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МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК ДЛЯ ОБЛІКУ РОБОТИ РЕПЕТИТОРА  

«TUTOR ROOM» 

 
У зв’язку з пандемією COVID-19 та складною геополітичною ситуацією у світі, 

інтернет-ресурси та онлайн робота стали невід’ємною частиною сучасного життя. 

Більшість освітніх закладів мають свої власні сайти, електронні кампуси, щоденники, розклад 

тощо. Для вчителів існують окремі сторінки з обмеженим функціоналом, але аналогів додатку 

для ведення обліку роботи ще немає. Існує досить багато вузько-спеціалізованих застосунків 

для викладачів, які реалізують один напрям, але вони не стосуються конкретно репетиторів. 

Це може бути інженерний калькулятор, онлайн-бібліотека, додаток для ведення бюджету, 

довідник або планер. Однак використання декількох додатків є незручним та нераціональним 

способом вирішення задачі підтримки планування викладачем своєї діяльності[1]. 

 

Метою даної роботи є розробка мобільного додатку для обліку роботи 

репетитора «TUTORROOM» на основі принципу мультифункціональності. В 

даному додатку містяться найважливіші функції, які стануть у нагоді кожному 

вчителю, особливо котрий проводить індивідуальні заняття онлайн, а саме 

інженерний калькулятор, розклад занять, облік бюджету, поєднаний із task-

manager календар, чати з учнями, онлайн-бібліотека, посилання на корисні 

джерела та багато іншого.  

Для досягнення поставленої мети вирішено наступні задачі: 

 сформовано вимоги до мобільного додатку; 

 обрано засоби для програмної реалізації; 

 розроблено програмне забезпечення та проведене його тестування. 

Крім мультифункціональності, до мобільного додатку поставлена вимога 

гнучкості структури, що забезпечує те, що у будь-який час його можна поповнити 

новими функціями або оновити дизайн, виправити недоліки[2].  

Додаток для ведення обліку репетитора розроблений на мові  Dart (Flutter). 

Це досить нова мова програмування мобільних додатків, яка створює шалену 

конкуренцію на сучасному ринку[3,4]. Для розробки використовується 

середовище Android Studio, яка налаштовується відповідно до проекту. 

Розклад занять вноситься до бази даних та синхронізується із календарем та 

функцією нагадування. Календар має власну базу даних, яка зберігає нотатки або 

важливі завдання та в майбутньому зможе нагадувати викладачу про заняття, 

екзамени, заліки, оплату уроків тощо. [5,6] 

На рисунку 1 наведено діаграму, яка демонструє базовий набір 
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функціоналу, який може бути розширено та оновлено. 

 

 
 

Рис. 1 – Набір функцій додатку для обліку репетитора 

 

Зручна навігація та зрозумілий інтерфейс мобільного додатку, який має 

можливість оновлень та змін у залежності від змін трендів та актуальності тих чи 

інших дизайнерських рішень, є однією з його переваг. Мультифункціональність 

додатку дозволяє поліпшити зручність його використання у порівнянні з вузькими 

аналогами, що забезпечить його популярність не лише серед викладачів, а й у 

інших сферах бізнес-діяльності людей. 

 

Список використаних джерел 

1. https://tilda.education/courses/web-design/basicsteps/ - інтеграція веб-дизайну за допомогою 

сучасного стеку технологій. 

2. https://icecat.biz/ru/p/o-reilly/9780596101718/books-high+performance+mysql-+3rd+edition-

18104090.html - книга O‘Reilly ―High performance web-sites: essential knowledge for front-end 

engineers‖. 

3. https://flutter.dev/docs/reference/tutorials - посібник із розробки на флаттер. 

4. https://dartflutter.ru/ - технології розробки 

5. https://coderoad.ru/ - методи реалізації 

6. Eric Windmill. Flutter in action [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.amazon.com/Flutter-Action-Eric-Windmill/dp/1617296147  
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ОСОБЛИВОСТІ АВТОМАТИЗАЦІЇ ОЦІНКИ ЮЗАБІЛІТІ ВЕБ-САЙТІВ НА 

ОСНОВІ АНАЛІЗУ ДАНИХ КОРИСТУВАЦЬКИХ ЛОГІВ 
 

Поширення інформаційних технологій стимулює чисельні дослідження, які проводяться 

для того, щоб зрозуміти, наскільки ефективні та зручні є веб-сайти. Врешті решт, оцінка 

юзабіліті використання системи не є достатнім показником для вираження справжнього 

рівня прийняття та задоволеності користувачів під час використання системи. Тому оцінку 

потрібно виконувати одночасно з аналізом показників використання, отриманих внаслідок 

відстеження взаємодії користувачів з сайтом ненав'язливим способом. Запропонований підхід 

– автоматизації оцінки юзабіліті веб-сайтів на основі аналізу даних користувацьких логів є 

важливою віхою на шляху до покращення сприйняття та досвіду користувачів. 

Постановка задачі. Оцінка юзабіліті на основі даних користувацьких логів 

є ефективною та перспективною методологією тестування. В цій роботі 

висвітлюється головні особливості цього підходу з метою продемонструвати, що 

дані про взаємодію з користувачем, які відстежуються запропонованою 

структурою, точно відображають взаємодії з користувачем і що результати 

подібних оцінок дійсні. 

Мета дослідження. Ще на початку XXI ст. компанії вимагали просто 

створити веб-сайт, однак сучасні підприємства все більше і більше усвідомлюють, 

що важливим є те, скільки потенційних клієнтів відвідує їх сайт та що вони там 

роблять. Ймовірно, це найкраще узагальнити відповідно до формули, 

популяризованої Дж. Нільсеном: 

  (1) 

де B – обсяг бізнесу, зробленого веб-сайтом, V – кількість унікальних 

відвідувачів, C – коефіцієнт конверсії (відвідувачі в клієнтів), L – рівень 

лояльності (відображає клієнтів, які повертаються, середній розмір покупки 

тощо). 

Традиційно відомо, що C і L залежать від зручності використання веб-сайту. 

Однак метою цього дослідження є висвітлити особливості оцінки юзабіліті, які 

впливає на V, оскільки пошукові системи почали враховувати так звані 

поведінкові фактори у своїх рейтингах веб-сайтів. 

Результати дослідження. Юзабіліті – це якісна концепція, специфічна для 

користувачів, завдань (цілей) користувача та контексту взаємодії. Ефективність 

пов‘язана з повнотою і точністю, з якою користувачі досягають поставлених 

цілей, і, як правило, вимірюється за такими параметрами: 
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- співвідношення між успішними діями користувача та помилковими; 

- частка використовуваних функцій і команд (чим більше, тим краще); 

- когнітивне навантаження на користувача, тобто споживання таких ресурсів, як 

пам'ять, увага, уява тощо (чим менше, тим краще). 

Для аналізу юзабіліті зазвичай автоматично записуються кліки, перегляди 

сторінок і тривалість, щоб визначити коефіцієнти конверсії та відвідуваність веб-

сайту. Інструменти для відстеження поведінки зазвичай інтегрується простим 

додаванням одного рядка сценарію JavaScript до код сайту. Після завантаження 

веб-сторінки запускається інструмент JavaScript, який реєструє всі дії та сценарії, 

ініційованих користувачем під час взаємодії з інтерфейсом. Події включають 

введення тексту, переміщення курсору та клацання мишею. Спочатку скрипт 

передає на сервер початковий стан, що описує користувача, а також інформацію 

про веб-сайт. Дані, пов‘язані з користувачем, включають розмір екрана, назву 

браузера, мову користувача за замовчуванням та інші деталі, що описують сеанс, 

тоді як інформація, що описує веб-сайт, стосується головним чином розміру 

сторінки та адреси переходу. 

Висновки та перспективи. Таким чином, позитивний користувальницький 

досвід і краща зручність використання мають першочергове значення для сайтів. 

Для оцінки юзабіліті проводяться різноманітні емпіричні дослідження, щоб 

дослідити, як користувачі взаємодіють із системою сайту на основі попередньо 

визначеної моделі завдань, що описує інтерактивні дії низького рівня. 

Щоб оцінити зручність використання певного веб-сайту та отримати 

додаткові висновки щодо простоти інтерактивності, різні показники, включаючи 

відстань курсора, клацання миші та тривалість завдання, обчислюються 

автоматично. Безпосередньо оцінку потрібно виконувати разом з аналізом 

автоматизованих показників, отриманих після проведення сценарію. У цьому 

контексті майбутні напрямки досліджень можуть зосередитись на оцінці 

зручності використання окремих модулів веб-сайтів (наприклад, форумів на 

сайтах електронної комерції). Крім того, юзабіліті можна досліджувати не тільки 

за аналізом недавніх логів, а й з урахуванням журналів користувачів за весь час 

існування сайту. 

Список використаних джерел 
1. Автоматизована система тестування інтернет-ресурсів на базі платформи selenium. Репозитарій 

Національного Авіаційного Університету. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/51760 (дата 

звернення: 23.11.2022). 

2. Bangor A., Kortum P. T., Miller J. T. An empirical evaluation of the system usability scale. 

International journal of human-computer interaction. 2008. Vol. 24, no. 6. P. 574–594. URL: 

https://doi.org/10.1080/10447310802205776 (date of access: 23.11.2022). 

3. Jeong J., Kim N., In H. P. GUI information-based interaction logging and visualisation for 

asynchronous usability testing. Expert systems with applications. 2020. Vol. 151. P. 113289. URL: 
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ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ КАФЕДРИ 

 
Робота викладача пов’язана не тільки з навчанням інших, а й з заповненням великої 

кількості документації з предметів, які вони викладають. Та на деяких лягає ще серйозніша 

роль — формування робочого навантаження для кафедри, що базується на навчальному плані. 

Основною проблемою, з якою стикається працівник — це формат отримуваних даних, роботу 

з яким досить важко автоматизувати, що змушує перераховувати усі дані самостійно, що 

призводить до збільшення витраченого часу та ймовірності помилки у розрахунках через 

людський фактор. 

 

Постановка задачі. Розробка програмного забезпечення, що надасть 

користувачеві можливість автоматизації процесу планування навчального 

навантаження з можливістю введення додаткових даних, відсутніх у робочому 

навчальному плані. 

Мета дослідження. Дослідити можливість максимальної автоматизації 

процесу планування навчального навантаження кафедри з мінімальним 

втручанням з боку користувача. Розробити програмне забезпечення для реалізації 

цієї можливості. 

Результати дослідження. З розвитком технологій та так званою 

«діджиталізацією» більшості процесів у сучасному світі комп‘ютер стає 

невід‘ємною частиною суспільного життя. Вища освіта також не стоїть на місці 

— з кожним роком студенти мають отримувати все більше інформації, щоб бути 

конкурентоспроможними  спеціалістами. Цей процес майже повністю залежить 

від програми навчання, основною складовою якого є навчальний план. 

Попередні дослідження демонструють, що створення системи для 

обчислення педагогічного навантаження кафедри є досить проблематичним. 

Головною перешкодою для розробки є незручний формат збереження даних в 

університеті. Проблемою формату є нездатність до його автоматизації. Якщо у 

таблиці додається хоча б один стовпчик або рядок, то програма почне деякі дані 

обчислювати абсолютно неправильно. Також не виключається можливість 

розбіжностей між планами різних навчальних закладів.  

Ці фактори спричинюють неможливість створення загальної системи 

обчислення педагогічного навантаження для вищих навчальних закладів. Якби 

така система і існувала, то обсяг коду був би величезним, так як програма 

проходила б велику кількість перевірок на різні формати даних та знаходження 
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текстових даних. А знайти чисельні дані при зміні формату взагалі неможливо. 

Все вищезгадане породжує необхідність створення локальної системи для 

обчислення педагогічного навантаження кафедри. 

Розроблена система надасть можливість користувачеві можливість 

формувати Excel файли різних форматів, підлаштованих під задачі користувача, 

отримувати навантаження з конкретної дисципліни, закріпляти за нею викладача, 

перевіряти дані на правильність (мінімальна та максимальна кількість годин для 

різних викладачів(доценти, аспіранти тощо), кількість студентів у групах тощо), 

вносити корективи у файли до можливості їх завантажити. 

Основною технологією розробки системи було обрано Flutter. Flutter – 

фреймворк з відкритим кодом для створення мобільних, веб та десктоп додатків, 

розроблений компанією Google, перша версія якого була запущена у травні 2017 

року. Flutter використовує мову програмування Dart, яка також є розробкою 

Google. Головною перевагою цієї технології є кросплатформеність, що значно 

спрощує розробку додатків. 

 Кількість сторонніх бібліотек для Flutter також невпинно зростає. Саме одну 

з таких, а саме SQFLite, який надає змогу маніпулювати базами даних SQLite,  

буде використано для створення та роботи з базою даних викладачів.  

Для початку роботи з системою користувач повинен завантажити файл з 

робочим навчальним планом до системи. Після чого, скориставшись 

функціоналом програми сформувати файл з педагогічним навантаженням 

кафедри, додавши необхідну додаткову інформацію, що може змінюватись 

безпосередньо кафедрою (кількість потоків, кількість підгруп у групах, де 

загальна кількість студентів більша за задане значення). Наступним кроком буде 

формування навантаження для конкретної дисципліни, після чого потрібно 

закріпити викладача зі списку за цією дисципліною. Останнім пунктом роботи з 

системою буде завантаження файлу навантаження для конкретного викладача. 

Також буде надана можливість відредагувати файл, у випадку, якщо кількість 

годин навантаження викладача не відповідає його вченому ступеневі тощо. 

В результаті проектування було розроблено інформаційну систему для 

обчислення навчального навантаження кафедри, яка завдяки консультаціям з 

працівниками кафедри, що працюють з навантаженнями, буде виконувати 

більшість задач, необхідних для обчислення, чим зменшуватиме вірогідність 

помилки у розрахунках через людський фактор та значно пришвидшуватиме 

виконання цього спектру задач. 

Висновки та перспективи. Завдяки розробленому програмному 

забезпеченню час, який витрачається на процес планування навчального 

навантаження кафедри, та вірогідність помилки під час проведення обчислень 

значно зменшуються. Перспективою даної технології є впровадження її на 

кафедрі для подальшого її тестування у робочих умовах, націлених на виявлення 

недоліків у користуванні та пошук можливостей для розширення її функціоналу. 

 

Список використаних джерел 
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АНАЛІЗ ВПОДОБАНЬ КОРИСТУВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА 

ОСНОВІ ГРАФОВИХ БАЗ ДАНИХ 

 
Сьогодні світ пов’язаний із соціальним мережами та медіа від Facebook до Linkedin. 

Соціальні мережі змінили спосіб спілкування, соціалізації і інтенсивність спілкування людей 

зросла. Завдяки доступності Інтернету та соціальних мереж немає нічого прихованого від 

світу. Це надає можливості для маркетологів та бізнесменів краще  представити свою 

продукцію світу. Найпопулярніші бренди впровадили відповідні маркетингові стратегії в 

соціальних мережах, щоб забезпечити якнайбільше залучення користувачів. Згідно опитування 

від GoodFirms користувачів по всьому світу про симпатію та антипатію до медіа-реклами 

84% учасників мали позитивний вплив від реклами в соціальних мережах[1]. Для підвищення 

ефективності цієї реклами необхідно застосовувати спеціалізовані аналітичні інформаційні 

системи. 

 

Основна частина. Соціальні мережі можуть бути класифіковані як мережі 

груп людей для соціальної чи професійної взаємодії. Графові бази даних мають 

більше природної аналітичної сили, ніж реляційні бази даних для соціальних 

мереж. За своєю природою соціальні мережі є графами. Таким чином, графові 

бази даних чудово підходять для моделювання, зберігання та виконання запитів у 

соціальні мережі. Суб‘єкт соціальної мережі та відносини можуть бути 

представлені графами, оскільки обидва мають схожість. Схожість у тому, що 

кожна людина в соціальних мережах мережа буде діяти як окрема сутність і може 

мати певні відносини з іншою сутністю. Графи можуть зберігати інформацію у 

вузлах і ребрах. Буде легко обходити граф за допомогою системи управління 

графовою базою даних Neo4j. 

Реклама в соціальних мережах стає розумнішою як за змістом, так і за 

поведінкою. Проте успіх залежить від моделей та поведінки користувачів. Тому 

важливо оцінити та вивчити вподобання користувачів, щоб отримати вигоду від 

феномена соціальних мереж. Фактором, який сприятливо впливає на 

рекламодавця при виборі соціальних медіа, є рівень персоналізації, якому ці 

https://pub.dev/packages/sqflite
https://dart.dev/overview
mailto:bodlankokidko@gmail.com
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платформи можуть сприяти. 

Мета роботи: розробка універсальної інформаційної системи для аналізу 

вподобань користувачів соціальних мереж. 

Для досягнення мети потрібно вирішити наступні завдання: 

– дослідження предметної області та формування вимог до системи; 

– створення та наповнення бази даних; 

– реалізація інформаційної системи; 

– випробування системи та аналіз результатів. 

Існує кілька методів аналізу інтересів користувачів, зокрема: 

– фільтрація співпраці; 

– аналіз даних по кліку; 

– пропозиція запиту; 

– рекомендації щодо зображення. 

Переглядаючи існуючі методи аналізу інтересів користувачів та визначаючи 

переваги та недоліки відповідно до можливостей інформаційної системи, було 

обрано метод фільтрації співпраці, який автоматично прогнозує зацікавленість 

активного користувача, збираючи інформацію про рейтинг від інших подібних 

користувачів або елементів. 

Для користувачів доступна низка веб-сайтів соціальних мереж. Користувачі 

веб-сайтів соціальних мереж значною мірою використовують ці веб-сайти для 

різних цілей. Загалом для дослідження було обрано п‘ять веб-сайтів соціальних 

медіа, а саме Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube та Instagram 

Під час аналізу вподобань користувачів соціальних мереж потрібно також 

враховувати, на що розраховано соціальна мережа. Різні переваги використання 

соціальних мереж наведено в Таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – вподобання веб-сайтів соціальних мереж[2] 

Веб-сайти 

соціальних 

мереж 

Основне вподобання Другорядне вподобання 

Twitter Для обміну думками Взаємодія з постачальниками послуг 

щодо покупки 

Facebook Спілкування з друзями 

та родичами 

Для обміну думками 

Instagram Обмін фотографіями чи 

відео з іншими 

Спілкування з друзями та родичами 

Youtube Для розваг Отримання інформації про продукти і 

послуги 

LinkedIn Маркетинг бізнесу Ділові мережі 

 

Для інформаційної системи потрібно створити графи на основі існуючої 

соціальної мережі. Користувачу для участі у соціальній мережі потрібно 

зареєструватись на сайті, хоча деякі сайти дозволяють переглядати 

загальнодоступні дані без реєстрації. 
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Cлід зазначити, що вподобання користувача не є сталою, те що подобалось 

місяць, рік тому може цілком змінитись та мати негативний ефект на користувача 

соціальних мереж. Отже, потрібно виконати аналіз еволюції вподобань 

користувачів впродовж деякого часу. Вибір соціальної мережі також може 

вплинути на швидкість зміни вподобань. Співвідносячи зміни в cоціальних 

мережах і наявні можливості в них, можливо прийти до розуміння того, який 

вміст та топологія розвиваються в соціальній мережі. 

 Користувач може надавати інформацію про себе: день народження, місце 

проживання, зацікавлення тощо. Соціальна мережа складається з аккаунтів 

користувачів та зв‘язків між ними. Деякі сайти дозволяють зв‘язати інші соціальні 

мережі. Зв‘язки можуть бути знайомі в реальному світі, діловими партнерами, 

мати спільні інтереси, зацікавлені вмістом один одного тощо. Більшість 

соціальних мереж мають групи - вибірка користувачів з однаковими інтересами за 

однією тематикою[3]. 

Обрана соціальна мережа є основою для підтримки соціальних стосунків, 

для пошуку користувачів зі схожими інтересами, а також для пошуку вмісту та 

знань, які були надані або схвалені іншими користувачами. Використовуючи 

метод аналізу інтересів користувачів, матимемо можливість визначити критерії, за 

якими зацікавленість користувача буде максимальною. 

Висновки: розроблена інформаційна система може бути впроваджена на 

підприємствах різних сфер, які пропонують свою продукцію та послуги. Будь-яка 

компанія зацікавлена в отриманні максимального прибутку, а інтеграція в 

соціальні мережі є безкоштовною рекламою і в результаті отримує додатковий 

прибуток. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ІНСТРУМЕНТІВ 

ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ WI-FI 

 
Wi-Fi - популярна бездротова технологія, яка постійно розширюється, щоб відповідати 

таким вимогам, як висока пропускна здатність, зв’язок у реальному часі, щільні мережі або 

ефективність використання ресурсів і енергії. Стандарт IEEE 802.11ax, також відомий як Wi-

Fi 6, обіцяє забезпечити швидкість передачі даних майже до 10 Гбіт/с, знизити споживання 

енергії та вищу надійність. Його можливості виходять далеко за межі Wi-Fi 5 (802.11ac), і для 

цієї мети були представлені нові технічні концепції. 

 

Мета дослідження.  Дослідження технічних особливостей та інструментів 

оцінки ефективності технології Wi-Fi. 

Результати дослідження. Надано короткий вступ до функцій Wi-Fi, щоб 

допомогти нефахівцям зрозуміти вміст. Далі виконано огляд функцій Wi-Fi 6, як-

от OFDMA, просторове повторне використання, цільовий час пробудження, MU 

MIMO, більш ефективні модуляції та новий діапазон 6 ГГц. Ці функції 

збільшують пропускну здатність передачі, дозволяють чітко призначати ресурси, 

полегшують спільне використання ресурсів у щільних мережах і покращують 

енергозбереження, що особливо цікаво в IoT. Потім ми детально пояснили ці 

механізми та розглянули відповідні роботи, класифіковані за їхніми цілями. Крім 

того, ми узагальнили інструменти моделювання, які використовуються для 

продуктивності Wi-Fi 6, що допомагає читачеві з потенційним вибором 

інструменту оцінки. Обговорено відкриті проблеми в Wi-Fi 6, які частково 

вирішені поточним проектом IEEE щодо Wi-Fi 7.  

Висновки та перспективи. Подано огляд технології Wi-Fi 6. Спочатку 

надано компактний технологічний огляд Wi-Fi 5 та його попередників. Потім ми 

обговорюємо потенційні сфери застосування Wi-Fi 6, які ввімкнені завдяки його 

новим функціям. Ці функції пояснюють та висвітлюють відповідні роботи в цих 

областях. Нарешті, обговорюються інструменти оцінки продуктивності для Wi-Fi 

6 і майбутні дорожні карти. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ СТИСНЕННЯ ПОТОКОВИХ ВІДЕОДАНИХ В 

РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ 

 
Методи стиснення потокових відеоданих в реальному часі стосуються кореляції 

елементів зображення всередині одного кадру та кореляції точок зображення в сусідніх кадрах 

[1]. Основною перевагою цих методів є не суттєвість інших інструментів для зниження 

кореляції в часовому вимірі. Незважаючи на те, що кодер має деякі обмеження через сутність 

блокової обробки, властивості стиснених відео послідовностей підтверджують зручність 

використання методів. 

 

Мета дослідження.  Дослідження методів стиснення потокових відеоданих 

в реальному часі. 

Результати дослідження. Представлено можливість реалізації відеокодера і 

в основному обговорювалися вимоги до обробки в реальному часі. Тривимірний 

кодер на основі DCT поєднує попередню обробку вхідної послідовності, саме 

кодування перетворення, квантування та процес ентропійного кодування [2]. 

Суттєвою частиною складності кодера є однозначно обчислення прямого 

тривимірного дискретного косинусного перетворення. У тексті були введені 

оптимізовані рівняння. У результаті цих рівнянь обробка в режимі реального часу 

може бути виконана для послідовностей градацій сірого з розмірами стандарту 

H.264 навіть у звичайному персональному комп‘ютері. 

Висновки та перспективи. У статті представлена можливість стиснення 

відеосигналу, а саме тривимірне дискретне косинусне перетворення. Відеокодер, 

заснований на цьому методі, перетворює вхідні елементи зображення в частотні 

коефіцієнти відразу з N кадрів. Таким чином, подальші методи компенсації часу 

більше не потрібні. У статті представлені обчислювальні обмеження кодера з 

подальшим тестуванням на базі персонального комп‘ютера. 
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ПОБУДОВА МОДЕЛІ МЕНТОРСЬКОЇ ПІДТРИМКИ QA TRAINEE 

 
Анотація. Робота містить загальні поняття менторства та їх роль у сфері тестування. 

Описано набори знань QA trainee, якими вони мають володіти під час прийому на роботу. 

Побудовано модель, що висвітлює процес підбору ментора для стажера-тестувальника за 

його набутими навичками. 
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Ментор (наставник) − це досвідчений професіонал, джерело знань і 

відповідей у різних сферах. Такий фахівець допомагає розвиватися в особистому 

та професійному житті свого учня − trainee. Менторинг− це взаємодія між 

досвідченим співробітником і новачком. Завдання менторства підвищити скіл 

учня і навчити його нових знань [1]. 

Початківці QA мають досить малу базу знань у відповідній сфері. Ментор 

дивиться на ситуацію «зверху», залучає підопічного до роботи і мотивує рухатися 

вперед особистим прикладом. Він не дає точних рекомендацій і не розв'язує 

проблеми за менті, а створює умови, в яких підопічний досягне успіху. 

При підборі ментора для trainee потрібно акцентуючи увагу на різні фактори. 

1. Аналіз досвіду, навичок, знань, а також сильних та слабких сторін стажера. 

2. Визначення мети, проблем та очікувань від процесу навчання. 

3. Визначення мети і порядку співпраці з менті [2]. 

Для визначення рівня досвіду, знань умінь та навичок стажера, насамперед 

потрібно провести інтерв‘ю, де trainee необхідно розповісти про: виконані 

навчальні або особисті проекти, базові soft та hard skills, досвід роботи у 

відповідній сфері, курси для отримання базових знань. Відповідно до рівня 

підготовки стажера йому буде призначений наставник, що допоможе розвивати 

уже наявні здібності trainee та давати поради у роботі з різними проектами. 

Виділяють три типи менторів відповідно до знань стажера: 

1. Ментори, які представляють спільні ключові навички. 

2. Ментори, які навчають спеціальним навичкам. 

3. Ментори, які поєднують у навчанні спільні ключові та спеціальні навички. 

Тому постає завдання у розробці відповідної моделі по підбору менторів для 

QA trainee за їхніми знаннями та навичками (див. рис.1). 
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Рисунок 1 – Модель менторської підтримки QA Trainee 

Модель менторської підтримки QA Trainee пропонується будувати за 

принципом продукційної моделі, де процес прийняття рішень засновано на 

правилах вигляду «Якщо (умова) то (дія)». Антецедентами правил виступають 

змінні, що описують рівень знань trainee у тестуванні, рівень загальних навичок, 

характеристики ментора, вимоги до тестувальників відповідно до проекту тощо. 

Консеквентами правил є рекомендації щодо закріплення за trainee ментора 

відповідного рівня. Така модель менторської підтримки дає змогу оптимізувати 

процес підбору ментора, скоротити час на навчання стажерів та забезпечити 

опанування стажерами саме тих навичок, які відповідають їхньому рівню знань. 

 

Список використаних джерел 
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ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ WEB-ОРІЄНТОВАНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 
Серед ключових напрямів національної освітньої політики визначено розвиток освітньої 

інноваційної діяльності та інформатизацію освіти. 

Цифрова трансформація в освіті зумовлена швидким розвитком цифрових технологій, 

досягненнями в розвитку можливостей інтернет-мереж, використанням мобільних пристроїв 

та цифрових додатків. Разом з тим, залишається потреба в індивідуальній гнучкості та 

постійно зростає попит на цифрові навички. 

 

Стратегія розвитку вищої освіти визначає статус вищої освіти в суспільстві 

та економіці країни, очікувані результати та методи його вимірювання шляхом 

формулювання місії та бачення, реалізації основних стратегічних та операційних 

цілей і завдань вищої освіти, а також механізмів реалізації та моніторингу. 

У 2021 році завершено Національну стратегію розвитку освіти України 

(Указ Президента України № 344/2013 від 25.06.2013), яка потребувала розробки 

стратегії розвитку вищої освіти. Посилення глобальних викликів, з якими 

сьогодні стикається світова економіка, посилення впливу глобального ринку праці 

та освітніх послуг, ризики та загрози, що виникли перед обличчям національних 

економік за останні роки, а головне – розвиток нових поколінь технології, 

загострення демографічних і соціальних проблем тощо.  

У зв'язку з цим особливого значення набуває питання створення ефективної 

системи професійного інформаційного менеджменту та підтримки навчання. 

Перед Україною стоїть завдання впровадження та підтримки освітнього процесу 

за принципом «навчання впродовж життя». Стандартизовані п‘яти-шестирічні 

університетські програми не можуть повністю задовольнити вимоги ринку праці. 

Інновації постійно змінюють вимоги до різних професій. Тому навчання та 

підвищення кваліфікації продовжується і надалі. Технології, які створюють 

інформаційно-освітні веб-портали та системи дистанційної освіти, мають 

потенціал для вирішення цієї суспільної проблеми, надаючи користувачам 

зручний механізм до необхідної спеціалізованої інформації та підтримки 

персоналізованого навчання. 

Освітній процес в Університеті організовується з урахуванням можливостей 

сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування 

освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення 

наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в 
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соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та 

організації праці в умовах ринкової економіки [1].  

Питаннями модернізації системи освіти в умовах глобальної цифровізації 

займається чимало іноземних науковців, зокрема К. Ала-Мутка, М. Альхендаві, Р. 

Башітіалшаер, Р. Бурбіа, Л. Діб, Г. Заліте, А. Звірбуле, З. Лассуд, Л. Мігель, С. 

Нуере, К. Редекер, А. Серіді, А.Феррарі та ін.  

У вітчизняній педагогіці та психології проведено низку досліджень, 

пов‘язаних із впровадженням інформаційно комунікаційних технологій в освітній 

процес. Питання інтеграції системи освіти України у світовий освітній простір 

загалом і відповідно до умов Болонського процесу зокрема досліджено у працях  

В. Андрущенка, В. Бикова, В. Кременя, В. Лугового, В. Огнев‘юка та ін. Проблемі 

розвитку цифровізації освіти в закладах вищої освіти присвячено роботи В. 

Бикова, О. Бурова, А. Гуржія, М. Жалдака, А. Коломієць, А. Манако, Н. Морзе, В. 

Олійника, Л. Панченко, С. Ракова, О. Спіріна, О. Співаковського, С. Семерікова, І. 

Цідила та ін. 
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ВИГОДИ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ПЛАТЕЖІВ ДЛЯ ІНТЕРНЕТ-

МАГАЗИНІВ 

 
В умовах стрімкого розвитку інтернет-магазинів зростає попит на купівлю товарів 

через сайти, інтернет-платформи, отже потрібно вдосконалювати систему оплати, щоб 

клієнтам було зручно оплачувати вибраний товар. 

 

Мета дослідження. Мета дослідження полягає у визначенні переваг 

використання мобільних платежів. 
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Результати дослідження. Восени 2017 року Google запустила в Україні 

власну систему мобільних платежів Google Pay, за допомогою якої користувачі 

отримали можливість здійснення платежів за допомогою сумісних пристроїв 

Android. Через півроку до неї приєдналася компанія Apple, яка викотила на 

український ринок свій аналог електронної платіжної системи – Apple Pay. 

Мобільні платежі – це грошові операції, які здійснюються за допомогою 

мобільного пристрою, найчастіше смартфона, тобто всі платежі відбуваються 

без використання готівкових та кредитних карток. 

Одна з ключових переваг мобільних платежів – вони можуть 

виконуватися як у режимі офлайн, коли користувачеві необхідно піднести 

мобільний пристрій до безконтактного платіжного терміналу, так і онлайн – 

здійснення покупок у додатках та безпосередньо в Інтернеті. 

Мобільні способи оплати, пропоновані Google, Apple і Samsung, 

безпечніші, ніж платіжні картки та готівка. Міжнародні платіжні системи для 

мобільних пристроїв використовують такі методи захисту даних, як 

шифрування і токенізація. Це дозволяє маскувати дані платіжних карток під час 

здійснення оплати. 

• Google Pay ніколи не передає і навіть не зберігає на пристрої 

інформацію про платіжні картки користувачів. Натомість система використовує 

токени - 16-значну довільну комбінацію цифр, що не становить жодного 

інтересу для зловмисників. Додаток прив'язується до пристрою, на якому він 

був зареєстрований і вперше активований, що робить мобільний платіж ще 

безпечнішим. 

• Apple Pay застосовує подібний підхід. При введенні даних користувача в 

Apple Pay, система автоматично шифрує інформацію і відправляє їх на власні 

сервери Apple. Дані перенаправляються до Банку, який, у свою чергу, генерує 

номер облікового запису пристрою та повертає його назад до  Apple. Apple, не 

розшифровуючи номер облікового запису пристрою, здійснює його 

відправлення до Secure Element на пристрої клієнта. Таким чином, інформація 

облікового запису та платіжних карток не зберігаються в Apple. 

