення навантаження на викладачів і студентів та незадовільний рівень ор-

ганізації навчального процесу з використанням дистанційних технологій. Пе-

дагоги та батьки стурбовані зниженням якості освіти, а як наслідок – повною 

втратою інтересу дитини до навчання.  

Актуальність роботи полягає в залученні дітей до онлайн-навчання за до-

помогою гейміфікації. Онлайн-навчання – це метод навчання, за допомогою 
якого учні навчаються у повністю віртуальному середовищі [1]. Онлайн-нав-

чання є найбільш поширеним у вищих навчальних закладах, що дає змогу сту-

дентам з різних географічних областей взаємодіяти з академічним закладом та 

іншими студентами онлайн та навчатися гнучко, у власному темпі. 

Гейміфікація або ігрофікація – це використання окремих елементів ігор у 

неігрових практиках. За Саленом і Циммерманом [2, c. 80], гра – це система, в 

якій гравці задіяні у вирішення штучного конфлікту, що визначається прави-

лами та має вираження у кількісному результаті.  

Фактор, який відрізняє гейміфікацію від аналогічних видів взаємодії, вва-

жається орієнтованість учасників на мету основної діяльності, а не на гру у 

своєму звичайному розумінні. Сенс використання такого формату – мотивація 
учасників у заданих умовах. 

Метою доповіді є розробка компонентів комп’ютерної системи забезпе-

чення гейміфікації у навчальному процесі, а саме математична онлайн-гра. 

Актуальність впровадження у навчальний процес онлайн-технологій збі-

льшилась під час пандемії COVID-19. У всьому світі наразі понад 1,2 мільярда 

дітей у 186 країнах, які постраждали від закриття шкіл, потребують продов-

ження навчання у дистанційному режимі.  

Розроблена онлайн-гра вирішує проблему комунікування між вчителем 

та учнем, інтеграцію учня у навчальний процес та інтерактивність подання ма-

теріалу продовж заняття, що призводить до підвищення інтересу з боку ди-

тини. 
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За останні роки в Україні велику увагу приділяють розробці інформацій-

них технологій (ІТ) в бібліотечній сфері, як в одній із сфер, яка дозволяє про-

понувати і використовувати важливий сучасний ресурс – інформацію. Однією 

з проблем в цій галузі є використання ІТ при виявленні та аналізі вимог і упо-

добань читачів дитячих бібліотек, діяльність яких має свою специфіку. Резуль-

тати такого оцінювання дозволяють якісно формувати бібліотечні фонди, 

надавати молоді можливість ефективного користування ними. 

Метою доповіді є розробка автоматизованого модуля в рамках інфор-
маційної системи «Дитяча бібліотека», який забезпечить можливість прове-

дення оцінювання вимог та уподобань читачів бібліотеки та зведення цих да-

них до певного ступеня виміру задля спрощення аналізу та подальшого про-

гнозування інтересів читачів. 

Головною метою автоматизації таких задач є надання бібліотекарам мож-

ливості збирання та збереження структурованої інформації про оцінку діяль-

ності бібліотеки та збереження інформації про видання, які найбільше заціка-

вили читачів.  

Проведений аналіз показав, що можуть бути автоматизовані три способи 

оцінювання інтересів читачів: оцінювання після завершення заходу, який 

відбувався безпосередньо у читальному залі бібліотеки; оцінювання у вигляді 
анкетування, яке пропонується пройти читачам, що відвідують бібліотеку про-

тягом часу, відведеного на його проведення (наприклад одного робочого дня); 

оцінювання шляхом розсилки на електронну пошту зареєстрованих читачів за-

прошення на проходження анкетування з посиланням на його проходження [1, 

с. 79]. Дані про ефективність діяльності бібліотеки та інші дані, які збираються 

протягом року у бібліотеці, можна піддати кореляційному аналізу і, як наслідок, 

визначити щільність зв’язку між цими величинами та встановити конкретний 

вид залежності [2].  

Ці дослідження на основі кореляційного аналізу рекомендується проводити 

за допомогою пакету прикладних програм «Statistica» [3].  
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Злочинність проти дикої природи - четверта за величиною нелегальна то-

ргівля у світі, після торгівлі людьми і наркотиками. За останні 500 років з лиця 

Землі зникло майже 900 видів тварин. Зараз на всіх континентах створена ве-

лика кількість заповідників і національних парків для збереження диких тва-

рин, але через відсутність вдалого технічного обладнання та достатньої інфо-

рмації про місцезнаходження та стан тварин і рейнджерів (так називають лю-
дей, що мають захищати дику природу заповіднику), захист від браконьєрів 

потребує багато зусиль [1]. 

Також, окрім антропогенного впливу, диким тваринам можуть загрожу-

вати смертельні захворювання. Наприклад, синдром білого носа - захворю-

вання, викликане грибком Pseudogymnoascus destructans. З 2007 року в Північ-

ній Америці воно знищила понад шість мільйонів кажанів. У деяких видів сме-

ртність становить понад 90%. Система стеження за вакцинуванням видів від 

подібних захворювань могло б допомогти змінити ситуацію, здебільшого вак-

цинування диких тварин від сказу може допомогти врятувати людей і домаш-

ніх тварин, що живуть поряд із ними. 

Метою доповіді є опис програмної системи, яка буде аналізувати місце-
знаходження кожної окремої тварини, що мешкає в національному парку або 

заповіднику, стежити за її сердечним ритмом та повідомляти, якщо тварина не 

рухається довгий час (тобто ранена), або її пульс прискорився (тобто в стресі 

чи злякана). Також можна слідкувати за переміщеннями цілих отар, бо вони 

мають особливий характер переміщень, коли бачать поруч людину (браконьє-

рів). Програмний застосунок буде дозволяти зберігати дані про вакцинацію 

тварин від сказу та інших поширених захворювань, що можуть впливати на 

чисельність виду та загрожувати місцевим поселенням. Окрім тварин, система 

дозволяє моніторинг цілісності огорож, місцезнаходження патрулів та рейн-

джерів, що охороняють парк, та в разі небезпеки направити найближчу групу 

рятівників на місце злочину.  

В доповіді показується як аналіз показників здоров’я диких тварин у за-
повіднику та їх переміщення заважає браконьєрам чи іншим небезпечним фа-

кторам завдавати загрози життю вимираючих видів тварин.  
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Впровадження технологій штучного інтелекту (ШІ) в медицині – один із 

головних трендів у світі охорони здоров'я. ШІ та нейромережі здатні докорінно 

змінити всю світову медицину: перетворити систему діагностики, сприяти ро-

зробці нових лікарських препаратів, підвищити якість медичних послуг зага-

лом та знизити витрати [1]. ШІ потрібен там, де неможливо задати чіткі пра-

вила та алгоритми. Наприклад, проста програма практично неспроможна на 

рентгенологічному знімку виявити наявність патології. Для вирішення такого 

завдання машина повинна не проводити розрахунок за заданими формулами, 
а самостійно виявити формулу за емпіричними даними, щоб навчитися розпі-

знавати хвороби. Розробники при цьому працюють насамперед над підготов-

кою даних та навчанням системи. 

Також важливо пам’ятати, що з будь-якими новими технологіями завжди 

виникають нові проблеми та виклики, які доводиться вирішувати, навіть зачі-

пляючи звичайні питання етики. Тому технології проходять кілька ітерацій та 

циклів покращення, перш ніж їх починають використовувати в реальних умо-

вах [2]. Оскільки йдеться про здоров'я пацієнтів, будь-які помилки у діагнозах 
чи некоректні оцінки даних мають бути мінімізовані із самого початку. 

Метою доповіді є дослідження методів підтримки визначення медичного 

діагнозу із застосуванням алгоритмів нечіткої логіки [3]. ШІ може принести 

чимало благ у сфері охорони здоров'я. Від швидшої постановки діагнозу до 

точніших рекомендацій лікування – скрізь штучний інтелект готовий прийти 

на допомогу лікарю. Сьогодні розробляються кілька цікавих технологій, які 

тестуються разом із медичними інститутами та лікарнями. І рано чи пізно вони 

знайдуть масове застосування. 
В доповіді наводяться результати аналізу можливостей ШІ та етичні пи-

тання даного підходу. Вже на сьогоднішній день до ШІ відносять програмні 

засоби з набором алгоритмів та методів, які можуть вирішувати інтелектуальні 

завдання так само, як це зробила б людина. 
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В вантажоперевезеннях завжди була актуальна автоматизація усіх процесів, 

прикладом цього є сучасні склади компанії Amazon, які широко використовують 

автоматизованих роботів для завантаження та розвантаження різних вантажів або 

для пакування вантажу. Це надає змогу компанії більш ефективно використову-

вати свої ресурси та підвищити свої доходи [1]. Але також не менш ефективним 

є використання інформаційних систем для автоматизації оформлення та обробки 

замовлень, та укладення електронних договорів між компанією та клієнтом 

Автоматизація процесів вантажоперевезень має значний вплив на підви-
щення швидкості та обсягів обробки інформації, що впливає на швидкість офор-

млення та обробки замовлень, мінімізує кількість помилок при зборі та обробці 

інформації, це дозволить планувати ресурсне забезпечення логістичних процесів 

і управляти взаємодією суб’єктів у системі на основі своєчасної, достовірної, по-

вної та точної інформації, а також знизить трудовитрати менеджерів за рахунок 

електронного обміну інформацією, звівши до мінімуму рух документів на папе-

рових носіях, що в свою чергу підвищить. 

Матеріально-технологічну базу автоматизації вантажоперевезень склада-

ють технологічне обладнання і програмне забезпечення. Програмне забезпечення 

інтегрує модулі, що відображають функціональний цикл логістики: отримання 

замовлень; обробку замовлень; транспортування; розподіл та управління запа-
сами [2]. 

Метою доповіді є створення інформаційної системи. яка дозволить автома-

тизувати основні процеси вантажоперевезень. В доповіді наводяться результати 

досліджень процесів, які потребують автоматизації, представлені у вигляді блок-

схем різної функціональності та призначення. Наведені дані показують, як авто-

матизація основного процесу вантажоперевезень «Оформлення та обробка замо-

влень» збільшить швидкість та ефективність виконання не тільки цього процесу, 

а й інших.  

Таким чином, автоматизація основних процесів у вигляді інформаційної си-

стеми вантажоперевезень сприятливо впливає на всі процеси загалом, підвищує 

ефективність використання власних ресурсів, збільшує доходи, підвищує безпеку 

даних (договори, контракти, квитанції, бухгалтерські розрахунки, дані про клієн-
тів), а також зменшує людський фактор, що часто приводить до помилок. 
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В сучасному світі постає гостре питання пошуку найманих працівників 

на вакантні місця. Проблемами є власне вибір професії, аналіз сучасного 

ринку, вивчення нових напрямків професії, або ж освоєння системи біржі праці 

загалом. Один із найефективніших методів моніторингу вакантних місць та 

вільних кадрів – біржа праці. Ситуація з ринком праці постійно змінюється, 

тож, щоб бути упевненими в завтрашньому дні слід вміти аналізувати та 

шукати залежності на ньому. Від цього залежить економічний, демографічний 

стан та показники міграції населення, економічна стабільність держави та 
спроможність змагатися на світовому економічному ринку.  

Метою доповіді є дослідження та розробка методів прогнозування даних, 

отриманих за допомогою інтерфейсу та серверної частини системи автомати-

зації обліку вакансій та аналізу статистичних даних для електронної біржі 

праці.  

Основними функціями системи, що розроблюється, є можливість ство-

рення запитів на роботу та вакансій, збір та аналіз вхідних даних, на основі 

яких фіксуються та надаються  результати про потреби в Україні з можливістю 

їх прогнозування на майбутнє.  

Для вирішення поставленої задачі прогнозування попиту на вакансії про-

аналізовано різні методи прогнозування, такі як метод експертних оцінок, ме-
тод екстраполяції, метод моделювання, метод економічного прогнозування 

[1].   

В результаті проведеної порівняльної характеристики розглянутих мето-

дів було обрано багатошаровий перцептрон Румельхарта [2], робота якого ба-

зується на роботі одношарового перцептрону. Пов’язаність шарів, вплив ваго-

вих коефіцієнтів, навчання та зворотне поширення розглянуті у роботі [3]. 

Таким чином, прогнозування майбутнього попиту на вакансії, засноване 

на методі багатошарового перцептрону, дозволить отримати актуальні про-

гнози для шукачів вакансій та роботодавців.  
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Зі зростанням кількості користувачів мережі Інтернет зростають і пот-

реби до зручності надання та одержання послуг. За допомогою онлайн сервісів 

можна отримати все ширший перелік послуг не виходячи з дому за допомогою 

комп'ютера. Онлайн сервіси можуть працювати цілодобово і надавати послуги 

без участі працівників, це значно зменшує навантаження на персонал, підви-

щує надійність та продуктивність [1]. 

Доставка їжі додому - це можливість поласувати улюбленими стравами з 

ресторану, при цьому не виходячи з дому чи офісу. Як правило, вибрати бажані 

страви можна на сайті або в буклетах кафе та ресторанів. 
Звичайно, збирати вдома десятки буклетів, витрачати багато часу на сер-

фінг у всесвітній павутині, у пошуках десятків ресторанів, що пропонують 

страви з різних кухонь, не завжди зручно. Для того, щоб максимально спрос-

тити завдання і зробити замовлення їжі надзвичайно простим і зручним, існу-

ють спеціалізовані послуги з доставки їжі та продуктів, які мають величезні 

переваги: 

1. Простота. Замовити їжу додому ще ніколи не було так просто. Один 

сервіс, що дозволяє обрати бажані страви з більшості ресторанів. Меню всіх 

популярних закладів вашого району зібрані в одному місці. 

2. Швидкість. Так як є можливість вибирати їжу з найближчих до Вас 

закладів, Ви можете бути впевнені, що замовлення доставлять вчасно і гаряче 
буде гарячим, а холодне - холодним. 

3. Вигода. Як не парадоксально, але замовляти їжу через спеціалізовані 

послуги вигідно. Це заощаджує час і гроші, адже більшість із них пропонують 

системи накопичувальних знижок та бонусів [2]. 

Метою доповіді є побудова системи для доставки їжі, яка дозволить вра-

ховувати особливості онлайн замовлення в ресторанах та закладах громадсь-

кого харчування в яких не реалізована доставка їжі. 

У доповіді наводяться результати опитування людей на тему, який дизайн 

системи вони б хотіли бачити.  

Наведені дані показують, що необхідно  розробити систему яка буде мати 

простий дизайн в нейтральних кольорах, щоб нічого не відволікало під час за-

мовлення. 
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З найдавніших часів людство активно використовує у побуті різний по-

суд.  

В чому ж сенс створення інформаційної системи з продажу антикварного 

посуду – дослідження процесу функціонування «аукціону». 

Метою доповіді є дослідження підходу Header bidding, що працює за та-

ким принципом: заголовок запиту, в якому зашита ставка й інші потрібні для 

визначення людини у системі дані, розміщуються через рядок JavaScript-скри-

пту, що вбудований у заголовок веб-сайту видавця. Заголовок є невидимим для 
читача елементом HTML та зазвичай зберігає навігаційні посилання, інформа-

цію про авторство тощо. Рядок коду з’єднує сайт з різними покупцями, заціка-

вленими в купівлі товару. Щоразу, коли завантажується сторінка, джерела по-

питу можуть робити ставки за кожен показ на цій сторінці. Ця процедура під-

вищує прозорість, дозволяючи DSP або SSP знати, які платформи попиту бе-

руть участь у торгах, і збільшує вартість їх пропозиції, максимізуючи CPM [1]. 

SSP проводить аукціон з їх джерелами попиту, визначає виграшну ставку та 

повертає їх на сторінку. Система функціонує в такому режимі доти, доки не 

вийшов час, заданий видавцем.  

Компонент «перебивання» ставок буде винесено до Python-лямбди, що 

зберігатиметься як Azure function – обчислювальна потужність таких операцій 
велика, тому є сенс платити за таке навантаження лише в момент користу-

вання, а обліковий компонент системи буде розроблюватися на мовах програ-

мування платформи .NET [2], що забезпечить стабільний бекенд з використан-

ням в якості серверу ядра Microsoft SQL Server, що в перспективі можна ви-

нести до хмарного сховища Azure. Клієнтська частина веб-додатку реалізува-

тиметься за допомогою React.  

Веб-додаток допоможе колекціонерам зі всього інтернет-простору розді-

лити своє захоплення унікальними витворами посуду різних епох, обмінюва-

тися інформацією та здобувати нову.  

На такому спеціалізованому ресурсі буде легко вести облік власного ан-

тикваріату та купляти новий. 
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Для підвищення ефективності оформлення замовлень, купівлі та продажу 

кави та кавових напоїв було вирішено створити додаток, за допомогою якого 

можна буде автоматизовано створювати і формувати нові замовлення, перег-

лядати старі, створювати нотатки, формувати звіти, це сприятиме зниженню 

трудомісткості дій та вартісних витрат.  

Метою доповіді унікальна особливість створюваного додатку – компану-

вання сумішей – процес, при якому здійснюється найбільш підходяще поєд-

нання кількох сортів кави, при виборі їх із понад 100 різних видів кавових зе-
рен. Система автоматично буде підказувати чи варто використовувати певні 

сорти у комбінації. Здобута статистика з опитування клієнтів допоможе фор-

мувати рекомендації в форматі key-value [1]. Ключі виконують роль ідентифі-

каторів у парах "ключ-значення" і використовуються для збереження та отри-

мання потрібних значень. Найліпше для зберігання даних в такому форматі 

підійде технологія Amazon DynamoDB – повністю керована безсерверна база 

даних NoSQL на основі пар «ключ-значення», створена для запуску високоп-

родуктивних програм у будь-якому масштабі. DynamoDB пропонує вбудова-

ний захист, неперервне резервне копіювання, автоматичну реплікацію в кіль-

кох регіонах, кешування в пам'яті та інструменти експорту даних. За допомо-

гою пар "ключ-значення" можна задавати націлювання і таргетити потрібні то-
вари для покупців зі спеціальними налаштуваннями.  

Для забезпечення максимальної суміснісності технологій та середовища 

розробки, серверна частина системи повинна розроблюватися на об’єктно-орі-

єнтованій мові програмування C# під платформу .NET від Microsoft [2]. Для 

проектування, реалізації, розгортання компоненту обліку кави й покупців ва-

рто використати сервер СУБД MySQL 8.0, що дозволяє окрім звичайного на-

бору функцій. Клієнтська частина реалізується за допомогою Angular 10 у 

зв’язці з JavaScript, що йде також в зв'язці з HTML та CSS та відтворюватиме 

«односторінковий застосунок, односторінковий інтерфейс» (SPA – «single 

page application»). 
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Високоефективна діяльність у сфері сільського господарства можлива 

лише за умови максимально низького впливу шкідливих погодних умов на ку-

льтурні рослини та допомозі у зростанні й розвитку. На жаль, людство ще не 

вміє контролювати погоду або передбачати нашестя шкідливих комах. Але 

зробити так, щоб рослина мінімально постраждала від тих чи інших примх 

природи та мала силу для активного зростання та формування врожаю, сього-

дні цілком можливо. Для цього фахівцями розроблені високоефективні речо-

вини, що дозволяють стимулювати та регулювати зростання культур. Такими 
речовинами є інсектициди та стимулятори росту.  

Метою доповіді є вирішення проблем розвитку й росту культур на різних 

етапах їхнього життя треба створити такий компонент системи, що буде нада-

вати рекомендації щодо вирощування в залежності від поданих на вхід пара-

метрів, а також компонент, що буде виконувати функцію обліку рослин, що є 

в наявності.  

Параметрами можуть бути такі ключові слова: кліщ, тля, личинка, гусінь, 

комаха, яйця, шкідник. Засновуючись на самій рослині та шкідливому впливу 

якої комахи вона піддалась, можна порекомендувати засіб до покупки – більш 

чи менш токсичні речовини, речовини, що варто розпилювати, безпосередня 

ін’єкція до грунту й т.д [1].  
Використовуючи технології .NET фреймворка в зв’язці з мовою програ-

мування C#, рекомендується розробити компоненти обліку, продажу та реко-

мендацій [2].  

Завдяки технологіям LINQ, що інтегровані в C# можна ефективно зістав-

ляти вибірки з бази даних. Щодо зберігання даних на сервері бази даних, то 

варто застосувати ядро PostgreSQL (реляційна база даних) та скористатися 

RDS. Створення такого сучасного веб-додатку у хмарі матиме ряд переваг:  ви-

сока продуктивність та масштабованість, висока доступність та надійність, ви-

сокий рівень безпеки,  повна керованість, підтримка міграцій. Додаток допо-

може з підбором інсектицидів для росилини та їх купівлею. 
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Сьогодні автоматизація процесу взаємодії з клієнтами заради максималь-

ного підвищення ефективності діяльності установ і підприємств є важливою 

задачею інформаційних технологій. CRM-система – одним з головних інстру-

ментів автоматизації стратегій взаємодії із клієнтами. 

Інформаційні система управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM 

– Customer Relationship Management)  можна використовувати як у комерцій-

них організаціях, так і в некомерційних, наприклад, бібліотеки, з метою пок-

ращення якості обслуговування, створення інформаційної бази та спрощення 

роботи персоналу. 
Розроблена CRM-система дозволяє покращити якість обслуговування чи-

тачів та забезпечити ведення електронної звітності. CRM-система має значну 

перевагу порівняно із звичайною бібліотекою. Читачам не потрібно йти до бі-

бліотеки, щоб дізнатися, чи є у них потрібна література. Вони можуть легко 

перевірити наявність на сайті та зробити замовлення. Співробітники бібліо-

теки, у свою чергу, вестимуть облік літератури, поповнюватимуть книжковий 

фонд, інформуватимуть читачів про заборгованість, провадитимуть необхідну 

документацію з обліку бібліотечного фонду та обслуговування читачів. 

Метою доповіді є розробка компонентів CRM-система бібліотеки, які бу-

дуть містити набір додатків, пов'язаних єдиною бізнес-логікою й інтегрованих 

в інформаційну середу на основі єдиної бази даних, в якій постійно будуть фі-
ксуватися бронювання книг та контроль їх видачі, контроль орендованих книг, 

особиста інформація про читачів, заявлені скарги та домагання читачів бібліо-

теки. 

В доповіді наводяться результати аналізу предметної області, доку-

ментування вимог, опису етапів проектування та розробки компонентів 

рекомендаційної системи [1]. Наведені дані показують, що при розробці та-

ких систем є доцільним використання стандартів та нотацій їх графічного 

опису, методів функціонального моделювання та моделювання даних, а також 

нотацій та підходів до об’єктного моделювання розроблюваних систем, що до-

зволяє більш чітко зрозуміти процеси, що протікають в системі та отримати 

повний опис системи, що розробляється [2]. 
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Якщо розбиратися докладно у тому, що загрожує цивільній безпеці, то 

можна зробити висновок що майже не існує такої сфери, де не існувало б 

загрози для неї. Не є виключенням і природа та катастрофи, які вона може 

створювати, такі як виверження вулканів. З часом людство навчилося 

прогнозувати виверження, але вручну робити їх складно, тож там де потрібні 

робота з даними та їх аналіз із подальшим прогнозуванням у нагоді стають 

інформаційні технології, а саме штучний інтелект.  

Метою цієї роботи є огляд наявних прикладів успішного використання 
штучного інтелекту як приводу для його використання у передбачуванні 

природних катастроф. Таким ефективним у цій галузі штучний інтелект 

робить його вміння вчитися та самовдосконалюватись.  

Як приклад успіху у передбачуванні, Nokia випустила власну платформу 

AVA на основі машинного навчання, що навчилася прогнозувати зниження 

якості функціонування стільникових мереж за 7 днів до цього [1]. 

Використання методів штучного інтелекту для аналізу даних може навіть 

врятувати життя. Наприклад, коли у Токійському інституту медичних 

досліджень він, проаналізувавши показники пацієнта та двадцяти мільйонів 

інших онкохворих по всьому світу, дійшов висновку про іншу форму лейкемії 

та, знайшовши важливі відмінності від інших форм, дуже сильно допоміг у 
зміні лікарської системи, що врятувало життя пацієнта [2]. 

