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СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МЕРЕЖ SDN ОБЛАДНАННЯМ НРЕ 

Полозов Д. О. 
Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 
 
Перевагою сучасних провідних компаній над іншими слід вважати 

здатність швидко адаптуватись до змінних умов, що висуваються окремими 

користувачами, групами користувачів, особливо бізнес-клієнтами та 

корпоративними структурами. Важливу роль в забезпеченні такої здатності 

відіграють мережеві технології, а саме ті, що базуються на концепції 

програмно-конфігурованих мереж Software Defined Network (SDN) [1].  
Прогресивний підхід до розподілу рівня управління мережею і передачі 

даних за рахунок перенесення функцій управління в сучасних 

маршрутизаторах та комутаторах на яких встановлено спеціалізоване 

програмне забезпечення, наприклад, компанії НРЕ, забезпечують контроль 

групи серверів. Тому мережеві елементи, у яких відібрали функції 

управління мережею, виконують суто базові завдання - працюють по 

пристрої просування пакетів за основною функцією. Така архітектура 

дозволяє виділити з мережевого обладнання рівень управління і зробити його 

програмованим (програмно-визначеним або програмно-конфігурованим). 

При цьому базова інфраструктура передачі даних також відділяється від 

мережевих сервісів і додатків. Такий підхід дозволяє винести управління 

мережею на окремі централізовані обчислювальні ресурси (SDN-
контролери), які обслуговують всю інфраструктуру в цілому. В результаті 

для додатків, що використовують мережеві функції, вся інфраструктура може 

бути представлена вигляді єдиного, логічного комутатора/маршрутизатора, а 

сам перерозподіл функцій дозволяє заощадити ресурс часу. 
Консорціум провідних виробників мережевого устаткування Open 

Networking Foundation (ONF) на сьогодні складає понад 90 членів, серед яких 

Brocade, Citrix, Oracle, Dell, Ericsson, HP, IBM, Marvell, NEC. Побудова 

мереж на основі сучасних пристрів від цих компаній забезпечує можливість 

наявності відкритого інтерфейсу, поділ елементів управління і передачі 

трафіку, а також віртуалізації пристроїв комутації і маршрутизації. Одне з 

найважливіших технологічних перетворень сучасності - готовність до loT і 

програмно-визначеним мереж (SDN) з підтримкою OpenFlow v.1.3. Чому 

відповідають в повному обсязі комутатори Aruba серії 5400R - масштабовані 

і універсальні модульні комутатори агрегації і ядра з підтримкою 

розширеного L3 функціоналу, віртуальним стекірованням (VSF), низькою 

затримкою і відмово стійкістю корпоративного класу. Підтримують 

мультигігабітне Ethernet-підключення HPE Smart Rate, повно бюджетне PoE 

+ до 288 портів, швидке оновлення ПЗ, OpenFlow і інтерфейси 40GbE для 

достатньої пропускної спроможності висхідних з'єднань, централізоване 

управління за допомогою Aruba AirWave. Набір розширених функцій 2-го і 3-
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го рівня включає в себе OSPF, IPv6, IPv4 BGP, Tunneled Node, QoS і 

маршрутизацію на основі політик (PBR) і не вимагає додаткового 

ліцензування програмного забезпечення. 
Розподіл ресурсів мережевого елемента - взаємодія сервера-контролера 

і комутатора, відбувається завдяки спеціальному протоколу OpenFlow, який є 

основоположним елементом архітектури SDN. Саме за його допомогою 

виконується взаємодія між рівнем управління і базової мережевою 

інфраструктурою. Протокол надає відкритий і стандартизований інтерфейс 

прямого управління потоками даних або flow-таблицями, які поряд зі 

звичайними таблицями адресів і маршрутів є в сучасних засобах комутації та 

маршрутизації даних. Відсутність прямого доступу до таблиць комутації і 

маршрутизації обумовлює закритість і негнучкість традиційного мережевого 

обладнання, що гальмує розвиток мережевих технологій. На сьогодні 

OpenFlow є єдиним відкритим і стандартизованим протоколом, який вирішує 
дану проблему і забезпечує тим самим поділ рівнів управління і передачі 

даних. 
Стрімке удосконалення апаратного обладнання НРЕ, що відбувалось на 

протязі останніх років обумовило впровадження віртуальних машин (VM), 

що підвищило ефективність серверів, але при цьому збільшилась складність 

архітектури. Так як VM з'єднуються з іншими VM або користувачем, то 

число зв’язків постійно зростає, відповідно, постійно мінливі конфігурації 

комутаторів на маршруті, по якому відправляються дані, стають менш 

керованими. Централізація керування як в ЦОД [2 ]– забезпечило позитивний 

ефекти емулюючи заздалегідь будь-які зміни конфігурації мережі і потім 

автоматично конфігуруючи обмежену кількість комутаторів, але це локальне 

рішення. Самим знаменитим експериментом стало впровадження 

централізованого управління на базі SDN в глобальній мережі Google поряд 

зі спеціалізованими OpenFlow-комутаторами, що з'єднав 12 хмарних ЦОДів в 

різних країнах світу. При цьому позитивними стали: 
• швидкий і детермінований процес конвергенції в порівнянні з 

розподіленим рівнем управління; 
• підвищення експлуатаційної ефективності; 
• впровадження інноваційних підходів за рахунок емуляції мережі 

програмним способом до безпосередньої реалізації сервісу в реальному часі.  
Слід відмітити і суттєві обмеження. В рамках експерименту Google не 

реалізувала динамічний транспортний рівень під керуванням SDN-
контролера. Весь пакетний трафік був переданий по оптичним з'єднанням 

при використанні традиційного підходу на базі мукспондерів. 
Таким чином концепція SDN може мати такі способи реалізації 

обладнанням НРЕ.  
На базі віртуальних комутаторів по технології Overlay (протоколи 

VXLAN, NVGRE и пр.), коли на серверах розташовані VM, програмування 

віртуального комутатора відбувається за допомогою спеціально виділеного 
ресурсу (програмно-конфігуруємий контролер). Це операційна система, яка 
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відстежує, управляє, розподіляє, контролює ресурси мережі. У якості 

середовища передачі даних використовується традиційна IP мережа. 
На базі серверів агрегації трафіку. У цьому випадку виділяється 

спеціальний сервер, на який за допомогою тунелювання заводяться 

відповідні канали передачі даних, далі через механізм тунелювання цей 

сервер під керуванням SDN-контролера здійснює комутацію та передачу 

даних.  
У цьому способі мережу передачі даних будується на базі спеціальних 

комутаторів, для управління якими використовують протоколи Openflow. 

SDN мережа складається з OpenFlow-комутаторів і SDN-контролерів. SDN-
комутатор реалізує тільки функції передачі даних. Тому це спрощений 

програмований пристрій, який виконує кілька простих команд. Як наслідок 

простоти, він істотно дешевше існуючих маршрутизаторів і комутаторів. 

Робота SDN-комутатора полягає в тому, щоб виділити з пакета даних 

заголовок; якщо він відомий пакет обробляється, якщо ні по захищеному 

OpenFlow-каналу відправляє запит на контролер. У відповідь контролер по 

OpenFlow-каналу завантажує програму обробки пакетів з такими 

заголовками. 
Новий підхід відповідає запитам операторів, виробників комп'ютерного 

та телекомунікаційного обладнання, власників дата-центрів, фінансових 

структур та банків, хостингу та сервіс-провайдерів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМНОЇ РЕАЛІЗАЦІЯ ГРИ «ЖИТТЯ» НА 

МОВІ JAVA ТА АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇЇ РОБОТИ 

Нужненко Я., Ільїн О.О. 
Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 
 

 Ідея гри «Життя» була запропонована в 1970р. Дж.Конвеєм [1]. 

Ситуація гри моделюється на площині, схожої до шахової дошки: площина 

поділена на квадрати, в кожному з яких може бути істота або її там нема. 

Суть алгоритму відображає певне розуміння поведінки будь-якої соціальної 
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системи: початок життя істоти, завершення життя істоти, продовження 

існування істоти. Цікавим виявилося здійснювати моделювання поведінки 

такої системи у часі. Виявилось, що при певних початкових конфігураціях 

системи, через певний час система приходить до стабільного стану, тобто її 

конфігурація та параметри – розстановка осіб на дошці та чисельність осіб у 

системі, не змінюються.  

 Але проблемним було та залишається питання часу, який необхідно 

витратити для досягнення стаціонарного стану під час імітаційного 

моделювання. В роботі запропоновано вирішити дану задачу шляхом 

використання потужності кількох процесорів (або ядер), зробивши програму 
для імітації із використанням багатопотокової технології Java. Аналіз 

отриманих результатів дозволив зробити висновок, що при достатньо 

великих розмірах моделюємої площини, багатопотокова реалізації виграє 

перед однопотоковою. Тобто час моделювання у багатопотоковій реалізації 

на 15-30% відсотків менший, ніж у однопотоковій. Також існує залежність і 

від кількості процесорів (ядер), від розміру самої дошки для моделювання. В 

подальшому дана програма може бути використана на заняттях із студентами 

по вивченню алгоритмів і мови програмування Java. 