З впровадженням мобільних платежів у структуру свого бізнесу, 

рітейлери можуть сильно спростити та прискорити процес онлайн-платежів, а 

також підвищити зручність та комфорт покупки товарів в Інтернеті для своїх 

клієнтів. Якщо говорити більш предметно, то використання мобільних платежів 

дозволить: 

•Підвищити лояльність бренду. Клієнтам більше не доведеться 

запам'ятовувати свої карти або відповідати на питання, пов'язані із перевіркою 

безпеки. Транзакції відбуваються буквально в один дотик, що максимально 

спрощує та прискорює процес покупки. 

• Підвищити конкурентоспроможність бізнесу. Мобільні платежі 

дозволяють оптимізувати взаємодію з покупцями: надсилати спеціальні 
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пропозиції та рекомендації, зберігати карти постійного клієнта, куплені квитки 

тощо. 

• Збільшити обсяг онлайн-платежів. Мобільні платежі мають на увазі 

більш простий та зручний спосіб оплати товарів/послуг. 

• Підвищити рівень конверсії. Чим швидше, простіше і зручніше процес 

оплати, тим вища ймовірність здійснення покупки. 

Основні причини кинутого кошика: 

 Додаткові витрати (доставка, ПДВ та ін.) – 55%; 

 Необхідність створення облікового запису – 34%; 

 Занадто складний та незручний процес оплати – 26%; 

 Неможливість побачити загальну суму замовлення – 21%; 

 Небажання довіряти персональні дані – 17%; 

 Помилки на сайті – 16%; 

 Занадто повільна доставка – 16%; 

 Незадовільні умови повернення – 11%; 

 Недостатньо способів оплати – 6%; 

 Відхилено платіж за кредиткою – 4%. 

Висновки та перспективи. У той же час, все вищесказане не означає, що 

мобільні технології переважають над електронною комерцією, яка  продовжує 

розвиватися і щонайменше протягом найближчого року-півтора її обсяги 

помітно перевищуватимуть мобільні платежі. Тому онлайн-бізнесу дуже 

важливо йти в ногу з часом і надавати своїм покупцям найзручніші рішення 

щодо оплати послуг та/або товарів. 

 

Список використаних джерел 
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2. https://promodo.ua/blog/sistemy-mobilnyh-platezhej-nuzhny-li-vashemu-internet-

magazinu.html 
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ЗАСТОСУВАННЯ ГЕНЕРАТОРІВ ПСЕВДО ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ В 

СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 
На сьогоднішній день генератори псевдовипадкових чисел застосовуються в наступних 

галузях: криптографії, імітаційного моделювання, вимірювальної техніки, розробки 

комп’ютерних ігор, штучного інтелекту. Отже розглянемо більш детально їх застосування в 

цих галузях. 

 

В галузі криптографії генератори випадкових чисел грають дуже важливу 

роль їх зазвичай використовують для шифрування та дешифрування при генерації 

ключів які в подальшому використовують для захисту даних. Генерація ключів 

знаходиться на самому низькому рівні в системі захисту якщо з генеровану 

послідовність легко вгадати то всі інші рівні захисту не спрацюють. Через це 

зазвичай для захисту використовують апаратні генератори випадкових які 

генерують випадкові числа використовуючи дані з різних фізичних явищ. Такі 

генератори доступі не завжди тому іноді використовують псевдо випадкові 

генератори які генерують послідовність чисел максимально наближені до 

випадкового розподілу. Одним з таких є генератор  ChaCha20 який був 

розроблений спеціально для криптографії [1]. 

В галузі імітаційного моделювання генератори випадкових чисел 

використовують зазвичай для перевірки моделей та отримання статистичних 

даних. Зазвичай генератори випадкових чисел використовують для: економічних 

досліджень, математичних досліджень, фізичних досліджень та медичних 

досліджень. 

В цій галузі використовувати як детерміновані так і не детерміновані 

генератори. Детерміновані генератори відають однакові числа при однакових 

налаштуваннях що може знадобитися при перевірці складних систем. Важливим 

критерієм для генераторів в цій галузі є довжина генерованої послідовності чим 

довше тим краще. Для таких завдань підходять генератори сімейства PCG [2]. 

В галузі обчислювальної техніки генератори зазвичай використовують для 

перевірки плат. При перевірці плати не неї подають випадкові величини та 

перевіряють як вона відреагує на них. Якщо плата працює не коректно її можуть 

відбракувати. При перевірці плат важливо генерувати числа з максимально 

доступною швидкістю тому для в цій галузі використовують відносно швидкі 
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генератори такі як XorShift. 

В галузі розробки комп‘ютерних ігор генератори випадкових чисел 

використовують як для прощення розробки так і в самому коді гри. При розробці 

ігор генератори випадкових чисел використовують при створенні рівнів спочатку 

випадково генеруються рівень після чого його допрацьовують дизайнери тим 

самим кількість роботи зменшується. Також в коді гри використовують 

генератори випадкових чисел щоб рандомізувати різні ігрові моменти. Генератори 

які використовуються на етапі розробки зазвичай підбирають в залежності від 

поточних завдань а генератори які використовуються в коді гри не повинні сильно 

навантажувати систему тому зазвичай використовують легкі алгоритми як LCG. 

Генератори випадкових чисел можуть використовувати також в галузі 

нейронних мереж та штучного інтелекту зазвичай для перевірки вже навчених 

мереж а у деяких випадках навіть для генерації даних для їх навчання. Генератори 

які використовують в цій галузі схожі на генератори в галузі криптографії вони 

повинні генерувати послідовність яка максимально наближена до випадкової але 

вимоги до їх захисту менші під ці критерії підходить алгоритм Arc4Random. 

В таблиці 1 показано в яких галузях які критерії до алгоритмів генерації та 

алгоритми які підходять під ці критерії. 

 

Таблиця 1 – Алгоритми генерації випадкових чисел та галузі їх 

використання.  

 

Галузь 

використання 

Вимоги до алгоритму Алгоритми які 

відповідають вимогам 

Криптографія Захищеність, наближеність до 

випадкового розподілу. 

ChaCha20 та його 

модифікації 

Імітаційне 

моделювання 

Детермінованість, Довжина 

генерованої послідовності 

Сімейство алгоритмів 

PCG 

Вимірювальна 

техніка 

Детермінованість, Швидкість 

генерації 

XorShift 

Розробка ігор Компактність, низьке 

навантаження на систему. 

LCG 

Штучний інтелект Наближеність до випадкового 

розподілу 

Arc4Random, ChaCha20, 

PCG 

 

Висновки: Генератори псевдо випадкових чисел широко застосовуються в 

багатьох галузях. В галузях обчислювальної техніки та імітаційного моделювання 

генератори випадкових чисел використовують для перевірки та тестування тому 

зазвичай в цих галузях використовують детерміновані генератори щоб можна 

було повторити результат. В галузі криптографії дуже важливо щоб генерована 

послідовність була максимально наближена до випадкової. В таких галузях як 

штучний інтелект та розробка комп‘ютерних ігор можуть використовувати різні 

генератори в залежності від завдань. 
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Рішення Huawei 5G Microwave Long-Reach E-band для розширення 

масштабів розгортання 5G 

З поширенням мереж 5G, компанія Huawei представила інноваційне рішення для мереж 

мікрохвильової передачі E-band з дальнім радіусом дії, який поєднує в собі інтелектуальну 

антену відстеження променів (IBT) з високопотужним E-band. Це допомагає збільшити 

відстань передачі даних в E-діапазоні з 3км до 5км, забезпечуючи при цьому пропускну 

спроможність 20 Гбіт/с. 

E-band - це провідне рішення для мікрохвильової передачі даних 5G. 

Діапазон радіочастот від 60 ГГц до 90 ГГц. Для передачі даних у 

високочастотному спектрі потрібно дотримуватися малих кутів відхилення 

променю, що вимагає більш високої стійкості вежі для для антен більшого 

діаметру, тому в промисловості для розгортання E-band використовуються антени 

діаметром 0,3м. Однак використання антен малого діаметру призводить до 

зниження відстані випромінювання, що ускладнює масштабування 5G. 

Інноваційна інтелектуальна антена відстеження променю IBT - це перша в 

галузі активна мікрохвильова антена. Вона використовує інтелектуальні 

алгоритми для підтримки стабільності променів, тим самим значно знижуючи 

вимоги до стійкості вежі при розгортанні E-band. Це дозволяє встановлення антен 

E-діапазону більшого діаметру: 0,6 і 0,9м. Крім того, це нововведення дозволяє 

збільшити потужність передачі на 6дБ. Завдяки цим двом поліпшенням дальність 

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-22r1a.pdf
http://web.kpi.kharkov.ua/auts/wp-content/uploads/sites/67/2017/02/MOCS_Kachanov_posobie.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Applications_of_randomness
https://en.wikipedia.org/wiki/Random_number_generation
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передачі в E-діапазоні збільшується більш ніж на 50%, досягаючи 5км, 

забезпечуючи при цьому пропускну спроможність 20 Гбіт/с. Цей рівень 

продуктивності може повністю відповідати вимогам розгортання в міських 

умовах. 

У вузлах агрегації кількість напрямків постійно збільшується, що вимагає 

від мережевих операторів надання все більшої кількості ресурсів спектру. 

Рішення SuperHub підвищує спектральну ефективність в 2-3 рази у випадках 

будівництва антен в різних напрямках. З використанням мультиплексування 

однієї частоти кількість таких напрямків на 360° збільшено з 4 до 12 в діапазонах 

6–42 ГГц і з 12 до 24 в E-діапазоні. Поряд з підвищенням спектральної 

ефективності це дозволяє операторам зв'язку збільшити щільність розгортання 

при менших витратах. 
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РЕКОМЕНДАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНИХ 

ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Алгоритми та моделі машинного навчання у складі будь-яких інформаційних систем, 

займають дедалі більше місця у нашому житті. Від надскладних дослідницьких проектів, до 

розважальних додатків та ігор. Однією із таких сфер застосувань машинного навчання – 

рекомендаційні системи. Сьогодні рекомендаційні системи використовуються в різних 

областях: від електронної комерції - наприклад, покупцям пропонується відвідати сторінки 

сайту, які їх можуть зацікавити, до онлайн реклами - користувачі бачать тільки 

"правильний" контент, тобто рекламу,  яка може зацікавити і відповідає інтересам 

користувача. 

 

Системи рекомендацій - це програми, які вирішують завдання прогнозу 

того, які продукти, наприклад, Фільми, новинні статті або товари в онлайн-

магазині сподобаються користувачам. Вихідні дані для таких програм - певна 
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інформація про профілі користувача, в першу черга про його уподобання в 

даному продукті і соціально-демографічні характеристики, а також 

характеристики самого продукту. 

 На сьогодні використовуються два основні підходи в рекомендаційних 

системах: колаборативна фільтрація та модель, що базується на контенті. 

Основний принцип колаборативної фільтрації – генерувати рекомендації на 

основі даних про інших користувачів зі схожими інтересами. Фільтрування буває 

user-based та item-based. 

 Основне завдання user-based алгоритму — знайти користувачів, інтереси 

яких максимально схожі на основі спожитих ними продуктів і виставлених 

оцінок. Припустимо, Анна та Вадим купили сік, булочку та йогурт. Також відомо, 

що Максим часто набуває сік та булочки. Це означає, що йому потрібно 

порекомендувати купити йогурт. 

 Item-based рекомендації розглядають завдання з протилежного боку: знайти 

схожі об'єкти та подивитися, як їх оцінювали до цього. Спробуємо з'ясувати, чи 

подобається Максимові йогурт. Ми знаємо, що він любить сік та булочки. Йогурт, 

як продукт харчування, має схожі характеристики. Отже, ми можемо припустити, 

що цей товар сподобається Максиму. 

 Мета колаборативної фільтрації - знайти користувача, який оцінив 

конкретний об'єкт, і розрахувати коефіцієнт кореляції векторів його оцінок всіх 

об'єктів у базі даних. Для цього часто використовують метод найближчих сусідів. 

У центрі моделі, що базується на контенті, знаходиться об'єкт. Для роботи 

алгоритму оцінки користувача не потрібні. Моделі важливо знати будь-які 

властивості, що характеризують об'єкт: автор, жанр, країна походження, виробник 

тощо. При цьому необхідно розуміти, що не всі вони релевантні для споживача, 

тому варто обмежитися лише основними атрибутами. 

 Рекомендаційні системи мають ряд обмежень. Одним із обмеженнь є 

проблема холодного старту — коли для роботи алгоритму ще не накопичено 

достатньо даних. Це типова ситуація для нового або непопулярного об'єкта, який 

оцінила невелика кількість користувачів, або для неординарного споживача, 

переваги якого дуже відрізняються від середньостатистичного користувача. 

У таких випадках рейтинги коригують штучно. Наприклад, оцінку обчислюють не 

як середню за позицією, а як згладжену середню. При малій кількості відгуків 

рейтинг об'єкта буде тяжіти до якоїсь «безпечної середньої», а коли набирається 

достатньо реальних оцінок, то штучне усереднення відключається. 

 Інша проблема рекомендаційних алгоритмів – упередженість. Неточно 

налаштовані алгоритми, у яких закладені стереотипи, і навіть дії користувачів, 

можуть вплинути на ранжування інформації. 

У 2021 році рекламні алгоритми Facebook непропорційно показували різні 

оголошення про вакансії чоловікам та жінкам. Інструмент автоматичного 

обрізання фотографій для домашньої стрічки Twitter у більшості випадків 

акцентував увагу на молодих та струнких дівчатах. 

Наприклад, результати видачі за пошуковим запитом "спортсмени" та 

"спортсменки" сильно відрізняються. У випадку з чоловіками алгоритми 



 

30 
 

показують статті із професійними досягненнями атлетів. Проте стосовно жінок 

система видає різні рейтинги «привабливості» та «сексуальності». 

Впливати на пошукову видачу можуть як користувачі, так і боти. У 2018 році 

користувачі Reddit провели навмисні маніпуляції з алгоритмами Google, щоб на 

запит «ідіот» відображалася фотографія колишнього президента США Дональда 

Трампа. 

 

Список використаної літератури 

 

1. Content-Boosted Collaborative Filtering для Improved Recommendations [Electronic 

resource] / Prem Melville, Raymond J. Mooney, Ramadass Nagarajan. - Mode of access: https:// 

www.aaai.org/Papers/AAAI/2002/AAAI02-029.pdf. - Date of access: 24.09.2020. 

2. Machine  Learning  [Electronic  resource].  -  Mode  of  access: 

https://reposhub.com/dotnet/machine-learning-and-data-science/dotnet- machinelearning.html. - 

Date of access: 25.09.2020. 

3. Introduction to recommender systems [Electronic resource]. - Mode of access: 

 https://towardsdatascience.com/introduction-to-recommender-systems- 6c66cf15ada. - 

Date of access: 28.09.2020. 

4. An Intuitive Explanation of Field Aware Factorization Machines [Electronic resource]. 

- Mode of access: https://towardsdatascience.com/an- intuitive-explanation-of-field-aware-

factorization-machines-a8fee92ce29f. - Date of access: 28.09.2020. 

5. E-Commerce Item Recommendation Based on Field-aware Factorization Machine 

[Electronic resource] / Peng Yan, Xiaocong Zhou, Yitao Duan. - Mode of access:  https:// 

www.researchgate.net/publication/282846395_E- 

Commerce_Item_Recommendation_Based_on_Field-aware_Factorization_Machine. 

Date of access: 04.10.2020. 
 

 

 

 

 
  

http://www.aaai.org/Papers/AAAI/2002/AAAI02-029.pdf
http://www.researchgate.net/publication/282846395_E-


 

31 
 

Конішевський Владислав Ігорович 

студент 6 курсу, ПДМ-61  

Державного університету телекомунікацій 

(063) 032 99 35 

jettselfs@gmail.com 

Науковий керівник: Негоденко Олена Василівна, 

к.т.н., доцент, завідувач кафедри Інженерії програмного забезпечення 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПОБУДОВА РІШЕНЬ НА ОСНОВІ 

ПЕРИФЕРІЙНИХ ОБЧИСЛЕНЬ У ХМАРІ. АНАЛІЗ АРХІТЕКТУРНИХ 

СКЛАДОВИХ СИСТЕМ З МОЖЛИВІСТЮ ПЕРИФЕРІЙНИХ 

ОБЧИСЛЕНЬ 

Дослідження та аналіз рішень що використовують периферійні обчислення великих 

масивів даних різної складності, які розміщуються в хмарному середовищі. 

Мета дослідження. З‘ясувати, що являє собою сучасна архітектура систем, 

що використовують у своїй роботі периферійні обчислення з великими обсягами 

даних. 

Результати дослідження. В ході дослідження, було з‘ясовано, що 

підвищення ефективності використання енергоспоживання хмарних обчислень  не 

може задовольнити зростаючий попит на енергоспоживання даних[1]. 

Інтелектуальне суспільство, що швидко розвивається, буде мати більш високі 

вимоги до енергоспоживання хмарних обчислень[2]. 

Архітектура периферійних обчислень являє собою мережеву структуру, яка 

розширює хмарні сервіси в периферію мережі шляхом введення периферійних 

пристроїв між термінальними пристроями та хмарними обчисленнями. Структура 

хмарної взаємодії, як правило, поділяється на термінальний рівень, граничний 

рівень та рівень хмарних обчислень. 

1. Термінальний рівень складається з усіх типів пристроїв, підключених 

до граничної мережі, включаючи мобільні термінали і багато пристроїв Інтернету 

речей (таких як датчики, смартфони, "розумні" автомобілі, камери і т.д.). У 

термінальному рівні пристрій є не тільки споживачем даних, але і постачальником 

даних. Для того, щоб зменшити затримку обслуговування терміналу, враховується 

тільки сприйняття різних термінальних пристроїв, а не обчислювальна 

потужність. В результаті сотні мільйонів пристроїв термінального рівня збирають 

всі види необроблених даних і завантажують їх на верхній рівень, де вони 

зберігаються і обчислюються.  

2. Граничний рівень, цей рівень ядром трирівневої архітектури. Він 

розташований на краю мережі і складається з граничних вузлів, широко 

розподілених між термінальними пристроями і хмарами. Зазвичай він включає в 

себе базові станції, точки доступу, маршрутизатори, комутатори, шлюзи тощо. 
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Граничний рівень підтримує доступ термінальних пристроїв, а також зберігає і 

обробляє дані, завантажені термінальними пристроями[3] 

3. Хмарний рівень - серед об'єднаних служб хмарних обчислень хмарні 

обчислення є найпотужнішим центром обробки даних. Рівень хмарних обчислень 

складається з ряду високопродуктивних серверів і пристроїв зберігання даних, з 

потужними обчислювальними та зберігальними можливостями, і може 

відігравати важливу роль в областях, що вимагають аналізу великих масивів 

даних [3]. Центр хмарних обчислень може постійно зберігати передані дані рівня 

периферійних обчислень, а також здійснювати завдання аналізу, з якими не може 

впоратися рівень периферійних обчислень. 

Висновки та перспективи. Тема периферійних обчислень є актуальною в 

сучасному світі хмарних обчислень великих масивів даних. У майбутньому,  така 

технологія буде відігравати більш важливу роль в такому середовищі  та 

ефективно сприятиме розвитку суміжних галузей. Таких підхід відіграє важливу 

прикладну роль в мережі доставки контенту (CDN),системі розумному будинку, 

розумному транспорті тощо. 
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РОЗРОБКА МЕТОДУ ПОШУКУ СХОЖИХ АККАУНТІВ В СОЦІАЛЬНИХ 

МЕРЕЖАХ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ 
 

В останні десятиліття суттєво зростає кількість користувачів мережі інтернет. Разом з 

цим зростає кількість людей які використовують соціальні мережі для звʼязку та отримання 

інформації. Активний розвиток соціальних мереж також суттєво вплинув на ринок реклами, 

адже завдяки інформації про користувачів яку збирають ці мережі рекламодавці мають змогу 

таргетувати рекламу з величезною точністю, що значно впливу на зріст продажів товарів та 
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послуг. Адже за допомогою визначення схожих акаунтів можна легко визначити що товар який 

сподобався одному користувачу швидше за все привабить і іншого. 

 

Постановка задачі. Але існує значна проблема – кількість інформації про 

користувачів настільки велика, що стає неможливим обробляти її звичайними 

методами. Через це виникла необхідність у аналізі великих даних. 

Великі дані набули широкого поширення в багатьох сферах нашого життя, 

хоча ми цього і не помічаємо. Їх використовують не тільки для соціальних мереж, 

а й медицині, телекомунікаціях та фінансових компаніях, а також в державному 

управлінні. За допомогою технологій Big Data підприємства отримують змогу 

обробляти великі масиви даних і виявляти корисні закономірності, що дають їм 

конкурентні переваги.  

Для пошуку таких закономірностей широко використовується кластерний 

аналіз, адже він надає змогу ділити користувачів на групи по спільним 

параметрам, що дозволяє оптимізувати обробку даних для подальшого аналізу та 

використання. Сьогодні найбільших компаній світу: Amazon, Google, Meta 

активно вкладають ресурси у дослідження способів аналізу користувачів за 

допомогою кластерізації. 

Мета дослідження. Виходячи з вищенаведеного, дослідження 

особливостей розробки та реалізації методу аналізу великих даних для пошуку 

схожих акаунтів в соціальних мережах на основі кластерного аналізу  є 

актуальним. 

Результати дослідження. Однією з базових навичок живих істот є вміння 

розрізняти та групувати обʼєкти за певними ознаками для класифікації. 

Класифікація є фундаментальною для більшості наук, неможливо уявити біологію 

без класифікації організмів, астрономію без класифікації зірок, медицину без 

класифікації хвороб.  

Така широка необхідність у поділі та групуванні обʼєктів призвела до 

виникнення аналізу на основі математичних методів, який називається 

кластерним аналізом. 

Кластерний аналіз –  це метод обробки великої кількості даних для 

кластерізації, тобто групування певного набору обʼєктів за спільними рисами, так 

що утворюються окремі кластери, тобто групи схожих обʼєктів які не повʼязані з 

обʼєктами з інших кластерів. Методи кластерізації широко використовуються в 

біології, астрономії та психіатрії, а з появою соціальних мереж і в сфері IT. Не 

існує ідеального методу для розділення на кластери, усе залежить від попередньо 

встановлених вимог, що робить кластерний аналіз гнучким інструментом у вмілих 

руках.   

Більша частина прибутку компаній від соціальних мереж становить 

таргетована реклама, тобто така реклама яка потребує групування користувачів за 

певними ознаками та розподіл по групам інтересів, що дозволяє визначити товари 

або сервіси у яких користувач буде зацікавлений. Компанії збирають петабайти 

даних з користувачів та обробляють їх за допомогою методів кластерного аналізу, 

щоб потім продати стороннім компаніям які займаються рекламою. 
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Активно зростаюча кількість даних [1] вимагає постійного оновлення 

телекомунікаційних елементів мережі, оскільки зростає мінімально необхідний 

обсяг та швидкість фізичної передачі каналів звʼязку глобальної інформаційної 

структури мережі, що зобовʼязує підтримуючі інфокомунікаційні компанії 

зазнавати значних витрат. Так для 44% компаній США перехід на технологію 5-G, 

яка надає змогу краще передавати дані по мережі, є проблемою через значні 

витрати на її імплементацію [2]. 

Висновки та перспективи. Беручи до уваги те, що значну частину 

трафіку становить інформація яка надходить з соціальних мереж, дослідження 

методів кластерного аналізу є актуальними, оскільки правильне використання 

методів дозволить ефективніше використовувати отримані дані, що у свою чергу 

знизить кількість необхідних даних які передають по мережі та розгрузить 

інфокомунікаційні системи. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОШУКУ МЕДИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ЗА 

КЛІНІЧНИМ ДІАГНОЗОМ НА ОСНОВІ ШТУЧНОЇ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ  

 
В світі існує багато хвороб та хворих людей які без допомоги лікарів не можуть 

існувати. Людський мозок здатний обробляти та запам’ятовувати велику кількість 

інформацію але він так влаштовний що якщо інформацію яка вивчила людина  вона не 

повторюється то вона просто забувається. Тому і потрібна ця система пошуку на основі 

штучної нейронної мережі. Для того щоб лікарю було простіше та швидше знайти потрібний 

https://www.martinhacks.com/the-growth-of-data-consumption-is-unsustainable/
https://www.martinhacks.com/the-growth-of-data-consumption-is-unsustainable/
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препарат за клінічним діагнозом. 

 

Багатошаровий прецептор. Коли ми говоримо про багатошарові 

перцептрони або неймовірні нейронні мережі, ми маємо на увазі найпростіший і 

найпоширеніший тип нейронної мережі. MLP спочатку були натхненні Perceptron, 

керованим алгоритмом машинного навчання для двійкової класифікації. 

Персептрон був здатний обробляти лише лінійно розділені дані, отже, щоб 

подолати це обмеження, було введено багатошарове сприйняття. 

MLP — це нейронна мережа, здатна обробляти як лінійно розділені, так і 

нелінійно розділені дані. Він належить до класу нейронних мереж, відомих як 

нейронні мережі прямого зв‘язку, які з‘єднують нейрони одного шару з 

наступним у прямому порядку без будь-яких петель.  

MLP — це штучна нейронна мережа, яка складається з взаємопов‘язаних 

нейронів, які обробляють дані через три або більше рівнів. Базова структура MLP 

складається з вхідного рівня, одного або кількох прихованих шарів і вихідного 

рівня, функції активації та набору ваг і зміщень: 

 
рис 1.1 Багатошаровий перцептор діаграма 

Відмінності між багатошаровим перцептроном і глибокою нейронною 

мережею 

Існують тонкі відмінності між MLP і DNN, які виявляються в структурі 

базової нейронної мережі та завданнях, для яких вони використовуються. Вони 

підсумовані в таблиці нижче.  

 

Багатошаровий перцептрон Глибока нейронна мережа 

Невелика кількість прихованих 

шарів 

Короткий час навчання 

Пристроїв із підтримкою GPU 

достатньо 

Велика кількість прихованих шарів 

Довший час навчання 

Пристроїв із підтримкою TPU достатньо 

 

Вдосконалення алгоритму навчання  

Ціль вдосконалити штучну нейронну мережу яка підвищує продуктивність. 

Це буде робитись шляхом поповнення ваг і рівнів упередженості мережі. Правило 

навчання є одним з факторів, який визначає, як швидко або наскільки точні 

можуть бути розроблені штучні мережі. 

З усіх парадигм навчання, а їх існує всього три це навчання з вчителем, без 

вчителя та Навчання з підкріпленням. Було прийнято рішення обрати саме 
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навчання без вчителя.  

Навчання без вчителя (unsupervised)— один зі способів машинного 

навчання, при вирішенні яких випробовувана система спонтанно навчається 

виконувати поставлене завдання, без втручання з боку експериментатора. З точки 

зору кібернетики, є одним з видів кібернетичного експерименту. Як правило, це 

підходить тільки для задач, в яких відомий опис множини об'єктів (навчальна 

вибірка), і необхідно виявити внутрішні взаємозв'язки, залежності, 

закономірності, що існують між об'єктами. 

Навчання без вчителя часто протиставляється навчанню з учителем, коли 

для кожного об'єкта, що навчається, примусово задається «правильна відповідь», і 

потрібно знайти залежність між стимулами та реакціями системи. 

Актуальність теми: Люди багато хворіють в когось вроджені хвороби а в 

когось набуті. Тому багато хто звертається до лікаря щоб вирішити ту чи іншу 

проблему пов‘язану із здоров‘ям. За допомогою цієї системи пошуку лікар буде 

ефективніше та правильно підбирати препарати для пацієнта. Потрібно буде 

заповняти деякі важливі поля а система пошуку в парі з штучною нейронною 

мережею буде допомагати лікарю виписати найкращий варіант препаратів.  

Постановка задачі. Для зручності та об‘єктивності вибору препарату за 

клінічним діагнозом. 

Мета дослідження. Дослідити та вдосконалити систему пошуку медичних 

препаратів. 

Методи дослідження. Метод теорії інформації, метод оптимального 

управління, обробка та аналіз інформації, алгоритм пошуку.  

Наукова новизна даної роботи полягає в наступному: 

 Вдосконалення системи пошуку медичних препаратів за клінічним 

діагнозом.   

 Детальний розбір питання діагнозів та препаратів для кращої картини 

ситуації. 

 Розробка структури для швидшого пошуку препаратів.  

Результати дослідження.  
Дослідження розділено на декілька етапів а саме : 

 Дослідження історії виникнення медицини та виникнення препаратів. 

 Дослідження системи пошуку та їх аналогів.  

 Розробка макета для наглядного прикладу. 

Галузь використання. Завдяки цій системі пошуку лікарі в змозі швидко та 

без ніяких проблем знайти потрібний препарат. 

Висновки та перспективи. 

 Ця система пошуку може допомагати в багатьох лікарям. А в свою чергу 

лікарі будуть допомагати пацієнтам з їхніми недугами. 

 За допомогою цього пошуку не потрібно буде згадувати всі препарати та 

їхні рецепти.  

 Лікар зможе приймати більше пацієнтів за допомогою цього пошуку  
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ВДОСКОНАЛЕННЯ ПІДБОРУ РАЦІОНУ ХАРЧУВАННЯ НА ОСНОВІ 

НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ  

 
Розглядаються питання побудови інформаційної системи підбору раціону харчування. 

Система забезпечує формування раціону харчування на основі модифікованого алгоритму 

Мамдані з використанням нечіткої логіки 

Ключові слова: раціон харчування, нечітка логіка, дієтологія. 

 

 Якщо проводити аналогії, то людину можна порівняти з машиною, а їжу що 

ми їмо паливом, людський організм вкрай складна річь, зазвичай ми не навіть й не 

думаємо про це, але кожну секунду в нас виконуються тисячі необхідних для 

життя процесів. Їжа необхідний елемент нашого життя, від якості харчування 

залежить стан здоров‘я, можливість виконувати задачі, неправильне харчування є 

одним з багатьох факторів що викликають більш тяжкі захворювання. 

 Один з найважливіших факторів здоров‘я людського організму є раціон 

харчування він впливає на фізичний, емоційний та психологічний  стан, також 
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підтримує життєдіяльність організму. Саме від якості харчування залежить вплив 

багатьох інших чинників, що призводять до поганого самопочуття та розвитку 

хвороби, а саме навколишнього середовища та екологічної середи, та клімату. Їжа 

це комплекс що складається з багатьох необхідних речовин, підтримка на 

необхідному рівні дозволяють підвищити показники активності та зменшити 

ризики виникнення хвороби, а не достаток сприяє поганому розвитку організму, 

неможливості нормального функціонування та подальшого розвитку хвороб. 

 Нечітка логіка  

 Нечітка логіка є узагальненням класичної логіки на випадок, коли 

істинність розглядається як лінгвістична змінна, що приймає значення типу: 

"дуже істинно", "більш-менш істинно", "не дуже хибно". Зазначені лінгвістичні 

значення представляються нечіткими множинами. Основна відмінність від 

класичної логіки полягає в тому, що замість значень ― Істина ― і ― Хибність ― в 

нечіткій логіці використовується ступінь істинності, що приймає значення з 

нескінченної множини від 0 (Хибність) до 1 (Істина) включно. Отже логічні 

операції вже не можуть бути представленими таблицями істинності. У нечіткій 

логіці вони задаються функціями і лише в крайніх випадків - коли значення 

змінних виключно 1 або 0 - згадані вище функції дають таблиці істинності 

операцій класичної логіки. 

 Вдосконалення алгоритму Мамдані  

Для розробки та подальшого проведення дослідження було прийнято рішення 

використати та модифікувати алгоритм з використанням нечіткої логіки 

англійського математика Мамдані. Алгоритм примітний тим, що він працює за 

принципом «чорної скриньки». На вхід надходять кількісні значення, на виході 

вони. На проміжних етапах використовується апарат нечіткої логіки та теорія 

нечітких множин. У цьому полягає елегантність використання нечітких систем. 

Можна маніпулювати звичними числовими даними, але використовувати гнучкі 

можливості, які надають системи нечіткого виведення. 

 

 
Рис. 1. Діаграма нечіткої логіки Мамдані. 

 

 На рис.1. зображено діаграму методу нечіткої логіки Мамдані, щоб це 

дослідження проводити регулярно, тому нам потрібна обробка даних. Етапи 

обчислення методу показані шляхом визначення нечіткої змінної та визначення 

лінгвістичного значення. На стадії фазифікації, а саме формування функцій 
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належності. Наступним кроком є імплікація функції, обчислення складу правила 

та визначення результату дефазифікації. 

 

 Актуальність теми: Через обстановку останніх років люди масово 

переходили на сидячий образ життя, віддалена робота та передування в сховищах 

знижують активність людей, відсутність світла змушує їсти не то що потрібно, а 

те що є під рукою, але навіть в таку мить необхідно піклуватися про своє здоров‘я 

та правильне харчування.  

 Постановка задачі. Для зручності та об‘єктивності вибору раціону 

харчування. 

 Мета дослідження. Дослідити та вдосконалити систему підбору раціону 

харчування. 