Тож за цими прикладами можна зробити висновок, що штучний інтелект 

буде надзвичайно ефективний у галузі протидії природним катастрофам, бо 

може не тільки адаптуватися, наприклад, до руху земної кори, а й, 

використовуючи здобуту інформацію, може передбачувати такі критичні та 

небезпечні наслідки пересування і зіткнення літосферних плит як порушення 

пластів гірських порід задовго до їх фактичного відбування, що дозволить 

значно мінімізувати втрати та зробити завчасну евакуацію.   

Підсумовуючи, з епохою інформаційних технологій був створений 

надзвичайно ефективний у аналізі інструмент, який вже віднайшов багато 

галузей використання, тож його застосування стосовно природних катастроф 

може не тільки врятувати багато життів, а й допомогти віднайти нові засоби їх 
запобігання.   
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Штучний інтелект полегшує життя пацієнтів, професійну діяльність ліка-

рів і адміністраторів лікарень, виконуючи завдання, які зазвичай виконують 

люди, але за менший час і за незначні витрати. 

У сфері охорони здоров’я найпоширенішим застосуванням традиційного 

машинного навчання є точна медицина – прогнозування того, які протоколи 

лікування, ймовірно, будуть успішними для пацієнта, на основі різних харак-

теристик пацієнта та контексту лікування. Переважна більшість програм ма-

шинного навчання та точної медицини вимагає підготовки: набір даних, для 
якого відома змінна результату (наприклад, початок захворювання). 

Більш складною формою машинного навчання є нейронна мережа, яка 

добре зарекомендувала себе в дослідженнях охорони здоров’я протягом кіль-

кох десятиліть і використовується для категоризації, наприклад, для визна-

чення того, чи хворіє пацієнт на певну хворобу. Мережа розглядає проблеми з 

точки зору вхідних даних, вихідних даних і ваг змінних, які пов’язують вхідні 

дані з виходами. Її порівнюють із тим, як нейрони обробляють сигнали, але 

аналогія з функцією мозку відносно слабка. 

В роботі розглядаються складніші форми машинного навчання, що вклю-

чають глибоке навчання [1] або моделі нейронних мереж з багатьма рівнями 

функцій або змінних.  
Такі моделі використовують тисячі прихованих функцій, які виявляються 

завдяки швидшій обробці сучасних графічних процесорів і хмарних архітек-

тур. Застосування елементів глибокого навчання для радіометики або вияв-

лення клінічно значущих особливостей зображення, які виходять за межі 

сприйняття людським оком дозволяє підвищити обгрунтованість  прийнятих  

рішень у медцині. Поширеним застосуванням глибокого навчання в галузі охо-

рони здоров’я є розпізнавання потенційно ракових уражень на радіологічних 

зображеннях.  

Обидва радіомерика та глибоке навчання найчастіше зустрічаються в 

онко-орієнтованому аналізі зображень. Їхня комбінація обіцяє більшу точність 

діагностики, ніж попереднє покоління автоматизованих інструментів для ана-

лізу зображень, відомих як комп’ютерне виявлення або CAD[2]. 
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Машинне навчання [1] – це форма штучного інтелекту, в якій машина 

може виконувати завдання, не будучи чітко запрограмованою на це. Машинне 

навчання може приймати просту форму, коли машина «вчиться», аналізуючи 

великі набори даних і розпізнаючи шаблони. Навчання такого алгоритму, як 

правило, вимагає великої кількості даних, які «очищені» або свідомо структу-

ровані та організовані. Дані можуть бути позначені, щоб надати машині уяв-

лення про те, про що йде мова, який об’єкт  розглядається, наприклад, «птах» 

чи «не птах». Це є «контрольованим» навчанням, з яким компанії найімовір-

ніше стикаються в поточній діяльності. Аналізуючи дані, машина будує алго-
ритм на основі шаблонів, які вона розпізнає. У цьому випадку він аналізує гі-

габайти зображень, і машина вчиться класифікувати зображення. Алгоритм з 

часом вдосконалюється, поки не досягне високого ступеня точності. Потім ал-

горитм можна застосувати до абсолютно різних наборів даних.  

Для компаній машинне навчання може супроводжуватися труднощами, 

що  пов’язані з набором потрібних даних, необхідним для досягнення основ-

ного результату.  

Наприклад, алгоритми машинного навчання можуть визначити фактори, 

які сприяють і погіршують потужність вашого бренду, аналізуючи дані компа-

нії з усіх боків. Машинне навчання унікальне тим, що воно може швидко іден-

тифікувати відношення, які не можуть бути відразу очевидними або інтуїтивно 
зрозумілими для людей. Алгоритми машинного навчання можуть визначити 

основні течії.  

В роботі розглядається напрями використання алгоритмів машинного на-

вчання для бізнесу, як і їх інтеграція в інструменти BI, що відрізняються за 

своїми функціями, аудиторією та дизайном. Проте метою кожної платформи є 

«надання користувачам інформації про їхні дані». Сучасність використання BI  

висуває питання: чи досягнуть успіху інструменти BI. Одним з найбільших не-

доліків інструментів BI є те, що вони погано узгоджуються з структурою біль-

шості компаній. Інструменти BI, як правило, призначені для науковців та ана-

літиків.  

В роботі розглядаються напрями удосконалення повного розуміння ланд-

шафту даних у інструментах BI, які найкраще підготовлені для науковців та 
аналітиків.  
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Термін кластеризація використовується для позначення акту групування 

інформації, якою, серед іншого, можуть бути дані клієнтів, продуктів і 

комп’ютерів. Поділ на групи, категоризація та сегментація – це спосіб збору 

інформації або даних на основі загальних характеристик. Кластеризація [1] – 

це спосіб, яким фахівці з різних областей групують різні дані в подібні катего-

рії. Маркетингові аналітики, створюючи цифрову рекламну кампанію, можуть 

розділяти дані за статтю, інтересами, доходом, відвідуваними місцями та спо-

рідненістю. Всесвіт інформації величезний, але кластеризація може допомогти 

довести вас туди, куди вам потрібно. 
Кластеризація клієнтів – це техніка організації людей відповідно до їхньої 

поведінки, звичок, уподобань, цінностей, соціального класу, географічної ін-

формації та демографії тощо. На практиці ця техніка виходить за рамки сегме-

нтації, оскільки враховує більш нематеріальні змінні в структурі організації 

групи, такі як мислення, думки та контекст. В роботі представлено інструме-

нти аналізу даних, які є основою кластеризації клієнтів. Отримання даних з 

різних цифрових платформ полегшує визначення закономірностей, що є допо-

могою компаніям в оптимізації якості повідомлень, що надсилають суспільс-

тву. Прикладом є реклама продукції з більшою потужністю придбання або об-

слуговування після продажу відповідно до попередньої покупки. Це зміцнює 

відносини з клієнтами і, відповідно, збільшує продажі. 
Особливої  ефективності використання каутеризації набуває в роздрібної 

торгівлі та електронної комерції, де продуктова лінійка є серцевиною бізнесу. 

Основна проблема для цього сектора полягає в тому, як бути більш усвідомле-

ним та обізнаним у розподілі продуктів.  

Для того, щоб це відбувалось, одним із найважливіших засобів є ство-

рення кластерів. На основі згрупованих даних, кількісних або якісних (які вра-

ховують різнобічну інформацію, таку як: середній дохід у регіоні, клімат, спо-

живчі звички, вік, туристичний профіль тощо), можна передбачити, що буде 

продаватися найкраще, яка франшиза. Це дозволяє логістиці надсилати інди-

відуальне відправлення до кожного магазину, щоб максимізувати продажі та 

одночасно  зменшити трансакційні витрати. Зрештою, кластеризація забезпе-

чує більшу ефективність для роздрібних мереж і краще позиціонування кож-
ного підрозділу на основі його контексту. 
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ВЕБ-ДОДАТОК ДЛЯ ПІДТРИМКИ РОБОТИ  
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З плином часу розвиток автомобільної індустрії та кількість авто зроста-

ють швидкими темпами. З’являється велика кількість нових моделей автомо-

білів, а разом і з цим зростає попит на послуги автомобільних сервісів, хоч то 

планове обстеження, або навіть ремонт [1]. Також стрімко набирає обертів 

роль Інтернету в житті кожної людини. Він значно спростив умови праці та 

підвищив ефективність роботи на підприємствах [2]. Для зручності та більшої 

ефективності при взаємодії підприємств з клієнтами створюються багато різ-

них веб-додатків, мобільних застосунків або додатків для персональних 
комп’ютерів.  

Метою доповіді є розробка веб-додатку для підтримки роботи автосервісу 

з клієнтами, яка дозволить спростити процес обстеження або ремонту. 

Основною задачею  даного додатка є спрощення взаємодії працівників 

автосервісу між собою та з клієнтом. Представлене програмне забезпечення  

дозволить зекономити час обом сторонам та підвищити рівень довіри клієнта 

до автосервісу за рахунок наявності можливості відстеження процесу роботи 

над автівкою в режимі реального часу, а також онлайн бронювання дати та 

часу для технічного обслуговування. Також наявна можливість отримання по-

відомлення  клієнту про закінчення роботи.  

Для співробітників СТО наявні функції приймання замовлень онлайн, 
внесення даних при первинному огляді, створення графіків ремонтів та заван-

таження працівників для підвищення ефективності роботи. Зростання продук-

тивності працівників відбувається завдяки створенню графіку ремонту авто-

мобіля, де кожен спеціаліст буде виконувати свою роботу у запланований час, 

що вирішено з використанням алгоритму топологічного сортування. Результа-

том роботи веб-додатку є договір про ремонт, в якому чітко визначені про-

блеми, час на вирішення цих роблем, та, звісно, ціна, що зменшить кількість 

випадків шахрайства. Це  дозволить збільшити клієнтську базу  підвищити рі-

вень довіри до станцій технічного обслуговування, а підприємства, в свою 

чергу, отримають значну вигоду через поток клієнтів. Перспективами розви-

тку проекту є додавання системи знижок та бонусів. 
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With the rapid development of modern society, the amount of data is growing 

significantly. Today, many processes are built on essence of data processing and 

analysis.  

Taking into consideration the fact of rapid growth of data in modern world, 

becomes important to develop new abilities and technologies of processing and stor-

ing data. 

Big Data is a designation of structured and unstructured data of huge volumes 

and considerable diversity, it refers to data sets that are too large or complex to be 

dealt with by traditional data-processing application software. Big data is a complex 
meaning of processes that describe storing, transferring, visualizing and analyzing 

data etc. [2] 

Image processing is a method of performing some operations on an image to 

obtain an improved image or extract useful information from it. This is a type of 

signal processing in which an image is input and the output can be an image or char-

acteristics associated with that image.  

Today, image processing is a major research field in engineering and computer 

science [3]. 

The main purpose of report is: analysis of modern methods and technologies 

of storing and processing images in Big Data conditions, ss well as, building new 

models. 
The report represents a set of processing and storing technologies of images in 

Big Data. Also, in the report are offered new hardware abilities and principles for 

storing Big Data.  

Hybrid model of data storage is also described. Explanation of its pros and cons 

is given at the end of report with conclusion. Also, there are performed abilities of 

hybrid data storage usage [1]. 
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З розвитком технологій апаратного забезпечення персональних 

комп’ютерів та мобільних пристроїв збільшуються попит на програмне забез-

печення, яке могло б ефективно використовувати потужності сучасних графі-

чних адаптерів. Програмування графіки залишається відносно невідомою фо-

рмою програмування, про яку існує мало літератури, хоча ми і користуємось 

можливостями графічних адаптерів кожен день. Дуже мало серед існуючої лі-

тератури тієї, що розрахована саме на людей без досвіду програмування гра-

фічних застосунків [1]. Однією з найменш задокументованих і розповсюдже-
них технологій для створення графічних програмних застосунків є Metal, ство-

рений Apple у 2014 році в якості аналога DirectX, Vulkan і OpenGL. Пропріє-

тарність цієї технології ускладнює її поширення серед розробників, проте до-

зволяє розробляти більш оптимізоване та ефективне програмне забезпечення, 

що використовує усі апаратні можливості як десктопних, так і мобільних пла-

тформ, які її підтримують.  

Метою доповіді є побудова архітектури фреймворка для рендерінга 3D 

сцен на платформах, що підтримують Metal, з використанням сучасних підхо-

дів. 

В доповіді наводяться результати порівнянь архітектурних рішень 

розроблюваної архітектури та існуючих аналогів. Наведені дані показують, 
що більшість фреймворків використовують OpenGL, що програє Metal у мож-

ливості створення архітектури з мінімальними накладними витратами, або вза-

галі не мають версії для платформ Apple. Також з тих, що мають відкритий 

код, жоден фреймворк не використовує такі сучасні підходи, як GPU-driven 

rendering, що дозволяє значно знизити навантаження на процесор і одночасно 

знизити залежність графічного адаптера від нього у процесі рендерінга кадру 

[2]. В зв'язку з цим чинності набуває потреба у створенні такого фреймворку, 

що використовував би сучасні підходи до створення архітектури для графіч-

них програмних застосунків, використовував сучасний графічний API та підт-

римував як мобільні, так і десктопні платформи. 
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Ключовим фактором забезпечення конкурентоспроможності програмної 

системи (ПС) є підвищення її якості та надійності. Це багатогранна проблема, 

яка передбачає пошук ефективних рішень як у фундаментальних областях до-

слідження програмування, так і в областях прикладних досліджень, особливо 

в розробці програмного забезпечення [1]. Аналіз переваг і недоліків існуючих 

моделей і методів показує, що необхідно впроваджувати сучасні методи та ін-

струменти аналізу даних (наприклад, байєсівські мережі), а на їх основі розро-

бляти нові моделі і методи інженерної надійності. Розроблено модель раннього 
прогнозування дефектів у програмній системі, яка дозволяє прогнозувати кі-

лькісні оцінки впливу фактора на надійність за невизначених умов з урахуван-

ням необхідності динамічного життєвого циклу, тобто не «прив’язана» до кон-

кретної каскадної моделі.  

Оскільки дослідження в галузі інженерної надійності програмних систем 

почалися у 80-х роках, надійність є найважливішим показником якості програ-

мної системи, тому вона природно розвивається і поширюється на сферу інже-

нерії якості програмних систем [2]. 
Метою доповіді є побудова надійних та якісних програмних систем, спи-

раючись на сучасні й ефективні методи програмної інженерії. 

В основному моделі оцінки надійності ґрунтуються на статистиці відмов 
та розподіл інтенсивності виявлених відмов у програмній системі. Деякі мо-

делі надійності виходять із припущення, що знайдені дефекти усуваються не-

гайно (або часом їх усунення можна знехтувати). При цьому кількість дефектів 

у системі зменшується, а надійність зростає. До найбільш поширених методів 

забезпечення безвідмовної та безпечної роботи систем відносяться моделі 

Джелінського-Моранди, Нельсона, Муси, Вейса та ін. [3].  

Таким чином, показано, що надійність є однією з головних характеристик 

сучасних програмних систем, для якої розроблено велику кількість моделей 

для різних її видів та типів. 
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Знання завжди є найголовнішою складовою життя як окремого індивіда, 

так й групи людей.  

Усі люди, в продовж всього життя, постійно навчаються, що дозволяє їм 

як досягати успіху, так й самовдосконалюватись[1]. Як приклад можна зазна-

чити, що чим більше вміє фахівець, тим більше грошей він зможе заробити за 

свою роботу, тим ця робота буде більше цінуватись роботодавцями. Якщо така 

людина буде розвиватись не лише в якомусь одному напрямку, наприклад, са-

мовдосконалюватись у веб-розробці, а й буде цікавитись й випробовувати себе 
у напрямі, наприклад, машинного навчання або управління проектами, то, зви-

чайно, така людина має більше шансів на успіх, у порівнянні з тим, хто застряг 

у якійсь сугубо одній вузькоспрямованій професії.  

Постає питання, як знаходити інформацію, яка відкриє більше можливо-

стей, потрібно витрачати все більше й більше часу, бо, наразі, існує безліч різ-

них галузей знань, але кожне нове відкриття створює нові галузі, ставить нові 

питання[2]. 

Метою доповіді є аналіз існуючих рішень для оптимізації використання 

часу на прикладі рекомендаційних систем для підвищення кваліфікації з пода-

льшим проектуванням й створенням власного модернізованого варіанту поді-

бної системи. 
В доповіді наводяться результати дослідження предметної області, 

обґрунтовано доцільність розробки системи, описані принципи її роботи, 

виявлено основні функції та переваги. Наведені дані показують, що існуючі 

системи мають безліч недоліків перед запропонованою, а якщо будувати реко-

мендації на схожості користувачів, то це дозволить значно покращити пропо-

нуємі їм курси та дозволить суттєво зменшити час, необхідний для того, щоб 

знайти для себе актуальну кваліфікаційну програму, що позитивно впливає на 

досвіді користувача у системі[3]. 
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У сучасному світі дуже поширенні різні технології. Деякі фабрики вико-

ристовують роботів для зменшення своїх витрат, таких як плата за людську 

працю, часу і т.д. Агробізнес – це локомотив української економіки. Україна є 

найбільшим у світі експортером соняшникової олії та одним із найбільших 

експортерів зерна. У агрономів є пристрої за допомогою яких вони можуть ви-

значити склад, температуру, твердість, площу землі і багато іншого, що може 

допомогти в визначенні оптимального використання землі та техніки. Але всі 

ці дії повинна була виконувати людина. Зараз людство починає використо-
вувати штучний інтелект [1]. Саме він може допомогти полегшити роботу аг-

рономіїв, особливо під час війни. 

Метою доповіді є представлення прототипу, що базується на використанні 

штучного інтелекту, який автоматизує ведення сільського господарства, змен-

шуючи риски для самих фермерів і пришвидшуючи їх роботу. 

Щодня ферми виробляють тисячі точок даних про температуру, ґрунт, ви-

користання води, погодні умови тощо. Завдяки цим даним можна побудувати 

моделі для штучного інтелекту та машинного навчання. Це допоможе, напри-

клад, вибрати правильний час для посіву насіння, визначити вибір культур, ви-

бір гібридного насіння для отримання більшого врожаю тощо. 

Системи штучного інтелекту допоможуть покращити загальну якість і то-
чність врожаю – відоме як точне землеробство. Штучний інтелект допоможе 

виявляти хвороби рослин, шкідників і погане харчування ферм [2]. Датчики зі 

штучним інтелектом можуть виявляти і націлювати на бур’яни, а потім вирі-

шувати, який гербіцид застосовувати в регіоні. Це допомагає зменшити вико-

ристання гербіцидів і заощадити кошти. Є можливість розробити роботів, які 

використовують комп’ютерний зір і штучний інтелект для контролю та точ-

ного розпилення на бур’яни [3].  

Ці інтелектуальні обприскувачі з штучним інтелектом можуть різко ско-

ротити кількість хімічних речовин, що використовуються на полях, і таким чи-

ном підвищити якість сільськогосподарської продукції та підвищити економі-

чність. 
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Щоб не заплутатися серед безлічі пропозицій про роботу, потрібно мати 

налагоджений механізм пошуку та підбору необхідних варіантів. Також необ-

хідно враховувати безліч додатних факторів, наприклад наявність неправди-

вих вакансій від недобросовісних роботодавців, або просто від агенцій, які зби-

рають бази резюме. 

Метою доповіді є висвітлення проблеми розробки інформаційної сис-

теми (ІС), що спрямована на полегшення процесу пошуку роботи або необхід-

них співробітників на ринку IT. В ході роботи були виділені можливі етапи та 
стратегії пошуку роботи. При проектуванні ІС, перш за все, потрібно визна-

чити функціональні вимоги [1, 2]. Були виділені ключові типи користувачів та 

поділені за потребою компанії та робітника. Для даної ІС головні типи корис-

тувачів: HR, кандидат, а також менеджер ІС. В процесі моделювання ІС, було 

створено діаграму розгортання, діаграму прецедентів та ER діаграму. Діаграма 

розгортання ілюструє структури розробленої ІС та розкриває усі подробиці ро-

зташування та взаємодії підсистем зовнішньої системи. Загальна архітектура 

ІС включає наступні компоненти: серверна частина, відокремлений сервер 

бази даних, клієнтська веб-частина, iOS-додаток. На діаграмі прецедентів ві-

дображені основні функції ІС. На ER-діаграмі, зображено головні сутності ІС, 

а саме HR, Кандидат, Рекрутер, Заявка на вакансію, Вакансія, Відгук на вака-
нсію, Навички кандидата. Наступним кроком при проектуванні програмного 

застосунку є вибір засобів його реалізації. Для зручної розробки та швидкого 

тестування було вирішено використовувати технологію ASP.NET Core. Для 

серверної частини - REST API. База даних - MS SQL Server. Також будуть ви-

користовуватися: Angular, Xcode, iOS, Swift 5. Також в ході вирішення поста-

вленої задачі була розроблена загальна структура інтерфейсу користувача ІС і 

прототипи екранних форм інтерфейсу. 

Таким чином, можна зробити висновок, що засновуючись на функціона-

льних вимогах та використовуючи засоби програмної реалізації, було спроек-

товано систему пошуку роботи та співробітників, що цілковито задовольняє 

поставленим задачам. 
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Для вирішення завдань керування регіональною інфраструктурою вини-

кає необхідність в інформаційних системах, які забезпечують можливості ком-

бінованого територіального, просторово-тимчасового аналізу галузевих да-

них. Однієї з особливостей регіональної інфраструктури є її змістовне різно-

маніття – екологія, транспорт, житлово-комунальне господарство, охорона 

здоров'я, освіта, т. ін. [1]. Тому необхідна уніфікована інформаційна модель 

системи, яка дозволяє описувати стан об'єктів з різних галузей регіональної 

інфраструктури. Важливу роль відіграє наявність картографічного веб-інтер-
фейсу для роботи з такою системою. 

Метою доповіді є опис моделей створення єдиного інформаційного 

простору із загальними інформаційними ресурсами, що містять: як служ-

бові (корпоративні), так і відкриті бази даних і документів, уніфіковані 

інформаційні моделі навколишнього середовища, математичні моделі 

екологічних процесів, програмні засоби, середовище наукового моделю-

вання й обчислювальних експериментів, інструментальні програмні за-

соби й опис технологій створення наукомістких додатків.   

Показано, що для рішення завдань моделювання екологічної обстановки не-

обхідне створення ГІС, використання якої разом з розподіленою базою даних тери-

торіальної інформаційно-аналітичної системи екологічного моніторингу забезпе-
чує підвищення ефективності збору даних і прогнозування екологічної обстановки, 

а також відображення результатів рішення безпосередньо на карту місцевості. На 

цій основі запропонований експериментальний варіант ГІС і відповідної їй бази да-

них, які використовуються для завдання вихідних даних при моделюванні обста-

новки й відображення результатів рішення на карту України [2].  

Основним елементом такого простору є науково-дослідний інформа-

ційно-аналітичний портал. Виконання обчислювальних розрахунків вико-

нується на сервері в інтерактивному режимі, комплекс, що перебуває на 

стороні сервера, обчислювальних моделей і екологічних геоданих дозво-

ляє окремому користувачеві ефективно вирішувати завдання екологіч-

ного моніторингу. 
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У даний час забезпечення безперебійної роботи програмного забезпечення 
(ПЗ), що розміщено в мережі Інтернет, є важливим завданням для кожного, хто 

використовує його у рамках своєї діяльності. Із розвитком галузі інформаційних 

технологій з'явилася можливість розміщення ПЗ на віддалених серверах з метою 

підвищення надійності роботи програм та надійності зберігання даних. Особли-

вості сучасних хмарних технологій (ХТ) визначають здебільшого за класифіка-

цією кожної з них [1, 2].  

Один з підходів, це Infrastructure as a service (IaaS) - надання обчислюваль-

них ресурсів через хмару. Існує можливість обрати сховище даних, віртуальний 

сервер, операційну систему та кількість необхідних ресурсів. IaaS часто викори-

стовують ті, хто хоче позбавитися необхідності підтримувати власні локальні 

центри обробки даних. Ще один підхід - Platform as a Service (PaaS). У даному 

випадку клієнту надається середовище для розробки. Він отримує доступ до пла-
тформи або набору інструментів для створення ПЗ через Інтернет. Software as a 

service (SaaS) – це надання клієнтам вже налаштованих програм для різноманіт-

них бізнес-завдань через інтернет.  