Література: 

1. Игра «Жизнь» [Електронний ресурс]– Режим доступу: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Игра_ HYPERLINK 

"https://ru.wikipedia.org/wiki/Игра_%ABЖизнь"« HYPERLINK 
"https://ru.wikipedia.org/wiki/Игра_%ABЖизнь"Жизнь» – Дата доступу: січень 2020. 

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ АЛГОРИТМУ РЕКОМЕНДАЦІЙНИХ 

СИСТЕМ В ПРОГРАМНОМУ ДОДАТКУ НА МОВІ JAVA 

Новік І.В., Ільїн О.О. 
Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 
 

 В роботі розглядаються особливості реалізації алгоритмів 

рекомендаційних систем у додатку, написаному на мові Java. Призначення 

додатку - рекомендувати користувачу додатку здійснення найбільш 

корисного вибору. Якщо додаток спрямований на здійснення продаж товарів, 

перегляд новин, пошук веб-сторінок, то він рекомендує самі популярні 

товари, новини, веб-сторінки, популярні кіно фільми в онлайн кінотеатрі 

тощо.  

 Принцип роботи рекомендаційних систем полягає в тому, що в процесі 

роботи збираються данні о виборі користувача, використовуючи поєднання 

явних і неявних методів збору та обробки даних. Приклади явного збору 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%98%d0%b3%d1%80%d0%b0_%AB%d0%96%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%8c
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%98%d0%b3%d1%80%d0%b0_%AB%d0%96%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%8c
https://ru.wikipedia.org/wiki/%d0%98%d0%b3%d1%80%d0%b0_%AB%d0%96%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%8c
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даних: запит у користувача оцінки об'єкта за диференційованою шкалою; 

запит у користувача ранжування групи об'єктів від найкращого до 

найгіршого; пред'явлення користувачеві двох об'єктів з питанням про те, 

який з них краще; пропозиція створити список об'єктів, улюблених 

користувачем.   

Приклади неявного збору даних: спостереження за тим, що користувач 

оглядає в інтернет-магазинах або базах даних іншого типу;  ведення записів 

про поведінку користувача онлайн; відстеження вмісту комп'ютера 

користувача. 

 Застосування того чи іншого алгоритму йде вже в програмній реалізації 

системи, коли відповідно до обраного алгоритму програма збирає дані та їх 

оброблює. І на наступному кроці алгоритм вже зможе зробити рекомендацію, 

по здійсненні самого корисного вибору для даного користувача додатку. 

 Проблему яку ми будемо розбирати - це саме застосування алгоритму 

на мові Java, яким саме чином програма зможе передавати та обробляти 

данні, щоб надавати користувачеві вірні рекомендації. Обробка даних буде 

складатися з двох частин – серверної та клієнтської. В клієнтській частині 

міститься інтерфейсна частина додатку, а в серверній буде знаходитись 

модуль колаборативної фільтрації, модуль відбору схожих користувачів, 

модуль асоціативних правил та база даних. На мові Java розроблено прототип 

майбутньої рекомендаційної системи.  

Література: 

1. P.Melville, R.J. Mooney, R.Nagarajan Content-Boosted Collaborative Filtering for 
Improved Recommendations [Електронний ресурс]–Режим доступу: 
http://www.aaai.org/Papers/AAAI/ HYPERLINK 
"http://www.aaai.org/Papers/AAAI/2002/AAAI02-029.pdf"2002 HYPERLINK 
"http://www.aaai.org/Papers/AAAI/2002/AAAI02-029.pdf"/AAAI HYPERLINK 
"http://www.aaai.org/Papers/AAAI/2002/AAAI02-029.pdf"02-029 HYPERLINK 
"http://www.aaai.org/Papers/AAAI/2002/AAAI02-029.pdf".pdf– Дата доступу: січень 
2020.  

2. Ройзнер Как работают рекомендательные системы. [Електронний ресурс] –Режим 

доступу: https://habr.com/ru/company/yandex/blog/ HYPERLINK 
"https://habr.com/ru/company/yandex/blog/241455/"241455 HYPERLINK 
"https://habr.com/ru/company/yandex/blog/241455/"/– Дата доступу: січень 2020 

 

ЗАХИСТ ПАРОЛІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ «СОЛОНОГО» 

ХЕШУВАННЯ 

Смислов Ю.С., Ільїн О.О. 
Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 
 

http://www.aaai.org/Papers/AAAI/2002/AAAI02-029.pdf
http://www.aaai.org/Papers/AAAI/2002/AAAI02-029.pdf
http://www.aaai.org/Papers/AAAI/2002/AAAI02-029.pdf
http://www.aaai.org/Papers/AAAI/2002/AAAI02-029.pdf
http://www.aaai.org/Papers/AAAI/2002/AAAI02-029.pdf
https://habr.com/ru/company/yandex/blog/241455/
https://habr.com/ru/company/yandex/blog/241455/
https://habr.com/ru/company/yandex/blog/241455/
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 В роботі досліджується можливість використання технології 

«солоного» хешування для захисту паролів користувачів, які зберігаються в 

базах даних. Бази даних паролів часто ламаються зловмисниками, тому для 

компаній є дуже важливим захищати паролі свої користувачів від 

викрадання. Тому цікавою є задача, яким чином можна більш надійно 

захищати паролі.  

Як відомо, хешування полягає у перетворення вхідних даних на значення 

фіксованої довжини. При чому хеш-алгоритми мають таку особливість, що 

якщо вхідні дані навіть трохи змінюються хеш-код повністю відрізняється 

від попереднього. Коли користувач при реєстрації створює пароль, на основі 

його паролю обраховується хеш-код та вноситься до бази даних. В 

подальшому, при авторизації, коли користувач намагається увійти в свій 

обліковий запис, хеш-код від введеного ним паролю порівнюється з хеш-
кодом з бази даних. На основі співпадіння приймається рішення про допуск 

чи відмову у допуску до системи. 

Для злому хеш-кодів використовуються два найбільш поширених метода -  
це підбір пароля по словнику та повний перебір пароля. Також для швидкого 

злому великої кількості хеш-кодів зловмисник може використовувати 

таблиці пошуку та райдужні таблиці. Суть таблиць пошуку в тому, щоб 
завчасно вирахувати хеш-коди паролів зі словника паролів та зберегти їх в 

таку таблицю. Райдужні таблиці – це ті ж самі таблиці, тільки вони 

жертвують швидкістю злому для того, щоб мати можливість 

використовувати більше пам’яті. 

Технологія «солоного» хешування унеможливлює використання таких 

таблиць. Основна ідея цієї технології в тому, що в хеш-код вноситься 

випадкове значення, так названа «сіль». «Сіль» зберігається в базі даних 

разом з хеш-кодом або як частина хеш-коду для того, щоб перевірити чи 

коректний пароль, що ввів користувач для входу в обліковий запис. В роботі 

використання технології «соленого» хешування моделюється за допомогою 

розробленого програмного забезпечення на мові Java.  

Література: 

1. Password Hashing – [Електронний ресурс] – 2020 – Режим доступу: 

https://docs.oracle.com/cd/E HYPERLINK 
"https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhas
hing01.html"26180 HYPERLINK 
"https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhas
hing01.html"_ HYPERLINK 
"https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhas
hing01.html"01 HYPERLINK 
"https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhas
hing01.html"/Platform. HYPERLINK 
"https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhas
hing01.html"94 HYPERLINK 
"https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhas
hing01.html"/ATGPersProgGuide/html/s HYPERLINK 
"https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhas

https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhashing01.html
https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhashing01.html
https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhashing01.html
https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhashing01.html
https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhashing01.html
https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhashing01.html
https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhashing01.html
https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhashing01.html
https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhashing01.html
https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhashing01.html
https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhashing01.html
https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhashing01.html
https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhashing01.html
https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhashing01.html
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hing01.html"0506 HYPERLINK 
"https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhas
hing01.html"passwordhashing HYPERLINK 
"https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhas
hing01.html"01 HYPERLINK 
"https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhas
hing01.html".html – Дата доступу: січень 2020.  

2. Salted Password Hashing – [Електронний ресурс] – 2020 – Режим доступу: 

https://crackstation.net/hashing-security.htm – Дата доступу: січень 2020. 
3. How Rainbow Tables Work – [Електронний ресурс] – 2020 – Режим доступу: 

http://kestas.kuliukas.com/RainbowTables/ – Дата доступу: січень 2020.  
4. Adding Salt to Hashing: A Better Way to Store Passwords – [Електронний ресурс] – 2020 – 

Режим доступу: https://auth HYPERLINK "https://auth0.com/blog/adding-salt-to-hashing-a-
better-way-to-store-passwords/"0 HYPERLINK "https://auth0.com/blog/adding-salt-to-hashing-a-
better-way-to-store-passwords/".com/blog/adding-salt-to-hashing-a-better-way-to-store-
passwords/ – Дата доступу: січень 2020.  

5. Lookup tables are extremely effective method for – [Електронний ресурс] – 2020 – Режим 
доступу: https://auth HYPERLINK "https://auth0.com/blog/adding-salt-to-hashing-a-better-way-
to-store-passwords/"0 HYPERLINK "https://auth0.com/blog/adding-salt-to-hashing-a-better-way-
to-store-passwords/".com/blog/adding-salt-to-hashing-a-better-way-to-store-passwords/ – Дата 
доступу: січень 2020. 