 Методи дослідження. Метод теорії інформації, метод оптимального 

управління, обробка та аналіз інформації, алгоритм пошуку.  

 Наукова новизна даної роботи полягає в наступному: 

 Вдосконалення системи підбору раціону харчування на основу 

особливостей кожної окремої людини. 

 Детальний розбір особливостей їжі та потреб організму на основі 

активності. 

 Розробка структури для зручного підбору раціону харчування.  

 Результати дослідження.  
Дослідження розділено на декілька етапів а саме : 

 Дослідження особливостей ї потреб організму в поживних речовинах та 

енергії. 

 Дослідження систем підбору раціону харчування та аналогів. 

 Розробка макета для наглядного прикладу. 

 Галузь використання. Система може використовуватися лікарями, 

спортсменами та людьми що дбають за своїм харчуванням.  

 Висновки та перспективи. 

 Ця система дозволяє будь-якій людині отримати правильний раціон 

харчування та підтримувати своє здоров‘я. 

 Спрощення роботи фахових спеціалістів в області спорту та харчування та 

підвищення продуктивності. 

 Система дозволяє спростити для звичайного користувача досить важкий 

аспект підтримки стану здоров‘я. 
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РОЗРОБКА МЕТОДУ ЗГЛАДЖУВАННЯ ЗОБРАЖЕНЬ В ТРИВИМІРНІЙ 

КОМП'ЮТЕРНІЙ ГРАФІЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛГОРИТМУ 

МАШИННОГО НАВЧАННЯ 

 

Постановка задачі. Розробити метод згладжування зображень з 

використанням алгоритму машинного навчання для застосування в комп'ютерній 

графіці.  

Мета дослідження. Підвищення ефективності згладжування зображень в 

тривимірній комп'ютерній графіці за рахунок використання алгоритмів 

машинного навчання. 

Результати дослідження. На сьогоднішній день існує велика кількість різних 

методів згладжування зображень але у всіх цих методів є суттєві недоліки, тому  

все ще не існує оптимального методу. Тому зараз розробка методу, що був би 

оптимальним, а саме дозволяв би отримувати зображення високої якості і 

працював би достатньо швидко для використання його у програмах, що працюють 

у режимі реального часу є однією з найбільш актуальних проблем в сучасній 

комп'ютерній графіці. 

Очевидно що для реалізації такого методу доцільно використовувати 

нейронну мережу, оскільки саме нейронні мережі використовуються коли 

розробити алгоритм роботи програми дуже складно, або взагалі неможливо. 

Для реалізації методу пропонується використати умовну генеративну 

змагальну мережу (cGAN). Така мережа складається з двох основних частин: 

генератора та дискримінатора. Генератор застосовує деяке перетворення до 

вхідного зображення, щоб отримати вихідне зображення. Дискримінатор 

порівнює вхідне зображення з невідомим зображенням (цільовим зображенням із 

набору даних або вихідним зображенням із генератора) і намагається вгадати, чи 

було воно створене генератором. Прикладом набору даних може бути набір пар 

зображень, в яких вхідне зображення є зображенням без загладжування, а цільове 

зображення — версією зображення після згладжування. Генератор у цьому 

випадку намагається навчитися згладжувати зображення, а дискримінатор 
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дивиться на результат роботи генератора та намагається навчитися розпізнавати 

різницю між зображеннями, які надає генератор, і справжнім згладженим 

цільовим зображенням, наданим у наборі даних. 

Головними перевагами даного методу є: 

1. Швидкість, і ефективність в порівнянні з іншими методами. 

2. Можливість досягти високої якості зображення навіть після 

тренування нейронної мережі на відносно невеликому наборі даних. 

Висновки та перспективи. Даний метод може бути використаним в 

графічних додатках для яких швидкість згладжування зображення є дуже 

важливою. Також в подальшому можливе застосування даного методу в ігрових 

рушіях після його адаптації для роботи з типовими графічними API. 
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СЕНТИМЕНТ-АНАЛІЗ ПОВІДОМЛЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ОБРОБКИ 

ПРИРОДНОЇ МОВИ НА ПРИКЛАДІ TWITTER 
 

Постановка задачі. Розглянути найпоширеніші методи аналізу та оцінки 

настрою у твіті за допомогою обробки природної мови, щоб висвітлити загальну 

методологію оцінки сентимент-аналізу та його функціональне призначення. 

Мета дослідження. Визначити мету та особливості обробки природної мови 

для проведення аналізу настроїв повідомлень, що є вагомим кроком до отримання 

точної оцінки настрою певних груп населення при застосуванні до соціальних 

мереж. 

Результати дослідження. Середовище спілкування, яке люди 

використовують для взаємодії один з одним з певною метою, відоме як природна 

мова. В свою чергу спілкування за допомогою мови можна назвати лінгвістичною 

комунікацією [1]. Ця комунікація може бути як письмовою, так і усною. Крім 

того, кожна форма спілкування, будь то письмова чи усна, має свій власний 

словниковий запас, свою структуру, граматику та систему. Тому обробку 

природної мови можна класифікувати двома способами: по-перше, логічне 

мислення та письмо, по-друге, логічне мислення та вербальне спілкування. В 

свою чергу термін «логічне мислення» визначається як «обробка природної 

мови», яку ми формуємо та сприймаємо у своїй свідомості як людина, а 

комп‘ютер аналізує і використовує за допомогою інструкцій, написаних мовами 

програмування через центральні процесори (CPU). 

Ці штучні мови (наприклад, Python, C, C++, Java.) мають власну структуру, 

правила, слова, позначення. Відповідно процес обробки людської мови (мов) за 

допомогою штучних мов є процесом обробки природної мови (NLP) або 

комп‘ютерною лінгвістикою [2]. Таким чином, термін «обробка природної мови» 

включає комплексний набір методів, які дозволяють автоматично генерувати, 

маніпулювати та аналізувати природні людські мови. Використовуючи етапи 

обробки природної мови (NLP), можна обробляти велику кількість 

неструктурованих даних, аналізуючи структуру речень.  

Найбільш поширені техніки, залучені в процес обробки природної мови, це 

тегування POS (частина мови), синтаксичний аналіз, розпізнавання іменованих 

об‘єктів, вилучення інформації, усунення неоднозначності слів, визначення 

основи слів і лематизація, аналіз стоп-слів, токенізація слів та багато інших, 

залежно від мети дослідження. При цьому у процесі оцінки уважно відзначаються 

розділові знаки між рядками та розпізнаються вирази, які є або ідіоматичними, 

або розмовними, що допомагає пояснити та зрозуміти «заперечення», які 
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переглядають поляризацію слова залежно від різних типів частин мови (іменники, 

прийменники, прислівники, займенники, прикметники, вставні слова, сполучники 

та дієслова), беручи до уваги особливі «функціонально-логічні» твердження [3]. 

Ми зосереджуємо свою увагу на сентимент Twitter, соціальній мережі, яка 

пропонує своїм користувачам можливість створювати та поширювати мікроблоги 

у формі тексту, відомих як «твіти» (містять не більше 140 символів). Темою твіту 

може бути будь-що, починаючи від фільмів і закінчуючи міжнародними подіями 

чи критикою нових законів та політиків. Ці твіти є ключовими для визначення 

настроїв обраної групи людей. Як приклад, можливо розглянути кілька твітів, у 

яких згадується корпоративний акаунт компанії @Salesforce і як ці твіти будуть 

позначені тегами за моделлю аналізу настроїв: 

«Чим більше я використовую @salesforce, тим більше він мені не 

подобається. Він повільний і повний помилок. Є елементи інтерфейсу 

користувача, які виглядають так, ніби вони не оновлювалися з 2006 року. Поточне 

розчарування: сторінки обміну програмами не перестають оновлюватися кожні 10 

секунд». Цей перший твіт буде позначено тегом «Негативний». 

«Ось що мені подобається в @salesforce. Це турбота про людей, а не лише 

про бізнес і гроші. Дякую за турботу про #TrailblazerCommunity». І навпаки, цей 

твіт буде класифікований як «Позитивний». 

«Повертаючись додому: #Dreamforce повертається до Сан-Франциско на 20-

ту річницю. Дізнайтеся більше: http://bit.ly/3AgwO0H через @Salesforce». 

Останній твіт у цьому списку буде позначено як «Нейтральний», оскільки він не 

містить персональної думки і просто передає інформацію. 

Висновки та перспективи. Таким чином, у контексті аналізу настрою 

повідомлень, зокрема твітів, наведені вище методи використовують, щоб 

отримати уявлення про те, як люди говорять про певні ідеї та події, отримати 

статистику для прийняття рішень і на ранній стадії виявити проблеми та 

потенційні ризики. 

В свою чергу найпоширенішим і найпростішим використанням NLP для 

проведення сентимент-аналізу є визначення полярності текстових даних, тобто 

автоматичне визначення того, чи людина говорить про щось позитивно, негативно 

чи нейтрально. Впровадивши просту модель аналізу настроїв, яка аналізує вхідні 

згадки в режимі реального часу за допомогою тегування, компанія Salesforce 

може автоматично отримувати сповіщення про підвищення негативних згадок, що 

буде вказувати їй на проблему, яку потрібно якнайшвидше вирішити. 
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ТРАНСФОРМУВАННЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 
 

Постановка задачі. Дослідити як буде трансформуватися робочий процес 

за допомогою штучного інтелекту, щоб висвітлити загальну методологію оцінки 

робочого процесу та його функціональне призначення. 

Мета дослідження. Зробити аналіз робочого процесу за допомогою 

штучного інтелекту. 

Результати дослідження. Як скоро настане час, коли штучний інтелект 

зможе створювати 3D-моделі для виробництва ігор з мінімальною залученням 

художників? А коли їх повністю замінять? Такі питання виникають самі собою, 

коли розумієш, наскільки далеко вже просунулися технології ШІ. 

Однак, коли ми говоримо про використання штучного інтелекту в творчій 

сфері, варто відразу уточнити, що мова йде про співпрацю художників з ШІ, а не 

про протистояння. Адже технології автоматичного створення моделей на основі 

фотографій чи заданих параметрів не в далекому майбутньому. Це проекти, які 

вже в розробці. І цей розвиток ШІ не означає, що потреба в 3D-художниках 

зникне. Створення привабливих, цікавих і цілісних 3D-світів все одно 

потребуватиме кропіткої творчої роботи. Швидше зміниться спосіб спілкування з 

комп‘ютерами, сам робочий процес. Далі я розповім про основні перетворення, 

які може принести нам ШІ. 

На перших етапах роботи над 3D-моделлю існує мільйон варіантів того, як 

змішати кілька посилань. Тому найважче завдання – прийти до єдиного бачення і 

сказати «ось воно». Поки цього не станеться, потрібно розробляти нові й нові 

потенційні концепції. Кожен з них - це години роботи. ШІ може змінити це за 

допомогою програм, які генерують варіації однієї моделі на основі вхідних 

зразків. З ними можна легко «продзвонити» різні варіанти і вибрати найкращу 

ідею для доопрацювання. 

На жаль, неможливо створити універсальний генератор ідей для всіх типів 

3D моделей одночасно. Тобто, коли інструмент створюється, його «навчають» 
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генерувати певний тип об‘єкта. Тож під час обговорення я запропонував Маші 

зосередити цей розвиток на створенні персонажів чи середовища. Художники 

приділяють багато уваги концепції персонажів, тому що гравці люблять 

асоціювати себе з героями гри. Тому інструмент штучного інтелекту, який 

допоможе дизайнерам швидко підібрати фінальний варіант персонажів, є 

розробкою, яка точно буде затребувана. А якщо говорити про середовище, то 

завжди круто, коли є можливість не просто повторити ту саму модель, а мати 

кілька варіацій у самій грі. Наприклад, хочеться мати кілька варіантів ліхтаря чи 

лавки в 3D-місті, але не завжди вистачає часу на їх створення. Тож ця розробка 

штучного інтелекту заощадить час дизайнерів і додасть різноманітності в 

середовище гри. 

Ще один складний процес, який стає справжньою проблемою для 

художників з невеликим досвідом, — базова трансформація 2D ескізів у 3D 

модель. Тому допомога ШІ тут буде дуже доречною. І хоча, за словами Маші, 

результат автоматизованого перенесення не буде ідеальним, на мій погляд, навіть 

отримання «чорнової» версії 3D-моделі спростить процес в рази. 

Такий інструмент поки тільки в планах, але фахівці NVIDIA вже 

представили подібну технологію - Image2Car. Це інструмент, який також 

перетворює 2D на 3D і створює точну 3D-модель автомобіля з фотографії. Досить 

однієї фотографії, щоб відтворити всі пропорції та навіть розбити модель на 

частини, які потім можна анімувати. Інструмент тепер доступний як розширення в 

AI Toy Box у NVIDIA Omniverse, і кожен може спробувати його. 

Для створення ландшафту найчастіше використовується процедурна 

генерація. Це автоматизований метод, заснований на алгоритмі, і його основним 

недоліком є   низький рівень налаштування. А щоб створити ландшафт певного 

стилю, наприклад, схожий на Альпи або Карпати, потрібно вручну задати всі 

параметри для кожного елемента. Тут стане в нагоді Machine Learning, який 

дозволить штучному інтелекту створити ландшафт на основі зразка одного 

елемента, створеного художником. Працювати стане набагато легше, а в 

результаті у художників з‘явиться час, мотивація та натхнення створювати 

цікавіші, складніші та реалістичніші пейзажі з процедурною генерацією. 

ШІ-розумний пошук може створювати об‘єкти з колекції лише за кількома 

ключовими словами, навіть якщо це складні комбінації слів. Уявіть собі: ви 

вводите «середньовічна зброя з реалістичними матеріалами», а програма виводить 

відповідні моделі з список установок. Все, що залишилося зробити, це 

перетягнути потрібну модель в 3D сцену. 

Висновки та перспективи. Метою розробки інструментів штучного 

інтелекту для 3D-художників є насамперед зменшення енергоспоживання 

технічних аспектів роботи. У нас буде більше часу на творчість і більше деталей, 

що означає створення продукту набагато вищої якості в межах заданого бюджету, 

ніж це було б можливо раніше. Те ж саме з іншого боку: буде вигідно 

використовувати нові інструменти штучного інтелекту, щоб зменшити витрати та 

все одно отримати хороший результат навіть із невеликим бюджетом. 

 Пам‘ятаючи про це, ви хочете якнайшвидше зробити якомога більше 
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інструментів загальнодоступними, чи не так? Як виявилося, художники можуть 

прискорити розробку і випуск креативних технологій ШІ: для цього потрібно 

вступити в діалог з професіоналами ШІ. 
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HOMUNCULUS OR ARTIFICIAL SOULS OF VIRTUAL WORLDS 

 

This paper examines the need for artificial intelligence in the modern world and 

the future. It also touches on the problem of development of artificial intelligence. 

 

Statement of the task. A research on ascending and descending artificial 

intelligence based on virtual reality. 

The purpose of the research. With all the progress of mankind, we can conclude 

that people are lazy. Thanks to laziness, humanity invents new ways to facilitate 

cyclical, routine, tasks. This is how the first automation of processes with the unspoken 

slogan "Laziness is the engine of progress" appeared.  

Now, the basic concept has not changed. Developers are struggling to develop an 

artificial intelligence capable of performing human tasks with the same, and ideally 

even more productive performance than the human mind. 

Results of the research. First, let's define AI as being of two types: top-down 

and bottom-up. The first type is based on somehow formalised knowledge about the 

tasks that the AI is focused on. This type is incapable of coming up with new, non-

algorithmic, ideas. The bottom-up type, on the other hand. This type is capable of 

deriving new results based on the thinking mechanisms inherent in humans, with the 

help of which they learn and evaluate the world around them. Self-learning and 

evolving. 

There is a hypothesis of simulation, which is based on the rapid development of 

software and hardware. It implies that our world is a simulation, a virtual reality. If we 

assume that the hypothesis is correct, then we can also draw a logical conclusion about 

the possibility of developing artificial intelligence on a virtual basis such as ours. After 
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all, evolution does not stand still, and neural networks are capable of learning. 

Will the organism evolve without the influence of external factors? An organism 

under ideal conditions is static, this is a fact. 

Conclusions and Perspectives 

To summarise, we can say that the artificial intelligence can already take over not 

all, but some human duties. But in order to develop it to the necessary level, 

functionality, it needs an environment for its development with external factors 

affecting its evolution.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ КЛІЄНТ-СЕРВЕРНОЇ АРХІТЕКТУРИ 

В ПЛАТФОРМАХ ДЛЯ НАВЧАННЯ 
 

Представлено матеріал для ознайомлення теми роботи, особливості роботи додатку 

для навчання. Проаналізовано особливості клієнт-серверної архітектури в веб-додатках для 

навчання. 

Ключові слова: веб-додаток, клієнт, сервер, архітектура, дані, мережа.. 

В даній роботі розглянуто такі поняття як: клієнт-серверна архітектура, сервер, клієнт та 

мережа. І проаналізовано особливості будови клієнт-серверної архітектури. 

 

Клієнт-серверна архітектура є однією із найпопулярніших шаблонів 

архітектури програмного забезпечення. Вона складається з наступних 

компонентів: 

 Клієнт, користувач який користується додатком. 

 Сервер, який займається обробкою даних, їх зберіганням та виконує 

команди користувача. 

 Мережа, яка поєднує клієнта та сервер. 
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Для використання додатків на основі клієнт-серверної архітектури 

необхідно мати підключення до мережі Інтернет, або мати створену локальну 

мережу.[1] 

Клієнт – програма, яка виконує протокол, використовуючи взаємодію з 

сервером. Саме з програмою-клієнтом взаємодіє користувач. Програма-клієнт 

створена для маніпулювання сервером, саме вона створює нові процеси, викликає 

дані, отримує результати обчислень, тощо. 

Програма-клієнт та програма-сервер можуть працювати, як на одному і 

тому самому комп‘ютері так і на різних. 

Сервер – комп‘ютер з програмним забезпеченням, яке націлене на надання 

послуг клієнту.   

Для платформ дистанційного навчання, в серверній частині необхідно 

реалізувати базу даних. Бази даних бувають двох видів реляційні і нереляційні.  

 Реляційні реалізуються у формі таблиці. 

 Нереляційні реалізуються у формі об‘єкта. 

Не існує жорстких обмежень на використання будь-якого з наведених видів. 

Також на серверній частині реалізуються основна маса обчислень в 

платформах дистанційного навчання, задля того, щоб максимально зменшити 

вірогідність отримання доступу до даних для учнів. Це допомагає запобігати 

шахрайства на тестах. [2] 

Мережа  – вид зв‘язку, що поєднує клієнта та сервер. Буває у вигляді 

мережі Інтернет та локальної мережі.  

Інтернет це всесвітня система сполучення комп‘ютерних мереж, що 

заснована на комплексі Інтернет-протоколів. 

Локальна мережа є об'єднанням певного числа комп'ютерів. В порівнянні з 

Інтернетом, локальна мережа зазвичай має більшу швидкість обміну даними, 

менше покриття та свою власну лінію зв‘язку. На рисунку нижче зображено 

схему одного із видів локальної мережі. 
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Загалом, додатки для навчання зазвичай не використовують, локальну 

мережу в своїй роботі. 
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Використання клітинного автомату 

 
Постановка задачі. Розглянути способи використання клітинних автоматів. 

Мета дослідження. Визначити у яких сферах та для чого краще 

застосовувати клітинні автомати. 

Результати дослідження. У результаті дослідження було виявлено, що 

клітинні автомати широко застосовуються у роботі з природними середовищами, 

дослідженні живих істот, хімічних та фізичних явищах, нейронних мережах, 

моделюванні процесорів та комп‘ютерному моделюванні, криптографії, 

фундаментальній фізиці, генерацією ігрових елементів, мультимедійних об‘єктів. 

Елементи процесора на клітинних автоматах розміщені на рівномірній сітці 

однакових осередків. Стан осередків визначаються взаємодією із суміжними 

клітинами-сусідами. 

http://www.intelsd.com/?tc=175&sc=197&lvl=2
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Server-side/First_steps/Client-Server_overview
mailto:nikitasachik@gmail.com
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Клітинні автомати запропоновані для використання у криптосистемах із 

відкритим ключем. І тут одностороння функція є результатом еволюції кінцевого 

клітинного автомата, початковий стан якого важко знайти. 

Деякі живі організми виявляють властивості клітинних автоматів. Забарвлення 

деяких морських черепашок наприклад генерується природним клітинним 

автоматом. 

За допомогою клітинних автоматів можна реалізувати автоматизовану генерацію 

ігрових елементів, таких як печери наприклад, карти, кімнати. 

Висновки та перспективи. Отже як ми побачили, клітинні автомати 

чудово підходять для роботи у багатьох сферах. Перспективи їх використання 

вражають, початковий набір вхідних даних, більш якісний алгоритм, або модель 

можуть значно покращити вже існуючи розробки, та навіть створити унікальні 

речі, та вони значною мірою можуть вплинути як і на гейм дизайн, так і на 

медицину, хімію та фізику, що може принести користь усьому світу. 
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ЧОМУ СЛІД ЗАПРОВАДИТИ АВТОМАТИЗОВАНИЙ ПРОЦЕС 

ПЕРЕВІРКИ КОДУ 

 

Постановка задачі. Проведення автоматизованої перевірки коду є 

важливим кроком у створенні високоякісної безпечної програми. Враховуючи 

потенціал людської помилки під час розробки, впровадження найкращих практик 

для систематичного перегляду коду є потужним кроком до покращення якості 

програмного забезпечення. Хоча перевірка вручну використовує досвід і навички 

команди перевірки коду, все ще існує ймовірність загроз безпеці. Однак, 

доповнивши цю ручну перевірку коду автоматизованою, можна усунути публічно 

оприлюднені вразливості, а також уразливості, створені через спеціальний код, і 

потенційні точки порушення безпеки, наприклад файли конфігурації. 
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Мета дослідження. На меті стоїть дослідження потенціалу 

автоматизованого процесу перевірки коду.  

Результати дослідження. Однією з найважливіших частин перевірки коду є 

переконатися, що рецензент знайшов час, щоб повністю зрозуміти 

функціональність коду. Як наслідок, один із найкращих способів зменшити хибні 

спрацьовування та негативні результати під час перевірки коду вручну, полягає в 

тому, щоб рецензент застосував повільний методичний підхід. 

Припущення, що код функціонує належним чином, є значним джерелом помилок 

під час перевірки коду. Імовірність того, що люди, навіть група експертів, 

виявлять непомічені помилки під час перевірки вручну - невелика, це підкреслює 

потребу в ефективному автоматизованому процесі перевірки. Крім того, перевірка 

вручну може допомогти програмістам створити стандарти, за допомогою яких 

аналізатор може порівнювати вихідний код із запланованими стандартами. 

Недостатньо запустити аналізатор, дозволити йому знайти помилки та виправити 

їх у вихідному коді. Ви можете вимагати, щоб зміни коду та запити на зливання 

коду супроводжувалися модульними та інтеграційними тестами, які можуть 

підвищити довіру та зменшити кількість помилок для постійного вдосконалення 

всього процесу. Застосування модульного тесту гарантує, що новий розділ коду 

працює так, як задумав розробник перед об‘єднанням його в основне сховище 

коду. 

Висновки та перспективи. Найкращий спосіб перевірки коду, який 

мінімізує помилкові спрацьовування та негативні результати, — це вибрати 

високоякісний надійний інструмент сканування . Використання автоматичного 

рецензента коду, який розрізняє, коли проблему слід позначати чи ні, має 

вирішальне значення для покращення якості та безпеки програми. 

Незважаючи на те, що перевірка коду на безпеку є важливою, складний 

автоматизований інструмент містить величезну кількість вразливостей у своїй 

базі даних , часто до того, як вони включені в загальнодоступні бази даних. Цей 

напрямок є доволі перспективним при теперішніх інструментах автоматизації 

перевірки коду. 
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ 

 

Штучні нейронні мережі – це найпростіше моделювання людського мозку 

де будівельними блоками є нейрони. У мозку людини близько 100 мільярдів 

нейрон. Кожен нейрон має точку з‘єднання від 1000 до 100 000. У людському 

мозку інформація зберігається таким чином, щоб її розподіляли. Ми можемо 

одночасно витягувати з пам‘яті більше одного фрагмента цієї інформації, якщо це 

необхідно. Ми не помилимося, коли скажемо, що мозок людини складається з 

тисяч дуже і дуже потужних паралельних процесорів. У багатошарових штучних 

нейронних мережах також є нейрони розміщені подібно до людського мозку. 

Кожен нейрон з'єднаний з іншими нейронами з певними коефіцієнтами. Під час 

навчання інформація розповсюджується на ці точки підключення, щоб мережа 

вивчалася. 

 

Рисунок 1: Рівні штучної нейронної мережі 

Як показано на рисунку 1, нейронна мережа складається з трьох рівнів: 

вхідного рівня, проміжного рівня та вихідного рівня. Показані тут прямокутники 

представляють нейрони, а стрілки — точки з‘єднання. Набір даних, підготовлений 

для навчання на вхідному рівні, показується в мережі. Мережа призначає ваги 

подій, які вивчає, точкам з‘єднання на проміжному рівні. Не кожна точка має бути 

значенням, а деякі бали можуть дорівнювати нулю. Між шарами додається 

граничне значення, щоб нульові значення в точках з‘єднання не стали нульовими. 
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ПЕРЕВАГИ ШНМ  

 Зберігання інформації у всій мережі: інформація, як у традиційному 

програмуванні, зберігається у всій мережі, а не в базі даних. Зникнення кількох 

фрагментів інформації в одному місці не перешкоджає функціонуванню мережі.   

 Наявність відмовостійкості: пошкодження однієї чи кількох елементів 

ШНМ не перешкоджає створенню вихідних даних. Ця функція робить мережу 

відмовостійкою.  

 Можливість паралельної обробки: штучні нейронні мережі мають 

числову потужність, яка може виконувати більше ніж одну роботу одночасно. 

НЕДОЛІКИ ШНМ  

 Залежність від апаратного забезпечення: Штучні нейронні мережі 

потребують процесорів з паралельною обчислювальною потужністю відповідно 

до їхньої структури. 

 Незрозуміла поведінка мережі: це найважливіша проблема ШНМ. 

Коли мережа створює тестове рішення, воно не дає підказки про те, чому і як.  

 Визначення належної структури мережі: Не існує спеціального 

правила для визначення структури штучної нейронної  мережі. Відповідна 

мережева структура досягається шляхом досвіду та методом проб і помилок. 

Швидко розвиваються наукові штучні нейронні мережі, які з‘явилися у світі в 

середині 20 століття. У цій тезі було розглянуто переваги штучних нейронних 

мереж і проблеми, які виникають під час їх використання. Не слід забувати, що 

недоліки мереж ШНМ, які є галуззю науки, що розвивається, усуваються один за 

одним, а їхні переваги зростають з кожним днем. Це означає, що штучні нейронні 

мережі ставатимуть невід‘ємною частиною нашого життя, яка стане дедалі 

важливішою. 
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РЕВОЛЮЦІЯ БЕЗПІЛОТНИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ 

ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗБІР ДАНИХ  

 

Постановка задачі.  Визначити, яким чином революція БЛА вплинула на 

світові галузі, зрозуміти які інформаційні ресурси мають змогу бути отриманими 

після винаходження дронів та іх цілі сьогодень. 

Мета дослідження. Метою задачі є отримання теоритичної інформації про 

технологію, яка дала змогу робити різноманітні практичні завдання без прямої 

участі людини на полі дослідів або в недоступних для цього місцях. 

Результати дослідження.  Безпілотні літальні апарати (БЛА) отримали 

швидке розповсюдження близько п‘ятнадцяти років тому за рахунок того, що їх 

ціна була відносто невеликою, в той час як потреба в них була відкрита майже в 

кожній галузі суспільства, особливо в технологічно розвинених країнах та містах 

з високим рівнем урбанізації. Це дало змогу обновляти карти в режимі реального 

часу, чим допомогло політикам та військовим. 

Велику роль дрони зіграли в розвитку геологічної сфери. Землевласники 

могли управляти своїми земельними ресурсами, дрони дали змогу геодезістам 

визначати конкректні міські ділянки, а також державним службовцям оновлювати 

територіальну інформацію. 

За допомогою різних технічних характеристик за допомогою 

аерофотоапаратів безпілотні літальні апарати можуть виводити зображення як 

навколишнього середовища, так і інфрачервоного спектру, що допомагає в 

традиційній аерофотозйомці та супутниковим знімкам з високою пропускною 

здатністю. 

Інженер землевпорядник Дієго Альфонсо Ерба відмічає – «Безпілотні 

літальні апарати будуть мати значення для політики і процессів прийняття 

рішеннь, оскільки громадяни беруть участь в створенні даних в критичні 

моменти. Громадяни можуть літати на них, фотографувати ситуацію та ділитись 

рузультатами з владою. Таким чином БЛА можуть надати докази правовим 

системам» 

Проблеми безпілотних літальних апаратів. БЛА можуть стати важливим 

інструментом для вирішення обширних проблем землекористування, які, як 

очікуються, можуть виникти в найближчі десятиліття через те, що світ дуже 

швидко урбанізується. Безпілотні літальні апарати можуть сприяти формі 

технологічного «стрибка», як це було при підключенні інтернету до мобільних 

телефонів. 

 Безліч установ по всьому світу зацікавились розробкою та використанням 

технологій безпілотних літальних апаратів для вирішення адміністративних 

проблем, особливо у країнах зі складними економічними умовами. 
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Висновки та перспективи. Безпілотні літальні апарати дійсно сильно 

вплинули на різні галузі в різних напрямках, насамперед – геологічна сфера, 

політика та військова галузь. Сьогодень майже неможливо облаштувати країни з 

високою урбанізацією без допомоги дронів за рахунок його коефіціенту корисної 

дії та відносно невисокої ціни. А так як урбанізація торкається і кожного українця, 

потрібно розуміти принцип роботи БЛА та чому так важливо постійно 

покращувати технології, які вони використовують.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕДАЧІ ЕНЕРГІЇ ЧЕРЕЗ 

ЛАЗЕРНИЙ ПРОМІНЬ 

 

Постановка задачі.  Знайти методи живлення електроприладів на основі 

оптичного випромінювання та дослідити переваги подібного рішення. 

Мета дослідження. Дослідити існуючі методи передачі енергії оптичним 

випромінюванням та як це може вплинути на актуальні методи живлення. 

Результати дослідження. Дроти причиняють проблеми 

електроенергетичним компаніям: щоб уникнути витрачання більшої частини 

енергії, їм доводиться підвищувати напругу, що подається на кабелі, до дуже 

високих значень. А при електропостачанні громадського транспорту, у тому числі 

поїздів і трамваїв, дроти необхідно використовувати разом з електричними 

контактами, що котяться або ковзають, які важко обслуговувати, вони можуть 

іскритися, а в деяких умовах — навіть стати джерелом складних забруднюючих 

речовин.  

Йде активний пошук вирішення цих проблем. У минуле десятиліття стала 

вельми поширеною набула бездротова зарядка — переважно портативної 

електроніки, а й транспортних засобів . З нею необхідність багаторазового 

https://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/01/07/drones-offer-innovative-solution-for-local-mapping
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2016/01/07/drones-offer-innovative-solution-for-local-mapping
https://hbr.org/2017/05/drones-go-to-work
https://thehill.com/blogs/congress-blog/technology/341300-striking-a-balance-on-drone-regulation/
https://thehill.com/blogs/congress-blog/technology/341300-striking-a-balance-on-drone-regulation/
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підключення та від'єднання кабелів залишилася в минулому. Однак відстань, на 

яку в такий спосіб можна передавати енергію, дуже мала.  

Перші спроби передачі енергії з лазерним пучком обмежувалися 

мікрохвильовими частотами - тією ж частиною електромагнітного спектру, яку 

сьогодні заполонили Wi-Fi, Bluetooth та багато інших технологій бездротової 

передачі сигналів. Такий вибір частково був зумовлений тим простим фактом, що 

ефективне мікрохвильове приймально-передавальне обладнання вже було 

доступне.  

Але також підвищуються ефективність і доступність пристроїв, що 

працюють на більш високих частотах. Оскільки ефективна передача енергії в 

певних ділянках електромагнітного спектру має атмосферні обмеження, 

дослідники зосередилися на частотах мікрохвильового, міліметрового та 

оптичного діапазонів. Хоча мікрохвильові частоти мають невелику перевагу в 

ефективності, для них потрібні більші антени. Тому для багатьох завдань 

міліметрові або оптичні канали передачі є кращими.  

Інтернет речей – тренд наших днів, що оформився, об'єднує в єдиній мережі 

безліч підключених бездротових пристроїв – інтелектуальних датчиків, IP-камер, 

динаміків та ін. Ізраїльський стартап Wi-Charge запропонував систему 

автоматичного бездротового заряджання сумісних домашніх, офісних або 

промислових пристроїв у режимі «нон-стоп». Також таке «локальне» рішення 

може у майбутньому замінити радіохвильову передачу данних, таких як Wi-Fi, за 

рахунок більшої швидкості передачі інформації. 