Container-as-a-Service (CaaS) є формою віртуалізації на основі контейнерів, 

де постачальник хмарних послуг надає всі рішення та інструменти як сервіс. Що 

в свою чергу спрощує одноконтейнерні розгортання, та сам запуск простих мік-

росервісів, або контейнерне оркестрування. Сервіс Function-as-a-service (FaaS) 

надає можливість запуску функцій коду, завдяки чому розробники можуть пи-

сати та оновлювати код у процесі. FaaS дозволяє набагато простіше масштабу-

вати код та вводити мікросервіси. 

Метою доповіді є аналіз особливостей використання ХТ для розміщення ПЗ. 
В доповіді розкриті основні переваги популярних ХТ та наводяться результати 

порівняння різних варіантів розміщення ПЗ за допомогою ХТ. Отримані дані з 

аналізу  сучасних ХТ, допомагають обрати оптимальну та необхідну платформу 

для розміщення ПЗ в залежності від бізнес-потреб користувача. Подальше дослі-

дження спрямовано на висвітлення та аналіз існуючих механізмів, що спрямовані 

забезпечувати надійність зберігання даних в хмарі. 
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Speaking about the process of developing an information system, developers 

are constantly raising questions about the data structures that must be submitted to 

the information system and information that must be stored and processed.  

This suggests the need to develop a database, which can be represented by dif-

ferent options.   

The purpose of this report is to synthesize options for database development 

and identify their advantages and disadvantages.  

The first option is to store information in plain text files that do not require 
long-term storage.  

Using this option for a long time was the only tool for working with simple 

Internet systems.  

Another representation of databases were structured files, which were the pro-

totype of modern databases.  

The main problems of this technology are the difficulty of ensuring efficient 

data processing, the inability to organize fullfledged data integrity, inefficient work 

with files.  

Here is the third option is structuring using a database and based on the basic 

principles of working with databases, usually relational.  

Data within the most common types of databases in operation today is typically 
modeled in rows and columns in a series of tables to make processing and data que-

rying efficient.  

The data can then be easily accessed, managed, modified, updated, controlled, 

and organized. Most databases use structured query language (SQL) for writing and 

querying data.  
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Розпізнавання емоцій за допомогою цифрової обробки зображень та відео 

є складним завданням, оскільки емоції обличчя залежать від викривлених рис 

обличчя, а також від статі, віку та культури [1]. Крім того, існує кілька факто-

рів, таких як освітлення, які підвищують складність розпізнавання емоцій на 

обличчі.  

Також важко точно оцінити емоцію без контексту та інших факторів як 

поза людини [2]. Із завданням оцінки емоцій пов’язана необхідність розробки 

нових підходів або комбінації існуючих.   
Одним з варіантів вирішення цієї проблеми є комбінація оцінки емоцій за 

допомогою виразу обличчя та за допомогою оцінки пульсу та емоції на його 

основі.  

Метою доповіді є побудова математичних моделей, що дозволять підви-

щити точність оцінки емоцій за допомогою комбінації існуючих методів [3-6]. 

В доповіді наводяться результати вимірювань якості оцінки емоцій за до-

помогою комбінації підходів та загальні типового способу. Наведені дані по-

казують, що новий підхід може не значно підвищити точність у деяких випад-

ках.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ МЕТОДІВ  

АВТОМАТИЧНОГО ПІДБОРУ КОМПЛЕКТУЮЧИХ 

ПЕРСОНАЛЬНИХ КОМП'ЮТЕРІВ.  

НЕЙРОНІ МЕРЕЖІ. ДЕРЕВА РІШЕНЬ 

Чуприна А. С., Іванов М. А. 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

Запропоновані для розробки компоненти системи дозволяють 

інтегрувати програмний алгоритм підбору комплектуючих як одну зі своїх 

послуг. Запропонована до впровадження автоматизація бізнесу вирішує три 

основні завдання: забезпечити придбання ПК, компоненти якого підбираються 

особисто замовником; скоротити час обслуговування клієнтів; упорядкувати 

облік комплектуючих, придбаних у складі єдиного ПК [1]. 
Реалізована схема системної бази даних дозволяє підвищити 

ефективність виконання основних технологічних операцій закупівлі, 

контролювати наявність продукції, аналізувати попит на певну продукцію та 

надавати запропонований алгоритм вибору функціональних пристроїв 

(компонентів) даних ПК [2].  

Для цього частина бізнес-функцій системи реалізована на стороні сервера 

бази даних у вигляді тригерів, що забезпечують цілісність встановлених 

зв’язків між таблицями, збереженими процедурами та транзакціями, що 

дозволяють безперебійно функціонувати системі. 

Метою доповіді є розширення сервісів електронної комерції за 

допомогою реалізації алгоритму підбору товарів. Визначена предметна галузь 
для дослідження – це е-комерційні системи, що здійснюють продаж 

комп’ютерів.  

Аналіз предметної галузі дозволив визначити як основний недолік, що 

існуючі е-системи продажу комплектуючих ПК зазвичай не мають функції 

підбору сумісних компонентів. 

Розроблені компоненти системи дають можливість її фірмі-власнику 

зручно працювати з ціноутворенням, автоматично проводити облік та 

списання комплектуючих ПК, забезпечувати даними аналітику щодо руху 

товарів і грошових коштів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ МЕТОДІВ ТЕСТУВАННЯ РОБОТИ 

НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ВІДПОВІДНО ДО ВХІДНИХ ДАНИХ  
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Тестування програмного забезпечення – це процес дослідження ПЗ з метою 

отримання інформації про якість продукту [1]. У широкому сенсі, тестування – це 

одна з технік контролю якості (Quality Control), яка включає планування, складання 

тестів, безпосередньо виконання тестування та аналіз отриманих результатів. 

Метою тестування нейронних мереж є порівняння вихідних даних нейронної 

мережі з цілями в незалежному наборі (екземпляри тестування). Варто зауважити, 

що методи тестування залежать від типу проекту (апроксимація або класифікація). 
Підходячи до тестування нейронних мереж, необхідно розуміти специфіку 

сфери – залежно від типу програми, може бути потрібним використати різні мето-

дів тестування: методи апроксимаційної перевірки, класифікаційні методи переві-

рки та прогнозні методи тестування. Якщо всі показники тестування вважаються 

нормальними, нейронна мережа може перейти до так званої фази розгортання. Та-

кож важливо, що результати тестування дуже залежать від наявної проблеми, і де-

які цифри можуть бути правильними для однієї програми, але поганими для іншої. 

Метою доповіді є дослідження та аналіз методів тестування роботи нейрон-

них мереж відповідно до вхідних даних та стратегії навчання. 

В доповіді наводяться результати аналізу процесу тестування нейронних ме-

реж. Так у нейронній мережі є набір входів, що призводить до виходу. Між входом 
і виходом є кілька шарів штучних нейронів [2]. Ці нейрони приймають вхідні дані, 

і вага всередині них спрацьовує або ні. Потім це передається до наступного шару, 

який робить те ж саме. Чим складніша проблема, тим більше шарів і штучних ней-

ронів може знадобитися. 

Все це працює як багатошарова трансформаційна матриця. Те, що відбува-

ється – використовуючи навчальні дані, система порівнює отриманий результат з 

очікуваним результатом. Потім вона застосовує зворотний зв’язок, який регулює 

зважені рівні тригерів деяких нейронів. Потім повторює спробу з іншим фрагмен-

том даних і вносить коригування. 

Вона продовжує робити це, повторюючи цикли даних і коригуючи рівні три-

гера, і наближаючись до повторюваного шаблону. 
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АРХІТЕКТУРНІ ПІДХОДИ  
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Бабуріна Д. С., Ревенчук І. А. 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

З кожним днем Інтернет все більше просочується у повсякденне життя 

людей. Мільйони користувачів по всьому світу щосекунди переглядають різ-

номанітні ресурси та споживають зовнішню інформацію. За даними HTTP 

Archive, станом на листопад 2021 року, зображення становлять в середньому 

30% від загальної ваги веб-сторінки. Оптимізація динамічної генерації та об-

робки зображень є досить актуальною проблемою, оскільки безпосередньо 

впливає на кожного з нас як кінцевого користувача щодня. Існує безліч методів 

і підходів до вирішення цієї проблеми, наприклад використання JPEG фор-
мату, а не PNG, оскільки останній вважається форматом більш високої якості, 

тому витрачає більше ресурсів, чи компресія зображень [1]. Однак, усі вони є 

більш точковими покращеннями, які не вирішують проблему на більш глоба-

льному рівні. Тому однією з найважливіших складових вирішення цієї про-

блеми є саме архітектурні методи, які будуть розглянуті на прикладі платфо-

рми AWS. 

Метою доповіді є аналіз і порівняння різних архітектурних підходів для 

вирішення задачі динамічної обробки зображень. До таких підходів відно-

сяться використання наступних сервісів AWS: Lambda, EC2 та S3 Object 

Lambda. Вони будуть розглянуті на прикладі типової задачі про інтернет-ма-

газин, у якому представлено відносно велика кількість товарів. Інтернет-мага-
зин є прикладом високонавантаженої системи.  

Для кожного із товарів потрібно зберігати декілька версій одного і того ж 

зображення. Основний акцент робитиметься саме на доставку зображень кін-

цевому користувачеві. 

В доповіді наводяться результати порівняння вище зазначених архітекту-

рних підходів за наступними критеріями: час генерації зображення, пропускна 

спроможність системи при різних навантаженнях, кількість пам’яті, що вико-

ристовується, та ціна щомісячної підтримки рішення на платформі AWS. На-

ведені дані показують, що сервіс EC2 хоч і генерує зображення швидше, у по-

рівнянні з Lambda та S3 Object Lambda, ціна його використання майже у 4 рази 

більша. Lambda має більшу пропускну спроможність, ніж S3 Object Lambda. 

По кількості пам’яті, що використовуються, сервіси майже на одному рівні. 
Тобто можна зробити висновок, що використання Lambda є найбільш оптима-

льним для вирішення поставленої задачі. 

Список літератури 

1. Lin X., Ma Yl., Ma Lz., Zhang Rl. A survey for image resizing. J. Zhejiang Univ. - 
Sci. C, 2014. Т. 15. С. 697–716. DOI: https://doi.org/10.1631/jzus.C1400102. 

  

https://doi.org/10.1631/jzus.C1400102


Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління 

129 

АЛГОРИТМИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ СЕГМЕНТАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ 
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Сегментація зображень має безліч застосувань, починаючи від фільтрації 

шуму, медичних застосувань, визначення місця розташування об’єктів на су-

путникових знімках, розпізнавання обличчя до розпізнавання відбитків паль-

ців. Сегментація флуоресцентних зображень живих клітин є важливим кроком 

у багатьох дослідженнях, у тому числі в дослідженнях лікарських засобів та 

інших контекстах, де підтримання клітин живими має вирішальне значення.  

Цей крок є важливим у відкритті ліків , а також у процесі оцінки ефекти-

вності медикаментозного лікування, що дозволяє нам визначити, чи знищують 
ліки клітини, уражені хворобою, за допомогою відповідного обладнання та 

аналізу.  

Існує декілька методів мікроскопії, які використовуються в аналізі зобра-

жень клітин, кожен з яких створює свої власні проблеми сегментації. Поки що 

загального стандартного рішення задачі сегментації не знайдено. Для кожної 

прикладної проблеми зазвичай розробляється нове індивідуальне рішення. 

Тому одним з найважливіших кроків вирішення нової задачі є вивчення та ана-

ліз існуючих алгоритмів сегментації зображень. 

Метою доповіді є аналіз і порівняння існуючих алгоритмів сегментації 

зображень з метою визначення найбільш ефективного алгоритму, який може 

бути використаний для побудови нового алгоритму для вирішення задачі сег-
ментації флуоресцентних зображень, де клітинки існують у напівпросторі, і 

єдиними доступними для алгоритму зображеннями є зображення зверху вниз.  

В доповіді наводяться результати порівняння таких алгоритмів як поро-

гове значення (thresholding), вирощування області (region growing), вододілу 

(watershed), а також алгоритму сегментація за розрізом графа (graph cut 

segmentation) [1]. Алгоритми були перевірені за індексом схожесті Дайса, який 

використовується для кількісної оцінки ефективності методів сегментації зо-

бражень.  

Найбільш ефективними видалися алгоритми вододілу та сегментації за 

розрізом графа, які можуть бути використані для побудови нового алгоритму 

вирішення прикладної задачі, яка наведена вище. 
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В останні роки зростає потреба в нових методологіях видобутку даних, 

які можуть аналізувати та інтерпретувати великі обсяги даних. Методи штуч-

ного інтелекту, такі як штучні нейронні мережі, дерева класифікації та регре-

сії, k-nearest neighbor алгоритми широко використовувались для аналізу та ко-

реляції хімічних та біологічні дані. Багато з цих методів використовуються ра-

зом з оптимізаційними техніками, включаючи різні жадібні алгоритми, а також 

стохастичну оптимізацію такі підходи, як імітація відпалу та генетичні алго-

ритми.  
Особливу увагу цим методам надають сфери, які шукають нові, або не 

виявлені залежності у великих базах даних властивостей сполук [1]. Однією з 

таких сфер є QSAR. Іншими сферами можуть бути молекулярне моделювання 

та докінг.  

Широке застосування та розвиток цих сфер надасть можливість змен-

шити залежність від випадкового характеру відкриттів та перейти до більш 

прогнозованих та кількісно обчислювальних методів. 

Метою доповіді є аналіз і порівняння різних варіацій алгоритмів оптимі-

зації мурашиних колоній та створення авторського алгоритму. До існуючих 

альтернатив відносять: Max-Min Ant System (MMAS), Elitist Ant system, Rank-

based ant system, та інші. Основним аспектами порівння є фактори швидкості 
знаходження результату, консистеності результатів, здатності адаптуватися до 

даних.  

Для отримання результатів була обрана задача пошуку критичної темпе-

ратури у датасеті з 373 ароматичних сполук з 1497 дескрипторами. 

В доповіді наводяться результати порівняння вище зазначених алгорит-

мів з загальноприйнятими методами вирішення задачі QSAR. Також наводится 

авторський гібридний алгоритм.  

Результати демонструють, що задача QSAR вирішена за допомогою алго-

ритмів оптимізації мурашиної колонії вирішена швидше, бо враховується фа-

ктор високої паралелізації та має велику кількість параметрів, що варіюють 

гнучкість використання. В той же час, алгоритми оптимізації мурашиної коло-

нії мають більшу кількість стохастичних параметрів, що обумовлює гіршу ста-
більність результатів порівняно з класичними генетичними підходами. 
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Сільське господарство є однією з найстаріших областей діяльності людс-

тва. Не дивлячись на це, останні роки стали роками використання високих те-

хнологій для аналізу та покращення не тільки сільського господарства, а й ча-

стиною багатьох інших галузей. У випадку сільського господарства, прикла-

дом таких технології є засоби для збору інформації - супутники, дрони та без-

пілотні літальні апарати (БПЛА), а засобами для аналізу являються комп’юте-

рні науки, зокрема машинне навчання, та статистичний аналіз. 
Метою доповіді є аналіз і порівняння різних моделей та методів машин-

ного навчання для вирішення задачі визначення типів сільськогосподарських 

культур.  

Основними методами, що будуть розглянуті є алгоритм random forest та 

різні архітектури нейронних мереж, а саме рекурентна мережа LSTM, згорт-

кову мережу UNet та їх модифікації для аналізу часового ряду. Також буде 

розглянуто використання різних типів супутникових знімків - знімки отримані 

за допомогою радару із синтезованою апертурою Sentinel-1 та оптичні зобра-

ження Sentinel-2 та досліджено як довжина періоду, за який було отримано 

дані, впливає на точність алгоритмів.  

В доповіді наводяться результати порівняння вище зазначених алгорит-
мів, супутникових даних та їх використання. Отримані результати показують, 

що методом з найвищою точністю є поєднання двох архітектур нейронних ме-

реж під назвою UNet-LSTM [2], який поєднує рекуренту та згорткову природу 

обробки даних.  

Проведений аналіз різних типів супутникових знімків показує те, що в 

разі використання лише одного типу супутникових знімків, найкращі резуль-

тати було отримано із оптичними знімками, але при використані обох типів 

знімків отримуються ще кращі результати.  

Мінімальним періодом для визначення типів культур було визначено три 

місяці з моменту початку посівної. 
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In the modern-day for the existence of any software product it is necessary to focus 
on business requirements. To increase attractiveness for business investors at the 

beginning of the life cycle, modern projects place monetization and business metrics such 

as return on investment at the core of their design. 

A game is a problem-solving activity, approached with a playful attitude. [1] 

Gamified projects are a practical embodiment of video games. Therefore, the choice of 

approach for the design and development of such projects can rely on the experience of 

developing free-to-play game projects. These projects are often business-oriented since 

their start and the use of their experience can potentially cover many business risks during 

the development of gamified projects. 

 In free-to-play game projects, self-learning algorithms are used in three main areas: 

for setting up the game balance, for in-app monetization of players, and in the user 

acquisition field. The latter is usually completely driven based on the practices of user 
acquisition and does not directly affect the design of game projects. Therefore, only game 

balancing and in-app monetization practices should be considered as sources of 

experience. 

Both areas contain the following approaches to design:  

– static balancing – the difficulty of game levels, offers in the game store are all set 

by the designer based on their own expertise. This approach is popular in the initial stages 

of projects and allows to quickly bring the project to market; 

– trigger-based approach – the designer creates several balance options and sets the 

conditions that switch between them depending on the player’s actions; 

– advanced triggers – based on complex behavior models. The system for 

determining the level of skills of players from Microsoft [2] is a good example here; 
– self-learning algorithms that are based on neural networks – are used on projects 

that have long been on the market and require additional optimization. Examples are 

systems that assess players’ lifetime value – the money they can potentially spend in the 

game – based on player's previous behavior on the web. 

At the beginning of development, it is possible to recommend a static balance 

approach with the further evolutional iteration of solutions with the transition to more 

complicated approaches based on AB tests with different static balances: you can 

determine which solutions work and what ideas can be used in the design of advanced 

models. 
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Протягом останніх кількох десятиліть, з появою Youtube, Amazon, Netflix 

[1] та багатьох інших подібних веб-сервісів, рекомендаційні системи займають 

все більше і більше місця в нашому житті. Від електронної комерції (пропону-

вати покупцям статті, які можуть їх зацікавити) до онлайн-реклами (пропону-

вати користувачам правильний вміст, що відповідає їхнім уподобанням), сис-

теми рекомендацій сьогодні неминучі в наших щоденних подорожах в Інтер-

неті. 

Системи рекомендацій охоплюють клас методів і алгоритмів, які можуть 
пропонувати користувачам «релевантні» елементи. Вони прогнозують майбу-

тню поведінку на основі минулих даних за допомогою безлічі методів, вклю-

чаючи матричну факторизацію. 

Як і багато інших методів машинного навчання [2], система рекомендацій 

робить прогноз на основі історичної поведінки користувачів. Зокрема, це пе-

редбачити переваги користувачів для набору елементів на основі минулого 

досвіду. Для побудови рекомендаційної системи найбільш популярними є два 

підходи: фільтрація на основі вмісту та спільна фільтрація. 

Метою доповіді є аналіз та дослідження типів колаборативної фільтрації 

для побудови прогнозі у рекомендаційних системах з подальшим проектуван-

ням та створенням власного варіанту рекомендаційної системи [3]. 
В доповіді наводяться результати дослідження предметної області, обґру-

нтовано доцільність розробки системи, описані принципи її роботи, виявлено 

основні функції та переваги. Наведені у роботі дані показують та порівнюють 

переваги та недоліки різних типів колаборативної фільтрації при побудові ре-

комендаційної системи [4,5]. 
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Для забезпечення максимального рівня надійності недостатньо застосо-

вувати традиційний підхід до обслуговування — вести графік робіт, контро-

лювати закупівлі запчастин, утримувати досвідчених фахівців. Методологія 

Industry 4.0 передбачає абсолютно новий підхід — віддалений моніторинг та 

контроль, і предикативне обслуговування обладнання. 

Напівавтоматичний підхід не враховує більш складних динамічних моде-

лей поведінки машин або контекстуальних даних, що стосуються виробничого 
процесу в цілому. 

Метою доповіді є дослідження математичних моделей машинного нав-

чання, які підвищать ефективність виробництва на підприємствах шляхом про-

гнозування критичного стану обладнання. 

В доповіді наводиться порівняльний аналіз архітектур моделей машин-

ного навчання та оцінка якості їх тренування на основі датасетів, що знахо-

дяться у відкритому доступі. 

Наведені дані показують, що моделі нейронних мереж можуть моделю-

вати взаємозв'язки між вхідними та вихідними даними, які є нелінійними та 

складними; робити узагальнення та виведення висновків; розкривати прихо-

вані взаємозв’язки та закономірності [1]; і моделювати дуже нестабільні дані 
та відхилення, необхідні для прогнозування рідкісних подій.  

Для багатьох випадків регламентованого обслуговування зазвичай немає 

необхідності [2].  

Несвоєчасне обслуговування промислового обладнання — це не тільки 

прямі втрати від поломки у вигляді витрат на нові запчастини.  

Це ще і скорочення обсягів виробництва, витрати на реорганізацію і пе-

репланування процесів, що веде до ще більших витрат у майбутньому. В зв'я-

зку з цим чинності набувають методи прогнозування критичного стану облад-

нання, засновані на використанні нейронних мереж. 
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Наближений пошук підрядків є прикладною задачею та постає у багатьох 

задачах, таких як фільтрація спаму, антивірусні застосування, біоінформатичні 

задачі, пошук у базах даних, тощо. Задача має багато різних постановок та ма-

тематичних формалізацій, кожна з яких краще описує конкретну задачу. Зок-

рема, одним з найважливіших аспектів визначення задачі є вибір метрики, за 

якою ми визначаємо, чи є рядки схожими. Досить часто ми маємо змогу пра-

цювати з моделлю, де розмір алфавіту дуже малий. Так, наприклад, задачі бі-

оінформатики працюють з алфавітом розміру 4. Найперші алгоритми набли-
женого пошуку підрядків, які базуються на алгоритмі Бойера-Мура, працюють 

тим швидше, чим більше алфавіт [1]. Було досліджено інші алгоритми, які ви-

користовують експоненційний від розміру алфавиту та кількості допустимих 

помилок попередній підрахунок табличних значень [2]. Такі підходи складно 

узагальнити для пошуку багатьох підрядків у великому рядку, та вони не ви-

користовують сучасні можливості паралелізму виконання програм. 

Метою доповіді є розробка швидкого алгоритму для наближеного по-

шуку підрядків для задач з маленьким алфавітом, де за відстань між рядками 

в першу чергу береться відстань Геммінга. Пропонується узагальнення алго-

ритму для відстані Левенштейна. 

В доповіді визначається задача наближеного пошуку підрядків за відс-
танню Геммінга та наводиться алгоритм на основі підходу multi-Volnitsky. На-

ведено порівняльні графіки з іншими алгоритмами, які вирішують дану задачу, 

що доказує швидкіть алгоритму, хоча він і використовує більше пам’яті та часу 

на попередній підрахунок даних.  

Також доповідається про перевагу алгоритму, яка дозволяє шукати вод-

ночас багато підрядків, що неможливо з використанням алгоритмів на основі 

Бойера-Мура, та перевагу можливості ефективної реалізації паралельної версії 

алгоритму. Розглядається узагальнення алгоритму для відстані Левенштейна 

та проблематика зростання часової та просторової складності такого узагаль-

нення. 
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На сьогоднішній день перед програмними системами може постати про-

блема неможливості подальшого розвитку у зв’язку з обмеженнями використо-

вуваної бази даних: при досягненні граничного навантаження на сервер бази да-

них зі збільшенням користувачів системи, при збільшенні складності бізнес-ло-

гіки чи переході до іншого стеку технологій і проблемах використання поточної 

моделі даних для задоволення нових вимог, при появі ризиків у питаннях без-

пеки даних у застарілих СКБД та підтримки конкурентоспроможності на ринку. 