 

ВИКОРИСТАННЯ АЛГОРИТМУ ДЕЙКСТРИ ДЛЯ ЗНАХОДЖЕННЯ 

НАЙКОРОТШОГО ШЛЯХУ В ANDROID ДОДАТКУ 

Ландига Я.І, Ільїн О.О. 
Державний університет телекомунікацій 

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 
 

 Розглядається використання алгоритму Дейкстри при розробці 

мобільного додатку на Android, специфікою якого є самостійне планування 

користувачем його подорожей і знаходження шляху, за яким можна якомога 

швидше дістатись до точки призначення. 

Нідерландський вчений Едсгер Дейкстра в 1959 сформував алгоритм для 

знаходження оптимального маршруту на графах, суть якого полягає в 

рахуванні відстаней від одної вершини графа до всіх інших. Відтоді алгоритм 

широко використовується в програмуванні, інформаційних технологіях, в 

протоколах маршрутизації OSPF, IS-IS та інших сферах комп’ютерних наук. 

Не виключенням є і пошук оптимального шляху при плануванні подорожі від 

початкового пункту відправлення до кінцевого пункту призначення. 

Алгоритм Дейкстри знаходить шлях між двома точками, однак часто можна 

знайти реалізацію для багатьох вершин. Процес обчислення полягає в тому, 

що від початкового пункту переглядаються всі можливі варіанти, 

вибирається найближчий, який отримує значення, що дорівнює сумі всього 

попереднього пройденого шляху. Якщо це число менше існуючого, воно 

присвоюється вершині, а якщо ні – то залишається попереднє значення. Після 

цього перша вершина викреслюється і обчислення продовжується далі з 

https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhashing01.html
https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhashing01.html
https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhashing01.html
https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhashing01.html
https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhashing01.html
https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhashing01.html
https://docs.oracle.com/cd/E26180_01/Platform.94/ATGPersProgGuide/html/s0506passwordhashing01.html
https://crackstation.net/hashing-security.htm
http://kestas.kuliukas.com/RainbowTables/
https://auth0.com/blog/adding-salt-to-hashing-a-better-way-to-store-passwords/
https://auth0.com/blog/adding-salt-to-hashing-a-better-way-to-store-passwords/
https://auth0.com/blog/adding-salt-to-hashing-a-better-way-to-store-passwords/
https://auth0.com/blog/adding-salt-to-hashing-a-better-way-to-store-passwords/
https://auth0.com/blog/adding-salt-to-hashing-a-better-way-to-store-passwords/
https://auth0.com/blog/adding-salt-to-hashing-a-better-way-to-store-passwords/
https://auth0.com/blog/adding-salt-to-hashing-a-better-way-to-store-passwords/
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точки з найменшим значенням, тобто найближчої. Таким чином 

розглядаються всі вершини графа, кожна отримує в кінці свої значення, по 

яким можна визначити найкоротший шлях від початкового пункту до всіх 

інших. 

Для мобільного додатку з темою планування подорожей даний алгоритм має 

особливе значення, оскільки вирішує ключову задачу по знаходженню 

оптимального шляху між місцями. В цьому випадку вершини графа 

представляють туристичні місця, а уявні ребра графа є дорогами в подорожі.  

При використанні алгоритму Дейкстри необхідно одразу мати деякі вхідні 

дані, до яких належать: 1) початкова вершина, тобто пункт відправлення; 2) 

кінцева вершина, тобто пункт призначення; 3) кількість вершин, тобто 

туристичних місць; 4) довжина ребер, тобто відстань між місцями. Всі 

описані вхідні дані отримуються засобами вводу користувачем в інтерфейсі 

мобільного додатку та параметрами, які можна визначити за допомогою 

програмування на Android.  

Література: 

1.  A Note on Two Problems in Connexion with Graphs By E. W. Dijkstra – [Електронний ресурс] 
– 1959 – Режим доступу: http://www-m HYPERLINK "http://www-
m3.ma.tum.de/foswiki/pub/MN0506/WebHome/"3 HYPERLINK "http://www-
m3.ma.tum.de/foswiki/pub/MN0506/WebHome/".ma.tum.de/foswiki/pub/MN HYPERLINK 
"http://www-m3.ma.tum.de/foswiki/pub/MN0506/WebHome/"0506 HYPERLINK "http://www-
m3.ma.tum.de/foswiki/pub/MN0506/WebHome/"/WebHome/ dijkstra.pdf – Дата доступу: 
січень 2020.  

2. Dijkstra's algorithm From Wikipedia, the free encyclopedia – [Електронний ресурс] – 2020 – 
Режим доступу: https://en.wikipedia.org/wiki/Dijkstra% HYPERLINK 
"https://en.wikipedia.org/wiki/Dijkstra%27s_algorithm"27 HYPERLINK 
"https://en.wikipedia.org/wiki/Dijkstra%27s_algorithm"s_algorithm – Дата доступу: січень 2020.  

3. Р. Хаггарт «Дискретная математика для программистов» – [Електронний ресурс] – 2012 – 
Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/ HYPERLINK 
"https://drive.google.com/file/d/1wacEN94oWBdzuMuauCe6%2024Yl8J5TrTmO/"1 HYPERLINK 
"https://drive.google.com/file/d/1wacEN94oWBdzuMuauCe6%2024Yl8J5TrTmO/"wacEN 
HYPERLINK "https://drive.google.com/file/d/1wacEN94oWBdzuMuauCe6%2024Yl8J5TrTmO/"94 
HYPERLINK 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 
ARUBA INSTANT ДЛЯ СТВОРЕННЯ РОЗПОДІЛЕНОЇ 

БЕЗПРОВОДОВОЇ МЕРЕЖІ ПІДПРИЄМСТВА 

 
Сторожева Ю.М. 

Державний університет телекомунікацій 
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 

 
  При створенні безпроводової мережі Wi-Fi, було дуже поширеним 

явище розгортання кілька точок доступу у таких областях, як кафе та офіси. 

Розгортання, яке дозволило створити адміністраторам мережі безпроводової 

мережі, що використовують автономні AP, тому що продуктивність, якість 

обслуговування (QoS), масштабність мобільності та керованість не були 

критичними. Для розгортання автономних AP, персонал ІТ повинен був 

вручну налаштувати кожну AP, яка була розгорнута. Однак, як розвивається 

безпроводова технологія і оскільки організації виявили переваги 

безпроводових мереж, масштаб безпроводового розгортання зріс. Зростання 

розмірів розгортання, масштабність і керованість стала основними 

проблемами з автономною технологією AP. Цей попит викликав до еволюції 

WLAN на базі контролерів з тонким AP. 

           Забезпечення безпроводового підключення на віддалених точках було 

складним завданням для організацій з розподіленими місцями, такими як 

роздрібні мережі та шкільні класи. Ці організації потребують надійної 

функціональності WLAN. Вони також потребують рішення, доступного як 

для покупки, так і для роботи в розподіленій середовищі. Рішення має бути 

здатним швидко розгортатися, а також налаштовуватися та керувати 

централізовано. 

           Окрім цих вимог, певні організації, такі як готельні оператори, 

власники ресторанів, роздрібні торговці та інші розподілені підприємства, 

повинні дотримуватися вимог щодо конфіденційності даних, таких як 

індустрія платіжних карток (PCI), Стандарт безпеки даних і HIPAA для 

охорони здоров'я. Загалом, ці організації потребують багатофункціональної, 

корпоративної WLAN-мережі, яка може бути швидко розгорнута в 

географічно розподілених місцях, які мають обмежені або відсутні 

інформаційні ресурси на місці. 

Архітектура Aruba Instant розроблена для вирішення цих ситуацій. Aruba 

Instant, поєднує продуктивність, безпеку та масштабованість WLAN для 

корпоративних версій, що забезпечує простоту використання та доступність 

https://www.geeksforgeeks.org/dijkstras-shortest-path-algorithm-greedy-algo-7/
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у галузі. Завдяки Aruba Instant, весь процес розгортання автоматизується, 

включаючи надання резервування, оновлення програмного забезпечення та 

управління запасами. Тому є можливість розгортати тисячі Aruba Instant 

Access Point економічно ефективно в будь-якій точці світу з швидкістю та 

легкістю.       

           Проведений аналіз технології Aruba Instant, яка є єдиним 

безконтролерним рішенням Wi-Fi, яке забезпечує високу продуктивність 

безпроводової мережі, безпеку корпоративного рівня, відмовостійкість, 

гнучкість і просте автоматизоване розгортання. Aruba Instant відрізняється 

простотою налаштування - для впровадження та контролю роботи системи не 

потрібні глибокі знання мережевих технологій. Одна динамічно обрана точка 

доступу Instant AP автоматично поширює налаштування мережевої 

конфігурації на інші точки Instant AP в мережі. Необхідно просто ввімкнути 

одну точку доступу Instant AP, налаштувати її «по повітрю» або через 

«хмару», а потім підключити інші точки доступу. Весь процес займає 

близько п'яти хвилин. 

          У даній роботі проаналізовані технічні можливості нової технології 

Aruba Instant. Запропонована побудова безпроводової мережі стандарту 

802.11ас з використанням технології Aruba Instant. Проведено розрахунки 

безпроводового каналу стандарту 802.11ас, які показали ефективність даної 

технології та здійснено моделювання системи.  