Окрім невеликих по відстані рішень, така технологія може 

використовуватись для живлення приладів більш ніж за 300 метрів. Так у 2019 

році в порту Сіетла в ході демонстрації роботи системи спрямованої передачі 

енергії, розробленої в PowerLight Technologies, були передані сотні ват 

потужності. 
Висновки та перспективи. Представлена оптичного живлення дійсно має великий 

потенціал. Так серед перспективи для використання данної технології може бути 

живлення безпілотних літальних апаратів, оскільки вони зможуть постійно 

знаходитись у повітрі без потреби у зарядці. Але залишаються питання безпеки 

від осліплення та опіків, а також ККД. 

 

Список використаних джерел 
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IP-ТЕЛЕФОНІЯ 

  

Постановка задачі.  Ознайомитися з технологією IP-телефонії, що дало 

поштовх, де використовуються, та як експлуатуються. Чому їх полюбляють та 

чому їх бояться. Для кого вони краще потрібні, а кому – зайві. Які головні задачі 

можуть виконувати. 

Мета дослідження.  Метою є показ технології, а саме IP-телефонії, що 

оточують нас. Донести, кому конкретно краще використовувати IP-телефонію, що 

може спіткати при використані, та як саме має виглядати надійна структура IP-

телефонії, що забезпечує безпеку, а не витік інформації, що може зашкодити 

самому власнику.  

Принцип роботи телефонії. У традиційній телефонії використовується 

принцип встановлення з'єднання, що має назву комутація каналів. Це означає, що 

під час зв'язку відбувається тимчасове з'єднання, якому виділяється весь канал 

зв'язку, незалежно від його завантаженості. Перевагою такого типу зв'язку є дуже 

незначний час затримки. Під час передачі інформації через Internet відбувається 

зв'язок з комутацією пакетів. Це означає, що вся інформація розбивається на 

пакети, кожен з яких передається окремо від вузла до вузла без попереднього 

зв'язку між початковим та кінцевим пунктом. Кожен вузол мережі, через який 

передається IP-пакет повинен аналізувати цей пакет (тип, адреса відправлення і 

призначення, контроль цілісності та інші параметри). Через те, що таких вузлів 

можуть бути десятки, кожен з них повинен проводити аналіз, і, крім того, зв‗язок 

між ними часто не найкращий, виникають великі, непередбачені затримки в 

мережі. Також затримка може виникати під час стиснення та відновлення 

голосового сигналу. Людське ж вухо починає сприймати уривчастість мови навіть 

при затримці 150 мс. Ось чому Internet не є ідеальним середовищем для 

комунікацій в реальному часі. Але якщо розглянути передачу інформації в Internet 

(локальній мережі, LAN), то ситуація буде дещо кращою. Тут все обладнання 

знаходиться під контролем однієї компанії, яка може конфігурувати його за 

власним бажанням. Наприклад, можна проставити вищий пріоритет проходження 

голосових IP-пакетів, порівняно з іншою інформацією, для якої час затримки не є 

критичним. Це забезпечить якіснішу передачу мови. 

Висновки та перспективи. Розуміючи, що телефонія потрібна далеко не 

всім, вони можуть більше нашкодити, чим від них сподіваєшся отримати. Але все 

ж таки, IP-телефонія, при правильному налаштуванню та захисту, чудова річ для 

забезпечення бистрого та безпечного зв'язку! 
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ПРОЦЕС ПРОЕКТУВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: ТЕНДЕНЦІЇ 

РОЗВИТКУ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 
Постановка задачі.  Актуальність дослідження зумовлена швидким розвитком штучного 

інтелекту. Визначити що це таке,  перспективи його розвитку і чи зможе він допомогти людству 

чи зробить вразливим. 

Мета дослідження. Висвітлення принципів побудови систем штучного інтелекту. 

Дослідження в галузі штучного інтелекту як науки, що займається створенням 

автоматизованих інтелектуальних систем. 

Результати дослідження. Штучний інтелект став важливим аспектом 

майбутнього. Це рівною мірою стосується інформаційних технологій і багато інших галузей, 

які покладаються на це. Всього десять років тому, технологія штучного інтелекту здавалася 

чимось поза науковою фантастикою; сьогодні ми використовуємо його в повсякденному 

житті, навіть не усвідомлюючи цього – від досліджень інтелекту, обличчя та розпізнавання 

мовлення до автоматизму. 

 

Штучний інтелект- це здатність механічної системи отримувати, обробляти 

та застосовувати отримані знання та вміння. Основною метою його створення на 

початкових порах була допомога людині при здійсненні певної роботи, аби 

полегшити її або взагалі замінити, економлячи при цьому час. Так були створені 

обчислювальна техніка, винаходи у сфері мореплавства, промисловості. 

Комп'ютерні технології та мобільний зв'язок змінили світ. Наукова мета штучного 

інтелекту полягає у визначенні теорій і методів представлення знань, навчання, 

систем на основі правил, які пояснюють різні типи інтелекту. Інженерна мета 

штучного інтелекту — дати машині здатність вирішувати реальні проблеми. 

Основними методами штучного інтелекту для цієї мети є представлення знань, 

машинне навчання, системи правил і пошук у просторі станів. 

Основний процес розробки ШІ можна розділити на: 

три етапи: 

− перший етап – рання розробка з 1943 по 1970 рік; 

− другий етап – розвиток з 1980 до 2000. Цей етап відбувався 

https://vega.ua/ukr/blog/terminologiya-ip-telefonii
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із швидким розвитком типового статистичного навчання, 

машинне навчання, нейронні мережі та розпізнавання образів; 

− третій етап представлений глибоким навчанням і отримання потужних 

даних після 2006 р. У цей період ШІ досяг свого третього великого розвитку 

і продовжує розвиватися. 

Розглянемо аспекти, в яких штучний інтелект зможе допомогти людству, а в 

яких вбачається загроза. Почнемо з доброго. Штучний інтелект у великій мірі 

дійсно забирає багато функцій, дій людини, цим самим економить її час та кошти. 

Наприклад: діагностування  захворювання, аналіз та обробка великого обсягу 

даних у всіх сферах промисловості, економіки, інших сферах та допомога 

технологій штучного інтелекту у космічній сфері та науці. 

Загрозами штучного інтелекту є масове безробіття. Воно може спричинити 

економічну кризу, конфлікти. Створення штучного інтелекту з людською 

моделлю мозку може викликати не контрольованість роботів з боку людини. Це 

все в далекому майбутньому, як нам здається, але ми бачимо стрімкий розвиток 

робото-подібних технологій, які прямо впливають на людську життєдіяльність. 

Висновки та перспективи. Неможливо передбачити за яким сценарієм піде 

подальший розвиток людини, але вже цілком очевидно, що людина як вид буде 

змушена змінитися. І ці зміни будуть досягнуті не тривалим еволюційним 

шляхом. Розвиток штучного інтелекту визначається постійним вдосконаленням 

усіх інформаційних процесів. Все більше компаній і сфер суспільного життя 

автоматизують свою роботу шляхом впровадження сучасних інформаційних 

засобів. Важливим залишається питання щодо ефективність штучного інтелекту 

та його здатність створювати більше проблем або рішень. Людина-винахідник 

може сама перетворитися в експеримент штучного інтелекту 
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ОПТОВОЛОКОННИЙ ІНТЕРНЕТ 
 

Постановка задачі.  Ознайомитись про Оптоволоконний Інтернет, з чого 

складається, яку функцію виконує, чим відрізняється інтернету, що передається 

по витій парі, та що може дати простому користувачеві в такі тяжкі часи як зараз. 

https://economics-msu.com.ua/uk/article/protses-stvorennya-shtuchnogo-intelektu-tendentsiyi-ta-perspektivi-rozvitku
https://economics-msu.com.ua/uk/article/protses-stvorennya-shtuchnogo-intelektu-tendentsiyi-ta-perspektivi-rozvitku


 

60 
 

Мета дослідження. Метою є доповідь про те, що таке оптоволоконий 

інтернет, і яким чином під час відключень електроенергії може дати користь, аніж 

вита пара. 

Результати дослідження. Оптоволоконний Інтернет, який зазвичай 

називають оптоволоконним Інтернетом або просто «волокном», — це 

широкосмугове з‘єднання, яке може досягати швидкості до 940 мегабіт на 

секунду (Мбіт/с) із малим часом затримки. Технологія використовує волоконно-

оптичний кабель, який дивним чином може передавати дані зі швидкістю 

приблизно 70% швидкості світла. Крім того, волоконно-оптичні кабелі не так 

сприйнятливі до суворих погодних умов, як інші типи традиційних кабелів, що 

допомагає мінімізувати відключення. Він також ефективно протистоїть 

електричним перешкодам[1]. 
 

Оптоволокно ідеально підходить для кількох користувачів, які підключають 

кілька пристроїв одночасно. 

Оптоволоконний Інтернет – це складна технологія, яка дозволяє передавати 

інформацію у вигляді світла, а не електрики. Є багато частин, які складають цю 

передову технологію, але двома ключовими компонентами є оптичні волокна та 

так звана «остання миля» оптоволоконної мережі. 

Основна відмінність полягає в тому, що оптоволокно не використовує 

електричний струм, як це роблять інші типи підключень до Інтернету. Він 

використовує світло, що подається через серцевину зі скловолокна. 

Це зрозуміли якраз користувачі, які підключені по оптоволокну, так як вони 

при відключенях світла – не спостерігали виключення інтернета, якщо їх інтернет 

передається напряму до комп‘ютера, або зрозуміли лише тоді, коли спробували це 

зробити. 

Таким чином, користувачу не потрібно інших втручань, крім підключення 

до маршутизатора до живлення (від павербанку чи акумулятора). Все інше за вас 

зробить світло. 

Висновки та перспективи. Оптоволокно – самий що не є, надійний і 

практичний тип з‘єднання, по якому передається інтернет, та що економить на 

використанні електроенергії і дозволяє працювати при відключеннях світла. На 

жаль, не всюди побудована ця мережа, але в новобудовах і приватних будинках 

вона вже присутня, з чого можна зробити висновок – оптоволокно з часом 

замінить звичний нами підключення по витій парі, але лише з часом. 

 

Список використаних джерел 

 
1 What is fiber internet? —                      

[електронний ресурс] — режим доступу:  

https://www.centurylink.com/home/help/internet/fiber/what-is-fiber-internet.html  
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БІОНІЧНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ З СУЧАСНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ 

 
Постанова задачі. Ознайомитись з біонічними технологіями протезування. 

Чому вони важливі в наш час, для чого нам потрібні протези та як з ними жити. 

Які технології використовують для їх створення. В чому їх переваги та недоліки. 

Які їх види бувають та кому вони підходять. 

Мета дослідження. Метою дослідження є розбір самих протезів як 

невід‘ємної частини людського тіла. Розбір технологій на яких базуються біонічні 

протези. Та чи існує удосконалення в найближчий час. 

Результат дослідження. На сьогодні питання протезування дуже 

розповсюджене, велика кількість людей по всьому світі потребують сучасних рук 

та ніг. Але не всі компанії по виготовленню ортопедичних запчастин 

використовують найновіші технологі в виробництві.  
Для прикладу компанії з передовими технологіями візьмемо український 

бренд Esper Bionics. Вони розробляють та виготовляють протези яким поки не має 

аналогів в світі. В сучасному світі важко пристосуватись до роботи та життя лиш 

з однією рукою. Esper дають змогу своїм користувачам відчути своє життя з 

протезом майже на всі 100%. Звісно не всім людям підійдуть ті чи інші протези, 

більшість мають пройти шлях реабілітації перед отриманням сучасної технології.  

Саме компанія Esper Bionics використовують в своїх біонічних руках такі 

технології, як Digital Signal Processing (DSP), Artificial Intelligence (AI), Machine 

Learning (ML) і збір даних для кращого контролю. Їхні пристрої контролюються 

датчиками електроміографії (EMG) і налаштовуються під кожного користувача та 

його поведінку. Ось як це працює. Коли користувач намагається поворухнути 

рукою Esper, його мозок надсилає імпульси для активації конкретних м‘язів 

передпліччя, плеча чи грудей. Вони цю активацію за допомогою м‘язових 

датчиків, які вдягаються, а не імплантуються, і використовують їх як точний 

заклик до дії роботизованої руки. З часом протези запам‘ятовують рухи та 

самонавчаються чим полегшують їх використання. 

Звісно як і всі інші біонічні протези вони доволі важкі в порівнянні з 

людськими кінцівками, багатьом доводиться спочатку звикати до більш 

спрощених моделей для швидшої адаптації. Також як один з помітних мінусів 

можна ще виділити і шум. Але й тут Esper Bionics не втрачає увагу, тому що 

використовує математичні та машинні методи навчання, щоб зменшити рівень 

шуму.  

З 2019 року технології біонічного протезування все більше розвинулись. На 

цьому сучасні компанії не зупиняються, намагаючись кожного року 

mailto:svitlanavalii@gmail.com
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удосконалювати свої технології та можливості. 

Висновки та перспективи. В реаліях де найбільше протезів потребують 

військові та люди в яких від народження є дефекти, виготовлення та 

вдосконалення біонічних частин тіла є важливим питанням сьогодення. З такими 

можливостями більшість людей знову зможуть почувати себе повноцінними. 
 

Список використаних джерел 
1. https://vikna.tv/video/lifestyle/bionichni-protezy-v-ukrayini-yak-reabilituyut-postrazhdalyh-vid-

vijny/ 

2. https://esperbionics.com/ 

3. https://health-ukraine.com.ua/uk/sovremenii-protezy/ 
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САМОРОБНЕ ДЖЕРЕЛО БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ  

 

 Постановка задачі.  Чи має сенс збирати джерело безперебійного живлення 

самому? Переваги та недоліки саморобного безперебійника  над заводським. 

Схема  ДБЖ. Актуальність безперебійників. Сфера застосування. Перспективи у 

теперішній час. 

 Мета дослідження. Що можна живити від безперебійніка? Демонстрація  

роботи безперебійника. Різниця між джерелами безперебійного живлення. 

Принцип роботи. Чи безпечно використовувати автомобільний акумулятор в 

квартирі?  Що таке інвертор, принцип його роботи. Імпульсний блок живлення. 

Для чого під‘єднувати силовий резонансний фільтр. 

 Результати дослідження. Кожен вирішує сам чи варту збирати джерело 

безперебійного живлення самому або ж купити вже готовий безперебійник  і тим 

самим зекономити свій час.  У продажу є безперебійники на 150ah за 40 тисяч 

гривень. Ці пристрої кращої якості, надійніші та в них краща енергоефективність 

ніж у саморобних. Вартість саморобного, якщо збирати його з готових деталей, 

виходить в районі 8 тисяч гривень, з додатковими затратами можна збільшити 

потужність та ємності ДБЖ.  При перемиканні з мережі на харчування від 

акумулятора виникає стрибок напруги, який недопустимий.   
 Від даного виробу можна живити систему розумного будинку, освітлення, 

циркуляційний насос системи опалення, дизельний котел, насос водопостачання, 

комп`ютер і телевізор. Все це, звичайно, не працює одночасно. В середньому 

споживання не перевищує 100 Ватт. Бувають і піки споживання. ДБЖ 

розрахований на максимальну потужність 1 кВт, що достатньо для звичайної 

квартири або приватного будинку.  

https://vikna.tv/video/lifestyle/bionichni-protezy-v-ukrayini-yak-reabilituyut-postrazhdalyh-vid-vijny/
https://vikna.tv/video/lifestyle/bionichni-protezy-v-ukrayini-yak-reabilituyut-postrazhdalyh-vid-vijny/
https://esperbionics.com/
https://health-ukraine.com.ua/uk/sovremenii-protezy/
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 Він працює наступним чином. Змінний струм заходить в ДБЖ, 

перетворюється на постійний для акумуляторів і подається з акумуляторів до 

пристроїв знову з перетворенням на змінний. Таким чином прилад отримує 

змінний струм ідеальних параметрів, без стрибків та збоїв, а у разі вимкнення 

електропостачання акумулятор деякий час забезпечує прилад таким же рівним 

струмом. Основні відмінності між ДБЖ є потужність та ємність, від цього на 

пряму залежить час роботи, кількість приладів які можна підключити одночасно 

та їх види. 

В саморобному джерелі безперебійного живлення зазвичай 

використовується автомобільний акумулятор, багато хто думає що використання 

подібного акумулятора в дома небезпечно. Найбільша небезпека полягає в 

обслуговувані акумулятора. Деякі автомобільні АКБ потребують  додавання 

дистильованої води і в процесі доливки є ризик  потрапляння  кислоти на шкіру і 

тим самим можна отримати хімічний опік. Також є небезпека при зарядці такої 

батареї, при перевищенні струму заряду відбувається закипання електроліту і 

його подальше виверження.  Але такі  акумулятори вже давно поступилися 

місцем малообслуговувальним або не обслуговувальним. З такими ніяких 

проблем не виникає, все, що їм потрібно, це нормальні умови зберігання. Дехто 

лякають свинцевими  парами, свинцеві пари дійсно шкідливі, але щоб їх 

отримати, метал потрібно розплавити. Якщо не збираєтеся плавити пластини 

акумулятора у себе на кухні, турбуватися вам не має про що. 

 Одним з найважливіших компонентів є інвертор, він перетворює постійний 

струм в змінний та  зміною величину напруги. 

 Непотрібно також забувати про імпульсний блок живлення, він видає 

стабілізовану живлячу напругу за рахунок використання принципів взаємодії 

елементів інверторної схеми. 

 А ось якщо потрібно підключити щось більш потужне ніж комп‘ютер, 

наприклад холодильник, то потрібно ще під‘єднати силовий резонансний фільтр 

він подавляє  низькочастотні та високочастотні перешкоди тим самим отримуємо 

чисту синусойду. На схемі нижче показано один з прикладів зібраного джерела 

безперебійного живлення.  

 

 
 

 Є певні особливості та нюанси при збирані БДЖ. Акумулятор повинен бути 

підключений на мінімальній відстані від блоку живлення, щоб падіння напруги на 

провідниках при великих токах не впливало на їх роботу. Всі низьковольтні 
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з`єднання потрібно робити досить товстим проводом мінімальної довжини. Струм 

по цих ланцюгах може імпульсно досягати 100 А. Можна  використовувати 

мідний багатожильний провід 12 мм. Особливо зверніть увагу на приєднання 

проводів до акумуляторів. У місцях цих з`єднань можуть утворюватися 

відкладення оксидів, які має надійній роботі пристрою. Також не слід 

під‘єднувати акумулятори паралельно.  

 

При великих навантаженнях не вдається однаковою навантажити паралельно 

з`єднані акумулятори. Виною тому є різні опори проводів і місць контакту на 

клемах. Таким чином, працювати буде тільки один акумулятор з усіх, він  дуже 

швидко  вийде з ладу.  

Висновки та перспективи. Саморобний безперебійник вийде набагато 

дешевше ніж куплений але він менш надійний та якіснний.  Дивлячись на реалії 

2022го року краще обзавестись безперебійником і чим раніше – тим краще, адже 

ціни на його компоненти з кожним днем стають все вище. В саморобного ДБЖ є 

дуже вагома перевага, до нього можна під‘єднувати декілька акумуляторів тим 

самим збільшити його ємність та час роботи і в перспективі він може забезпечити 

електроенергією на десятки годин, а можливо і днів, все залежить від способу 

його використання. 

 

Список використаних джерел 

 
1. Автомобільні акумулятори  [електроний ресурс ] – режим доступу: 
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2. How uninterruptible power supplies work [електроний ресурс ] – режим доступу: 

https://techno.bigmir.net/ua/technology/6890163-kak-rabotayut-besperebojniki-podrobnyj-

obzor  

3. True sine wave uninterruptible power supply  [електроний ресурс ] – режим доступу: 

https://uadepe.ua/interier/15931-bezperebijnik-svoimi-rukami-dzherela.html  
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РОБОТИЗОВАНІ СИСТЕМИ У МЕДИЧНІЙ СФЕРІ 

 
Постановка задачі. Характерною рисою сучасної науково-технічної революції є широке 

впровадження роботів в сферу виробництва і наукових досліджень. Роботи представляють 

собою універсальні автомати для відтворення рухових та інтелектуальних функцій людини. 

Одним з важливих класів їх є маніпуляційні роботи. Хоча існує певне занепокоєння щодо 

роботів, які замінять людську робочу силу, вигоди цих нових технологій очевидні. Уявіть собі, 

як машина, що не потребує сну або їжі, не має жодних притаманних людям упереджень, може 

https://makb.com.ua/ua/blog/stati/tipy-avtomobilnyh-akkumuliatorov
https://techno.bigmir.net/ua/technology/6890163-kak-rabotayut-besperebojniki-podrobnyj-obzor
https://techno.bigmir.net/ua/technology/6890163-kak-rabotayut-besperebojniki-podrobnyj-obzor
https://uadepe.ua/interier/15931-bezperebijnik-svoimi-rukami-dzherela.html
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змінити манеру лікування та надання допомоги хворих і вразливих людей. При належній 

підготовці, ми можемо забезпечити вдале поєднання людського дотику (що залишається 

актуальним у медицині) і використання переваг наших металевих союзників. 

Мета дослідження. Дослідження застосування та управління медичних роботизованих 

технологічних комплексів 

 

Результати дослідження. Світова медицина тісно пов'язана з сучасними 

технологіями. Персональні комп'ютери, "хай тек" ґаджети та Інтернет гармонійно 

інтегрувалися в усі сфери охорони здоров'я, зумовивши появу нової дисципліни 

Цифрове Здоров'я (Digital Health), яка покликана підвищити ефективність надання 

медичної допомоги та зробити медицину більш персоналізованою. Однією з 

найбільш захоплюючих галузей Цифрового Здоров'я є робототехніка. Вона 

входить в п'ятірку технологічних напрямів, які модернізують та покращують 

західну медицину, та систему охорони здоров'я в цілому. Медична робототехніка 

вже сьогодні дозволяє лікарям проводити операції, які ще декілька років тому 

здавались неймовірними. 

Роботи-Асистенти. Історія роботів-асистентів нараховує уже близько 35 

років. В 1985 році була представлена перша хірургічна система - PUMA 560 

(нейрохірургія). У 1992 появилась система RoboDoc, яка застосовувалась при 

протезуванні суглобів. У 1993 році з'явилась роботизована система Aesop фірми 

Computer Motion Inc - автоматична рука для утримання і змінення положення 

відеокамери при лапароскопічних операціях. В 1998 році Computer Motion Inc 

представила більш сучасну систему ZEUS.  Однак, усі ці системи були 

вузькоспеціалізованими приладами для забезпечення певних етапів хірургічних 

операцій і не були повноцінними роботизованими системами. В кінці 90-тих була 

створена універсальна, роботизована, хірургічна система з дистанційним 

управлінням - робот-хірург Da Vinci. 

Сенсорні Протези. За останні декілька років сфера протезування зазнала 

великих змін. Успіх вчених та інженерів в галузях біоматеріалів, сенсорів та ІТ 

значно розширили функціональні можливості протезів. Перша у світі, медично 

затверджена, 3D-друкована, біонічна рука тепер доступна для дітей та дорослих у 

Великобританії та США. "Хай-Тек" кінцівка здатна приймати сигнали з м'язів 

користувача за допомогою чутливих, електронних сенсорів. Останні в комбінацій 

з механічними приладами, перетворюють ці сигнали в інтуїтивні та пропорційні 

рухи. Все більше наукових закладів та приватних компаній працюють у цьому 

напрямку здатному гармонізувати поєднання людини та машини, та стати 

чудовим джерелом допомоги для мільйонів. 

Ендоскопічні Роботи. Класична ендоскопія і надалі залишається  доволі 

делікатною, медичною процедурою неправильне виконання якої може призвести 

до небажаних ускладнень. Роботизована ендоскопія - це нова концепція 

хірургічної практики, яка в першу чергу орієнтована на хірурга, а не на робота. 

Відомою своїми успіхами у цій медичній галузі є німецька компанія Medineering. 

Роботизована система Medineering покликана вдосконалити ендоскопічну 

процедуру, пропонуючи широкий спектр інструментів від взяття біопсії до 

припікання рани. Система є доволі мобільною та легкою в інсталяції. 
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Екзоскелетони. Ви бачили їх у фільмах, скористалися ними у відеоіграх і 

тепер вони тут справжні – екзоскелети. За допомогою цих пристроїв паралізовані 

люди можуть ходити, пройти реабілітацію після інсульт або травми спинного 

мозку. 

Вони можуть підвищити силу, щоб медсестра підняла літнього пацієнта. 

Хоча вони мають багато захоплюючих застосувань, важливо пам‘ятати, що в 

даний час їх виробництво та живлення дуже дороге, так що принаймні спочатку 

вони не будуть доступні для всіх. 

Роботи-Симулятори Пацієнтів. Медичні, комп'ютеризовані роботи-

симулятори здатні відтворювати функціональні особливості серцево-судинної, 

дихальної та видільної систем організму людини. Також, вони запрограмовані 

імітувати фізіологічну відповідь на різноманітні дії медичних працівників, в т.ч. і 

введення фармакологічних препаратів. Здатність роботів імітувати фізіологічні 

реакції є їхньою унікальною властивістю, що не має аналогів у світі та відрізняє їх 

від усіх інших медичних манекенів. 

Висновки та перспективи. Зміни часто лякають, але робототехніка в охороні 

здоров‘я має велике майбутнє та потенціал для того, щоб принести багато користі. 

Щоб скористатися перевагами і уникнути потенційної небезпеки такої 

технологічної революції, ми повинні бути в курсі успіхів, які робить наука, щоб 

краще підготуватися і адаптуватися до близького майбутнього, де роботи грають 

важливу роль і тісно співпрацюють з нами. 

 

Список використаних джерел 
 

1. Медична робототехніка - MedIntegro [електронний ресурс] — режим доступу: 

https://www.medintegro.com.ua/medichna-robototehnika/ 

2. [електронний ресурс] — режим доступу: https://ingeniusua.org/articles/5-medichnikh-

robotiv-yaki-zminyuyut-medicinu  
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ЕКСТРАНЕТ - МЕРЕЖА, ЩО МОГЛА БИ МАТИ ЛИШЕ ПЕРЕВАГИ 

 
Постановка задачі.  Ознайомитися з мережею ЕкстраНЕТ, чим відрізняється від 

інтернету, які має переваги та навіщо її використовують, та чому має недоліки, яких би могло 

і не бути. 

Мета дослідження.  Донести, що ЕкстраНЕТ – це вдалий компроміс від відказу від 

повноцінного Інтеренета для свої цілей. 

Результати дослідження.  Екстранет — це приватна мережа, яку підприємства 

використовують для надання довіреним третім особам — таким як постачальники, 

постачальники, партнери, клієнти та інші підприємства — безпечного контрольованого 

доступу до бізнес-інформації чи операцій. 

https://ingeniusua.org/articles/5-medichnikh-robotiv-yaki-zminyuyut-medicinu
https://ingeniusua.org/articles/5-medichnikh-robotiv-yaki-zminyuyut-medicinu
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Екстранети, які мають форму зовнішніх веб-сайтів або платформ, іноді 

можна розглядати як частину або розширення внутрішньої мережі організації. Це 

пояснюється тим, що інформація, розміщена в екстранеті, зазвичай доступна лише 

у внутрішніх мережах. Хоча інформація в екстранеті доступна користувачам за 

межами компанії, доступ суворо контролюється і надається лише авторизованим 

користувачам. 

Деякі випадки використання екстранет включають такі приклади: 

• обмін великими обсягами даних за допомогою електронного обміну 

даними; 

• обмін каталогами товарів виключно з оптовиками; 

• співпрацювати з іншими компаніями над проектами спільного розвитку; 

• спільна розробка та використання навчальних програм з іншими 

компаніями; 

• надання послуг групі інших компаній, таких як онлайн-банкінговапрограма, 

якою керує одна компанія від імені афілійованих банків; 

• обмін новинами спільного інтересу виключно з партнерськими компаніями 

[1]. 

Має наступні переваги: 

• Краща взаємодія та спілкування.  

• Підвищена ефективність.  

• Розширена співпраця та обмін знаннями.  

Але і неприємні недоліки: 

• Капітальні видатки 

• Безпека даних 

Висновки та перспективи.  Хоч ЕкстраНЕТ займає виключно свою нішу, де 

потрібно відгородити зовнішній інтернет від своїх даних, що начебто каже само 

собою, має бути безпека, але на виході ми маємо дві проблеми – обслуговування 

цієї мережі та уязвимість у вигляді несанкціонованого доступу до мережі іншими 

людьми. Але все ж таки, ЕкстраНЕТ використовується та існує, що насамперед 

говорить його значимість у компанії, де потрібна максимальна приватність дій. 

 

Список використаних джерел 

 
1 Що таке ЕкстраНЕТ —                      

[електронний ресурс] — режим доступу:  

https://www.techtarget.com/searchnetworking/definition/extranetall2       
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РОБОТОТЕХНІКА 

 

Постановка задачі. На сьогоднішній день існує багато різноманітних 

винаходів комп‘ютерної інженерії і не тільки інженерський. І робототехніка одна 

із них – яка створює механізми для спрощення або автоматизації побуду чи 

робочого процесу. 

Мета дослідження. Доповідь створена для того щоб розповісти про саму 

робототехніку і про те де, як і яких роботів використовують. 

Результат досліджень. Робототехніка почала отримувати свою 

популярність в середньовіччя і були побудовані на годинникових механізмах, і 

першим андроїд був створений Альбертом Великим яка відкривала або зачиняла 

двері і кланяючись вітала гостей. І робототехніка звичайно не стояла на місці і 

удосконалювалась до сьогоднішніх днів. Зараз робототехніка створює не тільки 

людино подібні механізми, а і  великі механізми для різних робіт на заводах, у 

вигляди тварин, і маленькі побутові пристрої як приклад «робот-пилосос». Якщо 

говорити про те де можливо зустріти роботів то їх можна зустріти майже усюди: 

роботи які виконують збірку автомобілів, телефонів або різноманітної техніки для 

побуту, роботи яких можна зустріти в різних закладів для дітей або розважальних 

парка, роботи яких використовують в будівництві, ті яких використовують для 

праці з небезпечними хімікатами або з вибуховими засобами, або в небезпечних 

місцях і в багатьох інших місцях бо роботи настілки корисні що їх зустріти 

можливо будь якому місці, навіть там де цього неможливо було очікувати.  

Також роботи можна розділити на: 

 керовані й автономні; 

 мобільні та стаціонарні. 

Керовані роботи – це роботи якими людина керує на дистанції і людині 

якщо вона працю наприклад з вибухівкою нічого не загрожує. 

Автономні роботи – це роботи які виконують роботу автоматично. 

Мобільні роботи – це роботи які можуть рухатись самі або за допомогою 

людини. 

Стаціонарні роботи – це роботи яких неможливо зрушувати з місця без повного 

демонтажу з місця де він був встановлений  

5 основних напрямків розвитку робототехніки 

 Промислова автоматизація та роботи 

 Безпілотники 

 Логістика 
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 Медичні роботи 

 Штучний інтелект 

Висновки та перспективи. Якщо зробити короткий висновок то він 

складається в те що – Робототехніка вже використовується в житі людей, але поки 

що вона не готова стати повноцінною частиною людського життя, але в далекому 

або навіть не далекому майбутньому кожна людина зможе на власні очі побачити 

те саме майбутне яке ми бачили не тільки фільмах, але і читали в різних книжка 

або журналах. 

 

Список використаних джерел 
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МЕРЕЖНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

 
Постановка задачі. Дослідити мережні інформаційні технології? Які мережі існують і 

де вони використовуються? 

Мета дослідження. Дізнатися що таке мережеві технології і дізнатися про її основні 

функції. 

 

Результати дослідження. Мережева технологія — це погоджений набір 

стандартних протоколів та програмно-апаратних засобів, які їх реалізовують в 

обсязі, достатньому для побудови локальної обчислювальної мережі. Це визначає, 

як буде отримано доступ до середовища передачі даних.  

Є декілька видів мережних підключень а саме Ethernet, Token-Ring, ArcNet, 

FDDI.  

Ethernet на даний час це найпопулярніша мережева технологія у всьому 

світі. Технологія Ethernet була розроблена в дослідницькому центрі компанії 

Xerox в 70-х роках. Ethernet стала базою специфікації IEEE 802.3, яка була 

опублікована в 1980 році. Незабаром після цього компанії Digital Equipment 

(DEC), Intel і Xerox спільно розробили і прийняли другу версію специфікації 

Ethernet, сумісну з IEEE 802.3. В даний час термін Ethernet найчастіше 

використовують для опису всіх локальних мереж, що працюють відповідно до 

принципів CSMA / CD. 

Token-Ring була запропонована компанією IBM в 1985 році (перший 

варіант з‘явився в 1980 році). Вона призначалася для об‘єднання в мережу всіх 

mailto:veremiychik12@gmail.com
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типів комп‘ютерів, що випускають IBM. Уже той факт, що її підтримує компанія 

IBM, найбільший виробник комп‘ютерної техніки, говорить про те, що їй 

необхідно приділити особливу увагу. Але не менш важливо й те, що Token-Ring є 

в цей час міжнародним стандартом IEEE 802.5. Це ставить дану мережу на один 

рівень по статусі з Ethernet. 