Одним з можливих способів рішення вищеописаних проблем є міграція 

бази даних – процес перенесення даних з однієї або кількох вихідних баз даних 

до однієї або кількох цільових баз даних визначеним методом [1]. Цей процес 

може включати в себе не лише фізичне перенесення даних до іншої СКБД, а й 

перепроектування схем зберігання даних у відповідності до цільової моделі да-
них та специфіки цільової СКБД. 

Метою доповіді є дослідження існуючих методів підтримки міграції з ре-

ляційної моделі даних до документо-орієнтовної [2] на прикладі MS SQL та 

MongoDB, аналіз переваг та недоліків розглянутих методів в залежності від умов 

їх використання, розробка власного методу підтримки міграції. 

У доповіді розглядається адаптування методів реляційної алгебри і теорії 

множин [3] з метою зручного використання у контексті моделей і схем баз да-

них. За допомогою такого підходу розроблено кроки перетворення різнорідних 

моделей даних одна до одної, при яких схеми даних будуються у відповідності 

до запитів до даних (найбільш широко використовуваних для конкретної бази 

даних). В цьому випадку ієрархію будови моделей та запити доцільно представ-
ляти складеними множинами задля подальшого аналізу, виконання дії з цими 

множинами та відображення результатів цих дій.  

В результаті дослідження складено та представлено загальний алгоритм 

підтримки гетерогенної модельно-неоднорідної міграції з реляційної моделі да-

них до документо-орієнтовної моделі даних. 

Список літератури 

1. Data migration: https://en.wikipedia.org/wiki/Data_migration (дата звернення: 
20.03.2022). 

2. Mason R. T. NoSQL Databases and Data Modeling Techniques for a Document-
oriented NoSQL Database. Proceedings of Informing Science & IT Education Conference. 
2015. C. 259–268. 

3. C. J. Date. SQL and Relational Theory: How to Write Accurate SQL Code. O'Reilly 
Media, 2012, 448 с. 

  



Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління 

137 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ СТРУКТУРОВАНОГО ПОШУКУ  
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Задача інформаційного пошуку має декілька підходів до її розв’язку. Оче-
видно, що завжди є найбільш простий і найбільш зрозумілий інтуїтивно, проте 

найгірший з точки зору часу пошуку інформації. Саме необхідність якнайшви-

дше знайти документи, що задовольняють пошуковому запиту, і є основним 

стимулом розробки спеціальних методів пошуку інформації [1]. Окрім цього, 

з розвитком персональної обчислювальної техніки та мережі Інтернет для ши-

роких мас населення пошук має бути не надто складним процесом, оскільки 

це впливає на здатність без значної підготовки мати можливість користуватися 

пошуковим сервісом. 

Метою доповіді є порівняльний аналіз існуючих підходів до проблеми ін-

формаційного пошуку, виокремлення суттєвих переваг та недоліків, а також 

побудова на основі позитивного та негативного досвіду структури пошукової 

системи. 
За результатами проведеного аналітичного огляду проблеми було визна-

чено основні переваги і недоліки двох великих класів методів пошуку – струк-

турованих та неструктурованих [2, 3]. На підставі аналізу було визначено ба-

зові критерії, за якими будуть проводитись оцінки тої чи іншої системи. Також 

було проведено огляд існуючої патентної літератури як з точки зору методів 

пошуку, так і з точки зору спеціальних методів збереження пошукової інфор-

мації. Було визначено основні переваги та недоліки наведених патентних ви-

находів та враховано їх при проектуванні власної пошукової схеми. Також на-

водиться проектна схема пошукової системи, заснованої на методі структуро-

ваного пошуку, основна особливість якої – комбінація різних пошукових ме-

тодів для перетворення неструктурованих запитів в структуровані, а також ро-
зподілене зберігання інформації, що зберігається в пошуковому сховищі. 
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МЕТОДИ БАЛАНСУВАННЯ НАБОРІВ ДАНИХ  
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Незбалансованість наборів даних є дуже поширеною проблемою, що потре-

бує пильної уваги. Це мотивується тим, що проблема дисбалансу класів значно по-

гіршує ефективність класифікації [1]. Однією з найважливіших складових вирі-

шення цієї проблеми є вибір підходу та застосування методів, які найбільш ефек-

тивно розв’язують поставлену задачу. Існує декілька основних підходів, що допо-

магають вирішити надану проблему: це методи попередньої обробки (методи на 

рівні даних), алгоритмічно-центровані підходи та гібридні підходи, що є комбіна-

цією перших двох [2]. В даній доповіді найбільше уваги приділяється саме методам 
модифікації наборів даних, що дозволяє досягати поставленої мети не змінюючи 

алгоритми машинного навчання, що використовують наданий датасет, на відміну 

від алгоритмічних підходів, які працюють з незмінними вихідними даними та ос-

новну задачу перекладають саме на алгоритм, змінюючи певним чином його ваги.  

Метою доповіді є детальний опис, аналіз та порівняння різних підходів та ме-

тодів усунення незбалансованості у наборах даних при розв’язанні задач категори-

зації з використанням машинного навчання. 

В доповіді наводяться результати порівняння категоризації на наборах даних, 

збалансованих різними методами, до яких входить як недовідбір (undersampling) 

основного класу – тобто створення підмножини вихідних даних шляхом видалення 

вибраних вибірок із класу, так і надвідбір (oversampling) меншого класу  – тобто 
створення надмножини вихідного набору даних шляхом створення нових вибірок 

з існуючих або шляхом тиражування існуючих [3]. Для розширення класів меншо-

сті було використано такі підходи, як об’єднання класів, викидання класів меншо-

сті, копіювання даних, копіювання даних з їх подальшим зашумленням, генерація 

додаткових зразків тощо.  

Навчання моделі було виконано на модифікованих наборах тренувальних да-

них з подальшим порівнянням результатів виконання задач категоризації на тесто-

вих наборах даних. 
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У цей час велика кількість паралельних програм для кластерів розробля-

ються з використанням низькорівневих засобів передачі повідомлень (MPI 

[1]). MPI-програми важко розробляти, супроводжувати й повторно використо-

вувати при створенні нових програм. Дана проблема ускладнюється тим, що 

останнім часом з'являється багато обчислювальних кластерів із установленими 

в їхніх вузлах прискорювачами. В основному, це графічні процесори. Програ-

містові потрібно тепер освоєння на достатньому рівні відразу декількох моде-

лей і мов програмування.  
Метою доповіді є опис розробки і впровадження в систему підтримки ви-

конання DVM-програм алгоритму розподілу підзадач між вузлами кластера, 

що забезпечує балансування завантаження обчислювальних ресурсів. Алго-

ритм повинен виходити з наявності заданого часу виконання кожної підзадачі 

на різній кількості процесорів. 

З використанням розроблених алгоритмів створена система підтримки 

виконання DVMH-програм, що є невід'ємною частиною компіляторів DVMH-

програм. Компілятор з мови Фортран-DVMH, що включає в себе систему під-

тримки виконання DVMH-програм, входить до складу DVM-системи [2]. З ви-

користанням цього компілятора може бути розпаралелений на кластер із при-

скорювачами ряд прикладних обчислювальних завдань.  
Розроблені принципи відображення DVMH-програм на кластери із прис-

корювачами, що забезпечують динамічний розподіл обчислень між універ-

сальними багатоядерними процесорами (ЦПУ) і декількома графічними про-

цесорами (ГПУ).  

Розроблені й реалізовані в системі підтримки виконання DVMH-програм 

наступні алгоритми: алгоритми розподілу витків паралельних циклів усере-

дині вузлів – між ядрами ЦПУ й декількома ГПУ та алгоритми автоматичного 

переміщення необхідних актуальних даних між пам'яттю ЦПУ й пам'ятями де-

кількох ГПУ.  

З використанням розроблених алгоритмів змодельована система підтри-

мки виконання DVMH-програм, що має бути невід'ємною частиною компіля-

торів DVMH-програм. 
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Використання стандартизованих рішень при проєктуванні програмного 

забезпечення є дуже важливим методом для забезпечення можливості розши-

рення коду та його супроводу. При класифікації архітектур клієнтських засто-

сунків існує два найбільш розповсюджених підходи – з використанням однос-

прямованого або двоспрямованого потоку даних.  

Для проєктування мобільних архітектур під ОС Android протягом остан-

ніх років найбільш поширені два підходи – MVP (Model-View-Presenter), та  
рекомендований компанією Google підхід MVVM (Model-View-ViewModel), 

який використовує двоспрямований потік даних, але зараз набуває популярно-

сті декларативний підхід до розробки користувацького інтерфейсу (з викорис-

танням Jetpack Compose), який базується на односпрямованому потоці даних 

(наприклад, з використанням архітектури Model-View-Update [1], яку також 

називають The Elm Architecture). Таким чином, дослідження можливостей ви-

користання архітектур з односпрямованим потоком даних є актуальною нау-

ковою проблемою. 

Метою доповіді є дослідження можливості використання односпрямова-

ного підходу до проєктування архітектур застосунків на базі ОС Android, та 

його порівняльний аналіз за визначеними показниками з найбільш популяр-
ною та рекомендованою архітектурою – MVVM. Дослідження приводиться на 

прикладі конкретної реалізації односпрямованого підходу – Redux, модуль 

якої також реалізується в рамках дослідження. 

В доповіді наводяться результати проектування архітектурного модуля 

Redux, спосіб його застосування у мобільних застосунках на базі ОС Android, 

та результати порівняння з архітектурою MVVM.  

В результаті аналізу формуються висновки щодо доцільності викорис-

тання такого підходу у розробці мобільних застосунків, а також наводяться ре-

комендації найбільш актуальних архітектур під конкретні сценарії розробки 

(для типових мобільних застосунків).  

Також в доповіді наводяться перспективи розширення архітектурного мо-

дуля – як з точки зору функціоналу, який напряму відноситься до самого мо-
дуля, так і додаткових функцій, які не є обов'язковими для використання, але 

можуть надати кінцевому користувачу дуже корисні можливості. 
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Evaluating the sharpness of an image is an important step in image processing 

and image quality assessment. It allows to classify images based on their overall sharp-

ness, which can help professionals do the work of image editing faster. 

There are multiple algorithms that can achieve image sharpness evaluation: FFT 

(Fast Fourier Transform) [1], Variance of the Laplacian, analyzing of the curvelet do-

main [2], spatial domain [3], etc. These methods have high evaluation costs and are 

not always effective when analyzing images with a shallow depth of field, which has 

natural background blur. Such effect of the natural depth of field blur is quite noticea-

ble when using telephoto lenses with an open aperture setting.  
The goal of this article is to describe the components and technologies of a system 

which can solve the issue of sharpness evaluation of photos of people, which contain 

naturally blurred background. The general idea of the system is to evaluate only the 

sharpness of the subjects (faces) which were intended to be in focus (this method relies 

on face detection, metadata analysis, distance calculation). The system will use FFT 

and Variance of the Laplacian, implementations of which are are available in a library 

called OpenCV. It contains numerous instruments for image processing in general. 

Since the system will be working with hundreds of images, which are inconvenient to 

be uploaded through the cloud, this cannot be a server-based solution. All of the work 

needs to be done locally. The language that can be used for development is Python. It 

has many built-in utilities for working with images. The architecture of the developed 
system must be modular. Such modular design will allow the system to be easily con-

figured for new sharpness detection algorithms, adapt to new factors which may be 

having an impact on the evaluation accuracy. 

In conclusion it can be stated, that applying the well-known algorithms of sharp-

ness evaluation is not optimal for cases when the input images are expected to contain 

large quantities of natural blur. A system was proposed which solves this problem by 

applying these algorithms only to areas which were intended to be in focus. This is 

achieved by analyzing the photo metadata and face detection. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОДЕЛЕЙ ТА МЕТОДІВ КОМП'ЮТЕРНОГО ЗОРУ 

ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ РУХІВ ЛЮДСЬКОГО ТІЛА 

Мельнікова Р. В., Кулигін А. С. 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

Для вирішення певних задач використовуються різноманітні алгоритми, 

методи комп’ютерного зору. Такі методи дозволяють обробляти зображення, 

отримане з камери, аналізувати його та робити певні висновки, які потрібно 

було виявити для вирішення певної задачі.  

Методи та алгоритми комп’ютерного зору дозволяють нам аналізувати 

велику кількість зображень та полегшити роботи певним службам де такими 

аспектами займаються люди, тобто людський фактор, аналізуючи вже проана-

лізовані дані машиною.  
Одною з груп таких методів є методи для відстеження людських тіл, а 

саме їх руху та змін у просторі. Зазвичай алгоритми для розпізнання рухів пра-

цюють з деяким штучним інтелектом, який вже було навчено відстежувати лю-

дей [1]. Р 

езультати навчання зберігаються у так звану модель, яка і буде викорис-

товуватися потім для розпізнання тіла на зображенні. 

Метою доповіді є побудова математичних моделей методів комп’ютер-

ного зору для можливості відтворення зазначених алгоритмів та подальшого 

порівняння їх характеристик для виявлення найоптимальнішого методу з пе-

релічених.  

В доповіді наводяться результати вимірювань характеристик отриманих 
систем реалізації кожного з алгоритмів. Наведені дані показують, що на виро-

бничу спроможність якості роботи програми впливають робота самого при-

строю, на якому використовуються алгоритми, кількість ключових з’єднань, 

які алгоритм має виявити та відтворити, характер руху людини, характер ото-

чення тощо.  

До того ж вибір конкретного методу також залежить від характеру поста-

вленої задачі. Найбільш точним алгоритмом комп’ютерного зору з наведених 

для відстеження людського тіла виявився метод, який використовував зобра-

ження з камери глибини у комбінації з використанням множинних гіпотез [2]. 

Це обумовлено тим, що камера глибини дозволяє нам отримати достатньо то-

чне положення людського тіла, а так звані множинні гіпотези дозволяють зна-

чно згладити отримані дані та зробити їх більш сприятливими для розуміння. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ РОЗПІЗНАВАННЯ ІМЕНОВАНИХ  

СУТНОСТЕЙ У НЕСТРУКТУРОВАНОМУ ТЕКСТІ 
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Виникнення технології розпізнавання іменованих сутностей пов’язане з 

проблематикою автоматичної обробки текстів та їх розуміння у подальшому 

за допомогою програмних систем. Дане питання було вперше розглянуто в ра-

мках шостої Конференції з розуміння повідомлень (Sixth Message 

Understanding Conference − MUC-6) у 1995 році [1]. На цій конференції вперше 

було сформульовано визначення іменованої сутності, що полягало у наступ-

ному: іменована сутність - це вставлений у текст тег стандатної узагальненої 

мови розмітки задля маркування слів.  
Методи NER можуть базуватися окремо або одночасно на основі лексики 

(lexicon-based), правил (rule-based) та машинного навчання (machine learning 

based). 

Метою доповіді є порівняльний аналіз існуючих підходів до проблеми 

розпізнавання іменованих сутностей, виокремлення суттєвих переваг та недо-

ліків, а також побудова на основі позитивного та негативного досвіду струк-

тури системи розпізнавання іменованих сутностей. 

В доповіді наводиться аналітичний огляд досліджуваної проблеми.  

Було розглянуто застосування кожного типу методів NER на приладі 

трьох патентів.  

Слід зазначити, що найбільш ефективними є методи, базовані на прави-
лах, так як мають змогу визначати іменовані сутності за завчасно визначеними 

патернами [2]. Їх ефективність обумовлена тим, що природні мови мають до-

статньо завчасно визначених правил та форматів, за якими можна розпізнавати 

текст.  

Проте методів, базованих на правилах недостатньо для аналізу текстів 

природною мовою, що у свою чергу обумовлено наявністю контексту в речен-

нях, багатозначністю слів, а також наявністю зворотів та словосполучень, що 

мають відхилення від загальноприйнятих правил правопису. Саме тому на 

практиці алгоритми NER є комбінацією різних методів розпізнавання іменова-

них сутностей, що працюють у комплексі. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ГЕНЕРАЦІЇ ПРАКТИЧНИХ  

НАВЧАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ НА ОСНОВІ РІЗНИХ РІВНІВ СКЛАДНОСТІ 
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Навчання є важливою складовою людського життя. Окрім загальної та 

професійної освіти, людина також має можливість отримувати додаткові 

знання за бажанням чи задля підвищення кваліфікації. Цьому сприяє поши-

рення масових платформ онлайн-курсів. При цьому, вони також мають недо-

лік, повʼязаний з тим, що практичні завдання у таких курсах часто є статич-

ними та однаковими для кожного учасника курсу. Такий підхід не враховує 

індивідуальність учнів, їх рівень. 

Когнітивні навички покращуються, якщо перед ними поставлені неру-
тинні завдання належного рівня. Наявність рівня складності завдання, що від-

повідає прогресу учня у розв’язанні завдань також підвищує їх мотивацію [1]. 

Важливим аспектом завдань, які можуть вплинути на мотивацію студентів до 

взаємодії з ними, є їх зміст. Персонально релевантний зміст та складність за-

вдання може викликати ситуативний інтерес, що призводить до посилення 

уваги, постійних зусиль і в кінцевому підсумку призведе до кращого навчання 

[2]. Отже, можливість динамічного створення завдань у залежності від про-

гресу учня є актуальною темою для дослідження. 

Метою доповіді є спроба визначення алгоритму генерації практичних за-

вдань на основі різного рівня складності та поточного прогресу учнів з ураху-

вання можливості застосування алгоритму у різних сферах навчання. 
У доповіді наводиться створений алгоритм для динамічної генерації за-

вдань, який за певних модифікацій може бути застосований до різних предме-

тних областей. Алгоритм використовує методи кластеризації для поділу за-

вдань між рівнями складності [3]. Отримані результати містять порівняння ви-

користаних методів кластеризації та їх вплив на результат генерації. Налашту-

вання методів виконується у залежності від вхідних параметрів завдань та вла-

сне мети цих завдань.  
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Методи збільшення масштабу, засновані на інтерполяції, часто виклика-

ють деякі побічні ефекти, такі як складність обчислень, посилення шуму, ре-

зультати розмиття тощо. Дані методи не можуть убирати шум, а масштабу-

вання не додає нових деталей. Саме тому дослідження засобів масштабування 

з відновленням та додаванням деталізації до вихідного зображення є важли-

вою науковою проблемою. Існує багато типів алгоритмів, і більшість із них 

використовують згорткові нейронні мережі, які потрібні для виявлення зако-

номірностей у зображеннях [1]. Ці мережі тренуються на обширній базі зобра-
жень, навчаються розпізнавати шуми, артефакти, текстури, текст, від чого за-

лежить їх можливість ефективно замаскувати недоліки зображення та правдо-

подібно посилити деталі. 

Метою доповіді є побудова математичних моделей методів штучного ін-

телекту, які дозволять враховувати особливості наведених алгоритмів, з метою 

визначення найкращих засобів масштабування для окремих сценаріїв викори-

стання. 

В доповіді наводяться результати вимірювань якісних ознак реалізації ко-

жного з алгоритмів.  

Наведені дані показують, що на якість масштабування впливають методи 

стиснення, повторні стиснення, аналогові артефакти, тренувальна база, харак-
тер та роздільна здатність вихідного зображення  тощо. Вибір методу також 

залежить безпосередньо від стилю вихідного зображення – чи то фотографія, 

чи кадр із мультфільму, чи з комп’ютерної гри. Найбільш реалістичне масш-

табування було отримано за допомогою алгоритму, для навчання якого синте-

зуються спеціальні тренувальні пари з штучно створюваними найбільш поши-

реними артефактами –  дзвону та перельоту, для моделювання стиснення з 

втратами [2].  

Завдяки розширенню тренувальної бази такий метод отримує змогу пе-

редбачати більший спектр артефактів стиснення та краще відновлювати зобра-

ження. 
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Одним із самих популярних на сьогоднішній день підходів до створення 

користувацьких інтерфейсів є реалізація односторінкових веб-додатків, мета 

яких – зробити веб-додаток схожим на нативну програму [1]. Великі веб-додатки 

використовують величезну кількість даних, що ставить перед розробниками за-

дачу управління станом додатку. Використання неправильного підходу може 

вплинути на швидкодію застосунку. Важливо думати про продуктивність на всіх 

етапах розробки програми, а не тільки тоді, коли настає критичний момент [2]. 

Також швидкодія застосунків впливає на позицію веб-сайту у результатах по-
шуку в Google [3].  

Метою доповіді є дослідження швидкодії двох методів управління станом 

в односторінковому веб-додатку, створеного на основі React. В доповіді наво-

дяться результати вимірювань розмірів вихідного коду та швидкодії застосунку 

в залежності від обраного методу управління станом. Обрані метрики, що були 

розглянуті в процесі дослідження, дозволили отримати чітку картину щодо 

впливу різних підходів управління станом на веб застосунок. 

Результати порівняння вихідного коду показали, що підхід Redux потребує 

використання великої кількості шаблонів для реалізації правильного потоку да-

них. Основні вказівки та концепції Redux мають сильний вплив на розмір вихі-

дного коду проекту. Окрім цього Redux також вимагає встановлення бібліотеки 
react-redux для коректної роботи з бібліотекою для створення інтерфейсів React. 

У випадку, коли додаток має вимогу створювати HTTP-запити, також необхідне 

встановлення додаткової бібліотеки для створення асинхронних дій. Дослі-

дження показало, що створення логіки потоку даних у Redux складніше та ви-

магає більше коду. 

Результати порівняння швидкодії застосунку дозволили зробити висновок, 

що з використанням Redux веб-застосунки споживають більшу кількість пам’яті 

для зберігання даних у порівнянні з підходом React Hooks.  

Окрім цього, базові операції зміни стану додатку займають більшу кіль-

кість часу в підході Redux. 
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РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЧЯ ДЛЯ СИСТЕМ  

З ОБМЕЖЕНИМИ РЕСУРСАМИ 
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Біометричні методи аутентифікації, такі як розпізнавання за обличчям, 

відбитком пальця, голосом набувають все ширшої популярності у сучасному 

світі. У сучасних реаліях все частіше використовуються саме безконтактні ме-

тоди [1], що демонструють високу точність та ефективність. Особливо  попу-

лярним на сьогодні є метод нейронних мереж [2], який попри високу ефектив-

ність має все ж таки досить високі апаратні вимоги.  

Метою роботи є дослідження методів оптимізації алгоритмів розпізна-
вання обличчя для систем з обмеженими ресурсами, таких як вбудовані при-

строї.  

Оптимізація алгоритму розпізнавання обличчя надає наступні переваги 

під час використання таких методів на вбудованих приладах: 

-  зменшення навантаження на мережу; 

-  з’являється можливість у ІоТ приладу працювати автономно; 

- підвищення безпеки системи, оскільки усувається можливість перехо-

пити фото по мережі; 

- система краще масштабується завдяки можливості виконувати обчис-

лення на ІоТ приладі. 

В роботі було досліджено як методи оптимізації нейронних мереж, так і 
класичних алгоритмів комп’ютерного зору, а саме: метод дистиляції знань; ме-

тод квантування; метод обрізки мережі; метод розпаралелювання обчислень; 

метод сумісного використання вагів. 

Проведено планування експериментального дослідження, яке передбачає 

серію експериментів при наступних умовах: 

- дослідження проводиться на наступних приладах: Raspberry PI 3, Nvidia 

Jetson Nano 2GB, віртуальна машина з GPU GTX 1080;  

- результати оцінювалися з урахуванням таких параметрів, як обсяг необ-

хідної оперативної пам’яті, швидкість розпізнавання, точність, втрати точності 

у порівнянні з неоптимізованим варіантом. 

За результатами дослідження сформульовано рекомендації щодо оптимі-

зації алгоритмів розпізнавання та доцільності використання оптимізованих ал-
горитмів на вбудованих пристроях. 
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Швидке збільшення кількості даних та складності систем зумовлює необ-

хідність пошуку нових підходів до розв’язання проблеми з їхнім збереженням. 

Найбільш придатними для збереження неструктурованих великих даних вва-

жаються NoSQL бази даних [1]. На жаль, для таких БД на сьогодні не існує 

стандартизованих методів їх створення. Такі бази створюються на основі дос-

віду архітекторів баз даних та рекомендацій розробників конкретних СКБД 

[2].  