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

ЦЕНТРІВ ОБРОБКИ ДАНИХ НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЙ HPE 

 
Дем'яненко М.І., Гніденко М.П. 

Державний університет телекомунікацій 
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 

 
  Ряд найважливіших принципів управління інформацією (достовірність 

і несуперечливість даних, їх актуальність і доступність) не можна ефективно 

реалізувати в рамках системи розподілених обчислень через технологічну 

складність синхронізації даних з різнорідних джерел, засобів доставки, 

несанкціонованих дій та інше. В даний час повнофункціональним засобом 

консолідації та інтеграції в багаторівневих інформаційних систем 

підприємств є центр обробки даних (ЦОД). 

Центр обробки даних – це обчислювальна інфраструктура (набір 

взаємозв’язаних програмних і апаратних компонент, організаційних 
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процедур, місць розташування та персоналу), призначена для безпечної 

централізованої обробки, зберігання та надання даних сервісів додатків, яка 

володіє високим ступенем віртуалізації ресурсів. 

Оптимізація роботи корпоративних додатків в рамках ЦОД і виключення їх 

взаємного впливу на нормальне функціонування є важливою складовою 

частиною організації роботи ЦОД в цілому. 

У даній роботі розглянуті питання організації центру обробки даних, 

спроектована локальна обчислювальна мережа, сплановані методи комутації 

та взаємодія мережевих вузлів, а також розглянута робота з мережевими 

сховищами і взаємодія мережевих сервісів. Подібна інформаційна система 

здатна задовольнити більшість вимог щодо надійності зберігання інформації 

та швидкості обробки інформаційних потоків компанії. 

На підставі проведеного дослідження було з’ясовано, що використання 

технології EVI при конфігурації локальної мережі значно підвищує 

ефективність взаємодії цетрів обробки інформації та відмовостійкість 

мережі, а також спрощує механізм керування й адміністрування усієї системи 

загалом. 

У розробленій мережі було підключено технологію SPBM, застосування якої, 

в свою чергу, збільшує ефективність багатозв’язних топологій. Було 

наведено та проаналізовано основні типи та принципи роботи цієї технології 

та особливості її конфігурації на базі комутатора HPE Comware 12500. 

Дослідженням підтверджено, що запропонована технологія SPBM дозволяє 

будувати значно більші топології, на відміну від традиційних рішень, та 

значно ефективніше використовує ресурси мережі, що суттєво підвищує 

ефективність взаємодії центрів обробки даних 

З’ясовано, що при використанні даних технологій, які наведені у цьому 

дослідженні, можна зробити висновок, що еффективність інформаційної 

взаємодії між центрами обробки даних, на відміну від традиційних 

технологій, які можна назвати застарілими, значно підвищилась.  

 

РОЗРОБКА ХМАРНОЇ АРХІТЕКТУРИ VMWARE ДЛЯ ПРОГРАМНО-
ВИЗНАЧЕНОГО ЦЕНТРУ ОБРОБКИ ДАНИХ (SDDC) 

 
Дубовик О.М., Гніденко М.П. 

Державний університет телекомунікацій 
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 
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  Програмно-визначена мережа (software-defined networking, SDN; також 

програмно-конфігурована мережа) – це мережа передачі даних, в яких рівень 

управління відокремлений від пристроїв передаючі даних та реалізуюється 

програмно, та є однією із форм віртуалізації мереж. Протокол OpenFlow, 

який реалізує незалежний від виробника інтерфейс між логічним 

контролером мережі та мережевим транспортом, є однією з реалізованих 

концепцій програмно-визначеної мережі та вважається рушійною силою 

розповсюдження та популяризації SDN. 

 Окрім звичайного використання SDN, пропонується також рішення 

програмно-конфігурованих мереж для Центрів обробки даних (ЦОД) та 

хмари. Від підприємців до постачальників послуг ІТ-клієнтам, усім  потрібні 

спеціальні рішення для віртуалізації мереж, що відповідають конкретним 

бізнес-результатам. Щоб задовольнити цю унікальну вимогу, компанія HPЕ, 

наприклад,  пропонує  пакет з трьох рішень для ЦОД, який позбавляє  від 

застарілих мереж, покращує швидкість обслуговування та знижує вартість. 

Серед цих рішень можна привести такі  як Virtual Cloud Networking (VCN), 

HPЕ-VMware networking solution,  HPЕ Distributed Cloud Networking (DCN). 

 Компанії HPE та VMware пропонують  систему з попередньо 

налаштованими серверами, сховищами, мережами та VMware vSphere. 

Повноцінне віртуалізоване середовище може розгортатися за 15 хвилин. Всі 

продукти відповідають відкритим програмно-конфігурованим центрам 

обробки даних (software-defined data center - SDDC), розробленим HPE 

спільно з VMware та іншими партнерами. 

 В роботі розглянуто рішення для програмно-визначеного центру даних 

(SDDC) як системи, яка дозволяє ІТ-організації автоматизувати надання 

загальних повторюваних запитів та реагувати на потреби бізнесу з більшою 

спритністю та передбачуваністю. Традиційно це називається IAAS, або 

інфраструктура як послуга, проте визначений програмним центром даних 

(SDDC) розширює типове рішення IAAS, включаючи більш широке та повне 

рішення ІТ. 

Архітектура VMware для SDDC заснована на ряді рівнів та модулів, що 

дозволяють взаємозамінним компонентам бути частиною кінцевого рішення 

або результату, таких як SDDC. Якщо певна конструкція компонента з будь-
якої причини не відповідає діловим або технічним вимогам, її слід мати 

змогу замінити на інший аналогічний компонент.  

 



16 
 

РОЗРОБКА ХМАРНОЇ АРХІТЕКТУРИ VMWARE НА БАЗІ 
ГІПЕРКОНВЕРГЕНТНОЇ СИСТЕМИ НОВОГО ПОКОЛІННЯ NETAPP 

 
Кушнірук В.В., Гніденко М.П. 

Державний університет телекомунікацій 
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 

 
Компанії більше не можуть створювати надмірно захищені та недостатньо 

використовувані технологічні «силосні ями», які марнують час, гроші та 

активи і їх не можна легко переробити для різних навантажень. Для клієнтів, 

які прагнуть швидко отримати ріщення для конвергенції, пропонується повне 

портфоліо конвергентних систем. Компанії використовують загальну 

архітектуру конвергентної інфраструктури. Конвергентна інфраструктура 

HPЕ об'єднує ресурси, щоб ними можна було обмінюватись між різними 

програмами, керуючи ними зі стандартизованої платформи управління та 

програмного забезпечення безпеки.  

Існує також  ряд гіперконвергентних пристроїв, деякі з яких мають різні 

версії, що підтримують різні середовища. У цих версіях існує багато різних 

конфігурацій, заснованих на потребах клієнта у сховищі та пам'яті. Компанія 

спрямовує свої гіперконвергентні пристрої на вирішення ІТ проблем для 

забезпечення малого середнього бізнесу у віртуалізації для серверів та 

віртуальної настільної інфраструктури (VDI) з необхідною підтримкою для 

систем зберігання та мереж. Hyper Converged система розгортає віртуальні 

машини із хмарними швидкостями.  

Гіперконвергентні системи інтегрують сервери, сховище, мережу та 

управління в невеликий пристрій зі спрощеною установкою та 

адміністрацією. Кожна система надходить з попередньо налаштованими 

серверами, сховищами, мережами та VMware vSphere. Повноцінне 

віртуалізоване середовище може розгортатися за 15 хвилин. 

NetApp HCI - перше гіперконвергентне інфраструктурне рішення масштабу 

підприємства. Рішення забезпечує хмаро подібну інфраструктуру (ресурси 

зберігання, а також  обчислювальні та мережні ресурси) у масштабованому, 

легкому в управлінні,  стандартному блоці з чотирма вузлами (node). 

Розглянута можливість розробки ефективної хмарної архітектури VMware на 

базі гіперконвергентної системи нового покоління NetApp. 

Рішення розроблено на основі флэш-систем зберігання даних SolidFire. 

Просте централізоване управління через VMware vCenter Plug-in забезпечує 

повний контроль над усією інфраструктурою через інтуїтивний 

користувальницький інтерфейс. Інтеграція з NetApp ONTAP Select відкриває 
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новий діапазон можливостей для розширення ─ як для існуючих клієнтів 

NetApp, так і для тих, хто починає модернізувати свій датацентр.  

 

ІТ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ ФОТОКАДРУ ЗНЯТОГО З БПЛА В 

РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 

 
Вишнівський В.В., Фомін Д.В. 

Державний університет телекомунікацій 
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 

 
 Розглядаються процес отримання точних координат територій 

відзнятих з БПЛА в реальному часі за допомогою даних отриманих 

отриманих з обладнання MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems). 

 Актуальність темі 

 Точні 3D реконструкції стали невід’ємною частиною для систем 

сучасної картографії для планування вулиць, шахтарської та гірничо-
видобувної галузі, моніторингу навколишньої середи, навігації, моніторингу 

інфраструктури та військових потреб. Потреби таких систем не можуть бути 

задовільнені традиційними методами картографії. 