Arcnet (або ARCnet від англійського Attached Resource Computer Net, 

комп‘ютерна мережа з‘єднаних ресурсів) – це одна з найстарших мереж. Вона 

була розроблена компанією Datapoint Corporation ще в 1977 році. Міжнародні 

стандарти на цю мережу відсутні, хоча саме вона вважається родоначальницею 

методу маркерного доступу. Незважаючи на відсутність стандартів, мережа 

Arcnet донедавна (в 1980 – 1990 р.р.) користувалася популярністю, навіть 

серйозно конкурувала з Ethernet. Велика кількість компаній (наприклад, Datapoint, 

Standard Microsystems, Xircom й ін.) робили апаратуру для мережі цього типу. Але 

зараз виробництво апаратури Arcnet практично припинено. 

FDDI– це одна з новітніх розробок стандартів локальних мереж. Стандарт 

FDDI був запропонований Американським національним інститутом стандартів 

ANSI (специфікація ANSI X3T9.5). Потім був прийнятий стандарт ISO 9314, що 

відповідає специфікаціям ANSI. Рівень стандартизації мережі досить високий. 

Висновки та перспективи. В результаті виконання даної роботи ми 

дізналися що таке мережові інформаційні технології і коротко описали їх. 

 

Список використаних джерел 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ANSIBLE ДЛЯ 

ПОЛЕГШЕННЯ РОБОТИ СИСТЕМНОГО АДМІНІСТРАТОРА 
 

Постановка задачі. У сучасних серверах та офісах де знаходиться велика кількість 

машин, установка та оновлення ПЗ власноруч займає надто багато часу. Тому саме для цього 

існує Ansible. 

Мета дослідження. Метою дослідження є ознайомлення майбутніх фахівців з 

необхідними для них ПЗ. Аналіз переваг та недоліків програмного  забезпечення Ansible, та чи 

слід його масово використовувати системним адміністраторам у своїй сфері діяльності. 

 

http://www.kievoit.ippo.kubg.edu.ua/kievoit/2013/97/97.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/
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Результати дослідження. Ansible вважається однією з найпопулярніших 

систем керування конфігураціями для Linux, являє собою ПЗ з відкритим кодом 

яке автоматизує поставку програмного забезпечення, управління конфігураціями 

та розгортання додатків. Використовує SSH для комунікації з цільовими 

машинами.  

Структура цієї програми складається з:  

 Модулі. Невеличкі програми, які виконують певну роботу на сервері.  

 Плагіни. Ansible вже включає в себе зручні плагіни, також можна 

легко написати свій власний.  

 Плейбуки. Це спосіб відправки команд на віддалені комп‘ютери за 

допомогою скриптів. 

 Ролі. Спосіб групування декількох задач в один контейнер, для 

ефективної автоматизації роботи за допомогою зрозумілої структури каталогів.  

Перевагами цього програмного забезпечення є: 

 Простота. Програма написана на Python і використовує YAML для 

написання команд. Це вважається простою та легко читаною мовою управління 

конфігурацією  

 Безагентною. Відсутня необхідність  встановлення  програмно 

забезпечення у клієнта чи агента, який спілкується із сервером.  

 Ідемопотентне. Незалежно від того, скільки разів ви спричиняєте 

операцію, результат буде однаковим. 

 

Висновки та перспективи. Опанувавши Ansible, що до речі дуже просто 

оскільки програма вважається дуже легкою у вивчені, системний адміністратор 

зможе швидко та ефективно виконувати свою роботу, не витрачаючи час на 

оновлення програм власноруч. Використовуючи потенціал цієї програми на повну 

дасть нам можливість керувати цілою системою пристроїв за допомогою 

декількох натискань.  

 

Список використаних джерел 

 
1 Що таке Ansible? [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.ansible.com/overview/how-ansible-works  

2 Плюси Ansible [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.simplilearn.com/tutorials/ansible-tutorial/what-is-ansible  

Структура програми [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://geekops.guru/ansible-sozdanie-i-obzor-strukturi-dlya-playbook-contenta/  
 

 

 

 

 

https://www.ansible.com/overview/how-ansible-works
https://www.simplilearn.com/tutorials/ansible-tutorial/what-is-ansible
https://geekops.guru/ansible-sozdanie-i-obzor-strukturi-dlya-playbook-contenta/
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ВІРТУАЛІЗАЦІЯ ЯК СПОСІБ АВТОМАТИЗАЦІЇ 
 

Постановка задачі.  Ознайомитися з Віртуалізацією, зрозуміти, навіщо її 

використовувати, як допомагає своєю функціональністю та аспекти її роботоздатності в 

режимі автоматизації. 

Мета дослідження. Віртуалізація допомагає підвищити адаптивність, гнучкість і 

масштабованість ІТ-середовища, а також значно скоротити витрати. Підвищення 

мобільності робочих навантажень, продуктивність і доступність ресурсів, а також 

автоматизація процесів — все це перевага віртуалізації, завдяки якій ІТ-інфраструктура стає 

більш керованою та економічною. 

 

Результати дослідження.  Спеціалісти з управління процесами часто 

використовують віртуальні машини (ВМ) під час розгортання програм 

автоматизації процесів і керування ними. Однак розвиток операційних технологій 

створив нові та кращі способи оптимізації керування хмарними центрами обробки 

даних. 

Віддалений доступ також відіграє важливу роль у різній промисловості, 

таким чином, використовуються механізми автоматизації, наприклад. в 

«безлюдних» повітророзділювальних установках, які дистанційно контролюються 

та керуються з центральної диспетчерської. До того ж, включає такі особливості 

як: 

 компактне, економічне та енергозберігаюче проектування окремих 

установок у віртуальному середовищі; 

 безпечний моніторинг численних установок з центрального віддаленого 

центру управління (ROC) за допомогою віддаленого протоколу на окремих 

(безлюдних) установках; 

 локальна доступність всіх функцій системи управління при виконанні робіт 

на місці. 

Таким чином маємо вдалу систему автоматизації з використанням 

віртуалізації, але з одним нюансом – працюють та стежать за всіма процесами – 

диспетчери, що можуть зайти на віртуальні машини та стежити за ситуацією 

віддалено, при цьому не бути присутнім на самому місці своєї роботи[1]. 

Так само можна і сказати про фрілансерів, або осіб, кому до вподоби 

працювати у дома. Вони можуть бути системними адміністраторами якоїсь 

маленької організації чи магазинчика, де можуть віддалено підключитися до 

систем віртуалізації та стежити і керувати самим цим процесом, таким чином 

знаходившись у дома, але виконуючи роботу в реальному місці. 

Висновки та перспективи. Віртуалізація – має бути у кожному місці, де 

виконується робота використовуючи комп‘ютери чи інші обчислювальні машини, 

звідки за ними будуть стежити особи, які віддалено від цих робочих місць можуть 
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здійснювати певні обчислення, роботу, обрахунки, ремонт, і таке інше. Тобто в 

найближчому майбутньому дистанційна робота буде фактично всюди, бо це 

зменшує ризики та економить підприємству гроші на забезпечення працівникам 

комфортного місця роботи, тобто офісу. В такому майбутньому будуть лише 

приміщення з серверами, до яких будуть підключатися робочі дистанційно. 

 

Список використаних джерел. 

 
1. Best Practices for Virtualization in Process Automation —[електронний ресурс] — режим 

доступу: https://www.process-worldwide.com/best-practices-for-virtualization-in-process-

automation-a-426557/?p=4  
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КЛАВІАТУРА CHARACHORDER: НОВЕ СЛОВО У ПИТАННІ ВВОДУ 

ТЕКСТУ 
Постановка задачі.  На сьогодні більшість користувачів комп’ютерів, гаджетів, 

ноутбуків використовують їх не тільки для роботи, але й для власного відпочинку, ігор, 

навчання тощо. І звичайно, швидкий набір тексту дуже важливий. Виробники докладають 

зусиль, аби привабити користувачів зручністю. Ми обираємо серед різноманітних видів 

клавіатур, навчаємось інтуїтивному або сліпому набору та все одно очікуємо на появу нових 

рішень. Власне, сучасним, прогресивним та новітнім способом цілком можна назвати 

пристрій  CHARACHORDER від однойменної компанії. 

Мета дослідження. Головною метою даного дослідження є ознайомлення з 

charachorder. 

 

Результат дослідження. CharaChorder One — це абсолютно новий клас 

периферійних пристроїв, який беззаперечно відкидає всі правила традиційного 

друкування та кидає виклик статус-кво взаємодії людини з комп‘ютером. 

CharaChorder One має першу в історії розкладку, розроблену як для введення 

символів, так і для акордового введення, а також 3-D перемикачі замість 

традиційних 1-D перемикачів клавіатури. 

Клавіш тут нема. Є два чорні блоки, на яких видно органи управління, які 

точно не є кнопками. Світчі цих стиків, якщо так можна висловитися, здатні 

відстежувати положення стику в просторі приблизно так, як це відбувається з 

https://www.process-worldwide.com/best-practices-for-virtualization-in-process-automation-a-426557/?p=4
https://www.process-worldwide.com/best-practices-for-virtualization-in-process-automation-a-426557/?p=4
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контролерами Sony PlayStation і Xbox. Усього користувачеві доступно 18 стиків, 

які у певних комбінаціях дозволяють набирати осмислений текст. 

Швидкість набору настільки велика, що, наприклад, сервіс Monkeytype 

порахував результати власника фейком. Ну і плюс до всього, цей сервіс публікує 

лише результати тих користувачів, які друкують на звичайній клавіатурі, а не на 

подібній 

Варто зазначити, що пристрій дає можливість друкувати окремі символи, 

якщо користувач не хоче від цього відмовлятися. 

Висновки та перспективи. Звикати до такої клавіатури буде досить 

складно, й повертатися після неї до звичайної також буде незручно. Але 

можливість пистати зі швидкістю п‘ятсот слів в хвилини це цілком компенсує. 

 

Список використаних джерел 

 
1. Сharachorder [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://www.charachorder.com/  
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ТЕСТУВАННЯ КАНАЛУ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ETHERNET 

 
Постановка задачі.  При замовлені каналу передачі даних, другого рівня за моделлю OSI 

у компанії провайдера, важливо переконатися в якості замовленого сервісу при купівлі або при 

експлуатації викреслити зону відповідальності провайдера як можливу ділянку на якій 

з’явилися проблеми з вашою мережею. Для цієї мети доцільно буде використати методологію 

для дослідження під назвою RFC2544. 

Мета дослідження. Огляд тестів які входять до рекомендації під назвою RFC2544 і 

широко використовуються для дослідження КПД на другому рівні абстракції моделі OSI. 

 

Результати дослідження. Тестування за рекомендацією RFC2544 можна 

виконати як програмно так і апаратно. Апаратний метод має свої переваги : 

більшу точність, здатні генерувати багато трафіку, а головне вони сертифіковані. 

Сам тест виконується за допомогою двох пристроїв для тесту з обох напрямків. 

Проте можна обійтися й одним, але для цього необхідно налаштувати заворот на 

одній з сторін. Проте це призвело до того, що результати вимірювань в обох 

напрямках будуть об'єднані в одну цифру що зробить неможливим визначити у 

якому напрямі присутні проблеми. 

Самі тести в зводиться до виконання набору тестів таких характеристик: 

пропускної здібності, Затримки, Втрат кадрів, відправки кадрів Back-To-Back, 

https://www.charachorder.com/
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тест перенавантаженням та перезавантаження. Тестування пропускної здібності 

визначає саму пропускну здібність та максимальне навантаження при якому 

відсутня втрата пакетів. Тестування затримки визначає затримку по кадрам 

вибірково за рекомендацією RFC1242. Тест на втрати  визначає частоту втрати 

кадрів, за рекомендацією RFC1242, у всьому діапазоні швидкостей даних та 

розмірів кадру та визначає залежність втрат від навантаження. Тестування 

відправки кадрів Back-To-Back полягає визначає можливість  з обробки кадрів 

Back-To-Back, тобто у передачі пакетів кадрів з мінімальними міжкадровими 

інтервалами. Тест відновлення системи визначає швидкість відновлення після 

перенавантаження трафіком. Тест перенавантаження  полягає в визначенні  

швидкості відновлення  після програмного чи апаратного скидання пристрою. 

Висновки та перспективи. Методика RFC 2544 спочатку була розроблена 

для перевірки в лабораторних умовах обладнання 2-го рівня моделі OSI, тому 

RFC 2544 не є оптимальною методикою проведення вимірювань у сучасних 

мережах. У RFC 2544 немає можливості протестувати джиттер пакетів, а це 

важливо для додатків реального часу. У RFC 2544 немає можливості тестувати 

кілька сервісів одночасно. При проведенні за методикою RFC 2544 тесту 

пропускної спроможності можливе навантаження та відмова обладнання 

працюючої мережі. Попри це вона зараз все рівно широко використовується для 

базового тестування для пакетних мереж Ethernet. Але вона не проводить 

всебічного тестування і навіть при успішному проходженні всіх тестів може 

статися так, що мережа не функціонуватиме належним чином. Тому замість неї 

доцільніше використовувати рекомендації ITU-T Y.1564. 

 

Список використаних джерел 
1. Benchmarking Methodology for Network Interconnect Devices [електронний ресурс] — 

режим доступу: https://www.ietf.org/rfc/rfc2544.txt  
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ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ – ЯК ЗАЛИШИТИСЯ ЗІ 

СВІТЛОМ 

 
Постановка задачі.  Ознайомитися з можливими варіантами використання різних 

можливих способів за для уникнення повного блекауту, як лишатися на зв’язку, як зібрати 

портативний павербанк фактично безкоштовно, як добути 220В фактично з повітря або як з 

батарейки отримати приблизні 220В, як зробити квартиру чи дім світлим, використовуючи 

економічні світлодіоди, які працюють дуже довго або як зробити яскраве аварійне освітлення, 

при якому можна виконувати любі задачі, які виконувалися з включеним світлом, як 

підключати гаджети, які живляться більше 5В (маршрутизатори, світлодіодна стрічка, 

https://www.ietf.org/rfc/rfc2544.txt
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камери, Т2 приставки, рації і т.і) та які існують вже варіанти, навіть якщо зовсім нічого вже 

недоступно. 

Мета дослідження. Метою є представлення різноманітних варіантів, із власного 

досвіду, які були перевірені мною та використовуються неодноразово за для інформування тих, 

кому інтересно вийти із ситуації зі світлом в руках, а не чекаючи змін чи навпаки – постійно 

використовувати надлишково багато енергії, коли в країні є дефіцит електроенергії. 

 

Результати дослідження. Павербанк, безперебійник чи можливо зарядна станція ? – 

Все це зараз подорожчало до не визнаних висот. Всі зараз почали скуповувати 

масово ці три речі, без яких зараз дуже тяжко. Якщо ще на початку відключень 

мало хто мав у арсеналі павербанк, в основному таку річ мають ті, хто часто 

подорожує або йому не вистачає однієї зарядки смартфона, то зараз всі, кому було 

можливо – придбали хоча б якийсь павербанк, аби було чим зарядити свій девайс, 

але не всі, хто купив такий девайс – не були жертвою обману – приклад: 

павербанк не тієї ємності, що написана, у павербанці використовується лише пару 

робочих акумуляторів, в інших – пісок, або звичайні NI-CD батарейки, що швидко 

псуються, і це все лише найпопулярніші з таких покупок речі, яка мала дати 

надію на те, що в крайньому разі під час повного відключення до якогось періоду 

– можна буде зарядитися і таким чином «існувати».  

Тоді що потрібно зробити, якщо потрібен павербанк, а такі ціни, що не по 

карману зовсім ? – Вихід є, він являє собою самостійний або за допомогою когось, 

хто має паяльник, 15-20 хв вільного часу та мотивації, щоб зробити вам 

павербанк. Щоб максимально зібрати павербанк, з мінімальними витратами, нам 

допоможуть, якби це не дивно звучало, курці – які використовують одноразові 

електронні сигарети, частіша їх модель Elf Bar. Вона хоч на перший погляд 

виглядає одноразовою, але це не так – в ній знаходиться акумулятор ємністю від 

500 mAh до 1100 mAh, який можна підзаряджати як звичайний, що є в кожного в 

смартфоні. Правда його термін, а точніше експлуатація обмежена приблизно 200 

разів заряд розряд, але ми отримуємо фактично безкоштовний акумулятор, і крім 

того вже і корпус, залишилось діло за малим. Для «мізків» нашого павербанку 

використовуємо самий найдешевший і надійний контролер для павербанку – 

T6845-C, коштує дуже дешево – 30 грн.  

Далі, що потрібно з матеріалів для зборки –  ізолента, термоусадка 

(підходящого діаметру, що надягалася на корпус одноразової сигарети), 

непотрібний кабель (щоб взяти дроти для приєднання їх до акумулятора і 

контролера), і це все, більше нічого не потрібно (крім паяльника, припоя). 

Додаю лише живі фото як проходить процес збирання такого павербанка, 

щоб убезпечити вас – розбирання сигарети зможете побачити на гуртку, де 

студенти спеціальності КІ будуть самотужки, під моїм повним контролем – 

робити дані павербанки. 

Короткі живі фото комплектуючих для павербанку: 
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Рис.1 – Зліва Направо – Корпус від сигарети; Задня кришка;  

Провода для акумуляторів; Плата Павербанка;  Акумулятор; Термоусадка; 

Ізолента 

Процес зборки поетапний: 

1) Зпаяти два акумулятора паралельно («+» до «+» ; «-» до «-»); 

2) Під час паяння – ізолювати місце пайки, щоб уникнути короткого 

замикання; 

3) Зпаяти контролер до двох вже спаяних акумуляторів; 

4) Помістити павербанк у корпус сигарети; 

5) Використати ізоленту, щоб зафіксувати плату з корпусом; 

6) Використовуючи термоусаднку, відрізати потрібний ламтик та надіти 

на плату з корпусом; 

7) Вогнем зафіксувати термоусадку; 

8) Павербанк готовий до есплуатації. 

 

Живі фото процесу збирання: 

 
 Рис.2 – Зліва Направо – Всі єтапи збірки (за винятком розбору сигарети) 



 

78 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3 – Повністю зібраний Павербанк 

 

Після зборки такого павербанку – його можна використовувати в різних 

ситуаціях: 

 Зарядка пристроїв; 

 В якості ліхтаря; 

 В якості аварійного живлення; 

 В якості безперебійника (для техніки, в якій не вбудований 

акумулятор – у моєму випадку це маршутизатор (але на 5В, всі які 

живляться 9В, 12В – не підійдуть, адже наший павербанк видає всього 

5В, але можна купити перетворювач живлення на потрібну напругу), 

компресор для риб, або навіть використовуючи USB крокодили – 

підключення замість АКБ телефонів, коли це необхідно). 

Зарядка пристроїв – це фактично його штатна робота, він і для цього 

створювався. А наприклад, у якості ліхтаря – можна, використовуючи до нього 

USB Світильники, які тільки можуть бути, прекрасно підходить світильник від 

Xiaomi, або що ще краще світильник з сенсорним керуванням Soshine [1] або 

навіть гірлянду, що споживає 5В (Герлянда Роса)[2].  
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Рис.4 – Варіанти використання 

Також, павербанк можна використовувати у якості безперебійника для 

малопотужних девайсів на 5В, що не мають свого акумулятора – наприклад 

компресор для акваріума, що потрібен у такі тяжкі часи [3]. 

Висновки та перспективи. В кінцевому результаті ми маємо – абсолютно 

фактично безкоштовний павербанк, який можна використовувати в різних 

ситуаціях, при блекаутах. Даний павербанк дуже просто зібрати, дуже просто 

знайти на нього комплектуючі. У деяких випадках  – дана річ може спасти і 

життя.  

 

Список використаних джерел 

 
1. Soshine 6 LED — [електронний ресурс] — режим доступу:  

https://18650.in.ua/ua/fonari-soshine/soshine-6-led.html  

2. Герлянда Роса –   [електронний ресурс] — режим доступу: 

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gerlyanda-girlyanda-rosa-nit-3-5-10musb-na-batareykah-

grlyanda-IDQ48Ae.html  

3. Компресор в акваріум 5В –   [електронний ресурс] — режим доступу: 
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zaknchilis-ochkum-kompresor-v-akvarum-usb-5volt-

IDD5FOW.html  
 

  

https://18650.in.ua/ua/fonari-soshine/soshine-6-led.html
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gerlyanda-girlyanda-rosa-nit-3-5-10musb-na-batareykah-grlyanda-IDQ48Ae.html
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/gerlyanda-girlyanda-rosa-nit-3-5-10musb-na-batareykah-grlyanda-IDQ48Ae.html
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zaknchilis-ochkum-kompresor-v-akvarum-usb-5volt-IDD5FOW.html
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zaknchilis-ochkum-kompresor-v-akvarum-usb-5volt-IDD5FOW.html
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ПЗ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОЗГОРТАННЯ ТА ПІДТРИМКОЮ 

КОНТЕЙНЕРИЗАЦІЇ 

 
Постановка задачі. Програмне забезпечення стало невід’ємною частиною нашого 

повсякденного життя, оскільки потенційно стосується мільйонів людей у різних сферах, і це 

вимагає безпечного та надійного програмного забезпечення. Нажаль, люди схильні до помилок, 

тому включення помилок до програмного забезпечення під час його розробки є неминучим. Тому 

для цього створено статус технічного забезпечення  - автоматизація , що виконує задану 

роботу пришвидшеному варіанті і більш зручному. Це важлива частина комп’ютерної 

інженерії , яка має можливість адаптуватись в будь-якому форматі. 

Мета дослідження. Визначення поняття « Автоматизації ПЗ» , аналіз системи для 

більш зручного використання за допомогою контейнеризації будь-якого формату. 

 

Результати дослідження. Зазвичай Автоматизація зосереджена у всіх 

сферах розвитку та середовищах людини, вона використовується в промисловому 

керуванні (підприємствах ) роботознавчому ( створені товару завдяки роботизації) 

або в IT сфері. В IT сфері автоматизація зазвичай набуває форми розвитку, 

завдяки швидкому створені коду, та підключення його до роботи , тобто до 

серверу. Наприклад: програмне забезпечення «Jenkins» дозволяє забезпечувати 

процес безперервної інтеграції програмного забезпечення, автоматизує частину 

процесу розробки програмного забезпечення , у якому обов‘язково участь людини 

, забезпечувати функції безперервної інтеграції. Програма пришвидшує роботу 

користувача для його застосування коду в різних операційних систем. Задана 

схема є невід‘ємною частиною в галузі IT , тобто в самому DevOps 

Сфера DevOps  - це велика частина IT , яка повністю посвячує себе 

автоматизацією процесів, саме задана сфера пришвидшує створенню програмного 

забезпечення, та забезпечує інтеграцією між програмою та сервером, а також 

операційною системою.  Тому задана сфера потребує обширних знань в розвитку 

та створені автоматизованого процесу, головна задача інженера в заданій сфері – 

це автоматизація технологічних процесів  збірки, налаштування та розпакування 

програмного забезпечення,  тому для цього і потрібна автоматизація процесів для 

пришвидшення дій. 

Jenkins, Ansible, Kubernetes – це головна основа , що об‘єднує собою 

головну ціль, це забезпечення автоматизованого процесу, а також управління 

конфігурації. Вище зазначені програми цілком завжди використовуються в сфері 

DevOps , тому кожен спеціаліст мав певний досвід в роботі з ними.  

mailto:vlad.burlaka.97@gmail.com
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Основна проблематика заданих проблем , це певна відсутність в 

контейнеризації програмного забезпечення, тобто для великого обміну даних для 

автоматизації потребується великі навантаження та великий вільний обсяг даних. 

Це є цілком неможливо виконувати автоматично, адже в любий момент часу, 

задана дія можливо не запрацюватиме, тому варто остаточно додержуватися і 

дивитися на кількість вільного місця і навантаження на задану систему.  

Тому для вирішення заданої проблеми, було створено так звана 

контейнеризація , тобто метод віртуалізації в якому ядро операційної системи 

підтримує кілька ізольованих екземплярів простору користувача замість одного,  

простіше кажучи,  ізолює файл в більш менший формат даних, тим самим 

забезпечує менше напруги та більше місця в файлі.  Контейнеризація перетворює 

файл в більш – менший формат , що забезпечує місця для подальшої роботи, 

наприклад автоматизації проектів. При цьому при контейнеризації відсутні 

додаткові ресурсні накладні витрати на емуляцію віртуального обладнання та 

запуск повноцінного екземпляра операційної системи, характерні для апаратної 

віртуалізації.  

Найбільш поширені програмні забезпечення в сфері контейнеризації – це 

вище зазначений «Kubernetes» з створеним в середині задану функцію 

контейнерів, також найбільш поширена в своїй діяльності – це «Docker». Задані 

програмні забезпечення утворюють між собою велику комбінацію, що 

допомагають між собою виконувати різні задачу. Для початку файли які потрібні 

для автоматизації та виконання задачі, застосовуються в форматі контейнерів, 

тобто перероблюють їх в певний формат, після чого вони можуть 

автоматизуватися за допомогою вище зазначених програмах і відправлятися на 

сервер або в інші програмні забезпечення, тому задана комбінація є невід‘ємною 

частиною серед сфери DevOps і вони вирішують безліч запитань, які можуть 

виникати при створені програмного забезпечення.  

Висновки та перспективи.  Сфера DevOps є важливою частиною серед 

створення та тестування програмного забезпечення, задана сфера дуже важливо 

займатися автоматизацією програмних забезпечень, тому вона обширно 

використовую контейнеризацію, без якою неможливо виконувати задану роботу. 

Вони були створені і виконуватимуть роботу завжди разом і мати зв‘язок між 

собою.  

 

Список використаних джерел 

 
1. Effective DevOps: Building a Culture  Книжка Дженнифер Дэвис и Рин Дэниелс 20-

40ст.  

М.Іванов The DevOps Handbook 2016 10-90ст. 
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ПЕРЕВАГИ КОНТЕЙНЕРЕЗАЦІЇ У IT РІШЕННЯХ 

 
Постановка задачі. Порівняти архітектуру контейнеризації та віртуалізації для 

створення порівняльних параметрів. 

Мета дослідження. Показати переваги контейнерезації над віртуалізацією. 

 

Результати дослідження. Віртуалізація – це  об‘єднання різних 

обчислювальних ресурсів і їх подальше перенесення з фізичної машини на 

віртуальну. Так як ви використовуєте окремі RAM, CPU й інші обчислювальні 

ресурси віртуального сервера, є можливість розмістити відразу декілька 

самостійних віртуальних машин. Завдяки цьому ви: 

заощадите ресурси та бюджети на придбання додаткових обладнань; 

підвищите продуктивність ІТ-інфраструктури компанії. 

Але віртуалізація не змогла б існувати, якби не було гіпервізора – 

програмного забезпечення, яке взаємодіє з ресурсами фізичного сервера. Іншими 

словами, гіпервізор необхідний, щоб віртуальні машини розпізнавали фізичні 

ресурси сервера та могли їх використовувати. Серед усіх типів віртуалізації 

особливо виділяється серверна віртуалізація.  

Контейнер – це легке портативне середовище з усіма необхідними фалами, 

що забезпечують незалежну роботу. Тобто це самостійна одиниця, що може 

працювати однаково, незалежно від інфраструктури, яка використовується для її 

запуску. 

Контейнеризація — це складання вашої програми у такий незалежний 

контейнер. Це метод віртуалізації на рівні ОС, що дозволяє розгортати та 

запускати розподілені застосунки без необхідності запуску цілої віртуальної 

машини для кожного з них. Тобто декілька ізольованих програм або служб 

можуть працювати на одному хості та отримувати доступ до одного і того ж ядра 

операційної системи. 

Якщо хочете побудувати сучасний застосунок, то контейнеризація стане в 

пригоді від налаштування баз даних і до завантаження різних операційних систем 

для доступу до платформи глибокого навчання. 

Контейнеризація покращує життєвий цикл розробки ПЗ і зараз ми 

детальніше поговоримо про її переваги. 

Контейнеризація ідеально вписується в методологію, оскільки дає швидше 

розгортати та тестувати ПЗ і покращує цикли зворотного зв‘язку. Вона також є 

головним фактором популярності мікросервісів- архітектури, що 
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протиставляється моноліту та підвищує гнучкість та швидкість 

розгортання. Використовуючи контейнеризацію, ви зменшите час, потрібний на 

розробку нових функцій та покращите цикл отримання фідбеку. А це своєю 

чергою приведе до кращого продукту та щасливіших користувачів. 

Докер - це відкрита платформа для розробки, доставки і експлуатації 

додатків. Docker розроблений для більш швидкого викладання додатків. 

Використання Docker дозволяє швидше і ефективніше доставляти або переміщати 

код, стандартизує виконувані додатками операції і в цілому економить кошти, 

оптимізуючи використання ресурсів. Завдяки Docker користувачі отримують 

об'єкт, який з високою надійністю можна запускати на будь-який платформі. 

Простий синтаксис Docker надає користувачам повний контроль над 

виконуваними операціями. Повсюдне впровадження контейнерів має на увазі 

доступ до різноманітних інструментів і готовим додатків, які можна 

використовувати з Docker. 

Висновки та перспективи. Треба зазначити такі переваги контейнеризації 

як: 

Ізольованість та безпека. Додатки в контейнерах не конфліктують між 

собою і використовують загальні ресурси ОС; 

Ефективне використання ресурсів. Контейнери використовують ядро ОС, а 

це значить, що гостьова операційна система не потрібна; 

Єдине середовище розробки. Робота контейнера не залежить від того, який 

використовується гіпервізор, і в якій хмарі знаходиться інфраструктура; 

Гнучкість та швидка масштабованість. Контейнери можна створювати 

швидше, ніж віртуальні машини, і так само швидко, і легко їх видаляти. 

За призначення потрібно розділити контейнеризацію та віртуалізацію. 

Використовуючи контейнеризацію з‘явилися нові можливості для розгортання та 

згортання програмного забезпечення, що не використовується віртуалізацією. 

Контейнеризація взяла на себе певні обов‘язки віртуалізації, що полегшило 

ситуацію як Dev, так і Ops стороні циклу створення IT продукту. 

 

Список використаних джерел 

 
1 https://blog.iteducenter.ua/articles/navishho-nam-kontejnerizaciya-perevagi-dlya-devops/  

2 https://core.ac.uk/download/pdf/196301685.pdf  

3 https://gigacloud.ua/blog/navchannja/chomu-kontejneri-ce-majbutne-virtualizacii 
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ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ В РОЗУМНОМУ БУДИНКУ 

 
Постановка задачі. Як Інтернет речі впливають на звичайний будинок . 

Мета роботи. Розглянути Інтернет речі на прикладі розумного будинку . 

 

Результат дослідження. Система «Розумний будинок» – це сукупність 

налаштувань систем житла, покликаних створювати та підтримувати заданий 

мікроклімат у будинку чи квартирі практично без участі людини. Адже не дарма 

ж епоха електроніки дозволяє в побуті покластися на гаджети. Такий винахід 

здатний не тільки заощадити час власника, самостійно створити та підтримувати 

задані умови в будинку чи квартирі. Але й контролюватиме безпеку житла, яка у 

пріоритеті у господаря .  

Розумний будинок і його можливості . Тепер, коли розібралися, що таке 

«розумний будинок», настав час вивчити, чим саме керує ця система. У квартирі 

ця техніка здатна здійснювати контроль у різних аспектах. 

 Опалення . Найкорисніша можливість РБ (Розумного будинку ). Адже, крім 

забезпечення потрібного мікроклімату в приміщенні, можливість налаштовувати 

температуру сприяє зменшенню витрат на газ або електроенергію. У 

приміщеннях, де аналізуватиметься температура, встановлюють термодатчики, 

що знаходяться під керуванням модуля системи «розумний будинок». Таким 

чином, створюється зональний клімат, коли власник може встановити параметри 

мікроклімату окремо для кожної зони. 

Освітлення в житлі . У будинках часто встановлені не тільки звичайні 

світильники. Є різні «навороти» на кшталт світлодіодних стрічок, лампочок та 

інших варіацій. Для керування цими девайсами зручно використовувати єдиний 

прилад. Можна скористатися готовими варіантами освітлення, а також 

налаштувати власні, що максимально підходять для різних життєвих ситуацій. 

Крім очевидних зручностей, користувачів порадує функція, що імітує 

присутність господарів у приміщенні, коли в квартирі періодично в різний час 

доби включається світло, що може ввести в оману потенційного зловмисника та 

дає додаткову безпеку. 

Кондиціювання та вентиляція . Система управляє циркуляцією повітря в 

приміщенні, причому робить це окремо в кожній кімнаті. Наприклад, у ванній 

кімнаті або туалеті потрібна активніша вентиляція повітря. У спальні чи вітальні 

важливо кондиціювання повітря та його адаптація до заданих параметрів 

вологості та температури. 
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Мультимедіа в оселі . Улюблена функція господарів, яким подобається 

слухати музику, постійно переміщаючись по квартирі. Завдяки налаштуванню 

системи, пісні, що програються, переходять з кімнати в кімнату слідом за 

Слухачем. Така функція зручна для батьків, адже дозволяє встановити час, коли 

чаду буде недоступний вихід у мережу або «залипання» в телевізор. Також 

система «Мультирум» вміє читати вхідну пошту, відповідати на дзвінки, 

зачитувати повідомлення з автовідповідача та багато іншого. 