Метою доповіді є дослідження існуючих методів логічного моделювання 
NoSQL баз даних і порівняння їх ефективності під час вирішення завдань у 

сфері ігрових серверних систем. 

В роботі проаналізовано методи, які використовуються під час логічного 

проектування баз даних для таких СКБД як MongoDB та Neo4j. Для даного 

дослідження на базі единої інфологічної моделі для ігрової серверної системи 

з урахуванням проаналізованих методів розроблено ряд логічних моделей:  

− документна модель для СКБД MongoDB з максимальною денормалі-

зацією (використанням вкладених об'єктів та масивів); 

− документна модель для СКБД MongoDB з максимальною нормаліза-

цією (використанням еквіваленту посилань); 

− графова модель для СКБД Neo4j. 
Проведено серію експериментів по дослідженню фізично реалізованих 

моделей за  наступними умовами: 

− виконувалася серія запитів, що реалізує бізнес-логіку серверної сис-

теми багатокористувацьої гри жанру action-adventure з виділеним сервером; ці 

запити містять операції з БД на читання, запис, видалення, оновлення або де-

кілька різних операцій в одній транзакції; 

− досліджувалися такі параметри продуктивності виконання запитів, як: 

час виконання, обсяг використаної оперативної пам’яті, процесорного часу, 

місця на носії. 

Проведені експериментальні дослідження показали ефективність викори-

стання різних методів логічного моделювання при певних умовах. Це дозво-
лило сформулювати рекомендації стосовно використання методів для проек-

тування різних типів ігрових серверних систем. 

Список літератури 

1. Sullivan D. NoSQL for Mere Mortals. 1st Edition. – Addison-Wesley Professional, 
2015. – 544 P. – ISBN 978-013-402-321-2. 

2. Date C.J. An Introduction to Database Systems. 8th Edition. – Pearson, 2003. – 
1040 P. – ISBN 978-0321197849.  



Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління 

149 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОГРАМНИХ АРХІТЕКТУР РЕАЛІЗАЦІЇ  
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Сучасний всесвіт неможливо уявити без комп’ютерних ігор, індустрія яких 
зайняла величезну частину ринку розваг [1]. Серед усього різноманіття жанрів 

відеоігор окреме місце займають стратегічні ігри у жанрі «Колекційних карточ-

них ігор». Серед платформ для комп’ютерних ігор саме мобільні платформи 

отримують найбільшу популярність, а це задає тренд на певні архітектурні під-

ходи в проектуванні ігор. В цій відносно новій галузі ще не сформовано єдиного 

підходу до розробки таких застосунків. Що призводить до великої кількості по-

ганих архітектурних рішень, які працюють неоптимізовано, а також ускладню-

ють розробку, тестування та супровід програмного забезпечення. 

Метою роботи є дослідження програмних архітектур, що використову-

ються для реалізації комп'ютерних ігор в описаному жанрі, з метою їх покра-

щення та визначення рекомендацій стосовно їх застосування. 

На основі багатокритеріального аналізу для дослідження було обрано на-
ступні архітектури: суміш HMVC [2] та ECS [3], а також поєднання HMVC з 

компонентно-орієнтовною архітектурою. 

Експериментальне дослідження реалізованих архітектур проводилося з 

урахуванням наступних метрик: 

- швидкодія застосунку; 

- здатність до тестування; 

- здатність до розширення (додавання нового функціоналу); 

- здатність до підтримки (простота внесення змін в існуючий код); 

- час на первинну інтеграцію архітектури у проект; 

- час, необхідний на додавання нового функціоналу, та інші. 

Експериментальне порівняння обраних архітектур показало перевагу за бі-
льшістю метрик архітектури на базі суміші HMVC та ECS, а саме її переваги за 

швидкодією застосунку, за здатністю до тестування, до розширення та до підт-

римки.  

Результати експериментів дозволили також сформулювати рекомендації 

стосовно умов використання інших архітектур, що досліджувалися. 
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Бджільництво є однією з досить прибуткових сфер фермерства, проте до-

сягнення високої результативності та прибутковості передбачає наявність оп-

тимально організованих процесів на пасіках. Використання математичних під-

ходів [1] з метою оптимізації планування видобування продуктів бджільниц-

тва дозволить підприємцям розвивати свої потужності. 

Метою роботи є дослідження методів вирішення оптимізаційних задач 

цілочисленого програмування для системи керування пасікою та розробка 
програмної системи, яка на основі даних про пасіку буде пропонувати оптима-

льний план збору та продажу продуктів бджільництва. 

Для виділеної задачі оптимізації планування збору продуктів побудовано 

математичну модель задачі цілочисленого програмування, що максимізує при-

буток з пасіки. На основі результатів багатокритеріального аналізу та викори-

стання аддитивної згорткової моделі з ваговими коефіцієнтами обрано насту-

пні методи рішення такої задачі [2] для подальшого дослідження: метод гілок 

та кордонів, та жадібний алгоритм. 

Експериментальне дослідження обраних методів передбачає серію експе-

риментів при наступних умовах: кількість параметрів мат. моделі має зміню-

ватися від 10 до 20 для вуликів та від 240 до 720 для кількості рамок; резуль-
тати методів будуть досліджуватися з урахуванням таких параметрів, як обсяг 

необхідної оперативної пам’яті, час роботи алгоритму, навантаження на про-

цесор та кількість змінних у математичній моделі; результат оптимізації. 

Проведені експериментальні дослідження показали ефективність викори-

стання адаптованого під задачу жадібного алгоритму та метода гілок і кордо-

нів в певних умовах, що дозволило сформулювати рекомендації стосовно умов 

їх ефективного використання для вирішення задач цілочисленого програму-

вання певної, що забезпечують  економію обчислювальних ресурсів. 

На основі обраного за результатами дослідження жадібного алгоритму 

розроблено систему, яка дозволяє оптимізувати процеси на пасіці та отриму-

вати більші прибутки з пасіки за сезон.  
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ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СПОРТИВНИХ МАТЧІВ.  
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Останнім часом нейронні мережі використовують для вирішення найріз-

номанітніших задач. Відтворення портретів історичних особистостей за ста-

рими малюнками[1], мобільні асистенти, які спілкуються с людиною звичай-

ною мовою[2] – все це вже не викликає подиву людей, як раніше. Нейронні 

мережі це особлива група методів та підходів машинного навчання. Проте за-

стосування нейронних мереж для вирішення задачі прогнозування є нетипо-

вим. Зазвичай для таких цілей використовується кластерний або класифікацій-

ний підходи.  

Проте нейронні мережі у контексті задачі прогнозування є дуже цікавою 

темою для дослідження, адже саме нейронні мережі зазвичай показують най-

кращий результат у точності складених математичних моделей. Тож розгля-

немо деякі нейронні мережі у даному контексті більш детально. 
Метою доповіді є аналіз і порівняння архітектурних підходів до вирі-

шення задачі прогнозування за допомогою нейронних мереж.  

Для порівняння були обранні наступні методи: логістична регресія, алго-

ритм k найближчих сусідів та повнозв'язна нейронна мережа (dense neural net-

work).  

Навчання та тестування проводилося на основі відкритого датасету всіх 

матчів з тенісу за останні декілька десятків років. Орієнтовна точність отрима-

ної математичної моделі має складати не менше 80 відсотків. 

 В доповіді наводяться результати порівняння наведених вище методів 

прогнозування. Порівняння проводилося за наступними критеріями: точність 

(accuracy - частка правильних відповідей), точність (precision), повнота отри-
маного результату (recall), швидкість навчання, обсяг витрат обчислювальних 

ресурсів, похибка. В результаті отриманих даних виявилось, що логістична ре-

гресія не може застосовуватися до задач нелінійної класифікації та викиди да-

тасету дуже впливають на результат. K найближчих сусідів потребує великих 

витрат на обчислення. Проаналізувавши порівняння представлених моделей 

машинного навчання і прийнявши факт, що в обраному датасеті достатньо да-

них і нам потрібне нелінійне рішення. Повнозвʼязна нейронна мережа є кра-

щим варіантом. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ АДАПТИВНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПЗ  

НА БАЗІ UNREAL ENGINE 4 

Підплетько Р. С., Власенко Л. А. 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 
 

Алгоритми машинного навчання набувають все більшої популярності у 

різноманітних областях, ефективно вирішуючи задачі розпізнавання, класифі-

кації, прогнозування та прийняття рішень.. Тим не менш, все ще існують об-

ласті, де машинне навчання майже не використовується і перевага надається 

звичайним громіздким негнучким статичним алгоритмам як, наприклад, де-

рева рішень, що проектуються безпосередньо розробниками програмного за-

безпечення цілком на основі їх досвіду Однією з таких областей є розробка 

відеоігрового штучного інтелекту. Використання механізмів машинного нав-

чання у відеоігрових ШІ, може бути використано розробниками у даній сфері 

для ефективного рішення проблеми прийняття рішень агентами за умов змін-
них параметрів ігрового середовища без втрати можливості контролю їх пріо-

ритетів та налаштування бажаних шаблонів поведінки. Центральним методом 

адаптивності є застосування навчання з підкріпленням.  

Метою доповіді є побудова методології імплементації засобів машин-

ного навчання з підкріпленням у відеоігровому штучному інтелекті з метою 

отримання адаптивних механізмів прийняття рішень в умовах змінного сере-

довища з контрольованими властивостями згідно до потреб проекту.  

В доповіді наводяться дослідження що були виконані та серію експери-

ментів з імплементацією адаптивних алгоритмів у ігровій системі з урахуван-

ням відсутності можливості попереднього навчання. Використання машин-

ного навчання з підсиленням виявилося ефективним методод управління по-

ведінкою NPC, давши 53% перемог при 33% отриманих нейрогенетичним ал-
горитмом та 14% статичними алгоритмами.  

Використання описаних методів дозволить розробникам ігрових програм 

створювати ефективні системи прийняття рішень без попереднього трену-

вання або побудови комплексних дерев рішень як для задання поведінки ігро-

вим агентам, так і для адаптивного керування глобальними ігровими парамет-

рами. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ.  

ДЕРЕВА РІШЕНЬ. ГРАДІЄНТНИЙ БУСТИНГ. 

Чуприна А. С., Смикова А. Ю. 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 
 

Останні роки набирає популярність та розширює свої можливості наука 

про дані. За допомогою її підходів, методів та архітектури були спроектовані  

та реалізовані такі рішення, які ще 10 років тому не можливо було уявити. На-

разі існують такі програмні рішення, які дозволяють оброблювати та аналізу-

вати текст натуральною мовою[1], виконувати пошук за зображеннями[2] та 

розпізнавати образи і обличчя[3]. Наука про дані стала популярною темою, яка 

привертає велику увагу дослідницької спільноти. Розвиток технологій аналізу 

даних і доступні наукові датасети дозволяють досліджувати прогнозування на 

основі даних, яке відіграє ключову роль у пошуку тенденцій наукового впливу. 

Основними методами прогнозування є класифікація, кластеризація, пошук К-
середніх, та інші. Розглянемо класифікаційні методи прогнозування більш де-

тально. 

Метою доповіді є аналіз і порівняння різних методів вирішення задачі 

прогнозування за допомогою підходу класифікації. До цих методів відносяться 

дерева рішень (tree decision), випадковий ліс (random forest) та градієнтний бу-

стинг (gradient boosted machine). Порівняння буде виконано на основі задачі 

прогнозування результатів спортивних матчів. Для цього буде виконано нав-

чання на основі відкритого датасету всіх матчів з тенісу за період з першого 

Вімбелдону. Прогнозування має бути з точністю не менш 85 відсотків. В до-

повіді наводяться результати порівняння класифікаційних методів прогнозу-

вання, наведених вище,  за наступними критеріями: час навчання, точність 

прогнозування, схильність до перенавчання, коефіцієнт помилок, частота по-
милок. Отримані результати показують, що метод дерев рішень має найвищу 

швидкість навчання та достатньо високий показник точності на навчальному 

датасеті, проте низька точність прогнозування на реальних даних. Випадковий 

ліс у свою чергу має меншу схильність до перенавчання та показує кращі ре-

зультати на тестовій виборці даних. Градієнтний бустинг є кращим рішенням 

для поставленої задачі, адже він містить переваги обох цих методів, але немає 

вагомих недоліків. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АРХІТЕКТУРИ НА МОЖЛИВОСТІ,  

ВАРТІСТЬ ТА ШВИДКОДІЮ СИСТЕМИ DATA LAKE 

Смеляков К. С., Хованський О. О. 
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

З розвитком нейронних мереж збільшилися вимоги до сховищ даних, у 

яких зберігають дані для навчання моделей. Сховища повинні не встрачати у 

швидкості вставки та читання зі збільшенням розміру бази данних. Одним з 

основних джерел даних э IoT-пристрої, які генерують велику кількість запитів 

вставки даних. Через ці потреби з'явилося сховище даних Data Lake[1]. Також 

за останнє десятиліття сильно розвинулися хмарні провайдери, в яких є мож-

ливість використовувати різні послуги не витрачаючи час на гроші утримання 

своїх серверів. Створення Data Lake на потужності хмарного провайдера до-
зволяє отримати дуже надійне сховище[2]. У всіх провайдерів є безліч сервісів, 

тому варіантів реалізації архітектури Data Lake безліч. 
Метою доповіді є створення сервісу автоматичного розгортання Data 

Lake на потужностях хмарних провайдерів, створення кількох варіантів архі-

тектури Data Lake та вимірювання швидкості, вартості та доступності цих рі-

шень. 
У доповіді наводяться результати вимірів чотирьох архітектур: AWS_1, 

GCP_1, GCP_2, AZURE_1, на трьох провайдерах: AWS, GCP, Azure. Було ви-

міряно швидкість вставки даних, доступність використаних сервісів у різних 

регіонах та розрахунки вартості кожного рішення. За результатами вимірів 

GCP_1 виявився найшвидшим і найдешевшим рішенням, але через обмеження 
використанного сервісу він вимагає додаткових витрат на утримання 

MongoDB сервісу.  

Без урахування GCP_1 найкращою архітектурою виявилась AWS_1 яка 

використовує S3 та OpenSearch, трохи повільніше і дорожче виявилася GCP_2 

яка використовує CloudStorage та BigTable і абсолютним аутсайдером вияви-

лася AZURE_1 яка використовує BlobStorage, CosmosDB.  

Доступність регіонів у всіх провайдерів практично ідентична. У GCP та-

кож є програма LOW CO2.  

Сервера з такою позначкою мають показник CFE% понад 75%. 
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МЕТОДИ СТИСНЕННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ 
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Стиснення відеозображення – це зменшення і видалення надлишкових ві-

деоданих з метою оптимізації зберігання і передавання файлів цифрового ві-
део. Відеокодек – спільна робота декількох алгоритмів. Відеокодеки, які вико-

ристовують різні стандарти є несумісними один з одним, тому відеодані, які 

були стиснуті з використанням одного стандарту, неможливо відтворити із за-

стосуванням іншого стандарту. 

Послідовне кодування довжини – кодує послідовність пікселів однако-

вого кольору (наприклад, чорного або білого) як одиночне ключове слово. Цей 

метод добре працює із зображеннями двійкового рівня. Векторна квантизація 

має інтенсивний обчислювальний процес кодування, цей спосіб кодування не-

можливо використовувати для кодування у реальному часі без спеціальних 

апаратних засобів.  

Дискретне косинус перетворення тісно пов'язане з дискретним перетво-

ренням Фур’є і є гомоморфізмом його векторного простору. Компенсація руху 
– стиснення досягається шляхом пересилання або збереження вектору руху за-

мість значень пікселів для повного блоку [1]. 

Виявлено, що для повільних сцен руху краще використовувати метод 

компенсації руху. Для кожного блоку кодується вектор руху, що вказує на 

блок у попередньому або наступному кадрі, який схожий з кодованим блоком. 
Відеокодеку, який використовує цей підхід, не потрібно розпізнавати наяв-

ність кулі чи іншого об'єкта. Він лише порівнює блоки пікселів у декодова-

ному кадрі та кадрі посилання. Гарним прикладом є стандарт H.265, який став 

значним кроком вперед в області кодування відео. Одна з його переваг в тому, 

що він подвоює ефективність стиснення H.264 та використовує сучасні алго-

ритми стиснення [2]. 
Метою доповіді є аналіз існуючих методів та алгоритмів стиснення ві-

деоматеріалів, порівняння наявних технологій для кодування та декодування 

потоку відео. У доповіді наводяться приклади сучасних алгоритмів для коду-

вання відео. Виявлено, що більшість відеокодеків кодують відеоматеріали з 

постійною швидкістю і не враховують характеристики сцен, які відбуваються 

на відео. 
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МЕТОДИ ІНТЕГРАЦІЇ ДАНИХ З РІЗНОРІДНИХ ВЕБ-СИСТЕМ 
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Інтеграція додатків використовується для управління та підтримки всіх 

додатків у актуальному стані, одночасно усуваючи дублювання та надмірність 
даних.  

Створюючи мережу інтеграції додатків, яка дозволяє програмам взаємо-

діяти один з одним, бізнес та робочі процеси можуть виконуватися більш ефе-

ктивно та результативно. Інтеграція програм додатково допомагає пом'якшити 

проблему інформаційних сховищ. 

Необхідність інтеграції програм пов'язана з необхідністю переміщення 

даних між програмами. Це включає передачу даних з одного додатка в інше 

запланованим, поточним способом або для переміщення даних один раз з за-

старілої системи в щось нове. 

Завдяки інтеграції програм можна вводити дані один раз і підключати їх 

до кількох програм замість того, щоб вводити їх стільки разів, скільки є про-

грам.  
При додаванні нових даних до програми, яка була інтегрована з іншими 

програмами, дані будуть автоматично розподілені по всіх підключених про-

грамах. Це зменшує людські помилки, необхідність ручного втручання та за-

галом забезпечує узгодженість на платформах. 

Найпростіші способи інтеграції – це обмін файлами та повідомленнями 

або звернення до загальної бази даних [1]. Ці способи мають безліч недоліків, 

особливо в епоху поширення веб-додатків. Формати файлів можуть відрізня-

тися, а вивантаження, завантаження та конвертація – це додатковий вплив 

людського фактора та праці.  

Надавати всім доступ до однієї бази даних і контролювати правильність 

її використання різними програмами - серйозний ризик для цілісності та без-
пеки зберігання даних. 

Метою доповіді є аналіз існуючих методів інтеграції даних з різнорідних 

веб-систем та обґрунтування вибору технології для реалізації проекту на ос-

нові отриманої інформації. 

В доповіді наводяться переваги сучасних технологій, що використовують 

API (інтерфейси прикладного програмування) для зв'язку веб-додатків [2].  

Розглядаються два основних стилі API - SOAP і REST, які мають різні 

архітектури, але здебільшого використовують загальний транспорт - HTTP-

протокол. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ МЕТОДІВ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОТИ 

IOT СИСТЕМ У ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

Поліський В. Р., Четвериков Г. Г. 
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Каталізатором в еволюції та прогресі є комплекс технологій, об'єднаних 
загальною назвою Інтернет речей. Це поєднання фундаментальних відкритів у 

галузі аналізу даних, інноваційних досягнень у розробці сенсорів та самовря-

дної (безпілотної) техніки, що дозволили здійснювати збір даних та контроль 

за всіма об'єктами на рівні, недосяжному раніше, а також підключених мере-

жевих рішень, систем управління, платформ та додатків, які виводять способи 

вирощування рослин та тварин на новий рівень. Ринок інтернету речей у сіль-

ському господарстві є одним із вертикальних сегментів IoT. Станом на кінець 

2016 року на частку сільського господарства припадало близько 6% усіх реа-

лізованих у світі проектів у галузі IoT. 

Метою доповіді є дослідження та аналіз методів автоматизації роботи 

IoT систем у галузі сільського господарства. Серед існуючих технологій важ-

ливо виділити наступні: RFID технології (Radio Frequency IDentification, або 
так звана Радіо Частотна Ідентифікація) допомагають сільському господарстві 

автоматизувати безліч процесів; дослідження Bosch, що  фокусується на висо-

коефективній технології датчиків та інтелектуальній процедурі аналізу сис-

теми вибіркового розпилення [1]. 

В доповіді наводяться результати аналізу методів автоматизації роботи 

IoT систем у галузі сільського господарства. Аналіз галузі показує, що зі збі-

льшенням чисельності населення Землі сільськогосподарські площі на душу 

населення стрімко зменшуються. На основі прогнозів Продовольчої та сільсь-

когосподарської організації Об'єднаних Націй, для того, щоб нагодувати сві-

тове населення, фермерам необхідно буде стабільно виробляти майже в пів-

тора рази більше врожаю до 2050 року. Для того, щоб виконати цю умову, аг-
рокомплексам будуть потрібні екологічно безпечні засоби захисту посівів та 

інші технічні інновації [2].  

Тобто можна зробити висновок, що в майбутньому набуде високої попу-

лярності використання технологій IoT, що допоможе максимально автомати-

зувати сільськогосподарську діяльність, бо наразі це є єдиним шляхом до за-

безпечення усіх потреб людей. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВІДМІННОСТІ ТА  

ІДЕНТИФІКАЦІЇ ЛЮДИНИ ВІД ПРОГРАМИ У WEB ЗАСТОСУНКАХ 
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CAPTCHA – «цілком автоматизований публічний тест Тюрінгу для розріз-
нення комп'ютерів і людей», експеримент, у якому судді пропонується визначити, 

хто із двох його співрозмовників людина, хто програма. Капча – той самий тест у 

мініатюрі. Щоб отримати доступ до якихось можливостей інтернет-ресурсу, кори-

стувач повинен вирішити завдання. Зазвичай дуже просту, але просту лише для 

людини. В той самий час reCAPTCHA – це система CAPTCHA, яка дає змогу веб-

хостам розрізняти людський і автоматичний доступ до веб-сайтів. 

У 2016 році Язон Полакіс опублікував роботу, в якій використовував готові 

програми розпізнавання зображень, включаючи власний пошук за зображеннями 

від Google, щоб вирішувати капчі з точністю в 70%. Машинне навчання вже не 

гірше за людей справляється з розпізнаванням простих текстів, зображень та го-

лосу. Алгоритми, можливо, навіть роблять це вже краще. Наразі будь-які можливі 

тести обмежені можливостями людини. Треба знайти щось міжкультурне, міжмо-
вне. Потрібне завдання, яке добре працює з людиною з Греції, з людиною з Чи-

каго, з людиною з Південної Африки, Ірану та Австралії одночасно. Також розг-

лядається думка, що людяність вимірюється не тим, як люди виконують завдання, 

а тим, як вони поводяться. Аарон Маленфант каже, що через 5-10 років завдання 

у капчі взагалі не матимуть сенсу. Більшість Інтернету залежатиме від постійного 

прихованого тесту Тьюринга, що працює на тлі [1]. Також у 2017-му Amazon за-

реєструвала патент на схему, в якій використовуються оптичні ілюзії та логічні 

завдання, з якими важко справлятися людям. Так званий «тест Тюрінга через по-

милку» можна пройти лише давши неправильну відповідь. 

Метою доповіді є дослідження та аналіз методи відмінності та ідентифікації 

людини. Сучасні текстові CAPTCHA розроблені таким чином, що вони вимагають 
одночасного використання трьох окремих здібностей – інваріантного розпізна-

вання, сегментації та розбору [2]. На відміну від комп’ютерів, люди відмінно спра-

вляються з цим типом завдань. Хоча сегментація та розпізнавання є двома різними 

процесами, необхідними для розуміння зображення для комп’ютера, вони є час-

тиною одного процесу для людини. 

В доповіді наводяться результати аналізу галузі та різних підходів до спроб 

вирахувати хто знаходиться по інший бік – машина чи людина. Дане питання ще 

потребує багатьох досліджень, в тому числі й на практиці. Людству доведеться 

перебрати десятки варіантів, перш ніж знайти найбільш прийнятний. 
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МЕТОДИ РОЗРОБКИ  

АРХІТЕКТУРИ ІГРОВИХ СЕРВЕРІВ  

У ЖАНРІ «FIRST-PERSON SHOOTER» 

Семеренко В. С., Власенко Л. А. 
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

З розвитком ІТ-індустрії та процвітанням індустрії ігор, ігри стають все 

більш популярними, де користувачі одночасно взаємодіють у постійних, вір-

туальних, онлайнових, лише для кількох гравців світах. 