 Стисло зміст  

 Безпілотні літальні апарати (БПЛА) є мобільною платформою для 

картографії, що може надати економічні та практичні переваги. Безпілотний 

літак обладнаний камерою знизу фюзеляжу, що встановлена під прямим 

кутом відносно поперечної осі літального апарату. Камера знімає прямокутні 

ділянки території. При несприятливих для польоту погодних умовах може 

бути зрушено центральну проекцію кадра, це і є основною проблемою при 

визначенні координат області на знімку. 

 Основними задачами системи отримання точних координат територій 

відзнятих з БПЛА є:   

1) Розрахування центральної точки проекції с урахування спотворення    

2) Автоматичне визначення координат точок фотографії в реальному часі.  

Література: 

1.  PERFORMANCE CHARACTERISTIC MEMS-BASED IMUs FOR UAVs NAVIGATION (H. 
A. Mohamed, J. M. Hansen, M. M. Elhabiby, N. El-Sheimy, Abu B. Sesay). 

2. https://www.researchgate.net/publication/ HYPERLINK 
"https://www.researchgate.net/publication/281559756_PERFORMANCE_CHARACTERISTIC_

https://www.researchgate.net/publication/281559756_PERFORMANCE_CHARACTERISTIC_MEMS-BASED_IMUs_FOR_UAVs_NAVIGATION
https://www.researchgate.net/publication/281559756_PERFORMANCE_CHARACTERISTIC_MEMS-BASED_IMUs_FOR_UAVs_NAVIGATION
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MEMS-BASED_IMUs_FOR_UAVs_NAVIGATION"281559756 HYPERLINK 
"https://www.researchgate.net/publication/281559756_PERFORMANCE_CHARACTERISTIC_
MEMS-
BASED_IMUs_FOR_UAVs_NAVIGATION"_PERFORMANCE_CHARACTERISTIC_MEMS
-BASED_IMUs_FOR_UAVs_NAVIGATION 

 

РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧ ДРУЗІВ І ЗНАЙОМИХ НА ВХОДІ В 

ДОМІВКУ 

 
Вишнівський В.В., Соколюк Я.О. 

Державний університет телекомунікацій 
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 

 
1.     Що розглядається 

Розглядається система розпізнавання обличчя та ідентифікування 

особи для входу в домівку. 

2.     Актуальність теми 

Всі ми колись губили ключи від дому а потім нас сварили за це. Чи 

просто іноді їх забували дома і сиділи під дверима по кілька годин. Зараз в 

21-му столітті є цьому заміна. 

Наприклад: Система розпізнавання обличчя при вході в свою квартиру 

чи домівку. Завдяки цьому тобі не потрібно давати ключи своїм родичам чи 

дівчині та хвилюватися про те що хтось з них загубить знов ключи від дому. 

Це технологія, здатна ідентифікувати або перевірити особу на цифровому 

зображенні або відеокадрі. Він також описується як біометричний додаток на 

основі штучного інтелекту, який може однозначно ідентифікувати людину 

шляхом аналізу моделей на основі текстур обличчя та форми людини 

3.     Стисло зміст 

Автоматична система по розпізнавання обличчя своїх друзів чи 

родичів. Модуль розпізнавання облич працює з камерою і детектором облич 

«Інтелекту». На першому кроці роботи детектор облич визначає появу в кадрі 

особи і захоплює його зображення. Далі можливі дві схеми роботи модуля 

розпізнавання обличчя: ідентифікація і верифікація.У режимі ідентифікації 

захоплене обличчя порівнюється з усіма зображеннями облич, що 

зберігаються в базі даних. Таким чином з'ясовується, зокрема, наявність 

людини в базі даних небажаних відвідувачів або VIP-клієнтів будь-якого 

закладу.У режимі верифікації обличчя людини, що скористався карткою-
перепусткою або будь-яким іншим ідентифікатором особистості для проходу 

https://www.researchgate.net/publication/281559756_PERFORMANCE_CHARACTERISTIC_MEMS-BASED_IMUs_FOR_UAVs_NAVIGATION
https://www.researchgate.net/publication/281559756_PERFORMANCE_CHARACTERISTIC_MEMS-BASED_IMUs_FOR_UAVs_NAVIGATION
https://www.researchgate.net/publication/281559756_PERFORMANCE_CHARACTERISTIC_MEMS-BASED_IMUs_FOR_UAVs_NAVIGATION
https://www.researchgate.net/publication/281559756_PERFORMANCE_CHARACTERISTIC_MEMS-BASED_IMUs_FOR_UAVs_NAVIGATION
https://www.researchgate.net/publication/281559756_PERFORMANCE_CHARACTERISTIC_MEMS-BASED_IMUs_FOR_UAVs_NAVIGATION
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через турнікет або двері з електронним замком, порівнюється з фотографією 

власника пропуску, що зберігається в базі даних. Таким чином можна 

з'ясувати, чи є людина, яка намагалася отримати доступ, тим, за кого він себе 

видає. 

Завдяки цьому стороннім буде важче потрапити до вас в домівку, якщо 

вони не за хочуть знести стіну з дверима. 
Література: 

1.  Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists - 2016 - Sarah Guido 
2. Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data - 2016 - Jake Vanderplas 
3. Object Detection and Recognition in Digital Images: Theory and Practice - 2013 - Boguslaw 

Cyganek 
4. Practical Machine Learning and Image Processing: For Facial Recognition, Object … - 2019 - 

Himanshu Singh 

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ЯК МЕТОД 

РОЗПІЗНАВАННЯ ОБЛИЧЧЯ 

 
Мартинов О.М. 

Державний університет телекомунікацій 
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 

 
Проблема розпізнавання осіб у відеопотоці вважається однією з 

найскладніших завдань штучного інтелекту. Існують декілька методів 

розпізнавання обличь людей присутніх у приміщенні [1]. Але ці методи 

технічно доволі складні. Для спрощення методів зараз перспективним 

вважається застосування штучних нейронних мереж (ШНМ). Проблемою 

навчання ШНМ є створення навчальної вибірки які зазвичай складають сотні 

або тисячі образів на яких навчається мережа. Для задачі визначення 

присутності людини розмір навчальної вибірки обмежений, тому виникає 

визначення найбільш інформативних ознак обличь і контору тіла людини. В 

[2] пропонується спосіб визначення зазначених ознак, але він не враховує 

призначення приміщення, наприклад, навчальна аудиторія. 

Ціль роботи створити систему швидкого розпізнавання обличь у 

відеопотоці. Для досягнення цілі були проаналізовані типи ШНМ і алгоритми 

їх навчання. За результатами аналізу визначені ознаки вхідних образів і тип 

нейронної мережі з оптимальними параметрами для даної задачі. Для 

навчання нейронної мережі використовується невелика навчальна вибірка. 

Оскільки вибірки не дуже великі її можна використати в університеті, 

наприклад для спрощення ведення журналу відвідування студентами занять.  
Література: 
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1. Брилюк Д.В., Старовойтов В.В. Распознавание человека по изображению лица 

нейросетевыми методами. – Минск, 2002. – 54 с.  
2. Распознавание лиц для интеллектуальных сред [Електронний ресурс]: [Веб-сайт]. – Режим 

доступу: https://www.osp.ru/os/2000/03/177939/ (дата звернення 13.01.2020) – Назва з екрана 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОСОБІВ ЗАСТОСУВАННЯ ТАНГЕТОВАНОЙ 

РЕКЛАМИ ДЛЯ SMART RETAIL 

 
Красножон Д.О., Катков Ю.І. 

Державний університет телекомунікацій 
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 

 
В статті висвітлюються особливості упровадження в практику сучасної 

рекламної діяльності інноваційних технологій, на основі інформаційних та 

інтелектуальних технологій, виконується аналіз їхнього впливу на 

користувача та підвищення ефективності SMART RETAIL.  

З появою нових онлайн-каналів потреба в цільовій рекламі зростає, 

тому що компанії прагнуть звести до мінімуму витрати на рекламу за 

допомогою інформаційних технологій. Сьогодні методи тангетованой 

реклами реклами та інноваційні технології представляють єдину творчу 

стратегію, яка розгортається в часі, включає  ноу-хау таі інформаційні 

технології рекламного менеджменту. Найбільш цілеспрямована реклама в 

нових медіа в даний час використовує проксі другого порядку для 

орієнтування, наприклад, відстеження активності споживачів в Інтернеті або 

на мобільних веб-сайтах, зіставлення демографічної статистики користувачів 

на історичних веб-сторінках з доступом до нових веб-сторінок для 

споживачів, використання пошукового слова в якості основи для 

прихованого інтересу або контекстна реклама.  

Одним з перспективних способів є застосування тангетованой реклами 

для SMART RETAIL Як правило, тангетована реклама використовується в 

соціальних мережах, де можна зіставити групу користувачів заданим 
критеріям. Контекстна реклама навпаки - виводить повідомлення всім 

користувачам, у яких є попит по конкретному ключовому запиту. 

Таргетована реклама має важливість особливістю - вона вміє формувати 

попит. Якщо ви знаєте свого клієнта, у нього є чітка потреба, але він не може 

її сформулювати - ви можете випередити хід його думок. До того ж таргет 

добре вміє працювати в зв'язці з контекстною рекламою. 