Пересування в оселі . Датчик руху та контроль доступу захистять квартиру 

від проникнення грабіжників та небажаних осіб. Для тих, кому не заборонено 

доступ до житла, передбачені магнітні ключі або спеціальні перепустки, що 

дозволяють вільно входити. Такий контролер сподобається батькам ще й тим, що 

коли дитина повертається додому, система відправляє на телефон повідомлення, 

що син повернувся і він у безпеці. 

Аварійниі ситуації . Для цього в системі «розумний будинок» використані 

датчики, що контролюють протікання труб, газові витоки, загоряння або 

задимлення приміщень та інші аварійні ситуації. Приємною особливістю роботи 

системи є те, що можна запрограмувати її таким чином, що при протіканні труби 

система перекриє водопостачання до усунення аварії. А також за потреби 

зупинить подачу газу, щоб не допустити плачевних наслідків. 

Висновки та перспективи. Отже ми розглянули приклади Інтернет речей в 

Розумному будинку , і як вони впливають на життя людей в цілому .  

 

Список використаних джерел 

 
1 Що таке система «Розумний дім»: 9 фішок для комфорту  

 [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://www.moyo.ua/ua/news/chto_takoe_sistema_umnyy_dom_9_fishek_dlya_komforta.html  

2 10 найпопулярніших сфер використання інтернету речей [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: https://www.imena.ua/blog/top-10-scope-iot/  

3 Бондарчук, А. П., Каргаполов, Ю. В., Макаренко, А. А., Придыбайло, А. Б., Сеньков, 

О. В. (2018). Анализ требований при разработке системы управления прикладными 

задачами IoT. Телекомунікаційні та інформаційні технології, (1), 40-46. 
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ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ОСВІТУ 

 
Постановка задачі. Як штучний інтелект може вплинути на освітній процес. 

Мета роботи. Розглянути користь штучного інтелекту на прикладі освітнього 

процесу. 

 

Результат дослідження. Штучний інтелект– здатність інженерної системи 

обробляти, застосовувати та вдосконалювати здобуті знання та вміння. Штучний 

інтелект дозволяє комп‘ютерам навчатися на власному досвіді – обробляти 

великий обсяг даних і віднаходити закономірності; адаптуватися до заданих 

параметрів і виконувати ті завдання, які раніше були під силу лише людині. З 

допомогою штучного інтелекту ми можемо перекладати рутинні справи на 

розумних помічників та створити персональний моніторинг для учнів, який 

швидко вчиться підлаштовуватися до їх інтересів та темпу. 

Розумний будинок і його можливості . Розібравшись, що таке «розумний 

будинок»,  ми можемо перейти до вивчення, як саме штучний інтелект може 

вплинути на освіту. У навчальному процесі ця технологія здатна здійснювати 

контроль у різних аспектах. 

1. Безпека. Система розпізнавання обличчя може бути використана для 

сповіщення в разі того що невідома людина увійшла у навчальний заклад. Є 

також системи, які за рухом, положенням тіла можуть розпізнавати людей, які 

готуються вчинити протиправні дії – той же булінг, наприклад‖. 

2. Порушення. Також система розпізнання обличчя може використовуватися 

для моніторингу дрібних порушень таких як: блукання по коридору під час уроків 

без дозволу, пропуск занять, покидання навчального закладку під час уроків 

3. Управління приміщеннями. Можна починати з управління навчальним 

закладом як фізичним простором. Це може бути моніторинг енергоспоживання. 

Не завжди людина, що стежить за дотриманням правил, може досконало 

виконувати свою роботу, зважаючи на людський фактор. Тобто одна людина 

може впевнено контролювати лише один технологічний процес або імітувати 

контроль над багатьма процесами. 

4. Допомога в навчальному процесі . Одна із найважливіших функцій, яка 

може бути використана створення індивідуальних траєкторій для навчання 

кожного учня. Для цього слід враховувати бажання, запити, інтереси учнів з 

mailto:bogdan.kravchuk26@gmail.com
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одного боку. А з іншого – що може запропонувати школа, система позашкільної 

освіти. Тоді скласти це в зрозумілий графік. 

5. Моніторинг результатів.  Оцінку результатів навчання і визначення сфер 

для покращення можна проводити за рухом очей – чи вперше бачить текст 

школяр, скільки часу концентрується на завданні. Можна озброїти центри 

оцінювання такими програмами. 

Висновки та перспективи. Отже ми розглянули приклади того як штучний 

інтелект може вплинути на освітній процес. 

 

Список використаних джерел 
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sovremennykhsistemakh-bezopasnosti/  
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СУЧАСНІ ЗАДАЧІ ТА ПРОБЛЕМИ ПРОТИМІННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

УКРАЇНІ  

 
Постановка задачі. Визначення основних напрямів діяльності в подоланні сучасного 

виклику – забруднення території вибухонебезпечними предметами на території України. 

Визначені основні напрями організаційної, адміністративної, управлінської, технічної, 

навчальної роботи підрозділів профільних міністерств з протимінної діяльності в України. 

Питання гуманітарного розмінування для України і шляхи вирішення його потребують значних 

змін в процесі організації, планування та підготовки кваліфікованих кадрів для проведення 

розмінування територій. Визначені пріоритетні напрями в роботі відповідних профільних 

структурах міністерств для подальшого впровадження в практичні дії. 

Мета дослідження. Визначення основних напрямів діяльності в подоланні сучасного 

виклику – забруднення території вибухонебезпечними предметами на території України. 

 

Результати дослідження.  В результаті бойових дій Україна опинилася у 

становищі, коли район бойових дій та суміжна з ним територія у різних областях 

забруднена вибухонебезпечними предметами. Для держави ця проблема є новим і 

болючим питанням, оскільки досвіду проведення таких робіт у технічного 

персоналу відповідних профільних міністерств мало. Протимінна діяльність 

охоплює ті види діяльності, які спрямовані на скорочення масштабів соціального, 

економічного та екологічного впливу наземних мін та не підірваних боєприпасів. 

Мета протимінної діяльності полягає в тому, щоб знизити мінну небезпеку до 

рівня, при якому люди можуть жити безпечно; при якому економічний, 

https://nus.org.ua/articles/shtuchnyj-intelekt-yak-vin-vplyne-na-osvitu/
https://worldvision.com.ua/rol-iskusstvennogo-intellekta-v-sovremennykhsistemakh-bezopasnosti/
https://worldvision.com.ua/rol-iskusstvennogo-intellekta-v-sovremennykhsistemakh-bezopasnosti/
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соціальний і фізіологічний розвиток може здійснюватися безперешкодно, не 

підлягаючи впливу обмежень, що викликаються впливом наземних мін.  

Технічне обстеження є важливим кроком в ідентифікації, підтвердженні та 

покращенні визначених меж небезпечних районів та природи і розповсюдження 

їхнього небезпечного вмісту. Добре сплановані та виправдані методології 

технічного обстеження допомагають впевнитись, що будь які подальші втручання 

будуть необхідними та ефективними і сприятимуть впевненому розблокуванню 

території без необхідності подальшого технічного втручання. Технічне 

обстеження може виконуватись як незалежний вид діяльності, або воно може бути 

поєднаним з операціями очищення.  

Технічне обстеження призначено для встановлення фактів в підтримку 

проведення аналізу і прийняття рішень щодо розблокування територій (лендреліз). 

Це інтрузивний процес з використанням засобів обстеження та очищення на 

території підозрюваного або підтвердженого небезпечних районів. Хоча технічне 

обстеження є окремим видом діяльності, воно часто поєднується з очищенням та 

може відбуватися до очищення, під час його проведення та після закінчення 

залежно від місцевих обставин та інформаційних потреб осіб, що приймають 

рішення.  

Будь яка методологія проведення технічного обстеження повинна бути 

спланованою таким чином, щоб вона забезпечувала високий рівень впевненості в 

тому, що якщо небезпечні предмети є в наявності, їх буде помічено. Застосування 

засобів обстеження згідно з різними типами загроз підлягає моніторингу шляхом 

збору та аналізу належних робочих характеристик.  

Аналізуючи завдання гуманітарного розмінування, стає зрозуміло, що 

вирішення перших двох пунктів завдань покладається на законотворчу та 

виконавчу гілку влади країни. І саме підготовка фахівців вкрай важливе завдання 

на сьогоднішній день.  

Відповідно до звітів про роботу в миротворчих місіях ООН, неурядових 

організацій з розмінування, офіцерів інженерних військ (фахівців із гуманітарного 

розмінування) можливо зробити висновки про необхідність наукового 

переосмислення, обґрунтування нових методичних аспектів та впровадження 

інноваційних технологій в підготовку фахівців із розмінування в умовах змін, що 

відбуваються на сучасному етапі розвитку ЗСУ.   

Для вирішення цих проблем необхідно впроваджувати нові перспективні 

технології навчання, конкретизації методичних прийомів їх підготовки до 

функціонування у будь-яких умовах, прийоми та правила використання новітніх 

зразків технічного озброєння, таких, які вінницькі рятувальники отримали від 

української діаспори США двох роботів-саперів. Одного з них, з позивним 

"Бобер", готують для розмінування лісів навколо Балаклії Харківської області. 

Основні функції цього робота — це проведення дистанційної розвідки місцевості 

на наявність певних видів боєприпасів. На Харківщині почастішали випадки 

виявлення російських протипіхотних мін ПОМ-3. Це новітнє озброєння, яке з 2019 

перебуває на озброєнні армії рф. Якщо пробіжить собака або якийсь звір, воно не 

спрацює. Саме на амплітуду кроку людини, тому, як один з варіантів вберегти 
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життя і здоров'я сапера — під'їхати для проведення розвідки на тих ділянках, де 

можливе застосування цих протипіхотних мін, на роботі. Щоб знищити російські 

міни та розтяжки, сапери спочатку виявляють їх за допомогою дронів. А вже 

потім, використовуючи робота, знищують російські боєприпаси. Під час того, як 

міна переводиться в бойове положення, сейсмічний датчик цілі вганяється в 

землю. Саме цей штир передає імпульси коливання ґрунту на електронний 

механізм, який знаходиться в самій міні  
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ЗАСТОСУВАННЯ ORM-СИСТЕМ ДЛЯ РОБОТИ З БАЗАМИ ДАНИХ 

 
Постановка задачі.  Наразі без баз даних не можливо розробити практично жодний 

застосунок, тож кожному сучасному розробнику необхідно вміти працювати з ними. Завдяки 

використанню ORM ми абстрагуємося від бази даних і працюємо з даними незалежно від типу 

сховища. 

Мета дослідження. Мета роботи полягає в аналізі використання ORM-систем у роботі 

з базами даних на прикладі Entity Framework від Microsoft, виявленні їхніх переваг і недоліків для 

коректного застосування в певних умовах. 

 

Результати дослідження. База даних (БД) – це сукупність даних, які 

зберігаються певним чином. Тут можна зберігати будь-яку інформацію, щоб 

пізніше отримувати до неї доступ. СУБД (система управління базами даних) – це 

прикладна програма, яка дозволяє управляти інформацією в структурованому 

http://www.mineactionstandards.org/
https://gordonua.com/ukr/news/war/-gerashchenko-zajavila-shcho-v-radu-vnesut-zakon-pro-gumanitarnomurozminuvanni-na-donbasi-267999.html
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вигляді. Завдяки гнучкості та проектному рішенню, спрямованому на збереження 

цілісності даних, реляційні бази даних є основним способом управління даними 

та їхнього зберігання. Навіть із збільшенням кількості різноманітних NoSQL баз 

даних розуміння реляційної моделі та принципів її роботи з РСУБД є ключовим 

моментом для тих, хто хоче створювати програми, що використовують 

можливості даних. 

Реляційна база даних – це сукупність відношень, пов'язаних між собою. 

Кожне відношення – це набір полів і записів: об'єкти в базі зберігаються у 

таблицях, в яких рядки (записи, кортежі) описують об'єкти, а стовпці (поля, 

атрибути) – характеристики цих об'єктів. Кожен стовпець у таблиці має 

характеризуватися ім‘ям та типом. Важливо, щоб запис описував лише один 

об'єкт. ORM (object- relational mapping, об'єктно-реляційна проєкція) –технологія, 

яка зв'язує бази даних з концепціями об'єктно-орієнтованих мов програмування, 

створюючи «віртуальну об'єктну базу даних». 

Entity Framework (EF) – ORM-фреймворк з відкритим кодом, який є 

частиною .NET Framework. Центральною концепцією EF є поняття сутності, що 

представляє собою набір даних, асоційованих з певним об'єктом: технологія 

передбачає роботу не з таблицями, а з об'єктами та їх наборами . Entity Framework 

надає три можливі способи взаємодії з базою даних: Database First (EF створює 

набір класів, що відображають модель вже створеної бази даних), Model First 

(розробник створює модель бази даних у візуальному конструкторі, за якою потім 

EF створює базу даних на сервері) та Code First (розробник створює класи моделі 

даних у коді, за якими EF генерує базу даних та її таблиці). Для взаємодії з БД є 

необхідним контекст даних – посередник між БД та класами, що описують дані. У 

ньому зберігаються набори даних DbSet, завдяки яким можна взаємодіяти з 

таблицями з БД. 

Недоліками використання ORM є: 

ORM-системи вважають повільними через те, що вони намагаються бути 

максимально універсальними, що призводить до великої кількості додаткової 

роботи при виконанні запитів на той випадок, якщо її результат вам знадобиться. 

Необхідність часу на вивчення конкретної ORM-системи для того, щоб 

знати про особливості потенційної втрати продуктивності програми при 

неефективному використанні механізмів ORM. 

Висновки та перспективи.  Переваги використання ORM-систем значно 

перевершують недоліки, так як при відповідному знанні влаштування 

конкретного ORM-фреймворка недоліків більшою мірою можна уникнути. 

Дійсно, для досягнення ефективної роботи при використанні ORM-системи 

необхідно глибоко знати особливості її підходів та практик. Можна одноразово 

розробити запити та написати код, який призведе до найменшої кількості 

звернень до сервера та використовувати цей підхід надалі, звичайно, стежачи за 

оновленнями фреймворку. Але прийняття рішення про вибір методів роботи з 

базою даних, використання ORM або прямого доступу до БД та SQL, залишається 

на команді, що реалізує проект. Воно має залежати від предметної області 
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проєкту: ORM рекомендують використовувати на невеликих проєктах або на тих, 

де швидкість відповіді від бази даних не є критично важливим фактором у роботі. 

 

Список використаних джерел 
1 Schwichtenberg H. Modern Data Access with Entity Framework Core / Holger 

Schwichtenberg. – Apress, 2021 

2 Smith J. Entity Framework Core in Action / Jon P. Smith. – Manning, 2021 –  

Петров І. М., Вичужанін В. В., Рудніченко М. Д., Шибаева Н. О., & Шибаев Д. С. (2018). 

Проектування автоматизованої інформаційної системи підтримки діяльності морського агента в 

сервісних ергатичних системах. 
 

 

Бобков Роман Анатолійович, 

студент 4 курсу, КІД-41 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 (099) 977-45-67 

roman.bobokov@gmail.com  

 

ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ КОМПРОМІСУ МІЖ ВІДМОВОСТІЙСТЮ 

ТА ПРОДУКТИВНІСТЮ RAID-МАСИВУ 

 
Постановка задачі. Ознайомлення з RAID – масивами, знаходження компромісного 

варіанту між максимальною відмовостійкістю та відносно великою швидкодією. 

Мета дослідження. Метою є знаходження оптимального рішення з високою 

відмовостійкістю і оптимальною швидкодією RAID–масиву. Досліджуємо різні масиви і на їх 

основі знаходимо систему з найвищими показниками відмовостійкості та швидкості. 

 

Результати дослідження. Аналізуючи різні варіанти RAID–масивів можна 

знайти такий варіант як RAID-6 - масив із чотирьох або більше дисків з 

перевіркою парності P+Q або DP, розроблений для захисту від втрати даних при 

виході з експлуатації відразу двох жорстких дисків у масиві. Така надійність 

досягається за рахунок зниження продуктивності та зменшення ємності. 

Серед дискових масивів RAID-6 – найнадійніший, але й найповільніший. 

Швидкість запису даних у масиві RAID-6 до 50 % нижче, ніж у RAID-5. Навіть у 

цілому масиві RAID-6 швидкість читання у RAID-6 P+Q не сильно відрізняється 

від такої у RAID-5 і RAID-10. RAID-6 вимагає не менше чотирьох дисків - два або 

більше дисків даних і два диски контролю парності. [1] 

Якщо потрібна більш велика швидкість відновлення масиву, з невеликою 

втратою відмовостійкості, то необхідно використовувати RAID-10. При цьому 

використовується RAID-масиви 1 та 0, в яких присутня найбільша кількість 

жорстких дисків.  

Її переваги - це досить велика швидкість відновлення рейд масиву.  

Недоліком є велика вартість об'єму та невисока швидкість передачі 

інформації.  

RAID-масив 0 - це дисковий масив, який являє собою систему, в якій дані 
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розбиваються на блоки і записуються на окремі диски. Переваги цього масиву - це 

простота реалізації та низька вартість, а недоліками є невелика відмовостійкість. 

У даній системі при відмові одного диска губиться весь масив та вся інформація.  

RAID-масив 1 являє собою систему дзеркал, тобто, кожна частина 

інформації дублюється на інший жорсткий диск. 

RAID - масив 10 представляє собою систему з мінімум 4 RAID - масивів 1, в 

яких знаходяться нульові масиви. При цьому забезпечується повна стійкість до 

відмови і найвища продуктивність. Плюсом є те, що при виході з ладу одного з 

дисків, вся інформація буде перезаписана на новий диск.[2] 

Висновки та перспективи. Отже, у цій роботі були представлені найкращі 

рішення в RAID – масивах з умовою кращої надійності. Було розглянуто мною 2 

RAID – масиви: RAID-6 з найкращою відмовостійкістю та RAID-10, який надає не 

таку сильну відмовостійкість, але дозволяє більш швидко працювати з масивами у 

разі відмови, при цьому не сильно зменшуючи відмовостійкість. Перспективою 

даної теми є доцільність таких рейд масивів у великих компаніях, задля 

максимальної безпеки важливих даних.  

 

Список використаних джерел 

1. Типи RAID масивів, переваги і недоліки [Електронний ресурс] – Режим доступу до 

ресурсу: https://server-shop.ua/ua/types-of-raid-arrays-and-their-differences.html 

2. RAID [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/RAID#RAID_10_(RAID_1+0)  
 

 

Петрунчак Анна Романівна 

студентка 4-го курсу, КІД-41 

Державного університету телекомунікацій 

(099)-445-79-95 

annnboyko@gmail.com 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

ВАЖЛИВІСТЬ EMBEDDED ТЕСТУВАННЯ ПРИ СТВОРЕННІ  

ВБУДОВАНИХ СИСТЕМ 

 
Постановка задачі.  Ознайомитися з технологією тестування, сферою використання 

та важливістю цього процесу. Чи завжди потрібно виділяти бюджет під настільки затратне 

тестуванння, чи можна обмежитись звичайним функціональним? 

Мета дослідження. Метою є показ технології, а саме embedded тестування та його 

можливостей. Оцінка потрібності у введення тестування під час циклу розробки та 

доречність при різних умовах фінансування. 

Результати дослідження.  Після першого знайомства з embedded системою, 

в мене виникло багато запитань. Основне із них: «Як можна перевірити систему, 

в якій наша команда написала невеликий відсоток коду?». Дуже часто 

функціонал, наприклад Web, у вбудованих системах виглядає досить примітивно, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/RAID#RAID_10_(RAID_1+0)
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проте під ним є щойно інтегрована операційна система, драйвери та периферія. 

Перед тим як говорити про тестування вбудованої системи необхідно визначити 

про яку систему буде йти мова. 

Вбудовані системи можуть бути як примітивними, так і складними 

комп‘ютеризованими системами. Їх об‘єднує те, що вони створені для виконання 

певних функцій. Тому, для зручності я розділила певні групи вбудованих систем 

за їх архітектурою: 
 Системи, побудовані на базі контроллера без операційної 

системи. Тобто вони працюють на власному програмному забезпеченні 

та тестування яких може бути більш-менш вичерпним. 

 Системи, що побудовані на базі контроллера з системою 

реального часу типу FreeRTOS. Тут вже з‘являються певні складнощі, тому що ми 

не завжди перевіряємо операційну систему, а тестуємо тільки функції програми 

 Комп‘ютеризовані системи, що мають повноцінну операційну 

систему, драйвери та додатки. Для мене такі системи є найцікавішими для 

розгляду і про них йде мова 

Дуже часто тестувальники попадають у певну пастку. Зазвичай тестування  

відбувається на певних рівнях від Unit до Acceptance. І тут важливо пам‘ятати, що 

тестувальники частіше за все працюють на рівні системи та інтеграції. 

Найкритичніші та найдорожчі дефекти виникають на рівні Acceptance. Але 

виникає найбільша кількість дефектів на рівні Unit. При цьому за Acceptance 

testing відповідає замовник, а за Unit testing розробник. Якщо процеси поставлені 

неправильно, або розробники погано перевіряють свій код. Тестувальники 

змушені перевіряти за розробниками їх рівень і це часто стає причиною 

найдорожчих дефектів, тому що не вистачає часу на верифікацію того, 

що ми розробляємо. Саме це призводить до додаткових витрат, що сильно 

удорожчують проект. При правильно поставленому процесі у тестувальників 

є можливість приділити увагу системі та зменшити ризики які виникають 

у клієнта. 

Під час планування тестування вбудованої системи необхідно продумати 

продуктові та проєктні ризики. Приклад продуктового ризику — відпадає 

підключення під час критичної роботи. Приклад проєктного ризику — 

Звільнилась ключова людина. Для першого ризику збільшуємо кількість тестів 

на продуктивність. Для другого ризику формуємо потужну базу знань та навчання 

у команді.  

Висновки та перспективи. За моєю думкою embedded тестування є 

затратним, але призводить до виключення непередбачуваних витрат, які скоріш за 

все з‘являться при Acceptence тестуванні. При додатковій перевірці системи 

навіть на найнижчому рівні відпадають більшість помилок, котрі не можуть бути 

виявлені при високому тестуванні. Після перших виконаних кроків по 

девелопменту, ми можемо вводити тестування, щоб при подальшій інтеграції з 
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розробленими підсистемами минулі баги не тягнули за собою майбуть проблеми у 

системі.  

Список використаних джерел 
1. What is Embedded Testing in Software Testing?        [електронний ресурс] — режим 
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GPON ЯК ПАСИВНА ОПТИЧНА МЕРЕЖА ДОСТУПУ В УМОВАХ 

НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ 

 
Постановка задачі.  У сучасних умовах через пошкодження електромережі України в 

усіх регіонах введено графіки відключення світла. Відсутність електроенергії хоч і вносить 

дискомфорт, але є багато можливостей як закрити потреби в ній на час відключень. Однак 

через відсутність живлення і високе навантаження вишки мобільного зв'язку не можуть 

забезпечити користувачів доступом до мережі інтернет. Таким чином населення втрачає 

можливість отримувати актуальні новини, а також підтримувати зв'язок з близькими. В 

свою чергу GPON є не настільки енергозалежною як інші технології. 

Мета дослідження. Розглянути доцільність використання GPON для клієнтського 

доступу до мережі в умовах нестабільної електромережі. 

 

Результат дослідження. GPON є ефективною технологією в умовах 

віялових відключень електроенергії через те що технологія є пасивною. Єдиною 

проблемою може бути необхідність підключення до електромережі GPON 

терміналу що конвертує сигнал з оптоволокна на виту пару. Термінал для роботи 

потрібно приблизно 12V (залежить від моделі), тобто його можливо під'єднати 

через перехідник до, наприклад: павербанку, акумуляторної батареї автомобіля 

або джерела безперебійного живлення. 

За цією технологією можна надавати послуги на відстань до 20 км без 

репітерів. Таким чином якщо між користувачем і серверами компанією що надає 

GPON послуги відстань менше ніж 20 км або репітер що веде до користувача має 

енергоживлення користувач буде мати підключення до мережі. Такі 

характеристики дальності сигналу цілком задовольняють потреби доволі великих 

міст. 

Висновок. Виходячи з наведеної інформації можна зробити висновок що 

https://www.guru99.com/embedded-software-testing.html
https://www.guru99.com/embedded-software-testing.html
https://dou.ua/forums/topic/32228/
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технологія GPON можна ефективно використовувати при нестабільностях в 

роботі електромереж, наприклад під час віялових відключень коли неможливо 

забезпечити роботу великої кількості репітерів, натомість для GPON достатньо 

наявності електропостачання у компанії надавача послуг і можливість під'єднати 

клієнтський GPON термінал до джерела безперебійного живлення. 
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ОБСЛУГОВУВАННЯ ПК ДЛЯ ЇХНЬОЇ БЕЗПОСЕРЕДНЬОЇ РОБОТИ 

 
Постановка задачі. Ознайомлення з видами обслуговування ПК, як часто потрібно 

проводити обслуговування ПК, прогнозне обслуговування, профілактичне обслуговування, 

корекційне обслуговування, еволюційне обслуговування. 

Мета дослідження. Метою є показ видів обслуговування ПК, які на даний момент є в 

кожному офісі, роз'яснити який вид і для чого потрібен та коли використовується. Комп'ютер 

є складною системою програмних та апаратних складових, що охоплює масу компонентів, 

алгоритмів їх узгодження та політику доступу до них. 

 

Результати дослідження. Що таке взагалі обслуговування ПК? Це заходи 

які потрібні та спрямовані для більш стабільного та надійного функціоналу 

комп'ютера, а також частини його додатків та програмного забезпечення. З 

досвідом системного адміністратора можу сказати, що до обов'язків та підтримки 

безпосередньої роботи техніки входить дуже багато: сканери, принтери, 

гарнітура, телефони обслуговування мережі та найголовніше це ПК. Ця техніка 

вимагає постійного догляду та контролю поточного стану. Від обслуговуючої 

організації може знадобитися оцінити ресурс, що залишився, провести при 

необхідності апаратний або програмний апгрейд, а також підібрати відповідну 

заміну одиниці обладнання, що вийшла з ладу. Також сама інфраструктура 

потребує постійної уваги, так як з розвитком технологій постійно з'являються нові 

технології, які роблять використання програм та техніки більш ефективною. 

Підвищуються вимоги щодо інформаційної безпеки. Нові методи зламування 

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-pon-series/216230-understand-gpon-technology.html
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/catalyst-pon-series/216230-understand-gpon-technology.html
http://www.gpon.com/home
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115011654907--UFiber-GPON-Designing-a-GPON-Network
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115011654907--UFiber-GPON-Designing-a-GPON-Network
mailto:maxmerkulov01@gmail.com
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мереж змушують проводити регулярні оновлення антивірусного програмного 

забезпечення. Перехід на хмарні технології потребує підтримки в актуальному 

стані системи розмежування прав доступу. 

Також після обслуговування, апгрейду та ремонту техніки, звісно треба 

проводити її тестування а стабільності роботи операційної системи та всіх 

пристроїв комп‘ютера. 

Почну з першого виду обслуговування. Прогнозне обслуговування. Він 

використовується за допомогою діагностичних інструментів. Це потрібно для 

того, щоб передбачити можливі збої та спробувати уникнути їх до їх появи. 

Другий вид обслуговування – профілактичне обслуговування – це 

найпопулярніший вид обслуговування, який полягає в запобіганні можливих збоїв 

та покращенні функціонування системи. 

Третій вид – це корекційне обслуговування, що застосовується, коли 

система прогнозування і профілактики не працювала належним чином або не 

змогли уникнути аварії. 

Четвертий вид – еволюційне обслуговування. Цей тип технічного 

обслуговування призначений не для виправлення або запобігання можливих збоїв, 

а для розробки доступних обчислювальних ресурсів. 

Висновки. Отже, було розглянуто питання обслуговування ПК та види, які 

воно має; визначено види та їхні функції. Також необхідно зазначити, що не слід 

забувати про оновлення драйверів, вони також відіграють важливу роль у 

функціоналі комп'ютера. 
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ROBOTICS PROMISES TO HELP PEOPLE WITH DISABILITIES 

 
The problem. How can robotics impact the quality of life. 

Research goal. Exploring in what ways robotics can improve the living conditions of disabled 

people. 

 

Research result. Not only can robots help people with mobility; they can also 

https://www.mobik.ua/ukr/catalog/remcom/product.html?id=2199
https://www.intersys.com.ua/uk/support/it-maintenance
https://nit-services.com/chto-takoe-obsluzhivanie-kompyuterov#:~:text=Обслуговування%20комп%27ютерів%20–%20це%20комплекс,додатків%2C%20периферійного%20та%20мережевого%20обладнання
https://nit-services.com/chto-takoe-obsluzhivanie-kompyuterov#:~:text=Обслуговування%20комп%27ютерів%20–%20це%20комплекс,додатків%2C%20периферійного%20та%20мережевого%20обладнання
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assist with daily tasks such as getting dressed in the morning. 

Researchers at the Massachusetts Institute of Technology's Computer Science and 

Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) has developed an algorithm for 

efficient motion control. It enables a robot to move while ensuring the physical safety of 

its human user. The MIT scientists used it to program a robot to help a person with 

limited mobility to put on a jacket. 

The laboratory began by modeling how humans move, react, and respond. With 

that data, the scientists built algorithms for orchestrating human interactions with robots 

while incorporating trial and error. [1] 

To assist a human, there are numerous models to follow. Training a robot in only 

one scenario for dressing a person would not be efficient. If safety is integrated into the 

robot's motion, it could feasibly avoid collisions by stopping in place. 

By running multiple simulations, the CSAIL team was able to create more 

intelligence and incorporate more motion sensing so the robot wouldn't freeze, but 

instead react appropriately. 

The research could lead to robots that can assist people with disabilities with 

multiple daily tasks, freeing human caretakers who are in short supply for higher-value 

activities and interactions. Robotics open up new possibilities for the aged and people 

with disabilities to be more self-sufficient, improving their independence and quality of 

life.  

People with serious disabilities such as amputations, blindness, or deafness are 

not the only ones who benefit from innovations. Those with irregular gait or difficulty 

walking steadily can also benefit from robots and exoskeletons. 

Rigid and soft exoskeletons are in the early stages of adoption for people with all 

types of disabilities. In the meantime, researchers are continuing to find ways for such 

systems to restore neuromuscular function and augment human abilities and motions.  

Virtual reality (VR): Some people have disabilities that limit their opportunities 

to go outside or travel. With the development of virtual reality, these people can see 

more of the world than ever before. This technology is becoming more and more 

accessible; all most users need to get into it is their smartphone and one of any number 

of affordable headsets. While more expensive options are available for immersive 

videogame experiences, VR viewers can easily be found for under $10, and hundreds of 

free apps are available online. [2] 

Conclusion. New technologies can change lives. As we've seen at the 

Beijing Paralympics, innovations and the indomitable will of people with disabilities 

can transform lives for the better. For millions of people, converging technologies can 

solve long-standing problems and help restore mobility and other functionality. 

In addition, advances in exoskeletons, prosthetics, and other assistive 

technologies will help with rehabilitation, sports medicine, and industrial applications. 

Wearable systems are just beginning to help people assemble things, lift packages, and 

work more efficiently in diverse and demanding environments. 

Robotics can also be a boon to older adults or anyone who might have an 

impairment or could use some help in performing routine tasks for daily life and work. 

Some of the world's finest engineers have been inspired to apply their considerable 
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skills to apply robotics advances to assisting people with disabilities, changing lives 

forever. 
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РОБОТОТЕХНІКА: ПРОБЛЕМАТИКА РОБОТОТЕХНІКИ 

 
Постановка задачі. Одними із головних проблем роботизації, про які говорили кілька 

років тому, були невміння розуміти людську мову (без використання «команди»), розпізнавати 

текст, аналізувати ситуацію. Сьогодні цей етап уже в минулому, відразу дві компанії, Alibaba 

Group і Microsoft, довели це, створивши системи, які вміють не тільки читати, а й 

створювати тексти, а також обробляти прочитану інформацію. Однак це не говорить про 

досконалість роботизованих систем. 

Мета дослідження. Дослідити які є проблеми у робототехніці 

 

Результати дослідження. Область робототехніки швидко трансформує 

декілька секторів. Тим не менш, він, як і раніше, не розвивається такими темпами, 

якими його уявляли собі експерти. Це повільне зростання у галузі робототехніки 

можна пояснити проблемами, з якими стикається галузь. Але які саме проблеми у 

робототехніці перешкоджають зростанню та розвитку галузі? Давайте розглянемо 

п‘ять основних проблем, із якими стикається промисловість робототехніки. 