Розрахована на багато користувачів відеогра — це відеогра, в якій більше 

однієї людини можуть одночасно грати в одному й тому ж ігровому середо-

вищі через локальну мережу або через глобальну мережу, найчастіше через 

Інтернет.  

Мережеві багатокористувацькі ігри сьогодні є величезною частиною іг-

рової індустрії.  

Такі ігри зазвичай вимагають від гравців спільного використання однієї 

ігрової системи або використання мережевих технологій для спільної гри на 

великій відстані; гравці можуть змагатися з одним або декількома суперни-
ками-людьми, працювати спільно з партнером для досягнення спільної мети 

або спостереження за діями інших гравців.  

Через те, що розраховані на багато користувачів ігри дозволяють гравцям 

взаємодіяти з іншими людьми, вони забезпечують елемент соціального спіл-

кування, відсутній в одно користувацьких іграх.  

Отже, для онлайн-ігри однією з найважливіших умов успіху є наявність 

високонавантаженої, стабільної та легко розширюваної серверної системи. 

Метою доповіді є Дослідження та аналіз засобів розробки архітектури іг-

рових серверів у жанрі «First-person Shooter» [1], а також серверних архітектур 

ігор в цілому. 

В доповіді наводяться переваги різних архітектур серверів [2] для різного 
роду ігор, а також найбільш доцільних архітектур для жанру «First-person 

Shooter». 
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Романова А. О., Каук В. І. 
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

Інтерфейс програми – це інструмент взаємодії між користувачем та про-

грамою [1]. Важливо зробити так, щоб користувач легко розібрався у функці-
оналі, візуал був приємний і не відштовхував, а на будь-якому пристрої про-

грама працювала коректно.  

Дизайн має бути простим, лаконічним, інтуїтивно зрозумілим навіть для 

тих користувачів, хто завантажив програму вперше. 

Програмний інтерфейс не тільки вирішує проблему взаємодії з програ-

мою, але й робить цю взаємодію максимально комфортною [2]. Дуже важлива 

наявність інтерфейсу, що дозволяє при меншій кількості зусиль ознайомитися 

з можливостями програми та зрозуміти основні засади роботи у ньому. 

Щоб у користувачів не виникали проблеми при використанні програми, 

потрібно візуалізувати її функціональні можливості у вигляді зрозумілих еле-

ментів. 

Орієнтованість на простоту, інтерактивність, залучення, легкість осво-
єння – основні критерії. При розробці інтерфейсу програми слід враховувати 

ергономіку та пристрої, з якими взаємодіятиме програма (портативний комп'-

ютер, планшет або смартфон). Користувач (його комфорт та зручність) пови-

нен бути головним критерієм у побудові інтерфейсу та створенні дизайну до-

датків. 

Завдання дизайну інтерфейсу – принести користувачеві естетичне задо-

волення та допомогти знайти потрібну інформацію. 

Розробка інтерфейсу мобільних програм — те, чому варто приділити осо-

бливу увагу. 

Метою доповіді є аналіз існуючих методів візуалізації даних, адаптація 

та інтеграція їх у систему.  
В доповіді розглядаються особливості дизайну мобільних додатків, оскі-

льки існують значні відмінності від комп'ютера або ноутбука. Наводяться пра-

вила та принципи розробки інтерфейсу мобільних додатків. Розглядаються 

психологічні правила, які допомагають досліджувати поведінку користувача 

для розробки ефективної системи.  

В результаті отримана інформація адаптується до застосування її в конк-

ретному додатку. 
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ПОРІВНЯННЯ АЛГОРИТМІВ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ  

ДЛЯ РОЗПІЗНАННЯ МЕНТАЛЬНИХ РОЗЛАДІВ ЗА ТЕКСТОМ 
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Здоров’я людини – є одним з найважливіших складових життя людини, 

бо без нього неможливо повноцінно існувати у нашому суспільстві. Депресія 

є одним з найпоширеніших розладів психічного здоров’я, і велика кількість 

людей з депресією щороку кінчають життя самогубством. У наш час для лю-

дей стали більш близькі твіти, ніж розмови із спеціалістами про їх ментальні 

проблеми. Тому дослідження ментального здоров’я, через його вплив на усі 

сфери життя людини, є важливим кроком для поліпшення життя людей. 
Однією з найважливіших складових вирішення цієї проблеми є дослідити 

алгоритми нейронних мереж для розпізнавання ментальних розладів людини 

за тестом.  

У роботі проведено порівняльний аналіз найсучасніших архітектур ней-

ронних мереж, в результаті якого визначено ефективність роботи з текстовими 

даними для вилучення емоційної складової та тональності тексту, щоб зробити 

висновок про ментальний стан людей. 
Метою доповіді є порівняння та дослідження нейронних мереж для роз-

пізнання ментальних розладів за текстом, щоб використовувати отримані ре-

зультати для оцінки думки суспільства щодо важливих змін чи питань, або, як 

приклад, використовувати у різних компаніях для вистежування ментального 

стану людини, та у разі необхідності допомогти працівнику прийти у норму.   
Усі методи базуються на використанні методів глибокого вивчення[1] та 

нейронних мереж.  

Серед методів найбільш часто використовуються підходи пов’язані з ре-

курентними нейронними мережами та векторним уявленням слів. Для порів-

няння було використано велику кількість датасетів, таких як: DailyDialog, 

IEMOCAP, COVID-19, SMILE TWITTER EMOTION, ISEAR, Tweets-Scraped.  

Також було розроблено гібридний підхід[2], який базується на суміщенні 

робіт двох незалежних нейронних мереж, що відповідають за різні функції у 

навчанні. Було реалізовано та оцінено якість моделей побудованих за розроб-

леним підходом та порівняно зі звичайними моделями. Можна зробити висно-

вок, що для отримання кращих показників треба використовувати гібридний 

метод.  
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Дослідження методів динамічного аналізу потокових даних із соціальних 

мереж мають значний вплив на збільшення швидкості та якості аналізу даних, що 

генеруються кожну секунду. Сьогодні потокова обробка – це стандарт для 

побудови систем аналітики в режимі реального часу.  Тому теоретичні та 

практичні дослідження таких методів є важливою науковою проблемою. Потокові 

дані – це технологія, яка дозволяє користувачам отримувати безперервний потік 

даних і швидко реагувати на зміни [1]. Це дозволяє скоротити час, витрачений на 
виявлення події та вчасно і якісно зреагувати на неї. Зі сторони аналізу інформації 

основна проблема полягає у великому обсязі необхідної інформації та великій 

кількості джерел, які зберігають та публікують цю інформацію. Іншою проблемою 

є те, що інформація поділяється на окремі різні формати: текстову, відео, аудіо та 

фото. За необхідністю отримання необхідної інформації про нові події, у яких 

зацікавлений користувач, довелося б працювати з декількома масивами 

різнотипної інформації. В якості джерела були обрані соціальні мережі, які дуже 

впливають на життя сучасних людей. Сьогодні з 100 найбільш відвідуваних сайтів 

у світі 20 – це соціальні мережі. Більше 80% компаній по всьому світу 

використовують дані з соціальних мереж у своїй повсякденній роботі. Близько 

75% людей вважають інформацію з соціальних мереж достовірною. Соціальні 
мережі стали невід’ємним центром сучасного світу. 

Метою доповіді є максимальне спрощення аналізу та класифікації вхідної 

інформації, яка отримана із соціальної мережі Twitter. Аналіз потоку вхідної інфо-

рмації, а саме твітів, інформації про автора, коментарі інших користувачів, та спе-

цільні публічні метріки дозволять виділити достовірні джерела та розподілити ав-

торів на різні рівні довіри користувачів. 

В доповіді наводяться результати практичних експериментів, які демонстру-

ють потокову обробку інформації, отриману з мережі Twitter. Наведені дані пока-

зують, що на результати експериментів впливали деякі фактори, а саме: конфігу-

рація кластеру (кількість та характеристики робочих вузлів), оптимізація коду та 

особливості сериалізації. Проведені експерименти підтверджують якість фрейм-

ворку Flink як базового інструменту для обробки потокових даних [2]. Саме гнуч-
кість у конфігурація та автоматичне покращення продуктивності у Flink дозво-

лило обробляти величезні обсяги даних у режимі реального часу. 
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У задачах інтелектуального аналізу тексту текстове уявлення має бути не 

лише ефективним, а й інтерпретованим, оскільки це дозволяє зрозуміти опера-

ційну логіку, що лежить в основі моделей інтелектуального аналізу даних. Тра-

диційні методи векторизації тексту, такі як TF-IDF і Bag-of-words, ефективні 

та мають інтуїтивно зрозумілу інтерпретованість, але страждають від «про-

кляття розмірності» і не можуть розуміти сенсу слів. З іншого боку, сучасні 

розподілені методи ефективно визначають приховану семантику, але вимага-

ють великих обчислювальних ресурсів та часу, а також не вистачає інтерпре-
тованості.  

Щоб застосувати різні методи машинного навчання та інтелектуального 

аналізу даних, необроблені документи необхідно перетворити на формат зро-

зумілий машині [1].  

Першим кроком до того, щоб зробити текстові документи машиночит-

ними, є векторизація, яка визначається як перетворення текстового документа 

на цифровий вектор, і є процесом вилучення ознак з тексту для виконання 

будь-яких завдань інтелектуального аналізу тексту та математичного вирі-

шення проблем [2]. 

Метою доповіді є розробка методу оптимізації пошуку схожих текстів із 

застосуванням Elasticsearch, який представляє документ відповідно до інфор-
мації про концепти, що міститься в ньому. Запропонований метод створює 

концепти за допомогою кластеризації векторів слів (тобто вбудовування слів), 

і використовує частоти цих кластерів концептів для представлення векторів 

документів.  

Щоб збагатити підсумкове подання документа, пропонується нова моди-

фікована вагова функція для зважування концептів на основі статистики, отри-

маної з інформації вкладень слів. 

Вектори, згенеровані за допомогою запропонованого методу, характери-

зуються інтерпретованістю, низькою розмірністю, високою точністю, а також 

низькими обчислювальними витратами при використанні у задачах кластери-

зації. 
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МЕТОДИ АНАЛІЗУ СПІЛЬНОТ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 
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В наш час соціальні мережі заполонили увесь світ. Понад чотири мілья-

рди людей у світі кожного місяця користуються соціальними мережами. На 

жовтень 2020 року, у світі зареєстрували 4,14 мільярда людей у соціальних ме-

режах. При цьому, всього офіційно на Землі мешкає 7,81 мільярда людей. 

Більш того, щодня до них приєднуються майже два мільйони нових користу-

вачів або 14 нових користувачів щосекунди.  

Дослідники вияснили, що у середньому люди користуються інформацією 

та   можливістю спілкуванням у соціальних мережах 15% свого часу, коли не 

сплять. Користувачі багатьох соціальних мереж на свій розсуд утворюють спі-
льноти для обміну різноманітною інформацією, оцінкою певних подій, особи-

стими думками з загальнолюдських, професійних та інших питань.  

Метою доповіді є дослідження та аналіз соціальних спільнот як засобів 

користування [1] для роботи, навчання та інших потреб. 

В доповіді згадуються сучасні соціальні мережі [2] та характеристика ко-

жної з них [3,4]. Проведено порівняння та аналіз недоліків сучасних соціаль-

них мереж. Новизна даного проекту полягає у виявленні закономірностей у 

поведінці користувачів соціальних мереж, прогнозуванні поведінки на основі 

методів Data Mining, а також відкритті нових гіпотез щодо поведінки користу-

вачів, груп користувачів.  

Система має базуватися на математичних моделях та методах інтелекту-
ального аналізу та опрацьовувати великі масиви даних. Подальшого дослі-

дження потребує проблема збору інформації, побудови моделей отримання да-

них та використання методів, що дозволять встановити зв’язки, закономірно-

сті між великими масивами даних, що отримуються із соціальних мереж, по-

будова алгоритмів для вирішення нових задач. Завдяки візуальним засобам, 

інформація стає більш доступною для розуміння. Важливим є створення алго-

ритмів, що поєднують в собі не лише методи аналізу, а й наглядно візуалізують 

інформацію та покращують розуміння структури і динаміки мережі. 
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Алгоритми, що спрямовані на підбір для користувача цікавих фільмів, 

книг та іншого контенту, лежать в основі рекомендаційних систем. Рекомен-

даційні системи, перш за все, спрямовані в основному на пошук інформації, 

зокрема – фільтрацію знайденого, для вирішення проблеми пов’язаної з пере-

насиченням інформацією. Алгоритми в рекомендаційних системах, що спря-

мовані на підбір цікавих фільмів для користувача, мають безпосередній вплив 

на якість потокових сервісів. У звʼязку з тенденціями попиту на фільми, щорі-

чна кількість фільмів та відео контенту невпинно зростає. Проте виникла нова 
проблема − складність підбору фільму чи серіалу, який би неодмінно сподоба-

вся користувачу.  

Саме через ріст кількості фільмів, все важче знайти серед даного розмаї-

ття якісний продукт, що сподобається конкретному користувачу, тому з`явля-

ється необхідність в алгоритмі, що спрощує даний пошук. 

Метою доповіді є побудова алгоритму рекомендаційної системи, що під-

ходить для побудови максимально швидкої та коректної рекомендації фільмів, 

заснованої на алгоритмі лінійної алгебри — SVD алгоритмі [1]. 

У доповіді наводяться результати розкладу або декомпозиції матриць для 

передбачення оцінки користувача для фільму.  

Наведені дані, на прикладі показують, що за допомогою даного алгори-
тму не лише  можна передбачувати оцінки, а також можна виявляти приховані 

ознаки фільмів, по історії користувачів, а також передбачити інтереси, що мо-

жливі для користувачів.  

За допомогою цього дослідження було встановлено, що даний алгоритм 

являється досить універсальним підходом, що дає кращий результат, ніж алго-

ритми створені на основі характеристик контенту [2]. У зв`язку з цим чинності 

набуває використання SVD алгоритму для побудови рекомендаційної системи 

підбору фільмів [3]. 
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Прагнення забезпечити стабільну й надійну роботу програмного й апара-

тного забезпечення таких систем стимулював розвиток відповідних формаль-

них методів аналізу й синтезу. Повністю автоматичні методи аналізу й синтезу 

[1] знайшли широке застосування при перевірці функціональних і нефункціо-

нальних вимог до дискретних і гібридних керуючих систем, їх оптимізації, си-

нтезу складних систем, як композиції більш простих у деякому значенні.  

Метою доповіді є опис розроблених методів оптимізації часових автома-

тів і їх композицій і синтезу тестів з гарантованою повнотою для контролю 
виконання функціональних і нефункціональних вимог до систем, дію яких 

описано такою моделлю.  

Прагнення забезпечити стабільну й надійну роботу програмного й апара-

тного забезпечення таких систем стимулював розвиток відповідних формаль-

них методів аналізу й синтезу.  

Повністю автоматичні методи аналізу й синтезу [2] знайшли широке за-

стосування при перевірці функціональних і нефункціональних вимог до дис-

кретних і гібридних керуючих систем, їх оптимізації, синтезу складних систем, 

як композиції більш простих у деякому значенні.  

Досліджуються властивості кінцевого автомату, зокрема, питання іденти-

фікації стану кінцевого автомату й можливість побудови кінцевої множини 
вхідних послідовностей (тестів з гарантованою повнотою), що дозволяють 

ідентифікувати заданий автомат з певною точністю у відомій множини інших 

автоматів, наприклад, у множини автоматів, які описують дію системи, що пі-

длягає тестуванню.  

У ряді випадків питання про повноту таких тестів для часових автоматів 

залишається невирішеним.  

Таким чином, проаналізовано методи та алгоритми вирішення завдання 

синтезу, що спрямовані на оптимізацію кінцевих автоматів з однією часовою 

змінною, також завдання аналізу представлене алгоритмами генерації й опти-

мізації тестів, що перевіряють, з гарантованою повнотою для таких автоматів. 
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МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ СЕРЕДИ РОЗРОБКИ ІГОР UNITY  

У ЖАНРІ «FIRST-PERSON SHOOTER»  
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Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 
 

З розвитком ІТ-індустрії та процвітанням індустрії ігор, ігри стають все 
більш популярними, де користувачі можуть одночасно взаємодіяти друг с дру-

гом у віртуальних, онлайнових світах, які створено лише для них. 

На сьогодні ігри є величезною частиною всесвітньої індустрії розваг, та 

стоять у одному ряду з кіно по грошовому обороту. Кількість гравців і сума 

грошей вражають.  

Станом на 2021 рік у Fortnite нараховується 120 мільйонів активних гра-

вців, а всього зареєстровано 350 мільйонів.  

В 2021 році відбувся всесвітній чемпіонат у грі Dota 2 с призовим фондом 

у 46 мільйонів доларів США. Серія Call of Duty, одна з найпопулярніших пред-

ставників жанру «First-person Shooter» [1], ігри якої виходять кожного року, та 

розходяться багато мільйонним тиражом протягом перших кількох днів після 

виходу. Ігрова індустрія починала свій розвиток з примітивних ігор і активно 
розвивалася з кожним роком.  

Сьогодні гравці більш вимогливі до можливостей гри, її графіку та, зви-

чайно ж, оптимізації, особливо у жанрі FPS («First-person Shooter»).  

Всі приклади наведені вище були дуже успішні і добре оптимізовані ігри, 

тому можна сказати що оптимізація гри один з ключових моментів її успіху. 

Метою доповіді є дослідження та аналіз методів оптимізації середи роз-

робки ігор Unity у жанрі «First-person Shooter», а також методів оптимізації та 

ігрових архітектур в цілому. 

В доповіді наводяться різні способи оптимізації та їх переваги [2] для рі-

зного роду ігор, а також чому оптимізація гри є дуже важливою частиною її 

успішної реалізації [3, 4]. 
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  

АЛЬТЕРНАТИВНОГО МЕТОДУ ВІДТВОРЕННЯ ЗВУКОВИХ ХВИЛЬ  
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Людина отримує значну частину інформації з навколишнього світу за до-
помогою слуху. Однак є досить велика кількість людей по усьому світу, яка 

має з ним проблеми. Медицина вирішує це за допомогою використання слухо-

вих апаратів, однак не завжди це можливо [1]. При цьому альтернативні шляхи 

відтворення та сприйняття звукової інформації є не досить вивченими. 

Метою доповіді є проведення експериментальних досліджень з викорис-

танням програмно-апаратного комплексу для підтвердження можливості відт-

ворення звукових хвиль за допомогою потоків повітря. Для комплексу ство-

рене програмне забезпеченням, яке виконує обробку звукового сигналу на ос-

нові частотних характеристик та цифро-аналогове перетворення шляхом ши-

ротно-імпульсної модуляції на платформі Arduino MEGA 2560. Потоки пові-

тря формуються вентиляторами та взаємодіють зі шкірою людини [2]. 

В доповіді наводяться результати експериментів з участю людей. В пер-
шій частині експерименту були представлені звуки з 14 класів, які зустріча-

ються у повсякденному житті. Для кожного звуку була варіація з різною фік-

сованою тривалістю: 2, 5 та 10 секунд. В ході експерименту було встановлено, 

що з вірогідністю близько 75% можна ідентифікувати близько 5 класів звуків 

з тривалістю від 2 до 10 секунд, при цьому найкращий результат (82,5%) було 

отримано для 4 класів звуків тривалістю 5 секунд. 

В другій частині експерименту розпізнавалися звуки воєнної тематики з 

6 класів (вибухи, тривожні сирени 2 типів, сирена швидкої допомоги, політ 

літака та вертольоту) різною тривалістю від 6 до 10 секунд. Загальна точність 

ідентифікацій – 86,67%, причому більшість звуків мають результати правиль-

ної ідентифікації 90-100%, а помилки виникають при ідентифікації двох звуків 
сирени. Слід зазначити, що при нечіткому чи приглушеному вхідному сиг-

налу, коли втрачається інформація про частоти, результат може бути гіршим. 

З цього можна зробити висновок, що під час воєнного часу такий спосіб може 

бути корисним для використання людьми з порушеним слухом. 
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МЕТОДИ АНАЛІЗУ Й ОБРОБКИ  

ЕКСПЕРТНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
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Інтелектуальна обробка текстової інформації, яка знаходить своє застосу-

вання практично у всіх сферах інформаційно-аналітичної діяльності людини 

(наукові дослідження, сфера освіти, охорона здоров'я, ділова галузь та багато 

інші), охоплює широке коло проблем, таких як: формалізація текстових даних 

(наприклад, у вигляді онтологій, семантичних мереж, тезаурусів та ін.), способи 

витягу знань із даних (кластеризація і класифікація, отримання фактографічної 

інформації, асоціативні правила та ін.), методи інтеграції предметних знань, 

отриманих з різнорідних джерел (наприклад, відображення, злиття, вирівню-
вання).  

Метою доповіді є опис дослідження й розробка математичних методів і 

алгоритмів аналізу лінгвістичної експертної інформації, отриманої з колекцій те-

кстів заданої предметної області, з метою її формалізації для застосування в ін-

телектуальних системах обробки інформації.  

Незважаючи на високу наукову й практичну значимість існуючих робіт у 

даній області, у цей час відсутній універсальний для всіх предметних областей 

метод формалізації витягнутих з текстової інформації знань, що дозволяє з ви-

сокою точністю й повнотою витягати терміни й зв'язку між ними, що й передба-

чає можливість розширення формалізованих структур різних джерел шляхом їх-

ньої інтеграції.  
Одним з перспективних рішень названої проблеми є застосування онтоло-

гій [2]. Формалізоване представлення великого обсягу текстів у вигляді онтоло-

гічної моделі дозволяє виконувати автоматичну (інтелектуальну, аналітичну) 

обробку отриманої онтологічної інформації, що знаходить застосування в інфор-

маційно-аналітичних і пошукових системах нового покоління й системах інтег-

рації даних.  

В результаті має бути запропонований алгоритм формалізації лінгвістичної 

експертної інформації, отриманої з колекції текстів заданої предметної області, 

у вигляді ієрархічної структури понять, що відрізняється від відомих обчислен-

ням схованих закономірностей у тексті, кластерізацією понять і відображенням 

їх ієрархічних зв'язків у вигляді дендрограми з обліком тематичної імовірнісної 

близькості. 
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АЛГОРИТМИ СЕГМЕНТАЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ ЛІНІЙОК 
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Насьогодні відомо багато різних алгоритмів сегментації зображень, що 

базуються як на основних підходах комп’ютерного зору, так і на використанні 

нейронних сіток та глибокого навчання. 

Варто зазначити, що чим більше відомо про об’єкт обробки тим більш 

точно можна побудувати систему для його аналізу. Це критично важливо для 

метрологічних цілей, в тому числі для перевірки лінійки відповідно до ДСТУ. 

Варто зазначити, що алгоритми сегментації в свою чергу поділяються на 

алгоритми що розпізнають кордони зображення та ті що ставлять у відповід-

ність кожному сегменту відповідну мітку. 
В нашому випадку корисними будуть обидва типи сегментації. Адже для 

відповідності стандарту зазвичай використовують заготовлений еталон, тобто 

першим кроком необхідно розділити цільову лінійку від еталону і вже наступ-

ним кроком обробляти і аналізувати зображення лінійки (а тут вже знадо-

биться алгоритм для розпізнавання кордонів). 

Вибираючи серед доступних на даний момент рішень, найбільш підходя-

щими алгоритмами сегментації з вказуванням мітки буде алгоритм трансфор-

мації Watershed [1]. Він ідеально підходить під контекст задачі, адже дозволяє 

встановити мануально початкові мітки і тим самим зменшити можливість по-

тенційних похибок. 

Серед алгоритмів визначення кордонів звернемо увагу на алгоритм 
Border following [2].  

Його основна перевага в тому, що він надає можлвивіть одночасно аналі-

зувати зовнішні та внутрішні кордони, що зручно в умовах, що поділки лінійки 

знаходяться всередині самої лінійки.  