. Орієнтування - вибірка з усіх, і концентрація на групі, яка відповідає 

заданим критеріям (на цільової аудиторії). Поняття таргетинг походить від 

англійського target - ціль. 

https://www.osp.ru/os/2000/03/177939/
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Мета таргетингу - створення цільового рекламно-інформаційного 

повідомлення з концентрацією на певній частині аудиторії, і, тим самим, 

підвищення ефективності взаємодії з аудиторією, отримання більшої віддачі 

від такої взаємодії. 

Тангетування дозволяє показати рекламу цільової аудиторії, що веде до 

підвищення ефективності рекламного повідомлення. Тангетування в 

інтернеті дозволяє показувати рекламні банери відповідно до інтересів 

відвідувачів інформаційного майданчика (підтвердження реєстрації). 

Механізм таргетингу наступний. На першому етапі збору інформації 

моніториться аудиторія. На цьому етапі орієнтування відстежують смаки 

споживачів, дізнаються які веб-сторінки, магазини відвідують, які дії роблять 

в інтернеті, чим цікавляться і т.п. На другому етапі аналізу інформації 

дозволяє з значного обсягу даних про велику кількість користувачів, зробити 

висновок про переваги цільової аудиторії, смаки, способи комунікації, 

способи покупки і т.п. Відповідно, для рекламної кампанії відбираються 

тільки ті цільові групи, до яких належить найбільша кількість потенційних 

адресатів вашої реклами. На третьому етапі можна вигідно для цільової 

аудиторії уявити інформаційне повідомлення, товар, послугу. Після того, як 

аудиторія визначена, створюється рекламно-інформаційне повідомлення. На 

четвертому - реклама розміщується тільки на тих інформаційних ресурсах, 

які відвідує потенційна аудиторія (певні сайти, сторінки, розділи магазинів, 

розділи в журналах, телевізійні передачі. 

Види таргетингу: тематичний таргетинг; націлювання за контекстом; 

географічний таргетинг (геотаргетинг); орієнтування по часу; соціально-
демографічний таргетинг; поведінковий таргетинг (behavioral targeting, BT). 

Завдання таргетингу за видами: тематичний таргетинг (показ рекламно-
інформаційних повідомлень на інформаційних майданчиках, що 

відповідають певній тематиці); націлювання за контекстом (таргетинг по 

інтересам, контекстна реклама, демонстрація повідомлення відповідно до 

інтересів відвідувачів рекламного майданчика); географічний таргетинг 

(показ реклами цільової аудиторії з обмеженням за географічним принципом, 

обмеженою деяким географічним регіоном, обраним рекламодавцем); 

орієнтування по часу (показ реклами, скажімо, тільки вранці або ввечері, в 

будні або вихідні дозволяє обмежити показ реклами і сконцентруватися на 

тимчасових перевагах цільової аудиторії); соціально-демографічний 

таргетинг - концентрація на певний вік, стать, дохід, соціальний статус і т. д.; 
поведінковий таргетинг (один з найперспективніших видів таргетингу, суть 

поведінкового таргетингу зводиться до впровадження механізму збору 

інформації про дії користувача: маршрути пересування, улюблені місця 

відвідування, способи здійснення покупок і т.п). 
Література: 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАСОБІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

КОНТРОЛЮ СИСТЕМИ «РОЗУМНИЙ БУДИНОК» 

 
Кисіль А.А., Катков Ю.І. 

Державний університет телекомунікацій 
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 

 
В статті висвітлюються особливості упровадження в практику сучасної 

рекламної діяльності інноваційних технологій, на основі інформаційних та 

інтелектуальних технологій, виконується аналіз їхнього впливу на 

користувача та підвищення ефективності SMART RETAIL.  

З появою нових онлайн-каналів потреба в цільовій рекламі зростає, 

тому що компанії прагнуть звести до мінімуму витрати на рекламу за 

допомогою інформаційних технологій. Сьогодні методи тангетованой 

реклами реклами та інноваційні технології представляють єдину творчу 

стратегію, яка розгортається в часі, включає  ноу-хау таі інформаційні 

технології рекламного менеджменту. Найбільш цілеспрямована реклама в 

нових медіа в даний час використовує проксі другого порядку для 

орієнтування, наприклад, відстеження активності споживачів в Інтернеті або 

на мобільних веб-сайтах, зіставлення демографічної статистики користувачів 

на історичних веб-сторінках з доступом до нових веб-сторінок для 

споживачів, використання пошукового слова в якості основи для 

прихованого інтересу або контекстна реклама.  

Одним з перспективних способів є застосування тангетованой реклами 

для SMART RETAIL Як правило, тангетована реклама використовується в 

соціальних мережах, де можна зіставити групу користувачів заданим 

критеріям. Контекстна реклама навпаки - виводить повідомлення всім 

користувачам, у яких є попит по конкретному ключовому запиту. 

Таргетована реклама має важливість особливістю - вона вміє формувати 

попит. Якщо ви знаєте свого клієнта, у нього є чітка потреба, але він не може 

її сформулювати - ви можете випередити хід його думок. До того ж таргет 

добре вміє працювати в зв'язці з контекстною рекламою. 

. Орієнтування - В статті розглядаються питання розробці 

інтелектуального управління та контролю розумним будинком, що включає в 
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себе контроль над усіма параметрами, а саме: освітлення, температура, 

вологість.  

У кожному сучасному будинку (будинку) в тій чи й іншій мірі 

функціонує велика кількість обладнання, що забезпечує побут, комфорт, 

затишок, зв'язок і безпеку, що допомагає відпочити і створює повноцінне 

робоче середовище. Зручність управління цими системами, їх інтеграція один 

з одним, можливість злагоджено працювати разом, збільшуючи тим самим 

функціональність кожної з них окремо - все це і дає можливість назвати 

такий будинок - Розумним домом. Сучасний «розумний дім» втілив у собі 

безліч інноваційних розробок, які зробили його унікальним з безпеки і 

комфортабельності. Наявність всіх цих розробок дозволяє сьогодні втілювати 

мрії в життя, тепер власнику житла зовсім необов'язково турбуватися про 

свій будинок, адже він завжди під контролем обладнання, яке не дає збоїв і 

працює цілодобово весь рік, навіть коли нікого немає в будинку.  

Це робіть проблему управління та контролю розумним будинком 

актуальною та своєчасною для вирішення. Для цього в статті розглянути  

показники якості управління та контролю розумним будинком, а саме: 

перерегулювання, тривалість перехідного процесу, квадратична інтегральна 

оцінка, поліпшена квадратична інтегральна оцінка. Наведені типові 

математичні моделі об’єктів управління та контролю розумним будинком. 

Проведена порівняльна характеристика алгоритмів контролю, визначено їх 

недоліки та сфери застосування. Надані практічні рекомендації щодо 

впровадження пропозіцій з удосконалення моделей об’єктів управління та 

контролю розумним будинком. 
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В статті розглядається дослідження характеристик технологій 

віртуалізації і контейнерізації, їх порівняння між собою, та налаштування 

моделей кожного з досліджуваних типів віртуальних середовищ. 

Віртуалізація - це технологія, що дозволяє одному комп'ютера (сервера) 

виконувати завдання декількох комп'ютерів. Віртуальна IT-інфраструктура - 
це сукупність віртуальних комп'ютерів (віртуальних машин), систем 

зберігання даних, мереж, що утворює єдиний центр обробки даних (ЦОД). 

Віртуалізація стала невід’ємною частиною сучасної IT-інфраструктури 

та об’єднує в собі величезну кількість технологій і рішень, завдання яких 

полягає в наданні користувачу необхідних ресурсів в найкоротші терміни, 

забезпечивши їх безпеку і звільнивши IТ-спеціаліста від необхідності 

складної технічної реалізації фізичної IТ-інфраструктури. Тобто надання 

користувачу обчислювальних ресурсів при вирішенні бізнес-завдань, 

незалежно від апаратної реалізації цих ресурсів, причому забезпечується 

ізоляція різних завдань при роботі на одному фізичному пристрої. 

З розвитком інформаційних технологій, все більша кількість сервісів в 

Інтернеті переходить на хмарну технологію. Це означає, що користувач 

отримує послуги віддалено, що звільняє його від необхідності встановлення 

серверного обладнання. Технологія віртуалізації уже давно використовується 

у різних галузях нашого життя, та спрощує процес побудови хмарних 

сервісів, бо зменшує кількість необхідного обладнання для тих чи інших 

задач, а це у свій час усуває необхідність у купівлі та обслуговуванні його.  

Віртуалізація серверної інфраструктури зводиться до консолідації 

обчислювальних ресурсів за рахунок розміщення безлічі віртуальних машин 

на одному фізичному сервері (або відмовостійкому кластері серверів) і 

вирішує наступні завдання оптимізації ІТ сервісів: 

• утилізація існуючого обладнання; 

• забезпечення доступності корпоративних сервісів при виході з 

ладу одного з серверів або його компонентів; 

• оптимізація енергоспоживання і тепловиділення в ЦОД; 

• спрощення процесу обслуговування; 

• прискорення процесів розгортання нових серверів, резервного 

копіювання, відновлення та перенесення на інший вузол; 

• підвищення ефективності за рахунок використання 

обчислювальних потужностей сучасних серверів. 
Література: 
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Більшість часу сучасна людина проводить зі смартфоном в руках. Тому 

можливість оформлення поліса з мобільного - завдання №1 для сучасної 

страхової компанії.[1]. 