Людиноорієнтована взаємодія. Однією з основних перешкод, з якими 

стикаються як персональні, так і промислові робототехніки, є інтеграція зручної 

для людини взаємодії у всіх роботах. Навіть після швидкого прогресу в цій галузі 

взаємодія людини та машини, як і раніше, здається холодною. У промислових 

умовах роботи працюють із мінімальною участю людини. Це може стати ще 

серйознішою проблемою в майбутньому. Якщо всі підприємства прагнуть 

автоматизації в найближчі роки, то все більше і більше бізнес-лідерів повинні 

заохочувати своїх співробітників взаємодіяти з машинами і самі повинні 

проявляти ініціативу щодо розгортання більш зручних для людини роботів. 

Багатофункціональність. Сучасні промислові роботи, як правило, добре 

справляються з одним конкретним завданням. Але роботи загального призначення 

стають дедалі ефективнішими у виконанні кількох завдань. Експерти вважають, 
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що справжня революція в цій галузі не може статися, доки роботи не зможуть 

виконувати кілька завдань одночасно. Роботи повинні розуміти людське 

середовище та повинні вміти розпізнавати людей та об'єкти при фізичній 

взаємодії з навколишнім середовищем. 

Картування навколишнього середовища. Крім безпеки людини, ефективне 

картування навколишнього середовища є одним із таких факторів, який досі 

турбує професіоналів робототехніки. Технічні роботи повинні створювати карту 

свого оточення, щоб ідентифікувати об'єкти, шляхи та перешкоди, як це роблять 

люди. Але картування навколишнього середовища все ще перебуває у 

зародковому стані. Ця технологія неймовірно складна з погляду програмування. 

Але мобільні роботи повинні постійно та з великою точністю виконувати 

картографічні завдання. 

Розумні системи штучного інтелекту. Щоб просунутися ще далі в цій галузі, 

галузі потрібно більше роботів, які можуть розуміти міркування. Оскільки ІІ є 

базовою технологією для робототехніки, нам потрібно більше таких систем ІІ, 

здатних розвивати розум і які мають здоровий глузд. 

Конфіденційність та безпека даних є одними з найважливіших питань, які в 

даний час переважають у галузі. Роботам теж потрібні деякі особисті дані та 

обробка конфіденційної інформації для виконання своїх завдань. Але немає 

жодних гарантій щодо того, як робот використовуватиме цю конфіденційну 

інформацію. Крім того, злом процесів, як і раніше, залишається серйозною 

проблемою в промислових умовах. 

Висновки та перспективи. Чи зможемо ми вдосконалити роботизовані 

системи, чи зможемо отримати користь від автоматизації та подолати соціальні 

проблеми розвитку робототехніки – залежить лише від нас самих. 

 

Список використаних джерел 
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НЮАНСИ РОЗГОРТАННЯ ІТ-ІНФРАСТРУКТУРИ В ХМАРІ 

 
Постановка задачі: Дослідити нюанси переносу та розгортання бізнес інфраструктури 

з локального середовища на хмару. 

Мета дослідження: Отримати розуміння, що таке інфраструктура в хмарі, які є 

відмінності від локального середовища. Визначити, що означає «перейти на хмару», хто цим 

користується та в чому вигода. 

 

Результати дослідження. Мігрувати в хмару – значить позбутися значної 

частини власної IT-інфраструктури, скоротити витрати на її обслуговування, 

отримати гнучкість і здатність справлятися з піковими навантаженнями. Для 

роботи в хмарі необхідні тільки комп'ютери та швидкісний інтернет. 

Інфраструктуру обслуговує провайдер послуги, а IT-фахівці компанії працюють 

над розвитком продуктів або напрямків. Наприклад, якщо під час кризи компанія 

моментально скоротить навантаження на IT-інфраструктуру, то потужності 

власних серверів у такому випадку просто простоюватимуть. Завдяки гнучкості та 

віртуальності хмарна модель дозволить зменшити кількість споживаних сервісів, 

досить просто відмовитися від них. 

У результаті переносу IT-інфраструктури з локального середовища до 

хмари допомогло оптимізувати виконання бізнес-процесів багатьом великим 

брендам на кшталт Netflix, General Electric або Airbnb, але це не означає шо дані 

операції приносять користь тільки гігантам. Компанії сегмента малого та 

середнього бізнесу можуть використовувати хмару, щоб стати більш гнучкими та 

конкурентоспроможними, оптимізувати витрати на IT та покращити клієнтську 

лояльність. За даними McKinsey за 2020 рік, хмарна інфраструктура допомагає на 

10-20% знизити витрати на виробництво, управління ланцюгами постачання та 

маркетинг, а також до 10% – на закупівлю, розробку та після продажну 

підтримку. 

Переваги хмарної інфраструктури перед локальною: 
 Оперативність – необхідна інфраструктура на хмарних потужностях 

розгортається і налаштовується за лічені години. 

 Економічність – зменшуються капітальні вкладення у власну 

інфраструктуру, знижується вартість експлуатації локальної 

інфраструктури. Сплачуються тільки споживані ресурси. 

 Масштабованість – хмарні рішення легко масштабуються відповідно до 

потреб бізнесу шляхом гнучкого регулювання споживання ресурсів. 

 Надійність хмарних обчислень набагато вище ніж надійність локальних 

ресурсів – хмарна інфраструктура розгорнута в повноцінному центрі 

mailto:vladdragun020@gmail.com
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обробки даних, придбання і утримання якого для неспеціалізованого 

підприємства недоцільно. 

 Безпека – географічно віддалені і захищені ЦОД виключають ситуації з 

несанкціонованим вилученням інформації. 

 Доступність – хмарні ресурси доступні авторизованим користувачам 24 

години на добу 7 днів на тиждень 365 днів при наявності інтернет 

з‘єднання і не залежать від клієнтського обладнання і географічного 

розташування користувачів. 

Після того як інфраструктура в хмарі вибудувана, IT-фахівці компанії 

обслуговують хмарне середовище. Їм не потрібно стежити за роботою 

обладнання, цим займаються фахівці провайдера послуги. 

Висновки та перспективи: Перехід на хмару це тренд, який суттєво 

змінює можливості компанії та відповідає на запит бізнесу в умовах постійного 

розвитку технологій. Проект з переходу в хмару повинен вирішувати стратегічні 

завдання бізнесу: підтримка зростання компанії, експансія, запуск нового 

продукту або напряму. Це точно не економія заради економії. В результаті 

міграції з високою ймовірністю з'являться додаткові можливості для просування 

своїх продуктів та покращення клієнтського досвіду. Хмари – це швидкий старт, 

гнучкість, масштабованість і доступність. 

 

 

Список використаних джерел 

 
1. «У хмарі» чи «не в хмарі»? – ось в чому питання. 10 відповідей на (не)прості 

питання [електронний ресурс] — режим доступу: 

https://mind.ua/publications/20209580-u-hmari-chi-ne-v-hmari-os-v-chomu-pitannya-

10andnbspvidpovidej-na-neprosti-pitannya#three 

2. П'ять інсайтів про хмари, які потрібно знати CEO середнього та малого бізнесу 

[електронний ресурс] — режим доступу: 

https://mind.ua/publications/20247563-pyat-insajtiv-pro-hmari-yaki-potribno-znati-ceo-

serednogo-ta-malogo-biznesu 

3. Хмарна IT-інфраструктура від SIM-Networks: апаратне шифрування дисків, 

додаткові послуги та економія 

[електронний ресурс] — режим доступу: 

https://itc.ua/ua/partnerskij-proekt/hmarna-it-infrastruktura-vid-sim-networks-aparatne-

shifruvannya-diskiv-dodatkovi-poslugi-ta-ekonomiya/ 

4. Хмарні рішення 

[електронний ресурс] — режим доступу: https://vistplus.com/it-poslugi/xmarni-rishennya/ 
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https://itc.ua/ua/partnerskij-proekt/hmarna-it-infrastruktura-vid-sim-networks-aparatne-shifruvannya-diskiv-dodatkovi-poslugi-ta-ekonomiya/
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ОСОБЛИВОСТІ ОНЛАЙН ІТ-ОСВІТИ 

 
Постановка задачі. Дослідження особливостей онлайн ІТ-освіти. 

Мета дослідження. Проаналізувати поширені на сьогодні середовища для вивчення 

основ програмування, з’ясувати основні характеристики, методи й механізми навчання. 

 

Результати дослідження. На сьогодні в Україні функціонує низка ІТ 

ресурсів, які пропонують курси безкоштовно, але оплата за навчання 

здійснюватиметься після працевлаштування.  

Так, Mate academy – онлайн академія ІТ професій, яка пропонує 100% 

онлайн навчання (20% теорії, 80% практики), працевлаштувала більше 800 

випускників, додаткова опція – безкоштовна англійська. Академія передбачає два 

формати навчання: повного дня (є безкоштовним до працевлаштування, 

тривалістю 4 місяці, з понеділка по п‘ятницю з 09:00-18:00; ціна – 17% з кожної 

заробітної плати протягом 2-х років незалежно від міста працевлаштування) та 

«Вечірнє» навчання (14 днів безкоштовно, далі оплата помісячно, графік навчання 

– вільний, тривалість 300 годин; ціна за 1 календарний місяць від 2 895 грн.) 

[https://mate.academy/]. Стратегія компанії, на нашу думку, містить певні 

маніпуляційні технології, гарантії та бонуси, які варто уважно враховувати. Для 

того, щоб потрапити на курси за певним напрямком, потрібно пройти 3 етапи. 

Перший етап: на сайті mate.academy обрати курс та заповнити форму з 

контактними даними (у ній будуть також вказані вимоги до знань та навичок, 

короткий опис технологій, які буде розглянуто протягом курсу). Другий етап: 

виконання тестового завдання, що надходить на пошту. Третій етап: за 

позитивних результатів тесту відбувається співбесіда з координатором академії (в 

тому числі, перевірка рівня англійської мови). Після отримання остаточної 

позитивної відповіді здійснюється безпосереднє підписання договору.  

Варто зауважити, що на сайті Mate academy програми окремих курсів 

(зокрема, Java Core) недостатньо деталізовані. Це ж стосується і поданого плану 

навчання на тиждень, який містить узагальнені неконкретні категорії: 

алгоритмічні задачі, заняття, практична робота, розбір 

[https://mate.academy/courses/java].  

На сьогодні фахівці ІТ-освіти намагаються знайти максимально цікаві, дієві 

та комфортні підходи до процесу навчання. Серед них надзвичайно ефективним, 

на нашу думку, є залучення інструментів гейміфікації. За визначенням С. 

Переяславської, О. Смагіної «Гейміфікація в освіті – це процес поширення гри на 
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різні її сфери, який дозволяє розглядати гру і як метод навчання і виховання, і як 

форму виховної роботи, і як засіб організації  цілісного  освітнього  процесу [2, с. 

251].  

До основних  компонентів гейміфікованого процесу навчання відносять: 

завдання, які виконують користувачі, прогрес у визначенні цілей; бали, які 

накопичуються в результаті виконання завдань; рівні, які долають користувачі; 

значки, що слугують нагородою за завершення дій; ранжування користувачів 

відповідно до їхніх досягнень.  

До ігрових елементів, що формують механіку процесу гейміфікації, 

належать: виклик (мета для досягнення); завдання, тести; співробітництво 

(виконання роботи над помилками, взаємодопомога при вирішенні завдань); 

зворотний зв'язок (інформація про успіхи гравця); накопичення ресурсів 

(показників знань); винагороди (бонусні бали, нагороди, бейджики, віртуальна 

валюта); стан перемоги (шкала досягнень, сумарний показник балів, поточний 

показник знань з урахуванням бонусів, підсумкова оцінка, рейтинг) [2, с. 252]. 

Так, онлайн лабораторія програмування Programmr.com пропонує багато 

курсів PHP, Java, C++, Python та інші. Платформа робить найкращі у світі онлайн-

симулятори кодування. У Programmr можна кодувати, компілювати та запускати 

проекти прямо в браузері майже будь-якою мовою. За допомогою нового модуля 

автоматичного викладання є можливість оцінити свої вміння будь-якою 

популярною мовою програмування, пройшовши практичні вправи. Таким чином, 

основний акцент робиться на перевірці вже здобутих знань за допомогою 

інтерактивних вправ. Також ресурс пропонує конкурси із програмування із 

грошовими преміями [http://www.programmr.com/about_us]. 

Платформа CheckiO виділяється тим, що призначена насамперед для 

практики та вдосконалення навичок; має не лише значну кількість цікавих завдань 

з кодування та різноманітних інструментів для розв‘язування головоломок, а 

наповнена цікавими та унікальними рішеннями. Відповідно, вчителі в усьому 

світі використовують CheckiO як додатковий інструмент, аби студенти могли 

відпрацьовувати навички під час вивчення нового матеріалу. Ресурс надає 

вчителям таблицю, де можна побачити список учнів, інформацію про те, коли 

останній раз кожен з них був активним, та місії, які вони реалізували чи 

намагалися реалізувати. Прогрес класу дає чітке уявлення про те, як клас працює 

на CheckiO і які завдання виявились найскладнішими для учнів 

[https://checkio.org/].  

Щоразу, коли хтось із студентів виконує місію, зберігається журнал того, як 

він прийшов до цього результату, можна побачити етапи, використані підходи, 

можливі труднощі. Це об‘єктивно ефективний спосіб контролювати свій клас, 

зрозуміти, як студенти використовують матеріал на практиці, відповідають на 

завдання та знаходять рішення.  

Абсолютно новою концепцією, яка навчає програмуванню, розважаючись, є 

CeeBot. Це низка програмних продуктів, адаптованих до різного віку та потреб. 

Зокрема, CeeBot4 (15-99 років) можна використовувати як гру для вивчення 

програмування або для викладання програмування в середній, вищій школі та 
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університеті. За допомогою мови програмування програмуються роботи, які 

виконуватимуть різні завдання, починаючи від пошуку виходу з лабіринту через 

автоперегони до гри у футбол. Кожна вправа починається з точних вказівок, часто 

доповнених ілюстрацією, пояснюються цілі та основні принципи програмування. 

Кожна програма CeeBot має понад 50 прогесивних вправ [http://www.ceebot.org/].  

Висновки та перспективи. Аналіз освітніх ресурсів демонструє 

різноманіття програм, напрямів, умов. Перспективним і надзвичайно цікавим для 

онлайн ІТ-освіти є впровадження технології гейміфікації в навчальний процес. 

 

Список використаних джерел 
 

1 https://mate.academy/ 

2 Переяславська С. Гейміфікація як сучасний напрям вітчизняної освіти / С. 

Переяславська, О. Смагіна // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 

2019. Вип. спецвип.. С. 250-260. Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2019_spetsvip._26 

3 http://www.programmr.com/about_us 

4  https://checkio.org/ 

5 http://www.ceebot.org/ 
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ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ НОВОГО СТАНДАРТУ 

МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ 6G 

 
Постановка задачі. Кожне десятиліття або близько того з’являється нове покоління 

мобільних технологій, які обіцяють бути набагато прогресивнішими, ніж попередні. З появою 

2G з’явилися текстові повідомлення, запуск розблокованих послуг передачі даних 3G і поява 4G 

зробили мобільний Інтернет практичною реальністю. Оскільки, технології зв’язку не стоять 

на місці актуальною стає тема дослідження нових поколінь даних технологій, як 6G. 

Мета дослідження. Вивчити особливості і стандарти роботи 6G 

 

Результати дослідження. 5G, який є найновішим поколінням і 

найпоширенішим на даний час, нічим не відрізняється від 4G, пропонуючи 

гігабітну швидкість, більшу ємність і наднизьку затримку. Це означає, що буде 

легше транслювати відео, отримувати сигнал у людних місцях і в приміщеннях, а 

також стануть можливими абсолютно нові комерційні та споживчі програми. 

Перші мережі 5G були запущені у Великій Британії в 2019 році, і до кінця 2020 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674663
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=oeeemu_2019_spetsvip
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року один мільярд людей по всьому світу отримають доступ до них. Через п‘ять 

років чотири з десяти з‘єднань будуть 5G. Розвиток 5G триває, але увагу вже 

звернуто на наступний великий крок. Не дивно, що очікується, що він буде 

називатися 6G, і ми зібрали посібник нижче, щоб познайомити вас із тим, чого ми 

від нього очікуємо. 

Що таке 6G. 6G, як випливає з назви, є шостим поколінням мобільного 

підключення. Поки не зрозуміло, яку остаточну форму прийме 6G, поки не буде 

стандартизовано, але ще не надто рано говорити про те, які технології будуть 

включені та які функції він матиме. 

Зрозуміло, що 5G виграє від внутрішніх змін, внесених у мобільні мережі, 

щоб забезпечити 5G. Оператори розширили радіомережі з більшою кількістю 

антен, що полегшує отримання сигналу, особливо в приміщенні, а хмарні 

технології та передові обчислення дозволяють обробляти дані ближче до землі. 

користувачів, навіть на шиї, тому затримка значно нижча. 

6G ґрунтуватиметься на цьому фундаменті та представить нові можливості 

далеко за межі 5G. 

Що може 6G. Більш висока швидкість, більша ємність і менша затримка 

звільнять програми від обмежень локальної потужності обробки, підключають 

більше пристроїв до мережі та стирають межі між фізичним, людським і 

цифровим світом. Існуючі сервіси будуть трансформовані, але 6G може стати 

мережею, яка нарешті запропонує варіанти використання в галузі наукової 

фантастики. Швидкість Terabit неминуче зробить Netflix більш приємним, а 

дзвінки FaceTime менш болючими, але повсюдне покриття та більше зв‘язаних 

«речей» змінять наш спосіб взаємодії з технологіями і, можливо, самим світом. 6G 

забезпечить цифрові послуги, залежні від контексту та розташування, а також 

сенсорні відчуття, такі як по-справжньому захоплююча розширена реальність 

(XR) і високоякісні голограми. Замість дзвінків у Zoom можна буде спілкуватися з 

людьми в режимі реального часу у віртуальній реальності, використовуючи 

носимі датчики, щоб користувачі відчували фізичне відчуття разом в одній 

кімнаті. Інтернет речей (IoT) буде розвиватися і ставати більш розвиненим, 

забезпечуючи додаткам більше даних і більшу потужність. ШІ в режимі реального 

часу може трансформувати робототехніку, в той час як розширення покриття 6G 

на моря та небо може допомогти підключити морські, повітряні та навіть космічні 

додатки. І оскільки 6G набагато ефективніше 5G, навіть малопотужні пристрої 

IoT можуть бути завантажені в мережу, трансформуючи економіку масового 

розгортання та сприяючи стійкості. 

Розробка 6G. Враховуючи зростання мобільного зв‘язку як геополітичного 

поля битви, не дивно, що уряди по всьому світу хочуть, щоб їхні країни були 

лідерами в області розвитку 6G. У всьому світі існує ряд дослідницьких проектів, 

які фінансуються приватними та державними коштами, одним із найвідоміших є 

проект «6Genesis» вартістю 251 мільйон євро в Оулу, північна Фінляндія. - місце, 

яке давно асоціюється з мобільними розробками. мережі. Дослідницькі зусилля 

Китаю вже запустили в космос супутник 6G, тоді як Samsung і Nokia керують 

своїми зусиллями в Південній Кореї та Європі. Флагманський проект 



 

106 
 

Великобританії знаходиться в Інноваційному центрі 6G (6GIC) Університету 

Суррея. 

Коли буде доступний 6G. Розробка все ще знаходиться на дуже ранній 

стадії, і остаточна версія буде залежати від темпів впровадження та консенсусу 

щодо того, які технології в кінцевому підсумку становитимуть остаточний 

стандарт. Samsung вважає, що комерційні послуги 6G можуть бути доступні з 

2028 року, але це може бути в 2030 році, перш ніж перший сайт запрацює. Не 

чекайте, що маленький логотип 6G з‘явиться на вашому телефоні протягом 

тривалого часу. 

 Висновки та перспективи.. Подібно до того, як 4G і 5G деякий час 

співіснуватимуть (вони мають однакову базову мережу), 6G і 5G, швидше за все, 

деякий час працюватимуть разом. Розробка технології 5G ще має пройти довгий 

шлях, і 6GIC вважає, що термін служби 5G становить 20 років, що означає, що 

він, ймовірно, триватиме щонайменше до 2040 року. 

 

Список використаних джерел 
1 Інтернет-портал«tebapit» [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://tebapit.com/6g-

%D1%89%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8- 

%D1%86%D1%8C%D0%BE%D0%B3%D0%BE- 

%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8/ 

2 Інтернет-портал «lacomparacion» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://lacomparacion.com/uk/que-es-6g-todo-lo-que-necesitas-saber/  

3. Інтернет-портал «ukconnect» [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

https://ukconnect.com/5-key-benefits-of-wifi6-safe-construction-sites/  
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РІЗНИЦЯ МІЖ GPS І GPRS 

 
Постановка задачі. Донести до відома аудиторії різницю між двома 

термінами і системами. 

Мета дослідження. Зрозуміти різницю між двома схожими термінами, але з різними 

значеннями. 

 

Результати дослідження. GPS та GPRS є схожими термінами, але 

абсолютно різними у сенсі.  

Різниця між GPS і GPRS полягає в тому, що GPS є супутниковою 

навігаційною системою, тоді як GPRS використовується для надання послуг 

https://lacomparacion.com/uk/que-es-6g-todo-lo-que-necesitas-saber/
https://ukconnect.com/5-key-benefits-of-wifi6-safe-construction-sites/
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передачі даних на основі стільникового зв'язку. GPS підтримує різноманітний 

спектр додатків, таких як супутникова експлуатація, геодезія та картографування, 

енергосистема, телекомунікація, інтелектуальні транспортні засоби, точне 

землеробство тощо. З іншого боку, GPRS надає такі програми, як доступ до 

електронної пошти, мультимедійні повідомлення, відеодзвінки тощо. 

Визначення GPS GPS (система глобального позиціонування) - це система 

позиціонування на основі супутника. Мережа GPS використовує супутники для 

визначення точного положення об'єкта на землі. Мережа GPS складається з сузір'я 

з 24 операційних супутників і додаткових для резервного копіювання. Ці 

супутники, що обертаються навколо Землі на висоті понад 20, 180 кілометрів, 

займають 11 годин і 58 хвилин.  

У GPS супутники розташовані таким чином, що практично з будь-якого 

місця на землі приймач землі повинен мати прямий приціл щонайменше чотирьох 

супутників. Це дуже важливо, оскільки для позиціонування точки GPS потрібно 

щонайменше чотири супутники для обчислення трьох координат положення і 

відхилення годинника, цей процес відомий як трилатерація . В якості GPS-

пристроїв використовуються приймачі, такі як мобільний телефон, здатний 

передавати і приймати сигнали.  

Елементи GPS  

 Космічний сегмент - включає супутник, що обертається навколо 

Землі. 

 Сегмент управління - цей сегмент включає станції, розташовані на 

земному екваторі для керування супутниками. 

 Сегмент користувача - сегмент включає об'єкт (особу або 

організацію), який приймає та використовує сигнали GPS. 

Визначення GPRS. Система пакетного радіозв'язку (GPRS) є 

найпопулярнішою системою стільникового зв'язку другого покоління, яка надає 

послуги високошвидкісного передавання даних. GPRS також називається 2.5 

Generation of mobile and telecommunication і є розширеною версією мережі 2G 

GSM. GPRS реалізує концепцію комутації пакетів для того, щоб надавати послуги 

передачі даних, що надсилаються і приймаються по мережі, а GSM використовує 

комутацію каналів.  

Основна архітектура, заснована на Інтернет-протоколі (IP), вбудована для 

підтримки інтегрованих додатків голосу та даних у бездротових мережах пакетної 

передачі даних.  

Особливості GPRS  

 Швидкість підключення покращилася, що становить близько 56-118 

Кбіт / с шляхом об'єднання часових інтервалів GSM. 

 Забезпечує постійне підключення без постійного споживання даних 

і виключає повільний процес комутації. 

 Вмикає повні інтернет-послуги, такі як відеоконференції. 

 Забезпечує мобільність, що означає, що він підтримує постійну передачу 

голосу і даних, навіть коли користувач рухається. 

 Пропонує негайне обслуговування; користувач може отримати 
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безпосереднє з'єднання незалежно від місця розташування. 

Основні відмінності між GPS та GPRS. 

 GPS визначає розташування об'єкта з точки зору широти та довготи. 

Навпаки, GPRS - це розширена версія GSM, яка забезпечує високу швидкість 

передачі даних для стільникових систем. 

 GPS використовує сузір'я з 24 супутників, які обертаються навколо Землі, 

щоб знайти розташування. З іншого боку, GPRS використовує на земні вежі для 

спілкування. 

 GPRS вимагає лише однієї станції, а для роботи GPS потрібні три станції. 

 GPS є дуже дорогим, оскільки використовувані супутники є дорогими. На 

відміну від цього, GPRS є низькою ціною. 

 GPRS обмежений в діапазоні і добре працює тільки на землі, де 

встановлено базову приймальну систему. На відміну від цього, система GPS 

охоплює більш широкий діапазон і може добре працювати навіть у  морях і на 

небі.  

Висновки та перспективи. GPS та GPRS мають різні терміни і служать 

різним цілям. GPS є системою позиціонування на основі супутника, яка включає 

навігацію, геодезичні, картографічні та ГІС (географічна інформаційна система). З 

іншого боку, GPRS використовується для надання послуг високої швидкості 

передачі даних (голос і дані) на бездротових пристроях або в стільниковій мережі, 

такі як відеодзвінки в реальному часі на мобільних телефонах тощо. 

 

Список використаних джерел 
1 https://uk.gadget-info.com/difference-between-gp  
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ЧИ Є БЕЗБЕЧНИМ ВИКОРИСТОВУВАТИ ХМАРНІ СХОВИЩА 

 
Постанова задачі. Наскільки хмарне сховище є безпечним для зберігання даних. 

Мета дослідження. Дослідити чи є захист хмарних сховищ. 

 

Результати досліджень. Хмарне сховище - це модель хмарних обчислень, 

яка дозволяє зберігати дані та файли в Інтернеті через провайдера хмарних 

обчислень, до якого ми отримуємо доступ або через загальнодоступний Інтернет, 

або через виділене підключення до приватної мережі. 

https://uk.gadget-info.com/difference-between-gp
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Зберігання даних у хмарі позбавляє від необхідності купувати, управляти та 

обслуговувати власну інфраструктуру зберігання даних. Незважаючи на таку 

зручність, відсутність контролю над хмарними даними залишається поширеною 

проблемою для бізнесу, навіть незважаючи на те, що безпека хмарних сховищ, як 

правило, перевершує будь-який локальний захист. 

Наскільки безпечне хмарне сховище? Якщо ми співпрацюємо з правильним 

провайдером, наше хмарне сховище буде безпечнішим, ніж будь-яка локальна 

інфраструктура. Однак не всі платформи хмарного зберігання даних однакові, і 

деякі з них менш безпечні, ніж провайдери люблять визнавати. 

Правильний провайдер пропонує багато функцій та фреймворків, які 

компанія не може легко розгорнути на попередньо встановленому обладнанні. Ці 

можливості включають: 

Надмірність верхнього рівня: центр обробки даних на рівні провайдера має 

найкраще обладнання та програмне забезпечення для сценаріїв аварійного 

відновлення. 

Надійна фізична безпека: висококласний центр обробки даних зберігає 

сервери в набагато більш захищеному приміщенні, ніж середньостатистична 

серверна кімната в офісі. 

Багаторівневі функції безпеки: хмарні провайдери покладаються на 

найсучасніші апаратні та програмні брандмауери для фільтрації трафіку, що 

надходить до хмарного сховища та виходить з нього. 

Високоякісне тестування безпеки: хмарні провайдери регулярно проводять 

оцінку вразливостей і тести на проникнення, щоб гарантувати, що рівень безпеки 

сховища відповідає сучасним загрозам. 

Безперервний моніторинг (БМ): БМ забезпечує команді безпеки видимість в 

режимі реального часу кожного сервера та хмарного сховища в установі. 

Висновки та перспективи. Безпека наявна в хмарних сховищах в більшості 

випадків та перевищує надійність в локальних мережах. Варіації та заходи які 

впроваджує провайдер та підтримує для своїх клієнтів має велику аргументацію у 

їх використанні. 

Саме за використанні хмари збільшуються можливості організацій перейти 

на новий рівень спроможності. Ніколи не пізно змінити локацію своєї, в нашому 

випадку буде більш коректно говорити про бази даних (БД), збільшити як 

безпеку, так і доступність для певних юзерів свого продукту або ж проекту. 

 

Список використаних джерел 
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MACHINE LEARNING 

 

Постановка задачі. Ознайомитися з machine learning та його вплив на сучасний світ. 

Мета дослідження. Дослідити принципи роботи технології machine learning 

 

Результати дослідження. Машинне навчання - це тип штучного інтелекту 

(ШІ), який дозволяє програмним програмам точніше прогнозувати результати без 

явного програмування для цього. Алгоритми машинного навчання 

використовують історичні дані як вхідні дані для прогнозування нових вихідних 

значень. Механізми рекомендацій є поширеним випадком використання 

машинного навчання. Інші популярні способи використання включають 

виявлення шахрайства, фільтрацію спаму, виявлення загроз зловмисного 

програмного забезпечення, автоматизацію бізнес-процесів (BPA) і прогнозне 

обслуговування.  

Сьогодні машинне навчання використовується в широкому діапазоні 

програм. Мабуть, одним із найвідоміших прикладів машинного навчання в дії є 

механізм рекомендацій, який підтримує стрічку новин Facebook. 

Facebook використовує машинне навчання, щоб персоналізувати спосіб 

доставки каналу кожного учасника. Якщо учасник часто зупиняється, щоб 

прочитати дописи певної групи, система рекомендацій почне відображати більше 

активності цієї групи раніше в стрічці. 

За лаштунками механізм намагається посилити відомі шаблони поведінки 

учасників в Інтернеті. Якщо учасник змінить шаблони та не зможе прочитати 

дописи з цієї групи протягом наступних тижнів, стрічка новин буде відповідним 

чином скоригована. 

Висновки та перспективи. Дана технологія дуже допомагає в розвитку та 

просуванні сучасних ІТ продуктів, а також зменшує і автоматизує цілий ряд 

різних процесів. 
 

Список використаних джерел 
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АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ВІДГУКІВ 

КЛІЄНТІВ МЕРЕЖІ СУПЕРМАРКЕТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ 

NATURAL LANGUAGE PROCESSING  

 
Сучасні технології дозволяють автоматизувати процеси, необхідною умовою яких 

раніше була наявність спеціаліста, що відбирав дані і вручну проводив попередню обробку для 

подальшого аналізу і побудови моделей прогнозування. 

 

Постановка задачі. Задачами дослідження є проведення експериментів 

спрямованих на виявлення моделі з найбільшим показником точності результату 

на наборі даних, що містить відгуки клієнтів мережі супермаркетів, що є 

необхідною частиною, а також розробка веб-застосунку, що надаватиме 

можливість побачити результати аналізу довільного відгуку за допомогою трьох 

моделей.  

Мета дослідження. Не є виключенням і аналіз відгуків клієнтів мережі 

супермаркетів, що є необхідною частиною маркетингового аналізу з метою 

поліпшення якості обслуговування клієнтів. Оскільки це відповідає саме задачам 

класифікації та прогнозу, актуальним є використання різних методів обробки 

природної мови, що відноситься до машинного навчання.  

Результати дослідження. Для вирішення задачі класифікації та 

прогнозування виконуються процес, що містить два етапи: створення моделі на 

навчальній вибірці та використання цієї моделі для передбачення значення 

залежної змінної на нових даних. Так, як сучасні інформаційні системи працюють 

в умовах великих обсягів даних, необхідною умовою є використання ефективних 

алгоритмів аналізу та прогнозування. Також ці алгоритми мають давати точний 

результат.  

В області NLP (natural language processing) на сьогодні одним з 

найефективніших методів є використання нейронних мереж-трансформерів. Цей 

метод заснований на тонкій настройці (fine-tuning) моделі за допомогою мережі-

трансформера і подальшому використанні класифікатора, який здійснює аналіз 

тональності тексту. Метою роботи є пошук найбільш точного способу серед 

існуючих методів аналізу тональності тексту серед підходів з використанням 

моделей ULMFiT (Universal Language Model Fine-tuning for Text Classification), 

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) та XLNet для 

обробки відгуків клієнтів мережі супермаркетів.  
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Методи дослідження, які були використані під час роботи включають в 

себе теоретичне дослідження трьох моделей: XLNet, BERT та ULMFiT для 

розуміння актуальних досягнень у досліджуваному напрямку, а також практичне 

дослідження у вигляді експериментів з цими моделями для аналізу та порівняння 

їх придатності до використання у аналізі тональності тексту, а саме класифікації 

відгуків клієнтів мережі супермаркетів.  

Висновки та перспективи. Сучасні тенденції в обробці спостерігаються в 

напрямку використання алгоритмів машинного навчання без вчителя або з 

частковим наглядом. Цей спосіб навчання моделей є більш складним, ніж 

навчання з вчителем на розмічених вхідних даних, однак через те що ж 

можливість використовувати нескінченну кількість даних для навчання з 

відкритих джерел, він є більш перспективним. На відміну від навчання з учителем 

на певному наборі даних, це дає змогу створювати більш загальновживані моделі.  