Метою доповіді є аналіз існуючих алгоритмів сегментації зображень та 

обгрунтування вибору найбільш ефективного алгоритму для сегментації зо-

бражень лінійок для подальшої обробки цих даних в метрологічних цілях. 

В доповіді наводяться переваги та недоліки різних методів сегментації 

зображення відповідно до поставленої задачі.  

Зокрема до уваги беруться можливі похибки та необхідна інформація для 

подальшої обробки. 
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Навчання нейронної мережі та аналіз великих даних вимагають великих 

наборів даних. Звичайні СКБД не підходять для таких завдань, оскільки для 

навчання часто необхідно зберігати сирі дані, щоб згодом над ними вже робити 

перетворення, досліджувати залежності та експериментувати. Стандартні 

СКБД сильно втрачають у швидкості пошуку та вставки даних при зростанні 
розміру БД. Тому була створена архітектура зберігання даних Озеро Даних [1], 

що не має таких недоліків. Не кожен має можливість створити сховище Озеро 

Даних на власних серверах, тому останнім часом стало популярним викорис-

товувати для цієї мети потужність хмарних провайдерів. На даний момент не-

має швидких способів розгорнути сховища Озера Даних у більшості основних 

постачальників хмарних послуг.  

Метою доповіді є створення інформаційної системи з автоматичного роз-

гортання Озера Даних на 3-х хмарних провайдерах: GCP, AWS, Azure, та по-

рівняння варіантів реалізації Озера Даних на цих провайдерах за швидкістю 

додавання даних. 

Розглядаються результати реалізації сховища Озеро Даних на трьох хмар-

них провайдерах і результати порівняння їх один з одним з точки зору швид-
кості додавання даних. Результати показують, що найшвидшою реалізацією 

Озера Даних є реалізація з використанням хмарного провайдера GCP та таких 

сервісів як BigQuery та Cloud Storage.  

Другою за швидкістю була реалізація з використанням технологій 

OpenSearch та S3 від хмарного провайдера AWS [2]. Третьою та останньою за 

швидкістю стала реалізація за допомогою технологій Blob Storage та 

CosmosDB від Azure.  

В загальному випадку рекомендовано для найкращою швидкості викори-

стовувати реалізацію від GCP, та ця реалізація має обмеження, що дані, які 

додаються у BigQuery не можуть змінюватися перші кілька годин після дода-

вання. Через це в деяких випадках, де можливі зміни даних в перший час після 
їх додавання, рекомендується використовувати реалізацію озера даних з вико-

ристанням технологій AWS. 
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Машинне навчання широко використовується в дослідженнях та нав-

чанні, де кожен рік розробляються все нові та нові методології. Існують декі-

лька основних методів, які розробники використовують для побудови моделей 

машинного навчання. Ці методи сильно відрізняються один від одного: деду-

ктивне навчання, індуктивне навчання та навчання по прецедентах [1]. Якщо 

розглядати сучасний світ, то переважають методи на основі навчання на пре-

цедентах, а ось так звані експертні системи (до них, наприклад, відносяться 

методи дедуктивного навчання), не користуються популярністю. Причина 
цього полягає  в тому, що в їх основі лежать такі бази знань, які важко узгодити 

з реляційною моделлю даних, а отже СКБД дуже важко, або навіть неможливо 

продуктивно використовувати для заповнення баз знань експертних систем. 

Окрім уже названих, також розробляються і інші методи навчання: трансфе-

рне, багатозадачне, активне, різноманітне та інші. Найбільший науковий по-

штовх за останні роки отримало глибоке навчання. За допомогою нього можна 

успішно об’єднувати алгоритми навчання без вчителя та з вчителем. 

Метою доповіді є побудова навчальних моделей, які мають найкращу су-

місність з тим чи іншим методом машинного навчання та вміють розпізнавати 

визначені типи шаблонів. 

В доповіді наводяться результати навчання побудованих навчальних 
моделей на певних даних. Також наводяться прогнози цих моделей відно-

сно наборів даних, які моделі не бачили. Результати цих досліджень по-

казують, що використання невідповідної навчальної моделі негативно 

впливає на прогнози, які модель показує в результаті перевірки невідомих 

їй даних.  

Крім того, модель, як показує практика[2], повинна отримати достатній 

обсяг навчальних наборів даних, без яких модель має високу ймовірність по-

милки, а при збільшенні навчальних даних, вірогідність помилки зменшується 

пропорційно. За допомогою цього дослідження було встановлено, що вибір 

методу машинного навчання грає важливу роль в побудові начальної моделі, 

що в підсумку стосується результатів, які розробник планував отримати від 

моделі. 
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Важливим напрямком удосконалювання способів спілкування людини й 

ЕОМ є створення спеціальної апаратури й програм, що забезпечують ефекти-

вний обмін інформацією між ЕОМ і її користувачем за допомогою звучної 

мови [1]. Мова – це найлегший і зручний спосіб спілкування, найбільше часто 

використовуваний людиною. Лист, набір тексту на комп'ютері – значно менш 

мобільні й оперативні способи спілкування. Ефективне рішення проблеми ав-

томатичного мовного спілкування людини і ЕОМ неможливо без вирішення 

проблем, пов'язаних з дискретизацією акустичних коливань, їх відділення від 
різних шумів і перешкод і їх кодування таким чином, щоб мати можливість 

розпізнавати окремі фонетичні одиниці. 

Метою доповіді є опис системи розроблених моделей і алгоритмів що, 

призначена для вивчення та тестування методу частотно-імпульсного коду-

вання звуку.  

Система може бути використана для визначення параметрів частотно-ім-

пульсного кодування звуку, при якому забезпечується якісний і ощадливий 

формат зберігання звукової інформації.  

Практичне застосування системи передбачається в цифрових системах 

вокодерного зв'язку та системах розпізнавання звукової мови. Даний проект 

присвячений вивченню властивостей і механізмів сприйняття слуховим аналі-
затором людини дискретизованих акустичних коливань і розробки програмної 

системи кодування звуку, яка, спираючись на відповідні наукові дослідження, 

дозволяла б брати до уваги й кодувати той мінімальний обсяг інформації, який 

необхідний слуховому аналізатору людини для сприйняття коду звуку, як по-

вноцінної картини вихідного звукового сигналу. 

Розробка моделей призвела до програмної системи кодування й відтво-

рення звуку, а також методу формування частотно-імпульсного коду на базі 

узагальненого закону Талбота.  

Ця програмна система призначена для тестування запропонованого ме-

тоду частотно-імпульсного кодування звуку й визначення оптимальних пара-

метрів цього кодування для аналізу слухового сприйняття інформації. 
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Автомобільна індустрія не стоять на місці розвивок йде як якісно так і кіль-

кісно бурхливими темпами. Останніми роками приріст щороку світового парку 

автомобілів сягає від 10 до 12 млн. од., а його чисельність – перевищує 400 млн. 

од. Слід зазначити, що процес автомобілізації не обмежується тільки збільшенням 

парку автомобілів. Стрімкі темпи розвитку автомобільного транспорту породили 

ряд проблем, для вирішення яких потрібен науковий підхід і значні матеріальні 

витрати.  
В Україні парк гібридів та електромобілів показав найбільший пририст. В 

далекому 2019 році гібридів різних типів та електро автомобілів було зареєстро-

вано 9900, то тільки на початоку 2021-го – вже 23 700. Автопарк цієї групи збіль-

шився майже втричі – з 12,1 тисяч до 33,6 тисяч одиниць за той же період. 

В Україні на 1 січня 2021 року загальний парк транспортних засобів склав 

10,2 млн одиниць, в порівнянні с 2020 досягав 9,7 млн. одиниць. Найбільша частка 

серед них – легкових автомобілів – 8,8 мільйона. З цього випливає, що рівень ав-

томобілізації українців становить 245 автомобілів на 1000 населення (у розвине-

них країнах – близько 500). Особливо важливу роль для нас відігрвє середній вік 

парку легкових автомобілів. В Україні середній вік – 22,7 року (це найстаріший 

парк у Європі). Причому цей вік збільшився на 0,3 року в порівнянні з минулим 
періодом за рахунок переважного ввезення вживаних автомобілів (79% всього ім-

порту). З кожним  роком отримуємо старіння автопарку – оскільки 39% імпорто-

ваних в 2020 р. легкових автомобілів виявилося старше 8 років [1]. 

Метою доповіді є дослідження методів прогнозування для потреб автомобі-

льного підприємства щодо забезпечення матеріальних запасів. 

В доповіді наводяться результати прогнозування кількості продаж шляхом 

використання методу регресійного аналізу за допомогою лінійного тренду, методу 

ковзаючої середньої та методу експоненціального згладжування.  

Визначено зміст процесів прогнозування та планування, розглянуто процес 

прогнозування та панування як функції суб’єктів господарювання, наведено зага-

льну класифікацію форм планування та видів планів та прогнозів.  

Описано методи аналізу номенклатури товарів, зокрема розглянуто аналіз 
АВС та XYZ. 
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Мобільні застосунки все міцніше стають частиною нашого життя. Розро-

бка сучасних мобільних застосунків стала як ніколи актуальною. Згідно з гло-

бальними дослідженнями, все більше людей надають перевагу мобільним при-

строям. Таким чином мобільні пристрої стають не тільки засобом зв’язку, а й 

починають замінювати повноцінні комп’ютери власним середовищем, влас-

ними програмами та своїми функціями. Разом з цим отримання та аналіз ста-

тистик стає не від’ємною частиною життя. Так, зокрема правило Стерджеса є 
критерієм, що використовується для визначення кількості класів або інтерва-

лів, необхідних для графічного представлення набору статистичних даних. Це 

правило було проголошено у 1926 році німецьким математиком Гербером Сте-

рджесом.  

Математик запропонував простий метод, заснований на кількості зразків 

«х», який дозволяє знайти кількість класів та їх ширину діапазону. Правило 

широко використовується, особливо в галузі статистики [1], зокрема для побу-

дови частотних гістограм. 

Метою доповіді є дослідження та аналіз результатів використання пра-

вила Стерджеса для підрахування статистики з використанням мобільного за-

стосунку [2]. 
В доповіді наводяться результати дослідження використання пра-

вила на основі отримання статистики родини за віковими інтервалами в 

мобільному застосунку для побудови  та аналізу генеалогічного древа ро-

дини.  

Отриманні дані відображають показники швидкодії алгоритму на основі 

правила Стерджеса реалізованого на мові програмування «Kotlin». Крім того, 

проаналізовано всі переваги та недоліки у підрахунку статистик з використан-

ням правила Стерджеса.  

Наприклад, до недоліків можна віднести ймовірність отримання інтер-

валу до якого не буде віднесено жодної з аналізованих одиниць, але даний не-

долік є не значним, оскільки натрапити на нього можна тільки якщо інтервали 

розраховуються для малої кількості вхідних даних. 
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Planning a trip especially consisting of a few destinations when a person likes to 

explore different places rather than staying at one can be not quite a trivial task to 

manage. 

There is no single ready to be used method that can help to provide suggestions 

on a trip destinations, route based on the preferences, but a combination of some meth-

ods can solve the problem. The methods are linear additive convolution with normal-

izing factors and weights and on some steps without weights [1], combinations and the 

travelling salesman problem [2]. At first the countries and the cities need to be rated 

and chosen based on the user’s preferences using the linear convolution. Then the 
countries and then the chosen countries’ cities are combined to some sets. Then the 

travelling salesman problem should be solved to access every combination and direc-

tions within it, find the best direction for each set considering price and distance be-

tween the cities. The last step would be the final assessment of the prepared combina-

tions using the linear convolution in order to receive the final rate for each option. 

The goal of this article is to design the system for trip planning, its components 

that need to be implemented. The general idea of the system is to get the user’s prefer-

ences in a variety of trip’s factors and based on them suggest a few trips with the set 

amount of destinations. Since the system should not only provide the suggestion, but 

also to support the users on their way within the suggested trips it is required to imple-

ment a mobile app so that the user can have some required information even when 
there is no Internet connection.  

However, the trip suggestion and the data processing by the algorithm must hap-

pen while staying connected to the Internet in order for the required data processing 

by the algorithm could happen on the server which will need to have all the required 

data about the countries and cities. So the server side of the system should have imple-

mented linear additive convolution with normalizing factors and weights and without 

weights too as well as combinatorics and the solution to a the travelling salesman prob-

lem.  

The mentioned methods will be used by following the described earlier algorithm 

to find the best solutions to the problem. The methods should be implemented to be 

independent and modular so that it could be easier to maintain the system, to modify 

the parts of the algorithm when there is a chance to make the algorithm better and try 
out an improved solution. 
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Наприкінці 50-х років XX століття у зв'язку c експонентним ростом числа 

наукових журналів і публікацій була звернена увага на зміну характеру публі-

каційної активності й значимості наукових досліджень. Аналіз сучасних мето-

дик і наукометричних показників вказує, що, як правило, застосування того 

або іншого способу агрегування диктується лише перевагами дослідника й не-

достатньо обґрунтовується [1]. Зокрема, широко застосовується зважена сума 

значень критеріїв , що вимагає теоретичного обґрунтування можливості підсу-

мовування й вибору ваг. 
Метою доповіді є розробка критеріїв вибору тих або інших наборів пока-

зників, їх автоматизоване вилучення з доступних джерел і інтеграція наукоме-

тричної оцінки в інформаційну систему наукової установи (університету). 
В основі алгоритму оцінювання публікаційного рейтингу набір авторів 

розбивається на чотири квартиля.  

Перший квартиль (перші 25% авторів) інтерпретується як кращий на ос-

нові оцінки публікаційної активності, другий квартиль – як гарний і т.д.  

Кожний автор здобуває синтетичний атрибут, що містить мітку принале-

жності до квартилю.  

По кожному атрибуту профілю (наукометричному показнику), що прий-

має участь в побудові рейтингу проводиться квартильна дискретизація [2]. Ко-
рекційне правило приводить до викривлення квартильної структури по деяких 

атрибутах, але забезпечує вірну інтерпретацію наукометричного профілю ав-

тора. 
Для отриманих наборів синтетичних атрибутів по кожному автору, що 

представляють собою транзакцію, виконується пошук асоціативних правил та 

проводиться вибірка стійких логічних правил, що виявляють перехід авторів 

із власних квартилей у кращі за поєднанням наукометричних атрибутів. При 

цьому прогнозним заходом публикаційного потенціалу автора є обчислення 

вірогідності стійкого правила, що підходить саме до цього випадку. 
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ВИКОРИСТАННЯ СТАТИСТИЧНОГО МЕТОДУ ПРОГНОЗУВАННЯ 

ЕКСПОНЕНЦІЙНОГО ЗГЛАДЖУВАННЯ ХОЛЬТА  

У ВЕБ-СИСТЕМІ ПЛАНУВАННЯ ЧАСУ 

Кучава К. О., Назаров О. С. 
Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

Веб-система для планування часу Pomodoro є дуже розповсюдженою у 

використанні по всьому світу. З її допомогою людина може планувати справи 

та виконувати їх за ітераціями роботи та відпочинку. У той же час, прогнозу-

вання все більше проникає у наше повсякденне життя та відкриває нові мож-

липості для покращення вже існуючих процесів.  

Так, зокрема статистичний метод прогнозування експоненційного згла-

джування Хольта дозволяє спрогнозувати майбутню поведінку на основі вже 
існуючої тенденції у певний проміжок часу. Даний метод є одним із найстарі-

ших та гарно відомих серед методів прогнозування часових рядів. Він являє 

собою подвійне експоненційне згладжування, яке бере до уваги зміни тренду 

та коливання значень довкола цього тренду. Модель Хольта включає в себе 

три етапи: розрахунок експоненційно згладженого ряду, визначення значень 

тренду та прогнозування.  

Так, за допомогою поєднання веб-системи для планування часу та вико-

ристання методу експоненційного згладжування можно прогнозувати ймовір-

ність вдалого виконання справи через розрахунок тенденції виконання справ, 

спираючись на дані вже виконаних справ, на їх успішність чи невдачу, пріорі-

тет та сферу життя. 
Метою доповіді є дослідження та аналіз результатів використання стати-

стичного методу прогнозування експоненційного згладжування Хольта у веб-

системі планування часу. 

У доповіді наводяться результати дослідження використання методу екс-

поненційного згладжування на основі результату прогнозування кількості не-

обхідних робочих ітерацій для виконання певної справи на основі даних вже 

завершених справ, які діляться на завершені успішно та невдало й поділяються 

за пріорітетом та сферою життя. Отримані дані відображають ймовірність ви-

конання справи успішно чи невдало у залежності від обраної кількості ітера-

цій, пріорітета та сфери життя. Окрім цього, проаналізовано переваги та недо-

ліки, які наявні у статистичному методі прогнозування експоненційного згла-

джування Хольта. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ СИМУЛЯЦІЇ  
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Без проходження курсу вогневої підготовки не обходиться жоден курсант 

силових структур в світі.  

Влучна стрільба з вогнепальної зброї – необхідний навичок як для солда-

тів, так і для спортсменів та мисливців.  

Під час вогневої підготовки, навчальних і бойових стрільб у воїнів фор-

мується майстерність у діях зі зброєю, ведення прицільного вогню, завдавання 

вогневих ударів по противнику. 
Знання, уміння та навички, з вогневої підготовки військові здобувають й 

удосконалюють на вогневих тренуваннях, навчальних і контрольних стріль-

бах, бойових стрільбах і тактичних навчаннях з бойовою стрільбою[1]. Під час 

тренування влучної стрільби на дальні дистанції, курсант повинен здобути на-

вички, необхідні для досягнення найбільшої ефективності у більшості можли-

вих сценаріїв.  

Кожна, здавалося би, незначна деталь, як, наприклад, зміна швидкості ві-

тру в залежності від особливостей рельєфу, може відділяти попадання від про-

маху.  

І оскільки відстежити траєкторію кулі у кожен момент часу на більш ніж 

кілометровій дистанції нераціонально складно, курсантам залишається вдава-
тися до методу спроб та помилок, оскільки у них відсутня можливість детально 

проаналізувати кожен свій постріл[2]. 

Метою доповіді є створення симуляції стрільби у віртуальній реальності. 

Це дозволить контролювати умови симуляції та аналізувати будь-які події, що 

в ній відбуваються.  

Наприклад, точно знати, які сили і наскільки впливають на кулю у будь-

який момент, відстежувати зміни у траєкторії та виокремлювати конкретні 

причини промаху, та давати курсанту змогу виправити їх наступного разу [3]. 

Таким чином основною метою даного проекту має місце реалізація про-

грамного забезпечення, яке не лише створюватиме задані керівником трену-

вання зі стрільби умови, але й аналізувати дані з тренувань. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ  

ВИЯВЛЕННЯ ПОМИЛОК ПРОЕКТУВАННЯ САЙТІВ 
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Заходячи на сайт, користувач відразу ж звертає увагу на його графічне  

оформлення і зручність навігації.  

У більшості випадків, від того враження, яке справляє зовнішній вигляд 

вашого сайту, залежить рішення відвідувача: залишитися на сторінці або про-

довжити пошуки на інших ресурсах.  

Зважаючи увагу на те, з якою швидкістю з’являються нові та перероблю-

ються існуючі сторінки, важливим, як для користувачів, так і для авторів, є 

проведення дослідження методів виявлення помилок проектування сайтів [1].  
Для рішення проблеми необхідно розглянути існуючі можливі автомати-

зовані та виконуванні спеціалістами рішення, які частково або повністю реалі-

зують пошук помилок дизайну та мають різні рівні доступності та складності 

використання.  

Також важливо проаналізувати сильні та слабкі сторони кожного з них з 

метою проектування найточнішого та найдоступнішого методу виявлення сла-

бких місць у дизайні та оцінка можливості його автоматизації. 

Метою доповіді є проектування системи з розробленим алгоритмом, 

який дозволить, з одного боку, поліпшити економічний стан підприємців та 

власників сайтів, з іншого – покращить досвід використання, дозволить не від-

мовлятися від сервісів та зробить взаємодію з сайтом приємнішою для корис-
тувачів Інтернет. 

В доповіді наводяться результати проведеного аналізу існуючих компле-

ксних заходів по виявленню помилок дизайну. Зазначена у дослідах система 

потребує під’єднання модулю спостереження до сайту та для коректної роботи 

необхідно наростити базу знань, тобто «навчити» нейронну мережу. Для цього 

можна підвергнути сайт стрес-тестам або додатково перевіряти висновки, що 

робить система перший час [2].  

Таким чином  сформовано систематичний підхід, який дозволить 

пов’язати між собою статистичні дані  спостережень, нетипову або неочіку-

вану поведінку користувача та елементи  дизайну веб-сторінки. 
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Здоров’я – це перша і найважливіша потреба людини, яка визначає його 

здібність до праці і забезпечує гармонійний розвиток особистості. Пpaвильнe 

хapчувaння тa здopoвий cпociб життя є нepoздiльними. Використання методів 

оптимізації дозволяє створювати ефективні програмні системи в різних галу-

зях [1]. Отже, оптимізація закупівлі товарів для дотримування обраної дієти 

дозволить створити ефективну систему віртуального дієтолога. 

Метою роботи є дослідження методів вирішення оптимізаційних задач 
про призначення [2], які дозволяють вирішити проблему визначення оптима-

льної закупівлі продуктів для дотримування дієти.  

Для виділеної в роботі задачі оптимізації закупівлі продуктів для дієти 

побудовано математичну модель задачі про призначення [3], що мінімізує ви-

трати на закупівлю продуктів. 

Шляхом багатокритеріального вибору на основі лінійної адитивної згор-

тки з ваговими коефіцієнтами обрано наступні методи вирішення такої задачі 

для подальшого дослідження: жадібний алгоритм і угорський метод. 

Проведено планування експериментального дослідження, яке передбачає 

серію експериментів на  наступних умовах: 

- кількість параметрів математичної моделі має змінюватися від 5 до 
10 стосовно кількості магазинів. та від 5 до 50 стосовно кількості  продуктів; 

- результати методів будуть досліджуватися з урахуванням таких па-

раметрів, як обсяг необхідної оперативної пам’яті, час обчислення алгоритму, 

кількість змінних у моделі та навантаження на процесор. 

Проведені експериментальні дослідження показали ефективність викори-

стання методів при певних умовах, що дозволило сформулювати рекомендації 

стосовно умов використання цих методів для рішення задач про призначення. 

На основі обраного за результатами дослідження угорського метода було про-

грамно реалізовано систему, яка дозволяє оптимізувати закупівлю продуктів 

для дієти. 
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Розлад аутистичного спектру, згідно статистики Американських центрів 

з контролю та запобіганню хвороб (англ. Centers for Desease Control and 

Prevention), стає поширенішим щороку. Так, ще наприкінці 2000-х років цей 

діагноз у США ставився кожній 88-й дитині, а наприкінці 2010-х – вже кожній 

44-й. Аутизм є порушенням психічного розвитку дитини, яке характеризується 

відхиленнями в поведінці, соціальній взаємодії та спілкуванні. Дослідженням 

проблеми аутизму займалися багато вітчизняних науковців, зокрема: Я. 

Бікшаєва, Я. Возніца, К. Дубовик, та ін. Проблему також досліджували за-
рубіжні вчені, такі як: С. Барон-Коуен, Р. Грегорі, М. Деван, та ін. [1] 

Причини виникнення аутизму не виявлені по сьогоднішній день. Існує ба-

гато теорій походження цього розладу, починаючи від емоційної холодності 

матері за Лео Каннером та заявами щодо того що аутизм викликає вакцинація, 

до сучасних теорій, згідно яких розлад аутистичного спектру може бути ре-

зультатом генетичної «поломки» і порушень обміну речовин. 

Що треба знати – аутизм не хвороба, отже він не лікується. Але є й гарна 

новина – прояви аутизму підлягають корекції. Так, раннє втручання кваліфі-

кованого фахівця може покращити навички спілкування, навчання та соціаль-

ної взаємодії дитини, а також поліпшити розвиток мозку. 
Метою доповіді є огляд такого стрімко зростаючого напрямку як 

розпізнавання емоцій людини та його застосування для вирішення практичних 

задач, зокрема в навчанні розпізнаванню емоцій та розвитку емоційного 

інтелекту. Цей розвиток є важливим фактором адаптації в соціальному 

оточенні [2]. Однак на сьогоднішній момент не існує системи, яка повністю 

реалізує аналіз всіх засобів передачі емоційних реакцій.  