Для вирішення даної проблеми може бути використаний   мессенджера  

Telegram  [2] це хмарне додаток для обміну повідомленнями між мобільними 

і настільними системами, орієнтоване на безпеку і швидкість, що важлива 

для всіх команій які мають справу з чутливими даними.  

Telegram Bots [3] - це  сервіс  Telegram,  спеціальні облікові записи, для 

налаштування  яких не потрібен додатковий номер телефону.  

Боти -[4] це сторонні додатки, які працюють всередині Telegram. 

Користувачі можуть взаємодіяти з ботами, відправляючи їм повідомлення, 

команди і вбудовані запити. Ви керуєте своїми ботами, використовуючи 

HTTPS-запити до нашого API ботів   

Основна проблема даного автоматизації  процессів та  інтеграціями з 

декільками система. Для вирішення даної проблеми можна використати 

сервіс  Corezoid що  дозволяє перейти від написання коду до створення 

процесів [5].  
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На сьогоднішній день тема розпізнавання образів за допомогою 

штучного інтелекту грає важливу роль у розвитку автоматизації процесів та 

створенні експертних і захисних систем [1]. 

Можливість штучного інтелекту відрізнити людину від тварини на 

жаль дуже обмежена тому, що під час обробки інформації виникають 

складнощі розпізнавання форми об’єкта, а також його розмірів. Основною 

проблемою стає розпізнавання тривимірного об’єкта по його двовимірному 

контуру, створеному за допомогою однієї камери. 

Для вирішення даної проблеми може бути використаний обчислюваний 

підхід Канні [2] –  багатоступінчастий алгоритм визначення контурів об'єктів 

зображення, як  максимумів градієнтів. 

Даний алгоритм згладжує зображення за допомогою фільтра, 

прибираючи таким чином зайві шуми зображення, починає пошук 

максимумів градієнтів, пригнічує немаксимуми, шукає пороги усунення 

контурів, які не належать об'єкту. 

Основна проблема даного алгоритму в його складній математичній 

реалізації. Для вирішення даної проблеми можна використати нейронну 

мережу, навчену на результатах  обробки зображень алгоритмом [2], що 

спростить реалізацію розпізнавання.  
Література: 
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РОЗПІЗНАВАННЯ ЕМОЦІЙ  РАДОСТІ ТА СУМУ НА ОБЛИЧЧІ 

ЛЮДИНИ 

 
Діденко О.О. 

Державний університет телекомунікацій 
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 

 
Міжособистісне спілкування людей передбачає не тільки мову, але й 

невербальні сигнали – такі, як жести, вираз обличчя, які використовуються 

для висловлення  почуттів і надання зворотного зв'язку. Сучасні комп’ютери 

не використовують  інформацію з невербальних каналів, у результаті чого 

часто взаємодія є менш ефективною. Здатність комп’ютерів розпізнавати 

такого роду інформацію могла б  надавати користувачам інформацію, яка б 

найбільше відображала їхні потреби та  особливості.  

Із психології відомо, що всі людські емоції можна класифікувати на 6 

базових емоцій:  гнів, відраза, страх, радість, смуток, здивування. Мімічні 

рухи та інтонація голосу відіграють важливу роль у вираженні  цих емоцій. 

На основі психологічних досліджень, які показують, що  візуальна 

інформація змінює сприйняття мови , можна припустити, що людське 

сприйняття емоцій піддається аналогічній тенденції. 

На відміну від підходів до аналізу акустичних даних, ознаки, які  

переважно використовуються, – це, як правило, просторове   положення або 

переміщення певних точок чи регіонів на обличчі[1].  
Література: 
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багатошарового персептрону. 
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В статті розглядаються наслідки впровадження  інтелектуальні системи 

(ІнтС) в  життя людини. У XXI столітті інтелектуальні системи (ІнтС) 

активно, динамічне і повсюдно входять в життя людини. ІнтС 
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застосовуються людиною у всіх сферах його життєдіяльності, при цьому 

істотно змінюючи його життєві умови. Однак впровадження ІнтС має і 

негативні характеристики, тому що під впливом ІнтС формується 

кіберзалежність, тобто інший тип особистості - людина кіберсвіту, людина 

мережевої спільноти, відчужений від реального світу, що живе в світі 

віртуальному. ІнтС породили і такі проблеми, як проблема безпеки приватної 

життя людини, проблема забезпечення його інформаційної безпеки. Тому 

дослідження наслідків впровадження  ІнтС є сучасним та актуальним.  

В статті робиться аналіз інтелектуальних технології, що розробляються 

людиною, які не тільки змінюють світ навколо людини, а й вносять корекції в 

природу людини, забезпечують не тільки більшу пристосовність людей до 

сучасних їм умови проживання, а також здійснюють вплив нових технологій 

на спосіб життя людини, на усталені смисли традиційних загальнолюдських 

цінностей «добро», «справедливість», формують життєву позицію «людина-
жертва», «людина-система самонавчання». Розкривається, що ІнтС — це 

важлива складова систем управління, що забезпечує моделювання розумових 

процесів, притаманних людині при прийнятті рішень у різних галузях 

соціально-економічної діяльності на основі методів штучного інтелекту. Це 

дає змогу передбачати умови виникнення критичного стану через 

поводження елементів будь-якої системи. Для оцінювання стану будь-якого 

елемента системи потрібно відстежувати поточні значення його 

інформаційних показників (характеристик) та для порівняння — нормовані 

значення відповідних критеріїв.  
Література: 

1. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход. 2-е изд. / пер. с англ.: 

Вильямс, 2007. 1408 с 
2. Социальные сервисы Интернета [Электронный ресурс]. URL: 

https://inf.1sept.ru/articlef.php?ID=200700102  (дата обращения: 30.11.2019). 
3. Using Social Networking Services to Support Learning [Электронный ресурс]. URL: 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-41175-5_19 (дата обращения: 30.11.2019). 

 

ХМАРНІ DNS 

 
Юречко С.А. 

Державний університет телекомунікацій 
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 

 
Зародження а потім і широке розповсюдження хмарних технологій 

стало черговим стрибком у розвитку інтернет технологій. Це надало нові 

можливості як для адміністраторів так і для цілих компаній, які можуть 

розвивати нові сервіси і втілювати сміливі ідеї в життя.  

https://inf.1sept.ru/articlef.php?ID=200700102
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-41175-5_19
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Не вийнятком став і сервіс доменних імен. DNS являється 

основоположним сервісом необхідним для функціонування глобальної 

мережі інтернет. І цілком очікувано, що DNS почав інтегруватися з 

хмарними сервісами.  

Хмарні гіганти такі як amazon, google, azure надають можливість всім 

охочим використовувати свої DNS, за якими знаходися величезна 

інфраструктура по всьому світу, яка гарантує надійність, відмовостійкість, 

швидкий відклик, захист від різноманітних атак в тому числі DDOS. Або ж 

можна отримати виділений сервер, налаштувати власний DNS і розгорнути 

інфраструктуру в необхідних регіонах у всіх куточках землі. Не задумуючись 

про обслуговування обладннання, забезпечення відмовостійкості, 

балансування трафіку і т. д.   

Хмарні технології надають велечезні можливості для реалізації 

поставлених задач, не тільки з DNS, а й з іншими системами.  

 

КІБЕРНЕТИЧНА СИСТЕМА ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ ЯК 

СКЛАДОВА ЧАСТИНА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 

 
Шашлов А.В., Катков Ю.І. 

Державний університет телекомунікацій 
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій 

 
В даний період бурхливого розвитку інформаційних технологій (ІТ) 

дуже актуальним стала легка непомітна адаптивна інтеграція штучного 

інтелекту (ШІ) в людський побут. Для цього надважлива адаптивна функція 

під зміни навколишнього середовища. Мобільність ШІ забезпечує інтерфейс 

для взаємодії з навколишнім середовищем – система відеоспостереження. 

Основними напрямками розвитку створення ШІ є: Машинне навчання; 

обробка природної мови; мова; експертні системи; планування, 

диспетчеризація та оптимізація; робототехніка; зір. 

Напрям зору, як і кожне з перелічених направлень ШІ ділиться на: 

розпізнавач зображень і машинний зір. Системи відеоспостереження є 

частиною напрямку машинного зору. Розглянемо найбільш інноваційну 

систему – кібернетичну. 

 Кібернетична система відеоспостереження — це впорядкована 

сукупність об'єктів (елементів системи), що взаємодіють і взаємопов'язаних 

між собою, які здатні сприймати, запам'ятовувати і переробляти 

відеоінформацію, а також обмінюватися нею. 
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Кібернетична система відеоспостереження є відкритою. Має як вхідні, 

так і вихідні канали, по яких вона обмінюється сигналами із зовнішнім 

середовищем та складається з рецепторів у вигляді датчиків або детекторів, 

мережі телекомунікації (каналів прямого й зворотного зв'язку) та аналізаторів 

сигналів.  

Пропонується вважати, що функціонування кібернетичної системи 

відеоспостереження описується трьома видами функцій: функціями, які 

враховують зміну станів елементів системи; функціями, що викликають 

зміни в структурі системи (в тому числі й внаслідок зовнішнього впливу); 

функціями, що забезпечують передавання сигналів за її межі. 