Список використаних джерел 
 

1. J. Le. (2018). ―The 7 NLP Techniques That Will Change How You Communicate in the 

Future (Part I)‖ [Online]. Available:  https://heartbeat.fritz.ai/the-7-nlp-techniques-that-will-change-

how-you-communicate-in-the-future-part-i-f0114b2f0497   

 

Алексіна П.О. 
студентка 6 курсу, групи КСДМ-61 

Державного університету телекомунікацій 

polina.aleksina@gmail.com 

(050)737 02 27 

Науковий керівник: Бондарчук А.П. 
доктор технічних наук, професор, 

професор кафедри інженерії програмного забезпечення 

Державного університету телекомунікацій, м. Київ 

 

ПОКРАЩЕННЯ РІШЕНЬ ЦИФРОВІЗАЦІЇ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 

НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 
В роботі досліджуються аналіз розвитку сучасних технологій штучного інтелекту, 

технології цифрової імунної системи, розвиток основних сучасних рішень цифровізації 

комп’ютерних систем, аналіз основних характеристик сучасних рішень цифровізації. 

Визначено взаємозв’язки основних характеристик сучасних рішень цифровізації. 

 

Основна частина. Дослідницька рада SERC розробила дорожню карту для 

структурування та керівництва дослідженнями штучного інтелекту (ШІ). Ця 

дорожня карта була описана в [4] і представлена на низці форумів, включаючи 

обидві системні дисципліни [5], [6] та дисциплін ШІ [7]. Спеціальний семінар 

«SE4AI/AI4SE», спонсорований SERC та армією США, ще більше вдосконалив 

дорожню карту. Початкова версія була представлена на конференції Асоціації з 

розвитку штучного інтелекту (AРШI) восени 2020 року, а поточна версія 

опублікована в 2021 році в посібнику INCOSE AI для фахівців з КІ. Ця дорожня 

карта публікується з метою пов‘язати дисципліну комп‘ютерної інженерії з 

https://heartbeat.fritz.ai/the-7-nlp-techniques-that-will-change-how-you-communicate-in-the-future-part-i-f0114b2f0497
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різними тенденціями в штучному інтелекті та його застосуванням для 

автоматизації систем. Цей зв‘язок надається як засіб для обговорення можливої 

еволюції технологій ШІI/MН, автономії та дисципліни КІ з часом. 

Передбачуваним довгостроковим результатом є спільне навчання людини й 

машини. Цей результат відображає майбутнє, де і люди, і машини з часом 

адаптуватимуть свою поведінку, навчаючись один у одного або поруч. Для 

спільноти КІ це новий контекст і модель життєвого циклу, яка не передбачена та 

не підтримується більшістю сучасних практик комп‘ютерно інженерії. Цей новий 

контекст передбачає досить значну трансформацію методів, інструментів і 

практик КІ, яка з часом змінить методи, процеси та інструменти КІ та ШI. 

Процес архітектури системи буде змінюватися в міру того, як автоматизація 

масштабується в більш складних системах. Системні архітектури повинні 

підтримувати навчання та адаптацію, а також більш гнучкі процеси змін. 

Системні архітектури для великих апаратних систем включатимуть навчальні 

дані та відповідні інформаційні технології, які підтримують їх компоненти 

ШI/MН. Майбутня архітектура системи повинна враховувати паралельну 

розробку та порівняння in vivo (реального) та in silico (віртуального) розгортання 

з підсистемами зондування та збору даних, які підтримують постійне навчання та 

адаптацію. 

Висновки та перспективи. Визначено, що поки-що технології штучного 

інтелекту та машинного навчання це відсутність розробок ролі людей у 

співіснуванні та використанні можливостей системи штучного інтелекту та 

машинного навчання, тут мається на увазі системна точка зору взаємозалежності 

людини та системи. Але незабаром буде задіяна велика кількість систем, які 

допоможуть нам з медичним лікуванням, зможуть забезпечити надійне 

транспортування та підтримати нас під час прийняття рішень. 

Очевидно, що можливості, які дають сучасні технології штучного інтелекту 

та машинного навчання, мають як свої переваги, так і недоліки. 

Досліджено, що основними перевагами систем із підтримкою штучного 

інтелекту є: можливість динамізму процесу навчання та адаптації, потенціал 

сумісності, що значно впливає на процес навчання. 

Проаналізовано, що технології штучного інтелекту та машинного навчання 

будуть продовжувати розвиватися та вдосконалюватися для підтримки більшої 

кількості функцій та розширення  сфер впливу. 

Окреслено, що взаємозв‘язок штучного інтелекту з людством робить світ 

більш інтегрованим та має все більший вплив на кожну частину нашого життя, 

починаючи від машинного навчання до розумного моніторингу здоров‘я та 

навколишнього середовища. 
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АЛГОРИТМ ВИБОРУ ПОСЛУГ В ІНТЕРНЕТІ РЕЧЕЙ 

 

Постановка задачі. Інтернет речей є одним із прогресуючих досягнень 5G 

[1]. Це корисно в різних частинах життєвого циклу, наприклад, промислове 

керування, зондування середовища та військових районів [2]. IoT – це 

відповідність між реальними пристроями, способи транспортування, програм, 

виконавчих механізмів і сенсорних інструментів, і розробка продовжується [3]. 

Інтернет речей дозволяє розумним об'єктам накопичувати та обмінюватися 

інформацією для різних цілей [4]. 

Ці пов‘язані об‘єкти надають величезну кількість послуг для покращення 

щоденного життя кінцевих користувачів. Надані послуги включають інші послуги 

з подібними функціями, але різними вимогами до якості обслуговування 

(QoS). Таким чином, проблема вибору та комбінування послуг, які відповідають 

необхідним обмеженням QoS, є складною. Тому в цій статті ми класифікуємо та 

аналізуємо найсучасніші алгоритми для вибору послуг за обмежень QoS у 

середовищі IoT.  

Мета дослідження. Основні особливості систем IoT включають можливість 

вибору та комбінування послуг, які відповідають потребам і вподобанням 

кінцевих користувачів. Вибір послуги розглядається як ядро складу послуги (SC) і 

визначається як вибір послуги, яка найбільш підходить до потенційних 
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незалежних служб, які відповідають вимогам кінцевого користувача [ 4 ]. Ці 

служби-кандидати надають однакову функціональність, але вони можуть мати 

різні нефункціональні властивості. Нефункціональні властивості – це фактори 

якості обслуговування (QoS) з різними значеннями. Таким чином, важливо 

враховувати фактори QoS, які задовольняють вимоги кінцевого користувача. 

Процес вибору послуг стає ще складнішим у поєднанні з конкретними 

вимогами до QoS. У цьому випадку проблема полягає не просто в ідентифікації, 

виборі та поєднанні послуги з певними функціями, а натомість необхідно вибрати 

найкращу послугу, яка відповідає як функціональним можливостям, так і вимогам 

якості кінцевого користувача. Ці умови вимагають використання алгоритмів 

оптимізації для вибору набору послуг, які відповідають певним критеріям, таким 

як енергоспоживання, час відгуку, надійність, доступність, вартість, пропускна 

здатність і точність. 

Результати дослідження. У цій статті ми дослідили, класифікували та 

проаналізували найсучасніші алгоритми вибору послуг в IoT за обмежень 

QoS. Ми використали новий метод класифікації для перегляду та порівняння 

різних алгоритмів вибору послуг (SSA). Грунтуючись на нашому огляді 

найсучасніших методів, можна вирішити дві основні проблеми, щоб 

запропонувати відповідне рішення проблеми вибору послуг: визначення методів, 

які використовуються для розробки відповідного середовища IoT, і визначення 

методології, яка використана для впровадження запропонованого рішення. Крім 

того, третьою важливою вимогою є етап оцінки ефективності та результативності 

запропонованого рішення.  

Висновки та перспективи. Ми класифікували запропоновані SSA для 

системи IoT за трьома основними рівнями: рівень розробки алгоритму, рівень 

реалізації алгоритму та рівень оцінки ефективності алгоритму. Ця класифікація 

охоплює більшість дослідницьких вимог, коли пропонується новий SSA. 

Також було розглянуто найсучасніші методи SSA для системи IoT. Крім 

того, ми проаналізували запропоновані рішення на основі трьох основних рівнів 

класифікації (розробка алгоритму, реалізація алгоритму та оцінка алгоритму), 

щоб оцінити деталі поточних рішень вибору для IoT. 
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АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ ЗАГРОЗ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ І АТАК НА 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ 

 

Статичні моделі загроз безпеки інформації включають опис виявлених загроз 

інформаційної безпеки (ЗБІ), аналіз вихідної захищеності інформаційних систем 

(ІС), опис можливих порушників, оцінку реалізованості та небезпеки загроз, 

перелік актуальних загроз безпеки інформації в ІС. 

Розробляються експертами власників ІС з урахуванням призначення, умов та 

особливостей функціонування ІС. 

Статичні моделі ЗБВ мають такі недоліки [1]: 

− недоліки експертних методів (експертних оцінок); 

− розробляються на поточний стан ІС, у зв'язку з цим виникають складності у 

постійній актуалізації таких моделей ЗБІ у конкретні певний момент часу – 

проблема підтримки в актуальному стані моделі ЗБІ; 

− не враховують усі необхідні показники при визначенні переліку актуальних 

ЗБІ, а саме: зміни у моделі ризиків (негативних наслідків від реалізації ЗБІ); 

- Зміна умов експлуатації об'єктів впливу (елементи архітектури ІВ, що 

обробляють інформацію, що захищається); 

- версійність СПО, ППО; способи реалізації, що динамічно розвиваються, 

тактик і технік атак; 

− не раціональне використання безлічі відомих баз даних ЗБІ, уразливостей, 

тактик та технік атак (MITRE ATT&CK, CVE, CWE, OSVDB, NVD, Secunia 

тощо); 

− як наслідок, неякісна оцінка ефективності засобів захисту інформації (СЗІ) 

(рівня захищеності ІС). 

"Комп'ютерна атака - цілеспрямований несанкціонований вплив на 

інформацію, на ресурс автоматизованої інформаційної системи або отримання 

несанкціонованого доступу до них із застосуванням програмних або програмно-

апаратних засобів". 

Під об'єктом атаки (мета атаки) розуміється елемент інформаційної системи. 

В даний час існує безліч моделей атак, методів та засобів моделювання атак. 

Порушник – «будь-яка особа, яка навмисно використовує вразливості 

технічних та нетехнічних заходів та засобів контролю та управління безпекою з 

метою захоплення або компрометації інформаційних систем та мереж, або 

зниження доступності ресурсів інформаційної системи та мережевих ресурсів для 

законних користувачів»[2]. 

 

Переваги та недоліки основних моделей атак представлені у таблиці 1. 
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Таблиця 1. 
№ 

п/п 
Модель Переваги Недоліки 

1. 
Табличні 

(матричні) 
Найбільш прості 

Складна при моделюванні 

циклічних атак, великої 

кількості зв'язків між 

інцидентами чи діями 

порушника. 

2. Логічні 

Обробка інцидентів та використання 

мов уявлення знань про предметну 

область. Враховує випадки 

невизначеності вхідних даних про 

моделювані атаки 

використання ППО, що 

забезпечує механізми 

логічного висновку; 

Потребує значних 

обчислювальних ресурсів 

3. Графові 

Призначені для вирішення більшої 

кількості завдань, таких як «аналіз 

інцидентів, виявлення атак, оцінка 

ефективності СЗІ, визначення заходів 

ІБ, мінімізація ризиків та ресурсів для 

забезпечення ІБ 

Масштабованість, пов'язана з 

формуванням графа для 

систем з великою кількістю 

елементів 

4. 

Графові на 

деревах 

атак 

Наочність, масштабованість, 

адаптованість, універсальність 

Складні при моделюванні 

циклічних атак; Відсутність 

динамічного моделювання 

5. 
Байєсівськ

і графи 

Наочність, масштабованість, 

адаптованість, універсальність 

враховує випадки невизначеності 

вхідних даних про атаки 

Складні при моделюванні 

циклічних атак; Відсутність 

динамічного моделювання 

6. Імітаційні Дозволяють моделювати поведінкові 

характеристики порушника та цілі 

атаки. 

Зручні для моделювання розподілених 

атак, мають широкий спектр 

інструментальних засобів 

Вимагають великих 

обчислювальних ресурсів 

  

Моделі атак мають низку загальних недоліків, а саме: 

− складність моделювання; 

− вимагають обчислювальних ресурсів; 

− вимагають залучення висококваліфікованих фахівців у галузі ІС; 

− помилки експертних методів (експертних оцінок). 

На підставі проведеного аналізу можна зробити висновок про необхідність 

удосконалення та розробки нових методик визначення актуальних ЗБІ 

(моделювання ЗБІ), що виключають існуючі недоліки. 
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МОДЕЛЬ УРАЗЛИВОСТІ КРИТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ RED TEAMING 

 
У статті розглядається проблема застосування методології Red teaming та 

тестування на проникнення. У світі кібербезпеки завжди є необхідність пошуку нових способів 

боротьби з загрозами, що розвиваються. Тому пошук передових рішень є актуальним та 

своєчасним. Це є основою боротьби з кіберзлочинцями. Робиться обґрунтування 

математичної моделі уразливості критичних об’єктів організації під час застосування 

технології Red teaming, яка враховує показники видимості (прозорості) системи, доступності 

системи, привабливість загрози для зловмисника, структуру системи управління, 

ефективність заходів захисту від несанкціонованого отримання інформації і ресурсів цієї 

системи управління, виграш зловмисника від реалізації загрози; витрати зловмисника для 

підготовки і реалізації загрози, ступень реалізації загрози в організації. 

Ключові слова: інфокомунікаційні технології, кібербезпека, методологія Red Teaming, 

тестування на проникнення. 

 

Відомо, що для забезпечення функціонування будь-якої організаційної 

системи створюється інформаційна-технічна інфраструктура (ІТ-інфраструктура). 

ІТ-інфраструктура організації – це комплекс взаємопов'язаних об'єктів 

обслуговуючих структур, що забезпечують доступ споживачів до інформаційних 

ресурсів, а саме: сукупність інформаційних центрів, підсистем, банків даних і 

знань, систем зв'язку, центрів управління, апаратно-програмних засобів і 

технологій забезпечення збору, зберігання, обробки і передачі інформації [1]. 

В структурі організаційної системи є критичні об‗єкти – це уразливі об'єкти 

або процеси, порушення безперервності функціонування яких може завдати 

значної шкоди. Прикладом критичного об‗єкту є: сервери, що виконують 

різноманітні ролі; системи для зберігання, вилучення, маніпулювання і 

поширення інформації або знань; системи доступу до додатків; системи розуміння 

природної мови та інші. Наявність критичних об‗єктів породжує критичні 

ситуації (процеси, стани) в ІТ-інфраструктурі організації в результаті впливу на 

них загроз [2].  

Критична ситуація в ІТ-інфраструктурі виникає, коли її елементи раптово 

втрачають задані властивості внаслідок дії загроз середовища і набуває інші, які 

не могли бути передбачені під час її проектування внаслідок її потенційної 

уразливості. Загроза виявляється в уразливих об‘єктах як втрата ними стійкого 

стану внаслідок негативних керуючих впливів на них [2].  

Для усунення уразливості організаційної системи застосовується технологія 

тестування безпеки організаційної систем, де створюються різнокольорові 

команди для тестування  безпеки. Тому в галузі кібербезпеки існують Red teams 
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(червоні команди для визначення безпеки відносно впливів із зовнішнього 

середовища), Blue teams (сині команди для підвищення безпеки системи 

зсередини), Purple teams (фіолетові команди, які використовують комбінацію 

ворожих та оборонних підходів). Однак Red teaming - одна з найменш зрозумілих 

практик тестування безпеки організаційної систем в управлінні кібербезпекою, і 

багато організацій досі неохоче використовують цю практику тестування безпеки 

організаційної систем [3, 4].  

Відомо, що Red teaming – це практика тестування безпеки організаційної 

систем шляхом імітації загроз від дій зловмисника для знаходження уразливих 

місць (злому захищених систем чи даних). Таке тестування є необхідним кроком 

підготовки до широкого спектру кібератак і сценаріїв впливу на критичні об‗єкти 

до того, як вони відбудуться. Red teaming - це багаторівнева повномасштабна 

симуляція кібератаки, призначена для перевірки ефективності засобів управління 

безпекою організації. Сюди входять мережі, програми, фізичні засоби захисту і 

навіть співробітники. Мета проведення Red Teaming – дозволити компаніям 

зрозуміти, наскільки вони стійкі до реальних атак хакерів. Слід зазначити, що 

потім Blue teams буде доручено захищатися від атаки, якби вона була 

справжньою. 

Дії Red teaming схожий на злом, під час якого учасники не намагаються 

заподіяти реальної шкоди, а натомість зламують системи, щоб виявити 

вразливості з метою покращення захисту. Red teaming заснована на ідеї, що 

компанія не може точно знати, наскільки захищені її системи, доки вони не 

будуть атаковані. Замість того, щоб ризикувати реальними збитками, які можуть 

виникнути в результаті дійсно зловмисної атаки, моделювання першого за 

допомогою Red teaming виявить уразливості організації, щоб їх можна було 

усунути, поки не стало занадто пізно. 

Для пошуку потенційної уразливості у мережах організаційної системи 

може залучатися група тестувальників із завданням проникнення чи злому цій 

організаційної системи. Наприклад, тестувальники можуть спробувати 

фішингувати чи зламати засоби контролю фізичного доступу під час 

моделювання.  

Процес симуляцій під час дії Red teaming складається з кількох етапів: 

• Зіставлення цілей: спочатку встановлюють основні цілі дії червоної 

команди. Наприклад, однією з цілей може бути вилучення певного фрагмента 

конфіденційних даних із певного сервера. 

• Цільова розвідка уразливості критичних елементів системи: червона 

команда чітко визначає свої цілі, на які буде націлена, включаючи мережі, веб-

додатки, портали співробітників. 

• Використання уразливості критичних елементів системи: тут починається 

дія Red teaming. Червона команда дізнається, які вектори атак треба 

використовувати, які будуть використовувати тактики, як фішинг або експлойти 

XSS для доступу до критичних елементів систем. 

• Зондування та ескалація: червона команда спробує проникнути у критичні 

елементи системи для досягнення своєї основної мети та визначити наявність 
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додаткових вразливостей, які можна використовувати. Дії червоні команди 

постійно посилюватимуться, поки мета не буде досягнута. 

• Звітність та аналіз: після того, як змодельована атака червоної команди 

буде завершена, починається процес звітування та аналізу, щоб визначити 

подальший шлях усунення критичності елементів системи. Тут також 

визначається ефективність роботи синій (захисної) команди та які ключові 

уразливості необхідно усунути. 

Відомо, що червоні команди використовують різні прийоми для виконання 

кожного з цих кроків. Головне, що слід враховувати при розгляді атаки, це те, що 

невеликі вразливості в окремих елементах системах можуть перерости в 

катастрофічні збої. 

При правильному виконанні дій Red teaming призведе до імітації 

повномасштабної атаки на мережі системи та дані. Червоні команди можуть 

використовувати якомога більше інструментів та методів, доступних хакерам-

зловмисникам. Ось деякі з найпоширеніших інструментів та тактик: 

• Тестування на проникнення програм – це тестування на рівні додатків і 

призначене для виявлення недоліків прикладного рівня, таких як підробка 

міжсайтових запитів, недоліки впровадження та слабке керування сеансами. 

• Тестування на проникнення в мережу - цей тип тесту на проникнення 

призначений для виявлення недоліків на рівні мережі та системи. Сюди входять 

неправильні налаштування, вразливість бездротової мережі, шахрайські служби та 

багато іншого. 

• Фізичне тестування на проникнення – це спроба зрозуміти силу та 

ефективність засобів контролю фізичної безпеки у реальних умовах експлуатації. 

Червоні команди можуть спробувати пройти повз фізичний контроль прямо в 

серверні або робочі термінали співробітників. 

• Перехоплення повідомлень – це складання картки уразливих елементів або 

отримання більше інформації про навколишнє середовище, червоні команди 

будуть обходити поширені методи безпеки, зламуючи повідомлення, такі як 

внутрішні електронні листи, текстові повідомлення або навіть телефонні дзвінки. 

• Соціальна інженерія – це спроба червоною командою використати 

слабкості людей у організації, покладаючись на людську природу. Тобто вони 

намагатимуться маніпулювати співробітниками, щоб вони відмовилися від 

облікових даних для доступу за допомогою фішингу, телефонних дзвінків, 

текстових повідомлень або фальсифікації особи на місці. 

Red teaming забезпечує переваги при використанні у поєднанні з іншими 

методами аналізу загроз: 

• Виявлення ризику та схильності до атак ключових бізнес-інформаційних 

активів та технологічних систем. 

• Моделювання методів, тактик та процедур, що використовуються 

реальними суб'єктами загроз у керованому та контрольованому середовищі. 

• Оцінка здатності організації виявляти складні та цілеспрямовані загрози, 

реагувати на них та запобігати їх до того, як вони відбудуться. 

• Заохочення тісної взаємодії з внутрішніми групами реагування на 
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інциденти для проведення змістовних семінарів щодо пом'якшення наслідків та 

всебічних розборів після оцінки. 

• Допомога у дотриманні вимог, щоб зміцніть свій кіберзахист, щоб він 

відповідав відповідним стандартам, таким як CCPA, FISMA або HIPAA. 

• Навчання з питань кібербезпеки всього персоналу, від керівної ланки до 

пересічних працівників. 

• Збір показників продуктивності щодо кіберзахисту без зворотного боку 

реальної атаки. Red teaming буде збирати вимірювання, які стосуються реальної 

продуктивності. 

• Приоритизація ініціатив та витрат у галузі кібербезпеки за результатами 

навчань, щоб стати економнішими і вирішувати насамперед найнагальніші 

потреби. 

Звідси стає зрозумілим, що уразливість системи практично вказує на 

можливість зловмисником нанесення шкоди (втрат) системі. Уразливість дозволяє 

розглядати усунення загроз як цілеспрямований процес, в ході якого створюється 

або удосконалюється організація складної динамічної системи. Уразливість – це 

упущення (огріхи) в управлінні різноманітними процесами, порушення яких 

небезпечно тому, що виникає можливість для зловмисника практично 

реалізовувати свої загрози до системи.. Тому виникає завдання розробки 

математичної моделі, яка може визначатися рівнем того, що зловмисник зможе 

нанести шкоду.  

Така модель має наступний вигляд в ієрархічній структурі організації 

уразливість Кi(t) проявляється нанесенням шкоди процесам функціонування через 

втрату працездатності окремих об‘єктів, які для зловмисника видимі, до яких він 

має доступ і коли він може застосувати привабливу загрозу. 

 

                           (1) 

 

де хv (t) – видимість (прозорість) системи, yd(t) – доступність системи, i(t) – 

привабливість загрози для зловмисника. 

Видимість (прозорість) системи хv (t) – це можливість зловмисника бути 

поінформованим про прояв сутності уразливості об‘єктів організаційної системи 

(її структури, функцій, показників, характеристик) з метою нанесення шкоди в 

умовах проведення власником цієї системи заходів маскування. Видимість є 

функцією структури і заходів маскування її об‘єктів. 

 

                                  (2) 

 

де 𝐴(𝑡) – структура системи управління, 𝑘𝑚(𝑡) – показник ефективності 

заходів маскування об‘єктів цієї системи управління організаційної системи. 

Доступність системи yd(t) – це можливість за мінімальній час проникнення 

керуючого впливу від зловмисника до сукупності об‘єктів системи. Доступність є 

функцією структури і заходів захисту від несанкціонованого доступу до 
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інформації і до технічних засобів, що забезпечують ці ресурси. 

 

                                      (3) 

 

де 𝐴(𝑡) – структура системи управління, 𝑘𝑑(𝑡) – показник ефективності 

заходів захисту від несанкціонованого отримання інформації і ресурсів цієї 

системи управління. 

Привабливість загрози 𝛽𝑖(𝑡)– це виграш зловмисника від реалізації загрози. 

Визначає значення наслідків загрози, можливість керувати процесами в певній 

ОСКІ. Є функцією виграшу зловмисника від структури системи управління, 

реалізації загрози в існуючій структурі, його витрат на підготовку і реалізацію 

загрози 

 

                     (4) 

 

де 𝐴(𝑡) – структура системи управління, 𝐵0i(𝑡) – виграш зловмисника від 

реалізації i-ої загрози; 𝐶0i(𝑡) – витрати зловмисника для підготовки і реалізації i-ої 

загрози; 𝑘Ui(𝑡)– коефіцієнт ступеня реалізації i-ої загрози в організації. 

Таким чином, вивчення уразливості елементів системи є основою 

моделювання наслідків можливих впливів загрози. Результатом моделювання є 

побудова стратегії, політик і профілів захисту організації, на основі яких 

приймаються рішення щодо формування політик і засобів безпеки. 
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ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ 
 

У галузі телекомунікацій 5g - це технологічний стандарт п'ятого покоління для широкосмугових стільникових 

мереж, який компанії стільникового зв'язку почали впроваджувати по всьому світу в 2019 році, і він є 

запланованим наступником мереж 4G, які забезпечують підключення до більшості сучасних мобільних телефонів. 

За прогнозами асоціації GSM і Statista, до 2025 року мережі 5G матимуть понад 1,7 мільярда абонентів і 

складуть 25% світового ринку мобільних технологій. 

 

Чим 5G краще 4G? 

Відповідь: є кілька причин, чому 5G буде краще, ніж 4G: 

• 5g значно швидше, ніж 4G 

* 5G має більшу пропускну здатність, ніж 4G 

* 5G має значно меншу затримку, ніж 4G 

* 5g-це уніфікована платформа, яка має більші можливості, ніж 4G 

• 5g використовує спектр краще, ніж 4G 

5G-це уніфікована платформа, яка володіє великими можливостями, ніж 4G. 

У той час як 4G LTE орієнтований на надання набагато швидших послуг 

мобільного широкосмугового зв'язку, ніж 3G, 5G спроектований як уніфікована, 

більш продуктивна платформа, яка не тільки покращує можливості мобільного 

широкосмугового зв'язку, але і підтримує нові послуги, такі як критично важливі 

комунікації і масовий Інтернет речей. 5G також може спочатку підтримувати всі 

типи спектра (ліцензований, загальний, неліцензійний) та діапазони (Низький, 

Середній, Високий), широкий спектр моделей розгортання (від традиційних 

макроелементів до гарячих точок) та нові способи з'єднання (такі як міжпристрої 

та багатоперехідна сітка).. 

5g використовує спектр краще, ніж 4G. 

5G також призначений для отримання максимальної віддачі від кожного біта 

спектру в широкому спектрі доступних парадигм регулювання спектру і 

діапазонів - від низьких частот нижче 1 ГГц до середніх частот від 1 ГГц до 6 ГГц 

і високих частот, відомих як міліметрові хвилі (mmWave). 

5g працює швидше, ніж 4G. 

5G може бути значно швидше, ніж 4G, забезпечуючи пікову швидкість 

передачі даних до 20 гігабіт в секунду (Гбіт / сек) і середню швидкість передачі 

даних більше 100 мегабіт в секунду (Мбіт/сек). 

5G має більшу пропускну здатність, ніж 4G. 

5G призначений для підтримки 100-кратного збільшення пропускної здатності 

трафіку і ефективності мережі.1 

5G має меншу затримку, ніж 4G. 

5G має значно меншу затримку для забезпечення більш миттєвого доступу в 

режимі реального часу: 10-кратне зниження наскрізної затримки до 1 мс. 

Як і коли 5g вплине на світову економіку? 

Відповідь: 5G є рушійною силою глобального зростання. 

* Обсяг світового економічного виробництва в розмірі 13,1 трлн доларів 
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* Створено 22,8 мільйона нових робочих місць 

* $ 265 млрд глобальних капітальних вкладень в 5G і НДДКР щорічно 

протягом наступних 15 років 

Провівши знакове дослідження економіки 5G, ми виявили, що повний 

економічний ефект 5g, ймовірно, буде реалізований по всьому світу до 2035 року 

— підтримка широкого спектру галузей і потенційна можливість виробництва 

товарів і послуг на суму до 13,1 трлн доларів. 

Цей вплив набагато більший, ніж у попередніх поколінь мереж. Вимоги до 

розробки нової мережі 5G також поширюються не тільки на традиційних гравців 

мобільної мережі, але і на такі галузі, як автомобільна промисловість. 

Дослідження також показало, що ланцюжок створення вартості 5G 

(включаючи виробників обладнання, операторів, творців контенту, розробників 

додатків і споживачів) може поодинці забезпечити до 22,8 мільйона робочих 

місць, або більше однієї роботи на кожного жителя Пекіна, Китай. І є багато 

нових і нових додатків, які все ще будуть визначені в майбутньому. Тільки час 

покаже, яким буде повний "ефект 5G" для економіки. 

Де використовується 5G? 

Відповідь: в цілому, 5G використовується в трьох основних типах 

підключених послуг, включаючи розширену мобільну широкосмуговий зв'язок, 

критично важливі комунікації і масовий Інтернет речей. Визначальною 

особливістю 5G є те, що вона призначена для прямої сумісності — здатності 

гнучко підтримувати майбутні послуги, які невідомі сьогодні. 

Покращений мобільний широкосмуговий зв'язок 

Крім поліпшення якості наших смартфонів, мобільна технологія 5G може 

відкрити нові можливості занурення, такі як VR і AR, з більш швидкими і 

рівномірними швидкостями передачі даних, меншою затримкою і більш низькою 

вартістю за Біт. 

Критично важливі комунікації 

5G може надати нові послуги, які можуть трансформувати галузі завдяки 

наднадійним, доступним каналам зв'язку з низькою затримкою, таким як 

дистанційне керування критично важливою інфраструктурою, транспортними 

засобами та медичними процедурами. 

Масивний Інтернет речей 

5G призначений для безперешкодного підключення величезної кількості 

вбудованих датчиків практично до всього за рахунок можливості зменшення 

швидкості передачі даних, потужності і мобільності, забезпечуючи надзвичайно 

економічні рішення для підключення. 
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PUSH NOTIFICATIONS AS A TOOL TO MANAGE USER ATTENTION 
 

The problem is that during an emergency, users must be quickly informed and receive the 

necessary guidance on possible solutions to issues. There are several ways to implement this 

notification within the system. One of the most convenient and almost secure way is push notifications. 

 

Push notifications are short messages that pop up while you are browsing on your 

desktop, mobile, tablet. Push Notifications might contain images or text or both and will 

appear only when the app is open. Irrespective of which app the user is using, the push 

notification will be delivered to the customer.[1] In order to manage the user's attention 

in mobile applications, there is processing of notifications. Usually notifications are sent 

through a special provider and all this happens in a real time. 

The two most popular mobile operating systems use somewhat similar steps for 

processing remote notifications. Figure 1 shows the user flow diagram of the handling 

push notification on the iOS operation system. 

 

 
Fig.1: The architecture of the Apple push notification process 

  

 Regarding to the security of remote notifications. As we can see from the Figure 

1, notifications from different services all pass through APNs before they reach your 

phone. However, Apple is not interested in your data and they provide SSL over a 

transport layer, but there are a number of malicious actors out there who would be 

interested of your data.[2]  

 To secure push notifications can be used end-to-end encryption with the help of 

asymmetric key pair generation. There is a possible flow of implementing that: 
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customer's device generates a pair of encryption keys - a private key and a public 

key;  

the private key is stored securely on the user's device only (can be used Keychain), 

and the public key is sent to the server; 

 a server-provider of a push notification via API does all the business logic and 

encrypts the message content using the public key it acquired 

now the message, can be decrypted only with a private key on the user's device, so 

we send it to APNs and FCM for delivery. 

then a device gets an encrypted message delivered by Apple or Google and 

decrypts it with its private key before showing it to the user. 

 

 The size of encrypted data is many times larger than the original data, so 

encrypting the entire content of a push notification isn‘t recommended. Instead, you 

should flag sensitive personalization attributes and encrypt only those portions of the 

message.[3] 

 In order to look up additional ways to protect data from third parties during push 

notification delivering can be proceeding with VoIP Push Notifications. However, since 

iOS 13 this possibility was restricted and now all push notifications based on VoIP 

should be proceeding via PushKit and that allows only present incoming calls.[4] 

 There are two differences between iOS and Android for push notifications. On 

iOS, push notifications will be hidden from a lock screen when users unlock their 

phones, however, on Android, push notifications are showing until the user opens an 

app to view notification content. Also, a permission to present push notifications on 

Android is built, on the other hand, the permission must be managed in code for the iOS 

platform. 

To sum up, the usage  of push notifications in mobile apps is important because it 

can handle user‘s attention and increase a time of using your app. However, depends on 

data which is transferred via push notifications it‘s should be safety. There are still open 

questions: find the best way to increase delivery rate for push notification, consider to 

avoid using Apple and Google services for sending push notifications to get full control 

tools which can be protected in the future. 
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