Після огляду та аналізу переваг та недоліків існуючих технологій 

розпізнавання емоцій в доповіді аналізується специфіка використання 

програмного забезпечення в якості складової частини терапії дітей з розладами 

аутистичного спектру, обов’язкові вимоги до такого програмного 

забезпечення та його характеристики, а також результати використання в 

терапії РАС існуючих методів, направлених на розпізнавання емоцій. 
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Розробка математичних моделей і алгоритмів, здатних реалізувати підви-

щену стійкість до перешкод сучасних інформаційних каналів (ІК), що струк-

турно містять канали зв'язку (КЗ) і кодеки – пристрої кодування і декодування, 

– у першу чергу, диктується вимогами забезпечення достовірного прийому ін-

формації, переданої в умовах обмежень і неконтрольованих зовнішніх впливів 

(зокрема, перешкод) з боку КЗ. 
Метою доповіді є опис вирішення актуального завдання синтезу матема-

тичних моделей і алгоритмів для ІК підвищеної стійкості до перешкод при на-
дійній синхронно-синфазній роботі кодеків в умовах дії імпульсних випадко-

вих завад великої інтенсивності. 
Математична модель ІК розглядається при наступних припущеннях: ім-

пульсні випадкові завади виникають тільки в КЗ і не виникають через некоре-

ктну роботу кодеків та перешкоди представляються як адитивний імпульсний 

випадковий потік інтенсивності, що еквівалентно визначенню інтенсивності 

випадкової імпульсної перешкоди за умови безперервної передачі кодових по-

силок від першого каскаду до другого каскаду кодування. 
Перспективними представляються моделі з коригувальним первинним 

кодом у перших каскадах кодування, кожен елемент якого кодується додат-

ково в останньому каскаді кодування захисним вторинним кодом з кодовою 
сигнальною ознакою (КСО).  

Однак для коду із КСО не запропонована математична модель, відсутні 

алгоритми кодування й декодування й не вирішене завдання визначення ймо-

вірностей результатів прийому (правильного й хибного прийомів і захисної ві-

дмови) по заданих статистичних характеристиках імпульсних випадкових пе-

решкод у КЗ.  
Запропонована математична модель коду із КСО, відрізняється від відо-

мих моделей можливістю заміни передачі по КЗ елементів первинного кори-

гувального коду, що не має достатньої завадостійкістю, передачею серій імпу-

льсів малої тривалості з фіксованими часовими інтервалами між ними, які до-

зволяють парирувати імпульсні випадкові перешкоди великої інтенсивності. 
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Стрімкий розвиток IT індустрії, висока конкуренція та різноманіття шкі-

дливого коду і вразливостей стають причиною того, що забезпечення безпеки 

програмних продуктів стає однією із ключових складових їх розробки. Тому 

теоретичні дослідження методів забезпечення безпеки програмного забезпе-

чення, а також оптимізація процесів розробки програмних продуктів з точки 

зору їх безпеки є важливою науковою проблемою. Однією з найважливіших 

складових вирішення цієї проблеми є побудова моделі тестового фреймворку 

безпеки програмного продукту, що відповідає його специфіці та потребам рі-
вня безпеки. Із завданням вироблення моделі тестового фреймворку безпеки 

пов'язана необхідність розробки нових підходів та методів виявлення вразли-

востей та загроз програмного забезпечення на ранніх етапах розробки з метою 

їх усунення та підвищення загального рівня безпеки. 

Метою доповіді є побудова моделі тестового фреймворку безпеки веб до-

датку, який дозволяє враховувати особливості програмного продукту та забез-

печити необхідний рівень безпеки. При цьому, модель тестового фреймворку 

має складається з заходів, що мають відбуватися на таких етапах розробки про-

грамного продукту: до початку розробки; під час визначення та проектування; 

під час розробки; під час розгортання; під час технічного обслуговування та 

експлуатації [1].  
У рамках моделі тестового фреймворку безпеки окремо розглядається ав-

томатизація тестування безпеки через можливість та необхідність автоматиза-

ції повторюваних тестових дій. Автоматизація тестування безпеки програм-

ного забезпечення включає використання інструментів для статичного та ди-

намічного аналізу коду, сканування відповідних конфігурацій, автоматизоване 

тестування на рівні програми [2].  

У доповіді наводяться результати тестування безпеки програмного про-

дукту відповідно до розробленої моделі тестового фреймворку безпеки на при-

кладі конкретного веб додатку. Також, наводяться розрахунки переваги вклю-

чення автоматизації тестування безпеки порівняно з аналогічним ручним тес-

туванням. 
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Мобільні застосунки все більше стають частиною нашого життя. Розро-

бка сучасних мобільних застосунків стала як ніколи актуальною. Згідно з гло-

бальними дослідженнями, все більше людей надають перевагу мобільним при-

строям. Таким чином мобільні пристрої стають не тільки засобом зв’язку, а й 

починають замінювати повноцінні комп’ютери власним середовищем, влас-

ними програмами та своїми функціями. Разом з цим запис та аналіз звуку стає 

не від’ємною частиною життя.  
Так, зокрема дискретне перетворення Фур'є, що широко використову-

ється у алгоритмах цифрової обробки сигналів (його модифікації застосову-

ються в стисненні звуку в MP3, стисненні зображень в JPEG), а також в інших 

областях, пов'язаних з аналізом частот в дискретному (наприклад, оцифрова-

ному аналоговому) сигналі. 
Перетворення Фур'є бере початок із вивчення Рядів Фур'є. При вивченні 

рядів Фур'є складні, але періодичні функції записуються у формі суми простих 

хвиль, що математично задаються функціями синусів і косинусів. Перетво-

рення Фур'є є продовженням рядів Фур'є для випадку коли період представле-

ної функції подовжений і може наближатися до нескінченності. 

Метою доповіді є дослідження та аналіз результатів використання дис-
кретного перетворення Фур'є з використанням мобільного застосунку [2] . 

В доповіді наводяться результати дослідження використання перет-

ворення на основі звуку в мобільному застосунку для запису та подаль-

шого аналізу звуку.  

Отримані дані відображають показники швидкодії алгоритму дискрет-

ного перетворення Фур'є  реалізованого на мові програмування «Kotlin». Крім 

того, проаналізовано всі переваги та недоліки у  основних алгоритмів побудо-

ваних на основі перетворення Фур'є.  

Наприклад, до недоліків можна віднести те, що для отримання перетво-

рення на одній частоті потрібна вся часова інформація, а це означає, що має 

бути відома майбутня поведінка сигналу. Також на практиці не всі сигнали 

стаціонарні. Пік в сигналі в часовій області розповсюдиться по всій частотній 
області його перетворення Фур’є. 
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На теперішній час стрімке зростання кількості засобів розробки програм-

них систем досить суттєво ускладнює життя програмістів, оскільки вимушує 

їх постійно знаходитись у пошуку нових та більш ефективних засобів розро-

бки.  

Використання фреймворків та бібліотек суттєво спрощує процес розро-

бки клієнтських веб-додатків завдяки чистому та структурованому коду. Збі-

льшення кількості бібліотек та фреймворків JavaScript, що були розроблені 

останнім часом, вимагає від розробників порівнювати їх ефективність [1]. По-
няття фреймворку тісно пов’язано з самим процесом розробки веб-орієнтова-

ного програмного додатку – фактично це каркас веб-застосунку. З цієї причини 

розробник програмної системи повинен будувати її архітектуру відповідно до 

чітко визначеної логіки.  

Зазвичай середовище розробки надає відповідний інструментарій для ре-

алізації окремих подій, побудови сховищ і з'єднання даних. 

На теперішній час React, Angular та Vue є одними з найпопулярніших 

фреймворків JavaScript. Швидка поява значної кількості нових фреймворків 

примушує розробників обирати кращі серед них. Саме тому доцільною є 

спроба порівняти JavaScript фреймворки за фактичними показниками, які є 

критичними для розробників [2].  
Метою доповіді є побудова моделі порівняння ефективності застосу-

вання різних фремворків JavaScript для розв’язання задачі планування часу. 

В доповіді розглядаються критерії, за якими виконується порівняння, 

до яких відносяться: час до отримання першого байту, перше відобра-

ження контенту, перша послідовна взаємодія та деякі інші. Отримані ре-

зультати досліджень показують, що  

В якості результату проведених досліджень слід зазначити той факт, що 

запропонований метод порівняння ефективності доводить свою працездат-

ність. 
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Безпека функціонування комп’ютерних систем та мереж має значний 

вплив на захист активів, які перебувають усередині неї. Завдяки цьому побу-

дова системи безпеки комп'ютерної системи зобов’язана проводитися з прора-

хунку збитку і використанням результатів аналізу ризиків, одержуваного при 

втраті активів, що захищаються.  

Через цe дослідження безпеки функціонування комп’ютерних систем та 

мереж є важливою проблемою. Для вирішення цієї проблеми треба проаналі-

зувати схильності до конкретних загроз, сучасні методи та засоби захисту ін-
формації в комп’ютерних мережах та системах, скласти матрицю залежності 

інформаційних об’єктів захисту від типу можливих загроз, що здатні на них 

впливати. Однією з найважливіших задач є розробка методики оцінювання кі-

берстійкості комп’ютерних систем та мереж. 

Метою доповіді є підвищення рівня захисту інформації від кібервпливів 

в комп’ютерних мережах та системах об’єктів критичної інформаційної інфра-

структури та активів, шляхом розробки відповідного методу та засобів захисту 

інформації. 

У доповіді представлені матриці залежності інформаційних об’єктів за-

хисту від типу можливих загроз, що здатні на них впливати, використовува-

лись елементи випадкових процесів та теорії ймовірності. Матриця містить кі-
берзагрози операційної системи та кіберзагрози прикладного програмного за-

беспечення та загрози апаратного та програмного забезпечення та наведена у 

формі таблиці. Елементи теорії алгоритмів, експерименту, імітаційне моделю-

вання інформаційних процесів і структур, а об’єктно-орієнтоване програму-

вання застосовувалось при розробці універсального інструментарію, що охоп-

лює набір методів та засоби забезпечення стійкої кібербезпеки інформаційних 

об’єктів захисту інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури від 

великої кількості загроз інформації. 
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ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ВІРТУАЛЬНИХ З'ЄДНАНЬ  
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Нині в телекомунікаційних мережах спосте- рігається тенденція зміни ха-

рактеру та обсягу переданого трафіка, а також надаються інфокомунікаційні 

послуги, а саме послуги передачі даних, голосу, відео; такі мультимедійні по-

слуги, як IP-телебачення, надання відео за запитом, IP-телефонія, відео- та ау-

діо-конференції, отже, для надання перерахованих послуг необхідно дотриму-

ватися низки вимог до параметрів якості обслуговування. Найчастіше не-

знання статистичних характеристик трафіка призводить до неефективного ви-

користання мережевих ресурсів операторів а, отже, до низької якості наданої 
послуги або до низької кількості обслу- говуваних абонентів.  

Мультисервісні мережі зв'язку є об'єктами високої структурної складно-

сті, їхній розвиток дозволив надавати користувачам послуги з фіксованою і зі 

змінною шириною смуги бітової швидкості передачі, та зі змінними межами 

пропускної здатності, внаслідок чого виник цілий ряд факторів, що ускладню-

ють побудову таких мереж [1]. До найважливіших факторів належать: різні 

профілі трафіка, гетерогенний характер трафіка, якість обслуговування корис-

тувачів різних класів. Зважаючи на вище наве- дене дослідження динаміки на-

вантаження мультисервісної мережі є актуальним. Передача трафіка з дотри-

манням вимог щодо якості об- слуговування є не менш актуальним завданням 

у сучасних телекомунікації [2]. Неефективне використання ресурсів мережі, 
велика кількість абонентів і жорсткі вимоги до параметрів QoS можуть стати 

причинами падіння якості послуг, що надаються в мультисервісних мережах.  

Метою доповіді є стохастична параметризована модель трафіка на основі 

раніше відомої стохастичної кривої. Запропоновано метод, який дозволяє 

отримати оптимальні (за коефіцієнтом використання мережі) параметри цієї 

моделі при відомих вимогах до якості обслуговування і властивостей мульти-

сервісної мережі. В роботі розглядаються методи оцінки якості обслугову-

вання в мультисервісних мережах передачі даних зі змішаним типом трафіка. 

Аналізуються базові фактори, що впли- вають на якість обслуговування: за-

тримки і втрати. Дані фактори досліджуються в зв'язку з різними типами по-

токів даних: еластичних, нееластичних. 

Для того, щоб вирішити будь-яку задачу відносно мультисервісної ме-
режі, необхідно чітко визначити фундаментальні властивості, переваги, ви-

моги, можливості та підтримка яких видів послуг в мультисервісній мережі. 
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ПОРІВНЯННЯ АЛГОРИТМІВ  

ПОБУДОВИ ДИНАМІЧНИХ ЧЕРГ В УСТАНОВАХ 
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Очікування в черзі викликає незручності для клієнтів та економічні ви-

трати для установ. Тому при розробці програмної системи дуже важливо об-

рати оптимальну модель та алгоритм розподілу клієнтів в черзі.  

Метою доповіді є порівняння та вибір оптимального за часом алгоритму 

побудови динамічних черг в установах в залежності від часу необхідного на 

вирішення питання певного клієнту для пошуку найменшого часу очікування. 

Вибір оптимального за часом алгоритму сприятиме отриманню позитивної 

оцінки сервісу з боку клієнта, а також дозволить обслуговувати більшу кіль-
кість за певний проміжок часу. 

Теорія масового обслуговування – це математичний підхід до вивчення 

очікування у чергах. В даній теорії використовуються методи теорії ймовірно-

стей та математичної статистики. У роботі представлені результати дослі-

дження, у якому оцінюється ефективність моделі масового обслуговування з 

трьома різними підходами:  модель М/М/1, підхід середнього часу очікування 

та алгоритм Random Forest [1]. На основі даного дослідження найбільшу точ-

ність розподілення має алгоритм Random Forest.  

Окрім теорії масового обслуговування існує також алгоритм топологіч-

ного сортування, завдання якого вказати такий лінійний порядок на вершинах 

графу, щоб будь-яке ребро вело від вершини з меншим номером до вершини з 
великим номером. Як показують досліди, це дуже простий та ефективний ме-

тод розподілення пропозицій в залежності від часу очікування [2]. Головною 

проблемою даного алгоритму є те, що він працює на кінцевій множині елеме-

нтів, тому не підходить для вирішення задачі динамічного розподілення кліє-

нтів в черзі. 

В доповіді наводяться результати дослідів найбільш відомих та ефе-

ктивних алгоритмів, які використовуються в системах масового обслуго-

вування з багатьма неоднорідними чергами.  

Наведені дані показують, що найбільш оптимальним за часом мето-

дом розподілення клієнтів в черзі буде використання алгоритму Random 

Forest. 
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На сьогодні найпоширенішою мовою програмування у світі є Java-

script [1], його розповсюдженням ми зобов’язані швидкому росту інтернет те-

хнологій, дуже велика кількість розробників, що не використовують Javascript 

як основну мову програмування зустрічаються з ним під час розробки ПЗ на 

рівні інтерфейсу користувача. Підхід з використанням уніфікованої розробки 

має позбавити від необхідності створення додатків для Ios та Android окремо 

та наддасть розробникам знайомий функціонал з використанням Javascript. 

Метою доповіді є дослідження зручності та швидкості створення ПЗ для 
мобільних телефонів  на базі Android (з використанням Java) та IoS (з викори-

станням  Swift) у порівнянні з універсальною розробкою на React Native. 

В доповіді наводяться результати вимірювань розмірів вихідного коду та 

швидкодії застосунку в залежності від обраного методу написання коду. 

Результати порівняння вихідного коду показали, що підхід React Native 

потребує майже у 2,5 рази менше коду через те, що кодова база тепер спільна 

і більше не потрібно писати один і той самий код для різних платформ, також 

було визначено, що Android платформа з використанням Java містить дуже 

багато зайвого коду та є громіздким у порівнянні з сучасним React Native. 

Основні вказівки та концепції React Native мають сильний вплив на розмір 

вихідного коду проекту, компонентна архітектура дозволяє не копіювати один 
і той самий код, а пере використовувати його . Окрім цього React Native надає 

асинхронність яка дуже погано реалізована у Java та Swift у звичному 

розробникам форматах fetch-синтаксису та async/await та не призводить до 

безлічі callback та thread, що роблять код не придатним до читання. Також було 

визначено, що написання користувацького інтерфейсу у декларативному стилі 

Android та IoS порушує паттерн проектування SOLID Single responsibility у 

більшості випадків та призводить до створення додатків, що складно 

підтримувати, React Native надає змогу використовувати СSS та розділяти 

інтерфейс від логіки. Результати порівняння швидкодії застосунків дозволили 

зробити висновок, що з використанням React Native застосунки споживають 

більшу кількість пам’яті, через використання браузера для відображення, але 

надають можливість швидко та гнучко створювати універсальні додатки для 
обох платформ. Можливість використання вже існуючої кодової бази та 

Typescrypt, у сумі з наведеними вище перевагами роблять React Native 

серйозним конкурентом на ринку мобільних додатків. 
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РОЗРОБКА ПРОГРАМНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРНІРІВ 

З РІЗНОМАНІТНИХ ВИДІВ ІГОР “TOUR.GAME” 
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В даний час турніри з різних видів ігор набуло великої популярності, але 

проведення LAN турнірів дуже затратно та має прив’язку до конкретної лока-

ції, що зменшує можливість участі у них, адже не всі можуть подорожувати в 

інші місця.  Зараз великого значення набули онлайн турніри. Використання 

системи для організації турнірів, дає змогу проведення турнірів з різних видів 

ігор у віддаленому доступі. Вона надає інший ряд переваг: перегляд турнірів 

по необхідній категорії, зручну реєстрацію команди на турнір, ведення стати-

стки, тощо. 
Метою доповіді є розробка програмної систему для організації турнірів 

з різноманітних видів ігор “TOUR.GAME”, яка дозволить полегшити умови 

проведення турнірів з різним фінансуванням. В доповіді наводиться розроб-

лені контекстні діаграми з декомпозиціями функціональної структури; органі-

заційна структура системи; досліджена існуюча програмна система (ПС) та ви-

явлені її недоліки; сформовані вимоги до розробки. Проаналізувавши розробку 

програмного забезпечення, було обрано клієнт-серверну архітектуру [1]. 

Для реалізації серверної частини використовується оточення Node.JS. Ви-

бір даної технології зумовлений тим, що Node працює асинхронно, тобто ста-

вить пріоритети та розподіляє ресурси грамотніше. Клієнтська частина пред-

ставлена формою адміністратора, для керування системою та інтерфейсом гра-
вця.  Для реалізації клієнтської частини було обрано JavaScript бібліотеку 

React для створення веб-додатку за MVC архітектурним шаблоном [2]. Для 

зберігання даних використовується система керування базами даних 

PostgreSQL. Перевагою даної СУБД є зручний інтерфейс, безкоштовність, на-

явність типів даних, такі як масив та JSON. 

У системі для користувачів було передбачено п’ять типів ролей: «Адмі-

ністратор», «Модератор», «Капітан», «Гравець», «Незареєстрований користу-

вач». Кожна з цих ролей надає доступ до певного набору функцій, що визна-

чені у системі. Система передбачає мінімалістичний стиль відображення сто-

рінок, покращення відображення для людей з поганим зором, зрозумілу та зру-

чну навігацію по сторінкам, яка реалізована у вигляді sticky меню. Це повинно 

підвищити інтерес користувачів. Впровадження розробленої системи має по-
легшити пошук команди, надати можливість легкої участі у турнірах з різних 

видів ігор, тощо.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ МАШИННОГО  

НАВЧАННЯ ПРИ РОЗРОБЦІ ДОДАТКІВ ДЛЯ НАДАННЯ  

МЕДИЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ 

Мікіша Д. С., Колесников Д. О. 

Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, Україна 

 

Медицина є важливою частиною життя сучасної людини, оскільки її ная-

вність у доступі визначає тривалість та якість у житті людини.  

Використання сучасних досягнень технічної науки дозволяє поєднувати 

головні аспекти предметної з поточним технічним прогресом, утворюючи мо-

жливість надання медичних консультацій онлайн.  

Найбільш важливим у такій гармонії є правильний підбір лікаря під про-

блему пацієнта, оскільки саме цей фактор є критерієм успіху для клієнта у та-
кого роду інформаційній системі.  

Метою доповіді є аналіз та спроба визначення алгоритму для підбору лі-

каря під потреби кожного пацієнта у інформаційній системі для надання меди-

чних консультаційних послуг з використанням методів машинного навчання 

[1].  

Наявність даної особливості дає змогу підбирати лікаря пацієнту базую-

чись не тільки на загальних потребах та потенційних вимогах, а й включає у 

себе фактор успіху кожного підбору пацієнта, завдяки чому алгоритм із часом 

сам навчається аналізувати свої ж результати пошуку та покращує їх резуль-

тати із кожним зверненням до заданої функції програмної інформаційної сис-

теми і покращує продуктивність системи у критичний момент [2]. 
У доповіді наводиться власноруч створений алгоритм самонавчання, 

який визначає потреби пацієнта, проводить їх аналіз та консолідацію згідно із 

загальними характеристиками запиту до системи і класифікує його згідно з 

груп, які були заздалегідь створені цим же самим алгоритмом, базуючись на 

прогнозі попиту на групи лікарів за їх діяльністю. Алгоритм використовує ме-

тоди кластеризації та передбачення часових рядів [3] згідно з наявними у істо-

рії системи запитами на лікарські послуги за минулий час у такий же самий 

період року.  

Отримані результати містять найбільш ймовірний класифікатор групи лі-

карів, до якого можна віднести заданий запит.  
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Проксі-сервер — це система або маршрутизатор, який забезпечує шлюз 

між користувачами та Інтернетом. Таким чином, це допомагає запобігти про-

никненню кіберзловмисників у приватну мережу. Це сервер, який називають 

«посередником», оскільки він є переходом між кінцевими користувачами та 

веб-сторінками, які вони відвідують онлайн. Коли комп’ютер підключається 

до Інтернету, він використовує IP-адресу. Це подібне до адреси вашого буди-

нку, вказуючи вхідні дані, куди йти, і позначаючи вихідні дані зворотної ад-
реси для автентифікації інших пристроїв. Проксі-сервер – це, по суті, 

комп’ютер в Інтернеті, який має власну IP-адресу [1]. За часів брандмауерів, 

VPN-сервісів і додатки Tor, практичних методів маскування IP-адреси і прис-

корення інтернету, проксі-сервер стає незамінний для активно серфінгу в Ін-

тернеті [2]. Проксі забезпечують цінний рівень безпеки для комп’ютера. Їх мо-

жна налаштувати як веб-фільтри або брандмауери, захищаючи комп’ютер від 

різного роду інтернет-загроз. Цей додатковий захист також є цінним у поєд-

нанні із захищеним веб-шлюзом або іншими продуктами безпеки електронної 

пошти. Таким чином, фільтрується трафік відповідно до його рівня безпеки 

або обсягу трафіку, який може обробляти мережа або окремі комп’ютери. Як 

використовувати проксі? Обізнані користувачі застосовують проксі під час 
підключення до відкритих, публічних wi-fi мереж, щоб убезпечити свій інтер-

нет трафік. Однак для компаній їх можна використовувати для виконання кі-

лькох ключових завдань, таких як: підвищення безпеки; захист діяльності спів-

робітників в Інтернеті; збалансування інтернет-трафіку, щоб уникнути збоїв; 

контроль доступу до сайтів співробітників і персоналу в офісі; збереження 

пропускної здатності, кешуючи файли або стискаючи вхідний трафік [3]. 

Використання проксі саме через розширення до браузера стає дедалі по-

пулярнішим, так як саме це рішення не потребує завантаження окремих про-

грам на комп’ютер користувача, а лише встановлення браузерного «add-

on’ну», що прискорює роботу з необхідними проксі-серверами. 
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