Складність побудови кібернетичних систем відеоспостереження 

визначається двома факторами: розмірністю системи (загальне число 

параметрів, що характеризують стан всіх її елементів і складністю структури 

системи (загальним числом зв'язків між її елементами та їх різноманітністю). 

Складні кібернетичні системи відеоспостереження — це системи, опис яких 

не зводиться до опису окремих елементів і загальної кількості однотипних 

елементів. Складні системи відрізняються від простих тим, що вони здатні 

керувати своєю поведінкою. 

Таким чином, кібернетична система відеоспостереження, як складова 

ШІ має здатність аналізувати дані про поточний стан об'єктів відносно 

попереднього або початкового стану об'єкта, що спостерігається, і який 

прийняти за еталон, що допомагає ШІ аналізувати навколишнє середовище і 

правильно взаємодіяти з ним.  
Література: 

1. Кібернетичні системи відеоспостереження для забезпечення безпеки об’єктів підприємства 

критичної інфрастурктури – [Електронний ресурс] – 2019 – 
2. Режим доступу: journals.dut.edu.ua/index.php/sciencenotes/article/view/2284/2181 – 
3. MAE and RMSE — Which Metric is Better? – [Електронний ресурс] – 2018 – Режим доступу: 

https://medium.com/human-in-a-machine-world/mae-and-rmse-which-metric-is-better-
e60ac3bde13d  

4. Як працюють системи відеоспостереження – [Електронний ресурс] – 2018 – Режим 

доступу:http://www.atlant-holding.com.ua/ua/news/64-yak-pracyuyut-sistemi-
ideosposterezhennya  
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В даний період бурхливого розвитку інформаційних технологій (ІТ) 

дуже актуальним стала легка непомітна адаптивна інтеграція штучного 

інтелекту (ШІ) в людський побут. Для цього надважлива адаптивна функція 

під зміни навколишнього середовища. Мобільність ШІ забезпечує інтерфейс 

для взаємодії з навколишнім середовищем – система відеоспостереження. 

Основними напрямками розвитку створення ШІ є: Машинне навчання; 

обробка природної мови; мова; експертні системи; планування, 

диспетчеризація та оптимізація; робототехніка; зір. 

Напрям зору, як і кожне з перелічених направлень ШІ ділиться на: 

розпізнавач зображень і машинний зір. Системи відеоспостереження є 

частиною напрямку машинного зору. Розглянемо найбільш інноваційну 

систему – кібернетичну. 

 Кібернетична система відеоспостереження — це впорядкована 

сукупність об'єктів (елементів системи), що взаємодіють і взаємопов'язаних 

між собою, які здатні сприймати, запам'ятовувати і переробляти 

відеоінформацію, а також обмінюватися нею. 

Кібернетична система відеоспостереження є відкритою. Має як вхідні, 

так і вихідні канали, по яких вона обмінюється сигналами із зовнішнім 

середовищем та складається з рецепторів у вигляді датчиків або детекторів, 

мережі телекомунікації (каналів прямого й зворотного зв'язку) та аналізаторів 

сигналів.  

Пропонується вважати, що функціонування кібернетичної системи 

відеоспостереження описується трьома видами функцій: функціями, які 

враховують зміну станів елементів системи; функціями, що викликають 

зміни в структурі системи (в тому числі й внаслідок зовнішнього впливу); 

функціями, що забезпечують передавання сигналів за її межі. 

Складність побудови кібернетичних систем відеоспостереження 

визначається двома факторами: розмірністю системи (загальне число 

параметрів, що характеризують стан всіх її елементів і складністю структури 

системи (загальним числом зв'язків між її елементами та їх різноманітністю). 

Складні кібернетичні системи відеоспостереження — це системи, опис яких 

не зводиться до опису окремих елементів і загальної кількості однотипних 

елементів. Складні системи відрізняються від простих тим, що вони здатні 

керувати своєю поведінкою. 

Таким чином, кібернетична система відеоспостереження, як складова 

ШІ має здатність аналізувати дані про поточний стан об'єктів відносно 

попереднього або початкового стану об'єкта, що спостерігається, і який 

прийняти за еталон, що допомагає ШІ аналізувати навколишнє середовище і 

правильно взаємодіяти з ним.  
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У роботі розглянуто алгоритми для роботи з текстовими даними, 

описані принципи їх роботи, а також технології для розробки прототипу 

проекту на основі бота для мессенджера Telegram. Об’єктом для дослідження 

стала задача Question Answering та процес вибору найрелевантішої відповіді.  

Основні завдання: аналіз існуючих алгоритмів для роботи з текстом 

(наприклад, HMM та RNN); розробка математичної моделі; розробка або 

пошук датасетів для тренування моделі; розробка працюючого прототипу 

системи. 

Є багато нюансів, що можуть вплинути на якість результату обробки 

інформації алгоритмами. Наприклад, існує проблема в тому, що іноді слова, 

які використовуються у реченні, мають неоднозначний контекст. Але навіть 

при досить зрозумілих словах в контексті речення можуть траплятися 

абсурдні непорозуміння. Для повного або часткового усунення цієї проблеми 

було вирішено використовувати Deep Learning модель - BERT, яка підходить 

для завдання Medical Question Answering через гарне розуміння контексту та 

моделі взаємодії слів. BERT - це багатошарова нейронна мережа побудована 

на Transformer архітектурі, представлена Google AI. Також вона натренована 

на великій кількості інформації та розпізнає контекст за допомогою 

механізму Attention. Наша математична модель складається з BioBERT 

(BERT натренований на pubmed), повнозв’язних feedforward нейронних 

мереж та GPT-2. Спочатку створюємо ембеддінг векторна репрезентація слів) 

за допомогою BioBERT. Потім пропускаємо ембеддінг через декілька рівнів 

повнозв’язних нейронних мереж для пошуку схожості. Після цього 

https://medium.com/human-in-a-machine-world/mae-and-rmse-which-metric-is-better-e60ac3bde13d
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створюємо матрицю з питаннями та відповідями, множачи кожне питання на 

відповідь. Далі використовуємо на ній softmax функцію активації, отримуємо 
ground truth матрицю та рахуємо Cross-Entropy Loss. Під час inference (маємо 

натреновану модель і передбачаємо відповідь) ми можемо використовувати 

натреновану вище нейронну мережу, як embedder та faiss для пошуку 

найближчої відповіді в векторному просторі. Однак, якщо нам дозволяють 

ресурси, то можемо використовувати GPT-2 для генерації відповіді.  

Висновок. Розроблено програмне забезпечення, яке може працювати з 

великим об’ємом вхідного тексту, розуміючи контекст та прибираючи 

неоднозначність мови. Цей продукт дозволить користувачу швидко задати 

питання та отримати відповідь на нього.  
 

АНАЛІЗ ПРИРОДНОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОННОЇ 

МЕРЕЖІ З LSTM 
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В роботі розглядається процес аналізу природної мови на основі 

розробки нейронної мережі з LSTM архітектурою, тренування її на 

заздалегідь розмічених даних, алгоритми надання найбільш релевантної 

оцінки вхідних текстів, та процес інтеграції з мобільним додатком для 

зручної взаємодії з користувачем. 

Об’єктом дослідження виступає процес обробки великих текстів 

англійською мовою, а предметом дослідження – алгоритми встановлення 

найбільш релевантної оцінки з використанням нейронної мережі. 

Основні завдання, що вирішуються в роботі: аналіз алгоритмів для 

обробки текстів (LSA, Rule-based, Machine Learning); розробка математичної 

моделі системи; тренування LSTM на готовому датасеті; створення 

прототипу системи 

Інтеграція з мобільним додатком 

Для надання оцінки тексту необхідно врахувати велику кількість 

параметрів таких як: наявність лексичних та граматичних помилок, 

відповідність стилістиці, логічність та послідовність викладання думки, 

дотримання певної струкрутованості, відповідність контексту та інші. Таким 

чином використання заздалегідь передбачених правил є неможливим, а 

використання статистичних алгоритмів таких як LSA не гарантує високу 
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точність, тому найбільш доцільне рішення буде використання алгоритмів 

Machine Learning. 

Для використання таких алгоритмів необхідно розробити нейронну 

мережу та тренувати її на заздалегідь розмічених даних - датасетах. Наш 

тренувальний датасет складається з 13 тисяч оцінених текстів. Така велика 

кількість тренувальних даних необхідна для ефективного застосування 

регресійної моделі нейронної мережі. 

Математична модель заснована на рекурентній мережі LSTM. 

Спочатку ми переводимо наші дані в ембеддінг(векторна репрезентація) за 

допомогою doc2vec. Після цього наші дані поступають в LSTM в 

нормальному порядку, а потім в оберненому до наступної LSTM. Наприкінці 

мережі ми маємо лінійний шар з sigmoid функцією активації. 

Висновок. Розроблено прототип системи, інтегрованої в мобільний 

додаток, яка може обробити велику кількість введених даних без втручання 

людини та надати найбільш релевантну оцінку. Крім цього, така система 

буде мати змогу навчатися за рахунок даних користувача, що дозволить 

підвищити її точність та ефективність. Таким чином, буде досягнута головна 

мета - автоматизація процесу перевірки та оцінки тексту.  


